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Neix el primer Observatori de Mitjans i 

Salut Mental 

Obertament, aliança catalana de lluita contra l’estigma en salut mental, i el Grup de 

Periodistes Ramon Barnils signen un conveni de col·laboració per elaborar un estudi sobre 

com està tractada la salut mental als mitjans de comunicació a Catalunya. 

 
Media.cat, l’observatori crític dels mitjans del Grup Barnils, ha posat a treballar un equip 

de periodistes encarregats de recollir notícies dels principals mitjans a Catalunya, 

analitzar-les i presentar els resultats que donaran contingut al primer anuari sobre el 

tractament de la salut mental als mitjans catalans. Serà el projecte inicial de l’Observatori 

de Mitjans i Salut Mental que impulsen les dues organitzacions fruit d’un acord de 

col·laboració.  

 

La recerca en anàlisi del discurs periodístic mostra que en el camp de la salut mental 

encara hi ha camí per recórrer per arribar a un nivell òptim de normalització; que no seria 

cap altre que el que té, sense anar més lluny, la concepció social de les malalties físiques 

com la diabetis o qualsevol altra malaltia comuna. Cal recordar que, en la representació 

mediàtica d’aquest tipus de trastorns, la manera més comuna en què apareix reflectida la 

salut mental als diaris espanyols és vinculant-la a esdeveniments violents (49%). 

 

En el cas d’Obertament, aquesta iniciativa de col·laboració s’emmarca dins d’un projecte 

unificat de treball amb mitjans per part de l’entitat que cerca l’objectiu d’implicar i 

consolidar el compromís dels professionals dels mitjans de comunicació catalans en la 

lluita contra l’estigma en salut mental. En aquest context, l’Observatori Mèdia.cat aporta el 

seu treball i la seva experiència en l’àmbit d’anàlisi de mitjans, on porta més de sis anys 

treballant i ha publicat més de 30 informes sobre el tractament mediàtic de qüestions 

diverses al seu portal digital.  

 

Trencant estigmes: el paper dels mitjans a debat 

 

Per donar a conèixer la posada en marxa de l’Observatori, les dues entitats organitzen, el 

proper dimarts 27 d’octubre, un acte obert a professionals i a la ciutadania per reflexionar 

sobre el paper dels mitjans de comunicació en la lluita contra els prejudicis i estereotips 

associats a la salut mental. La presentació porta per títol ‘Trencant estigmes: el paper dels 

mitjans’ i tindrà lloc a la seu del Museu Marítim a partir de les set de la tarda. 

 

L’acte s’iniciarà amb una taula rodona formada per periodistes que cerca reflexionar 

entorn la imatge que donen els mitjans sobre les problemàtiques de salut mental, la tasca 

dels professionals de la comunicació en aquest sentit i el context de l’actual panorama 

mediàtic.  

 

Seguidament es presentarà l’Anuari Alerta Estigma del 2014 que ofereix dades sobre els 

motius pels quals la ciutadania catalana ha enviat alertes a la bústia d’Obertament, tant 
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per denunciar pràctiques que es consideren estigmatitzants com per premiar les bones 

praxis. També es farà un petit reconeixement als components de l’equip d’activistes de 

l’entitat que durant dos anys han estat treballant en aquesta valuosíssima tasca.  Per 

acabar els presidents de les dues entitats oferiran un parlament per concloure la jornada.  

 

Obertament lluita així contra l’estigma en salut mental i compta amb la col.laboració dels 

departaments Salut i de Benestar i Família de la Generalitat, l’Obra Social “la Caixa”, la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, així com de diverses administracions 

locals. 

 

Mèdia.cat és una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb el suport de la 

Fundació que respon a uns dels objectius fundacionals de l’entitat: treballar en la difusió i 

la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi. Media.cat és l’Observatori 

crític dels mitjans de comunicació que operen en la nostra àrea idiomàtica. 

 

 

PROGRAMA  

      

ACTE OBERT. Trencant estigmes: el paper dels mitjans 

 

DIA: Dimarts 27 octubre 

HORA: 19:00 - 20:30 

LLOC: Museu Marítim de Barcelona 

 

19:00 Benvinguda a càrrec de Núria Jar (Periodista) 

 

19:10 Taula Rodona de periodistes: El tractament de la salut mental als mitjans de 

comunicació catalans. Ponents: 

- David Garcia: Activista d'Alerta Estigma  

- Matilde Gordero: Periodista coordinadora de l'Observatori  

- Albert Solé: Cap de societat del Diari ARA 

- Joan Vila: Periodista i soci fundador de Crític, professor de la facultat de comunicació de 

la UAB i membre del Grup Barnils 

 

20:00 Presentació Anuari Alerta Estigma 2014 

 

20:15 Presentació de la col·laboració d'Obertament i Media.cat per elaborar 

Observatori de mitjans en salut mental. Parlament de David Bassa, president del Grup 

Barnils i Xavier Trabado, president d’Obertament. 

 

20:25 Cloenda  

 

 

Contactes de premsa: 

Obertament - Ariadna Rogero arogero@obertament.org 93 175 03 37 – 619 81 19 59 

Grup Barnils – Laia Soldevila info@grupbarnils.cat 649 06 06 66 

 


