EL PERQUÈ
D'UNA CAMPANYA
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PRESENTACIÓ:
A les vostres mans, teniu una compilació del que ha estat la Campanya
"OSONA SALUT MENTAL" que s'ha dut a terme a la comarca d'Osona durant els
mesos d'octubre-novembre del 2000.
Amb síntesi, volem explicar el PERQUÈ i COM d'una Campanya que creiem
que ha somogut la consciència de tots els Osonencs davant del que representa per a
tots nosaltres i de la forma que'ns afecten les múltiples formes de presentar-se
aquesta malaltia.

EL PERQUÈ:
La salut mental, ha estat sempre un motiu de preocupació per part de tots els
estaments sanitaris, socials i polítics del nostre país.
L'índex de persones afectades per alguna de les múltiples formes de presentarse aquesta malaltia, és important. A Catalunya, i la comarca d'Osona no és una
excepció, una de cada quatre persones patirà un trastorn al llarg de la seva vida.
El Rotary Club Vic-Osona, en un acte més de servei a la comunitat a la qual
pertany, no podia ni volia quedar al marge d'aquesta problemàtica tant actual. Desprès
de llargues entrevistes, col·loquis i reunions amb els col·lectius de familiars i
professionals, i havent consensuat entre tots els membres que formem l'actual Club,
ens vam decidir col·laborar d'una forma activa en la campanya que s'endegava.
La manera més escaient que podíem oferir de col·laboració ens va semblar que
era la de CONCIENCIAR la comunitat a la qual ens devem i a la que s'adreçava la
campanya; la comarca d'Osona. Per aquest motiu, vàrem voler encendre una torxa LA
FLAMA DE L'ESPERANÇA des de la capital de la comarca, i portar-la a tots els
municipis comarcals amb la finalitat que a cada malalt i a cada família que es veu
afectada, es pugui encendre una espurna d'esperança en el combat d'aquesta
malaltia.
Hem volgut que fos el màxim de participativa i hem pretès implicar-hi a tots els
Ajuntaments i Municipis de la comarca.
La Campanya-Marató SALUT MENTAL A OSONA ha tingut per objectiu recollir
fons per ajudar a la CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI que unifiqui i ampliï l'atenció de
salut mental de la comarca, a fi de donar una assistència de qualitat i adequada a la
demanda de la població.
La ubicació d'aquest nucli assistencial es preveu que estigui emplaçat dins els
terrenys de l'Hospital General de Vic, però per fer-lo realitat hem necessitat de l'ajuda
de tots.
Amb aquesta finalitat es-va crear un Consell Procampanya, amb representants
de les següents institucions: Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona,
Caixa de Manlleu, Consorci Hospitalari de Vic, FORES (Fundació Osona Recerca
Estudis Sanitaris), Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, Rotary Club VicOsona , T V Osona i Comissió Cívic.
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Abans de seguir endavant amb l'exposició que volem fer dels fets que han
succeït d'una forma tangible, durant aquest mes que ha durat la Campanya, per a tots
els conciutadans d'Osona, hauríem primer que tot, manifestar el nostre agraïment a
totes aquelles persones que d'una forma totalment altruista i amb el convenciment que
la tasca que estan realitzant no només beneficiarà als ciutadans de la nostra comarca,
sinó que serà un model per al país, en aquest camp sanitari.

