NOTA DE PREMSA

AMMFEINA trasllada a les candidatures al
Parlament la urgència d’impulsar polítiques
efectives per a la inclusió laboral i l’accés
a l’habitatge en salut mental


El decàleg de propostes elaborat per l’entitat amb motiu de les eleccions
catalanes del proper 14 de febrer recull la necessitat d’impulsar
estratègies que garanteixin que les persones amb problemes de salut
mental puguin dur una vida independent i en comunitat.



L’impacte estratificat de la Covid-19 fa témer que es dispari el risc
d’exclusió social i laboral d’un dels grups de població més vulnerables i
que més atur presenta de manera estructural.



L’associació ha celebrat aquest matí un debat amb representants de vuit
de les formacions polítiques que concorren als comicis per traslladar-los
les seves reivindicacions per a la propera legislatura.

Barcelona, 28 de gener de 2021.– A poc més de 20 dies perquè es celebrin les
eleccions al Parlament de Catalunya, AMMFEINA, l’organització que agrupa entitats
d’arreu Catalunya que promouen l’ocupació de persones amb problemes de salut
mental i el seu accés a l’habitatge, ha convocat avui un debat electorat amb

representants de vuit de les formacions polítiques que hi concorren amb l’objectiu de
reclamar el seu compromís perquè en la propera legislatura es garanteixi l’accés
de les persones amb problemes de salut mental a una vida plena, independent i
amb una participació activa en la comunitat.
El reconeixement de la singularitat de la salut mental en les polítiques públiques,
l’adequació del finançament dels serveis d’atenció diürna i d’habitatge –gairebé
congelats des del 2009– i la urgència d’impulsar estratègies efectives per garantir la
inclusió laboral i la vida independent i en comunitat de les persones amb un problema
de salut mental són els tres eixos vertebradors del decàleg que AMMFEINA ha
elaborat amb motiu dels comicis.
AMMFEINA ha recordat a les formacions polítiques que en un context de recessió
econòmica com l’actual és més necessari que mai impulsar estratègies que evitin
l’exclusió dels col·lectius més vulnerables i, alhora, promoguin la seva inclusió. En el
cas de les persones amb un problema de salut mental això passa, d’una banda, per
promoure l’accés i la permanència en el mercat de treball, tenint en compte que són

un dels grups de població amb més baixa ocupació; i de l’altra, per facilitar l’accés a
l’habitatge. “Cal una aposta ferma per incrementar el número de places disponibles en
l’àmbit de l’habitatge per a persones amb problemes de salut mental per tal de cobrir
les necessitats de suport tant a les llars residències com en el marc dels programes
per a la vida independent”, ha destacat el vicepresident d’AMMFEINA, Enric Cardús.

La formació, una protecció contra l’atur
El president d’AMMFEINA, Francisco Villegas, ha defensat la necessitat que
l’Administració aposti per mesures d’acció positiva que permetin assolir un
efectiva igualtat d’oportunitat de totes les persones i ha fem èmfasi en la
importància d’establir sistemes de suports a la formació. “És indispensable en un
moment com l’actual apostar per la formació com un element clau en els processos
d’inclusió laboral i dotar dels suports adients i necessaris per fer més accessible la
formació”, ha assenyalat Villegas.
Alhora, diversos representants de la Junta Directiva d’AMMFEINA han lamentat que en
els darrers anys la salut mental ha perdut el pes específic que havia assolit en alguns
àmbits de les polítiques públiques.
Amb l’objectiu de traslladar totes aquestes demandes als diferents partits polítics,
AMMFEINA celebra avui a les 11h, una trobada amb formacions politiques que
concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya. L’acte ha comptat amb la
participació de la Sra. Blanca Navarro, candidata de Ciutadans per Barcelona; el Sr.
David Saldoni, candidat de Junts per Catalunya per Barcelona; el Sr. Jordi Albert,
candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya per Barcelona; el Sr. Pol Gibert,
candidat del Partit Socialista de Catalunya per Barcelona; el Sr. Marc Parés, candidat
de Catalunya en Comú Podem per Barcelona; el Sr. Carles Riera, candidat de
Candidatura d’Unitat Popular – Un nou cicle per Guanyar; el Sr. Albert Guivernau,
candidat del Partit Popular de Catalunya per Barcelona; i la Sra. Sílvia Fuster,
candidata del Partit Demòcrata de Catalunya per Barcelona.

Sobre AMMFEINA
AMMFEINA és una associació sense ànim de lucre que des del 2005 agrupa i representa les entitats de l'àmbit
català que promouen la inclusió i la no exclusió laboral de les persones amb un problema de la salut mental. Enguany
és la suma de 30 entitats socials que faciliten recursos i serveis a més de 3.000 persones amb problemes de salut
mental.
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