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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 11 D’OCTUBRE DEL 2021

Manifest per
trencar tabús i
estigmes sobre
la salut mental
aArgimon admet que les institucions

han de “coordinar polítiques” des
d’una “perspectiva holística”

El Dia de la Salut Mental es va celebrar a Blanes. ■ ACN

E.V.
BLANES

Davant del Casino Llagosterenc, conversant amb uns veïns al mercat setmanal dels
dijous i caminant pel remodelat passeig Pompeu Fabra ■ QUIM PUIG

No són espais amb un component emocional o personal per a un
alcalde que explica ha estat “molt
de temps a l’oposició, massa” i que
ja tenia una experiència de govern
durant l’alcaldia de Lluís Postigo
(2003-2007). Amb 65 anys i ja jubilat com a professor de català de
l’institut Sobrequés de Girona, a Toni Navarro li agrada la feina de gestió, també quan exercia a educació,
i és aquest el seu tarannà com a alcalde. La vida política neix, però, del
món associatiu quan, entre d’altres,
forma part del Gramc, el grup
d’atenció als immigrants, on va coincidir amb Enric Ramionet, amb
qui, en les municipals del 2019, van
arribar a un pacte per fer un govern
d’esquerres entre els quatre regido-

res d’ERC i els tres de la CUP-Alternativa. La bona sintonia es manté i
ha estat cabdal per fer front a dos
anys que, reconeix, han estat durs.
Durant el passeig, parla de la lleialtat institucional i de buscar consensos i arribar acords en els projectes de futur: “Per exemple, el geriàtric nou, quin model necessitem.
Les grans inversions no han de ser
producte d’un debat electoral.
S’han de consensuar les grans infraestructures.” Per l’alcalde, el problema és que els relleus de cada quatre anys poden comportar un canvi
radical a l’hora de tenir la mirada
llarga. Hi ha qui pot pensar que “no
val la pena fer determinades coses
perquè no les inaugurarà”. M’ho comenta mentre abordem els reptes

de futur, com ara l’ampliació del
CAP, “de què veuré la inauguració
com a veí”. Hem passejat pel present i també pel més immediat: avui
i demà, hi ha la Fira del Bolet. Els
aparadors dels comerços s’han decorat amb detalls que fan tardor.
Quan espero l’alcalde, abans de començar el passeig, em fixo en la sala
de plens, que està de cap per avall.
Des de la porta de vidre, guipo escorces com les dels pessebres. Penso que encara no hem arribat a Tots
Sants per treure els llums de Nadal.
L’alcalde i el regidor m’aclareixen el
dubte. Els membres de l’associació
Llagostera en Flor tenen tot el material disposat per fer-hi la mostra
de la Fira del Bolet. És el segon any
que la fan a la sala de plens. ■

El conseller de Salut, Josep M. Argimon, va presidir ahir a Blanes l’acte central del Dia de la Salut
Mental reconeixent que
les institucions “han de coordinar les polítiques i els
recursos” que destinen a
aquests trastorns, considerant, va dir, que són malalties que “colpegen més
cruament les classes desafavorides”. Recollint les
reivindicacions del manifest La salut mental en un
món desigual, que havia
llegit moments abans
Cristóbal Arjona, en representació del Club Social de Blanes, va admetre
que les polítiques de l’administració en aquesta
matèria han d’atendre no
només qüestions de salut,
sinó també d’habitatge,
treball, accés a l’educació i
justícia social. “La salut
mental s’ha d’abordar des
d’una perspectiva holística i no pas estreta, per un
món més just, solidari i
igualitari”, va dir. Argimon, que va recordar que
es destina un 5% del pressupost a la salut mental,
mentre que en altres països de l’entorn el percentatge puja fins al 8%, va
considerar que era una
“responsabilitat” pública i
també ciutadana “posar la
salut mental en primer
pla”, lluny de “l’estigma, la
invisibilitat i els tabús”.
L’alcalde de Blanes Àngel
Canosa, va remarcar, per

la seva banda, que “un país
que aspira a millorar ha de
saber escoltar”, en al·lusió
també al contingut del manifest, que posava l’accent
en la dificultat d’accés als
serveis de salut mental per
part de determinats collectius, al desconeixement d’aquestes malalties
i a la frustració de les famílies. “Ens pot tocar a qualsevol de nosaltres”, va advertir Canosa.
Els parlaments institucionals van clausurar uns
actes que havien començat al matí amb la I Caminada per la Salut Mental,
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26%
més de casos nous d’infants i joves atesos als centres
de salut mental de les comarques de Girona el 2020.

que va aplegar unes duescentes persones al passeig
de mar de Blanes. Aprofitant la commemoració,
Salut va anunciar que incrementarà en 80 milions
d’euros el pressupost destinat a aquests trastorns
(un augment del 17,5%
respecte al 2020), que han
augmentat de manera notable entre el jovent. A les
comarques gironines, els
centres de salut mental
d’infants i joves van registrar un 26% de casos nous,
i els d’adults, un 22%. ■