COM:
Fent un símil amb els Jocs Olímpics, va sorgir la idea de portar a cada municipi
una flama, que encesa en el lloc on s'ubícarà el nou Centre d'assistència per la Salut
Mental, cremés durant tot el temps que va durar la campanya en un lloc, el més visible
que es pugui, per ser retornada l'últim dia al seu lloc d'origen.
El dia 10 d'octubre (Dia mundial de la salut mental) al capvespre quan va
començar la campanya, davant del local on s'ubicaran les noves dependències
(Hospital General de Vic) es va encendre un pebeter amb l'assistència del Conseller
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, màximes autoritats polítiques, culturals i
assistencials de la comarca i Promotors de la Campanya, que va donar testimoni
fefaent de la campanya que s'iniciava.
D'aquesta flama es van encendre les 51 torxes, que es van portar a les
respectives localitats, per mitjà d'un representant de cada municipi.
A cada població i en el lloc que es va creure més adequat (vam creure que
podria ésser en l'edifici de cada Ajuntament), s'hi va instal·lar un pebeter que restà
encès fins el dia 11 de novembre en què va finalitzar la campanya.
Pebeters:
Rotary Club Vic-Osona va exposar la idea de la participació i la implicació en
la que s'havia compromès a una artista de la comarca i li va sol·licitar el disseny d'uns
pebeters. Laura Grau i Boix, de Centelles, hi va col·laborar d'una forma totalment
altruista i va fer-ne el disseny del pebeter principal i del que es portaria a cada
municipi.
Rotary Club Vic-Osona, va facilitar a cada municipi el pebeter corresponent,
juntament amb el combustible adequat.
L'Ajuntament, es responsabilitzà mentre va durar la Campanya, del correcte
funcionament i que estigués encès el màxim de temps possible.
Si pels motius que fossin, va sorgir algun problema, els membres del Rotary
Ciub Vic-Osona responsables de la campanya van estar sempre disponibles per a
resoldre les incidències que es poguessin produir.
Amb els pebeters, s'hi acompanyava el cartell el contingut del qual us mostrem
tot seguit, amb la finalitat de que els conciutadans prenguessin consciència del seu
significat:
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Torxes:
Mitjançant les diferents campanyes publicitàries que es van portar a terme, tant
a la premsa escrita com a la radio i TV (locals i comarcals) se sol·licità la col·laboració
de totes aquelles persones que a més de les entitats esportives volguessin participar
en el relleu de la torxa.
Hi va poder participar tothom qui volgué, prèvia inscripció en els organitzadors.
Va ser condició indispensable, que tots els participants, haguessin de portar la
samarreta, que es va confeccionar exclusivament per aquesta ocasió.
Les torxes, van ser subministrades una per municipi gratuïtament mitjançant la
col·laboració d'un patrocinador, pel Rotary Ciub Vic-Osona, així com el combustible
corresponent.
Samarretes:
Rotary Club Vic-Osona va encarregar la confecció d'una samarreta amb
l'eslògan: "MENTALITZAT" juntament amb el nom de tots el municipis de la comarca
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d'Osona, relacionats per rigorós ordre alfabètic amb la finalitat de no donar prioritat a
cap municipi per gran o petit que sigui.
Era previst de incloure-hi la signatura de jugadors de futbol del Barça i de
l'Espanyol, però les dificultats per a poder-les obtenir ens ho varen impedir.
Es varen tres talles de samarreta: mida petita, mida mitjana i mida gran (M - L XL).
Les samarretes, es van vendre al preu de 1.000,-- pessetes, l'import de les
quals es destinà íntegrament als fons de la Campanya.
També les va poder comprar tothom qui volgué encara que pels motius que
sigui, no pogués participar en els relleus.
Pels infants, fins a 10 anys, que hi varen participar la samarreta fou gratuïta.
Relleus:

Cada municipi, ho va organitzar de la millor forma que ho varen creure-ho més
oportú o adient.
Rotary Club Vic-Osona recomanava que l'encesa de la primera torxa del
recorregut, seria molt convenient que la fes i la portés l'Alcalde de la població. Aquest
gest, seria un reconeixement d'oficialitat i d'importància a Tacte que es realitzava.
Per mitjà del "Consell Comarcal Esportiu", Rotary Club Vic-Osona va convidar
a totes les entitats esportives que a més d'organitzar diverses activitats tots els
esportistes col·laboressin en els relleus que corresponien a cada municipi.
Cada municipi, va organitzar el recorregut que va creure més adient d'acord
amb el nombre de persones inscrites.

