PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRÀTEGIC
Aquest

dimecres

14

d'abril

vàrem

presentar,

a

la

Sala

Tarafa

de

Granollers, el Pla Estratègic que la nostra associació de Familiars per
la Salut Mental del Vallès Oriental, Daruma, va elaborar al llarg de
l'any 2020.
El primer que ens ve el cap quan fem memòria de la planificació d'aquest
procés és la il·lusió que ens feia poder pensar en el futur de la nostra
entitat i parlar amb totes les persones amb qui ens relacionem per fer-lo
ben participat i tant comunitari com sigui possible. Però després va
venir la pandèmia. I va estat un any molt complex i difícil, un any que
va entrebancar i molt la metodologia i les activitats que teníem pensades
per tal de fos un treball molt participat per tots els nostres socis i la
comunitat de la nostra ciutat.

Malgrat tot, i adaptant-nos a les circumstàncies, vàrem poder parlar i
conèixer l'opinió dels nostres socis, de les entitats de Granollers, dels
Serveis de Salut Mental, de les institucions i les administracions del
nostre entorn amb les quals col·laborem de manera més o menys estable.

Els mitjans tecnològics han estat imprescindibles en aquests moments de
confinament.
La visió de tots ells i les aportacions fetes, ens van apropar a les
necessitats de la població amb relació a la salut mental i alhora ens van
ajudar a veure les línies de treball que la nostra associació havia
d'emprendre
pateixen

per

un

estar

trastorn

al

servei

mental.

dels

Aquest

familiars

contacte

de

ens

les

va

persones

ajudar

que

també

a

conèixer formes per sensibilitzar a la societat de la importància de la
Salut Mental en la nostra vida i de les mancances que avui té la seva
cura tant en l'àmbit mèdic com social.
El dia 14 doncs, vàrem presentar tota la tasca que l'associació ha fet
per

posar

en

solfa

les

inquietuds

manifestades

i

les

estratègies

i

activitats que ens proposem de desenvolupar per assolir la missió que
tenim encomanada amb els valors que han
d'emmarcar la nostra tasca.
Al costat de moltes persones de la ciutadania i d'altres autoritats
locals,

ens

varen

acompanyar

el

conseller

de

Treball,

Benestar

i

Famílies, Chakir El Homrani i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral.
Tots dos van deixar constància de la importància que té el teixit social
per empènyer projectes i fer moure la societat cap a plantejaments més
agosarats. També van agrair la tasca que Daruma ha fet al llarg de vinti-cinc anys (enguany l'associació celebra el seu 25 è aniversari) alhora
que ens van felicitar per l'empenta de voler endreçar, sistematitzar i
fer més efectiva la tasca que portem a terme.

També vàrem tenir el goig de comptar amb la presència de na Clara Peya
que amb el seu entusiasme i activisme ens va encoratjar a seguir caminant
amb pas ferm per assolir els nostres objectius.
La Clara va posar èmfasi en el fet que els cuidadors també necessiten ser
cuidats i que per això és tan important l'existència d'associacions de
familiars. I per tancar l'acte, com un regal preciós, ens va dedicar
quatre peces al piano que ens van fer acabar amb un molt bon gust de
boca.
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