
Bon dia a tothom, 

Una inauguració és sempre una celebració important que ens porta a 

pensar en els inicis i el camí recorregut de l’Associació de Salut Mental 

Ondara Sió. 

La memòria ens porta a recórrer des del principi els fets més importants 

d’aquest camí que ens ha conduit a aquesta celebració. 

L’Associació  es va constituir a partir de la proposta de Pilar Martínez 

treballadora social del Cap de Cervera i un grup de familiars de persones 

afectades per un trastorn mental.  Vam iniciar aquest llarg camí en les 

Comarques de La Segarra i L’Urgell. 

 Els principis van ser humils,  precaris i difícils,  però vam tenir la gran sort 

del potencial extraordinari de familiars, voluntaris, professionals i  persones 

afectades d’un trastorn mental. 

 Vull ressaltar el mèrit d’aquells familiars,  que tot i tenir una lògica 

preocupació per als seus,  van sacrificar molt temps lliure per a fer créixer 

l’Associació. 

La Federació de Salut Mental ens va ajudar molt i les ganes de donar suport 

als nostres familiars ens van donar forces per afrontar viatges a Barcelona i 

a Lleida per a formar-nos assistint a cursos, conferencies, congressos i tot 

tipus d’activitats per aprendre i posar-nos al dia en tot el que fa referència 

a la Salut Mental. 

Haig de parlar  de les persones afectades per un trastorn mental perquè tot 

això  ho vam fer per ells, però comptant amb ells,  perquè malgrat les 

dificultats afegides pel seu trastorn, vam tenir sempre el seu entusiasme 

il·lusió i col·laboració total. 

I vull destacar els  GAM o Grups d’Ajuda Mútua que han estat i són  veritable 

suport pels familiars, on es forgen entranyables amistats i  canvis d’actituds,  

aprenent  a relacionar-se amb  l’escolta, el diàleg, el  respecte, y l’empatia. 

Els voluntaris, en tot moment disposats a formar-se, donar un cop de ma, 

acompanyar i escoltar. 

Els professionals que a més de la seva professionalitat han demostrat una 

veritable dedicació i entrega envers les persones. 



La Junta Directiva vetllant  per l’organització i bon funcionament de 

l’Associació. 

Els familiars tenint cura de la seva formació. 

Les persones afectades per un trastorn mental que amb extraordinària 

valentia han afrontat els prejudicis i l’estigma d’una part de la societat  que 

ignora que tots estem exposats a tenir un trastorn mental. 

Avui estem aquí per celebrar la inauguració d’aquest espai que amb 

l’herència del Sr. Rafel  Lloses i  la bona gestió del President Sr. Jaume 

Azcona de la Junta Directiva ha estat possible. Per tant la més sincera 

enhorabona a tots els que heu fet possible  que l’associació disposi 

d’aquests locals tan agradables i  alegres i tenint sempre present que per 

damunt de tots  els espais  de   Salut Mental Ondara Sió de les Comarques 

de La Segarra i L’Urgell,  el més important son les persones. 

 