Trasllat final:
El dia 11 de novembre, últim dia de campanya, un cop recollides les
aportacions econòmiques rebudes tant la del propi Ajuntament, com les que
s'originaren amb els actes diversos organitzats en benefici de la campanya, així com
les dels particulars; les torxes foren traslladades a les poblacions on hi havien
instal·lats els quatre "plató de TV Osona". (Veure Annex 2)
Cada municipi la va portar a la població que li correspongué d'acord amb el
llistat que s'adjunta en aquest dossier, com a Annex n° 1.
A cada municipi anomenat en l'Annex 2 membres del Rotary Club Vic-Osona
col·laboraven i coordinaven l'hora i el punt on es varen reunir totes les torxes
corresponents a la zona i el lloc final on s'havien de portar.
Vàrem donar una nota de color i alegria a la festa quan el representant de cada
municipi que va portar la torxa de la seva població hi anés acompanyat de dues
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persones més. Una, que portava una petita pancarta amb el nom de la població i l'altra
la bandera del propi municipi. Rotary Club Vic-Osona va facilitar les pancartes.
"Rotaracs":
Hem de deixar constància, per la seva implicació, la participació activa dels
Rotaracs en aquesta campanya. Hi varen participar a més dels de Vic-Osona els
d'altres Clubs del Districte.
Col·laboraren en tot moment, tant en les poblacions on s'hi instal·laren els
"plató de TVO", com en el recinte on es va celebrar la "MARATÓ" final.
"La Botiga":
Amb aquest nom, es va instal·lar al lloc on es va fer la "MARATÓ" (Vic), una
tenda, on s'hi podien comprar les samarretes, torxes i pebeters que es varen fer
expressament per la campanya i de les que hem fet esment amb anterioritat.
S'encarregaren de que tot funcionés, els Rotaracs amb les seves parelles i els
Rotarys del nostre club, amb les seves esposes a les que hem d'agrair els seu suport i
col·laboració.
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El Rotary Club "Vic-Osona" que es va constituir l'abril del 1994, d'entre les
moltes activitats portades a terme d'ençà de la seva constitució, cal destacar la seva
participació activa en les campanyes: "Osona contra el Càncer", "Unitat de
l'Alzheimer", "Convivència i civisme" i aquesta que avui us hem presentat.

Tot i que ja hem fet menció en el seu moment de totes les entitats que van
formar part del CONSELL PROCAMPANYA, per la vinculació d'en Josep ERRA
membre del nostre Club com a promotor de la idea i executor de la mateixa; creiem
d'equitat fer un especial esment ací de la:
Comissió Cívic.

NOM: Comissió CÍVIC
ANY DE CONSTITUCIÓ: 1996
COMPQNENTS:
Professionals de diferents àmbits del teixit social de Vic.
OBJECTIUS:

- Promoure campanyes de sensibilització ciutadana sobre aquells valors
i actituds cíviques que puguin contribuir a un millor benestar cívicosocial.
- Col·laborar, juntament amb altres entitats o organismes oficials en
tasques de promoció, sensibilització i execució d'accions encaminades a
l'assoliment d'un més alt nivell de solidaritat i respecte dins l'àmbit
ciutadà.

