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“La Marató” de TV-3 recapta fons 
per a la investigació de les 
malalties mentals greus

La  dissetena  edició  ha  tingut  com  a  objectiu 
recaptar  fons  per  a  la  investigació  contra  les 
malalties mentals greus . Es calcula que 1 de cada 
10 persones pateix ansietat o depressió , dues de 
les  malalties  més  comunes  en  societats  com  la 
nostra.  Però, n’hi ha d’altres: 

✔ el transtorn bipolar

✔ l’ esquizofrènia

✔ el transtorn per dèficit d’ atenció i 
hiperactivitat

✔ l’ autisme

✔ el transtorn límit de personalitat.

L’  any 2007  a  Catalunya  es  van  atendre 200.914 
persones als centres de salut mental, el 2,7% de la 
població resident a Catalunya.

La  salut  mental  està  condicionada per  múltiples 
factors  :  biològics,  psicològics,  familiars,  socials, 
educatius,  econòmics  i  medioambientals,  que  es 
relacionen  permanentment  entre  sí.  Per  aquest 
motiu, el pla d’ acció implica un treball cooperatiu 
amb  tots  els  sectors  que  atenen  a  les  persones 
afectades:  Educació,  Serveis  Socials,  Treball  i 
Justícia.

Les grans campanyes als mitjans de comunicació, 
utilitzant  només  els  recursos  publicitaris,  poden 
sensibilitzar  i  apropar  els  coneixements  a  tot  el 
públic, poden donar una visió de la prevenció que 
competí  a  tothom.  Aquesta  educació  informal  a 
través  dels  mitjans  de  comunicació  de  masses  i 
campanyes  integrals  proporciona  coneixements  i 
mobilitza la societat envers la prevenció educativa 
i sanitària.

L’ enfocament preventiu en educació es refereix a 
aquells criteris pedagògics que permetin actuar en 
el  procés  “ensenyament–aprenentatge”  amb 
l’objectiu  d’anticipar-nos  a  possibles 
desajustaments i així evitar “problemes escolars”. 
La  identificació precoç de nens i adolescents que 
presentin  característiques  del  transtorn,  tenen 
millor  pronòstic  i  tractament  educatiu,  sanitari  i 
social.

Què cal saber per t al de poder intervenir-hi ?

Transtorn  Bipolar:  malaltia  de  l´estat  d’  ànim, 
depressions  majors  alternades  amb  períodes 
d’  ànim  exaltat.  Anomenat  antigament  psicosi 
maniacodepressiva: Idees delirants, al·lucinacions, 
incoherència,  pèrdua  notable  de  la  capacitat 
associativa,  pensament  il·lògic  acusat,  conducta 
extravagant, alteracions de la capacitat física per 
excés o defecte.

L’  esquizofrènia: generalment  comença  a 
l’  adolescència  o  inici  de  l’edat  adulta  es 
caracteritza  per  l’  afectació  de  totes  les  àrees 
implicades en la vida de relació, com la percepció 
(els  sentits),  la  ideació  (el  pensament), 
l’  afectivitat  (l’  humor)  i  la  funció  cognitiva 
(l’ activitat intel·lectual), al·lucinacions auditives o 
tàctils  (converses,  ordres,  amenaces,  canvis  de 
temperatura) falta de resposta emocional a tot el 
que passa al seu entorn (l’ abúlia i el desinterès).

TDAH :  trastorn  per  dèficit  d’  atenció  i 
hiperactivitat,  un  5-7%  de  la  població  infantil  i 
juvenil. Nens que no paren quiets, es distreuen amb 
qualsevol  estímul,  no  solen  anticipar  el  perill, 
actuen abans de pensar, rendeixen per sota de la 
seva  capacitat  intel·lectual,  eviten  tasques  que 
exigeixen esforç mental, els deures d’ escola solen 
ser font de gran conflicte.

Autisme     : aquest transtorn comença a la infantesa, 
es  presenta  amb  disminució  de  la  capacitat 
intel·lectual,  retard  en  l´inici  del  llenguatge 
expressiu  i  dificultats  per  desenvolupar  el 
llenguatge parlat, per la qual cosa l’aprenentatge 
de  tècniques  de  comunicació  per  imatges  pot 
significar  la  connexió  d’aquest  nens  amb  el  seu 
entorn.  Quan els nens tenen símptomes semblants 
a l’autisme però no són tan greus, es classifiquen 
com  trastorns  generalitzats  del  desenvolupament 
no especificats.

Aquestes pinzellades en relació a la salut mental de 
les  persones del nostre entorn, no ens poden fer 
perdre de vista que la persona, és, primer i davant 
de tot, persona, i que el seu transtorn no és el que 
el defineix, sinó un tret, de vegades essencial, però 
no el que l’ etiqueta .
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