La Comissió CIVIC va constituir-se l'any 1996 amb l'objectiu de realitzar un estudi de camp
per conèixer l'opinió del ciutadà de Vic sobre dues qüestions: aquells valors cívico-socials que
considera importants per a una bona convivència ciutadana i aquelles actituds cíviques que són
font de preocupació i descontentament, en les que voldria que hi hagués una intervenció per tal
de millorar-les.
Aquest estudi de camp el va realitzar la Universitat de Vic i de les conclusions del treball es van
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prioritzar uns objectius a treballar en propers anys. Paral·lelament a aquest estudi la Comissió
CÍVIC va dur a terme una campanya de sensibilització amb l'eslògan: "Vic, ciutat participativa,
amable, neta i acollidora", a través de conferències, com la del Dr. Salvador Cardús a la Sala de
la Columna de l'Ajuntament de Vic i amb incidència també als mitjans de comunicació
(premsa, ràdio, televisió) i un gran acte final lúdico-esportiu a la Plaça Major de Vic, en el que
hi van participar nois i noies de diferents clubs esportius (bàsquet, tennis, tennis taula,
gimnàstica...)
Recollint una de les preocupacions dels ciutadans de Vic que van sorgir en l'estudi de camp fet
per la Universitat de Vic, la Comissió CIVIC està treballant amb l'àrea de Participació
Ciutadana del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, en l'actualització i
posterior aplicació de l'ordenança municipal "Sobre la tinença i conducció de gossos a la via
pública".
La Comissió CÍVIC està col·laborant en la campanya "Osona Salut Mental" aportant l'eslògan
"Posem una flor a la campanya Osona Salut Mental" i impulsant la iniciativa de vendre
7.600 flors a tots els ciutadans de la comarca, amb la col·laboració de l'Associació Osona contra
el Càncer per tal de recaptar diners i així contribuir a aquesta campanya de solidaritat ciutadana.
(Aquesta ressenya, ens ha estat facilitada per la mateixa Comissió CÍVIC)
Per fer honor a la veritat, hem de dir que aquesta campanya va aconseguir
amb escreix, el que s'havia proposat: Vendre les 7,600 flors, implicar-hi a molts
ciutadans de la comarca, i, "Posar flors a la Salut Mental és posar joia i vida al
sofriment, a la tristesa, a l'angoixa".
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QUÈ HEM ACONSEGUIT?:
Quan a l'inici de la Campanya, Rotary Club Vic-Osona vàrem presentar la part
a la que ens comprometíem a participar-hi activament, insistirem molt, que el que
preteníem era CONSCIENCIAR AL MÀXIM LA COMARCA D'OSONA davant la
problemàtica que representa la SALUT MENTAL a casa nostra, especialment a la
nostra comarca.
Hem portat als cinquanta-un municipis de la comarca LA FLAMA DE
L'ESPERANÇA la simbologia de la qual, hem explicat abastament.
S'ha fet donació a cada municipi del pebeter i la torxa i hi hem implicat a tots i
a cada ú dels Ajuntaments de la comarca en la Campanya
Hem repartit 1.180 samarretes amb el logotip de la Campanya i amb l'eslògan
de: MENTALITZA'T. Si s'aconsegueix que qui la porti, i perquè no, tot aquell que la
vegi, hi reflexioni, haurem aconseguit allò que preteníem.
Pensem que podem sentir-nos-en satisfets, ja que creiem que el missatge que
volíem dur a terme s'ha aconseguit amb èxit. Caldrà insistir-hi novament i sense
defallença, però s'ha fet un pas important: Que la SALUT MENTAL, sigui considerada
tant pel malalt (que moltes vegades ho rebutja), pels familiars que la pateixen i la resta
de ciutadans sigui considerada com una malaltia més, i no discriminatòria com fins ha
succeït fins ara
Creiem, que hem aconseguit conscienciar als polítics del nostre país que
cal potenciar i descentralitzar els equipament a les comarques i fer-los més propers als
ciutadans
Hem aconseguit un cop més demostrar i demostrar-nos que Osona, és una
comarca molt generosa i que un cop més, quan se li presenta una problemàtica que
l'afecta directament respon amb voluntat i generositat econòmica.
Aquesta generositat econòmica ha sorprès fins i tot als promotors de la
Campanya. S'ha aconseguit superar amb escreix les campanyes anteriors ja que s'han
recollit ni més ni menys que: Seixanta dos milions sis-centes quaranta mil setanta
pessetes (=62,640.070,- pessetes).
El Rotary Club "Vic-Osona" que es va constituir l'abril del 1994, d'entre les
moltes activitats portades a terme d'ençà de la seva constitució, cal destacar la seva
participació activa en les campanyes: "Osona contra el Càncer", "Unitat de
l'AIzheimer", "Convivència i civisme" i aquesta que avui us hem presentat.
Rotary Club Vic-Osona, s'ha donat a conèixer encara més a tota la comarca i
hem demostrat i ens hem demostrat a nosaltres mateixos, que amb la voluntat i l'esforç
de tot l'equip humà que forma el nostre club, som capaços de servir a una comunitat
cada cop més mancada de l'esperit de servei.
Estava previst, que amb l'encesa del pebeter instal·lat als diferents "plató de T
V Osona" i amb l'apagada del pebeter de davant del Centre Assistencial de Vic, últim
acte de la Campanya, s'acabés la col·laboració directa del Rotary Club Vic-Osona.
El pebeter principal, no es va apagar públicament, perquè Rotary Club VicOsona s'ha compromès a seguir col·laborant i fent costat a l'ASSOCIACIÓ DE
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FAMILIARS DE MALALTS MENTALS D'OSONA, i a més, perquè voldríem que LA
FLAMA DE L'ESPERANÇA i amb ella la simbologia a la que hem fet referència a
l'inici, continués permanentment encesa i molt viva a la comarca d'Osona i arreu del
nostre país.
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CARTA ALS ALCALDES DE
LA COMARCA D'OSONA
I
RODA DE PREMSA
DE FINAL DE CAMPANYA

Vic, 31 d'octubre del 2000

ll-lustrísim senyor Jaume Mas i Coll
PI. Onze de Setembre, s/n
08506 CALLDETENES

ll-lustrísim senyor,
Amb l'acte d'encesa del Pebeter i de la torxa de "La FLAMA de
L'ESPERANÇA" el proppassat dia 10, es va donar inici a la Campanya
OSONA-SALUT MENTAL, amb la presència de l'Honorable senyor Eduard Rius
i Pey, conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
En el transcurs de l'acte se us va lliurar, com Alcalde que sou del
Municipi de Calldetenes, un Pebeter, el símbol del qual queda reflectit en el
cartell que s'hi acompanyava.
El "Rotary Club Vic-Osona" promotor i responsable d'aquesta part de
la campanya us vol agrair la vostra bona predisposició a col·laborar en l'èxit de
la mateixa.
Per aquest motiu i com a mostra del nostre agraïment fem DONACIÓ
al vostre Municipi d'aquest Pebeter amb el prec que en el futur, i en la mesura
de les vostres possibilitats, el dia 10 d'octubre (Dia Mundial de la Salut Mental)
el vulgueu tornar encendre per continuar donant testimoni de solidaritat amb els
malalts i familiars.
Rebeu el nostre reconeixement i col·laboració,

21 de novembre del 2000
Quan a l'inici de la Campanya, "Rotary Club Vic-Osona" vàrem presentar la part a la
que ens comprometíem a participar-hi activament, insistirem molt, que el que
preteníem era conscienciar al màxim la comarca d'Osona davant la problemàtica que
representa la SALUT MENTAL a casa nostra, especialment a la nostra comarca.
Hem portat als cinquanta-un municipis de la comarca "La Flama de l'Esperança" la
simbologia de la qual, explicàvem abastament al seu dia.
D'aquests pebeters, se n'ha fet donació a cada municipi amb el prec de que en el futur,
i en la mesura de les seves possibilitats el dia 10 d'octubre de cada any (Dia Mundial
de la Salut Mental) el tornin a encendre com a testimoni de la seva solidaritat amb els
malalts i familiars.
Hem repartit 1.180 samarretes amb el logotip de la Campanya i amb l'eslògan de:
MENTALITZA'T. Si s'aconsegueix que qui la porti, i perquè no, tot aquell que la vegi,
hi reflexioni, haurem aconseguit allò que preteníem.
Pensem que podem sentir-nos-en satisfets, ja que creiem que el missatge que volíem
dur a terme s'ha aconseguit amb èxit. Caldrà insistir-hi novament i sense defallença,
però s'ha fet un pas important.
Per aquest motiu, i des de la responsabilitat que voluntàriament vaig acceptar com a
Coordinador de "Rotary Club Vic-Osona", permeteu-me que a totes hi ha cada una
de les persones que heu fet possible l'èxit d'aquesta campanya, us doni en nom propi i
del col·lectiu que represento, les nostres més sinceres gràcies per la vostra
col·laboració, suport i ajuda.
I a tots els Osonencs i Osonenques 55,247.885 gràcies!
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