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Som a punt de tancar l'any més atípic que hem viscut 
mai bona part dels ciutadans del planeta. Ara fa un 
any a la llunyana Xina es començava a parlar d'un 
nou virus, que ha estat el protagonista indiscutible 
d'aquest 2020 (almenys per a nosaltres). El SARS-
CoV-2, conegut com coronavirus, ha modificat les 
nostres vides i n'ha segat al voltant d'1,5 milions 
arreu del món. Però no només ha posat a prova els 
sistemes sanitaris d'arreu i la fortalesa física de l'es-
pècie humana. També ha posat sobre la corda fluixa 

el benestar emocional de tota la població. 
La factura total que ens girarà aquesta 
pandèmia encara està per determinar, amb 
efectes molt més enllà de la salut física. Avui, 
que som a les portes de les festes de Nadal 
(celebracions que seran complexes i estra-
nyes per a moltes persones), ens centrem 
en els efectes de la Covid-19 sobre la 
nostra salut mental, que també n'és 
víctima.

EFECTES DEL CORONAVIRUS

 SOBRE LA CORDA   
   FLUIXA
Salut    mental,
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Les entitats que 
formen part de la Co-

ordinadora d'Entitats Salut 
Mental Catalunya-Terres de Lleida aler-
taven en motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental, que es commemora el 10 
d'octubre, de l'allau d'atencions que 
havien ofert durant els mesos de confi-
nament (de març a juliol): un 65% més 
que durant el mateix període del 2019, 
la majoria de les quals van requerir su-
port psicològic. També han augmentat 
un 10% les atencions a l'hospital San-
ta Maria de Lleida, segons explicava en 
una entrevista al diari Segre fa un mes 
la psiquiatra Maite Utgés. Són dues da-

des que demostren el repte que ens 
suposa gestionar el daltabaix emoci-
onal que ha generat la pandèmia. Un 
terrabastall que ha fet que molta més 
gent demani ajuda a professionals per 
aprendre a conviure amb la incertesa 
del nostre dia a dia actual. 

Ho han experimentat Amanda i Iris 
Cervera, psicòlogues del centre Edip 
– Educació i Psicologia, que arran del 
confinament van començar a oferir ses-
sions online tot i que, tant elles com 
els seus pacients, prefereixen fer-les 
presencialment. "Quan es va aixecar 
el confinament total, vam detectar un 
increment de la demanda dels nostres 
serveis sigui de pacients que ja havíem 

tractat (perquè notaven que s'havi-
en estancat), sigui de nous, a qui els 
costava gestionar l'angoixa que genera 
la situació tan incòmoda que vivim", 
explica Amanda Cervera, directora del 
centre.

Els sentiments d'angoixa i soledat 
són dos dels denominadors comuns 
en molts dels pacients que atén Edip, 
però també en bona part de la pobla-
ció. Angoixa provocada per la incertesa 
que genera la pandèmia i soledat oca-
sionada pel distanciament social que 
se'ns demana per evitar nous contagis. 
L'Amanda i l'Iris ens recomanen que 
centrem l'atenció en el fet que, dia rere 
dia, anem superant aquesta situació 
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per poder fer front a l'ansietat que patim.
Ambdues asseguren que la salut mental 

de la població avui és pitjor que fa un any. 
"Patim molta ansietat, la gent està esgo-
tada, amb tanta informació i, de vegades, 
contradictòria... fet que genera molta in-
seguretat. Alhora hi hem de sumar els sen-
timents de solitud, o fins i tot depressió, 
que pot arribar a comportar la manca de 
socialització", expliquen. Fet que s'agreuja 
ja que les restriccions decretades per les 
administracions per contenir el virus "ens 
limiten molt tot allò que té a veure amb 
el plaer i el lleure. Tenim pocs inputs po-
sitius", afegeixen. 

Per a l'Amanda i l'Iris la pandèmia ha 
permès "reorganitzar els nostres interes-
sos, modificar els nostres valors"; valors 
que canvien de lloc en l'escala personal de 
cadascú a mesura que passa el temps. "Al 
principi tots teníem molta por, però ara hi 
ha molta gent amb altres preocupacions 
que la por al contagi: hi ha gent que pateix 
perquè no cobra o perquè no pot treba-
llar...", sostenen ambdues psicòlogues. 

Per fer front a les emocions negatives 
que ens genera, dia més dia menys, aques-
ta crisi sanitària, econòmica i social sense 
precedents, les professionals del centre 
Edip ens recomanen parar atenció a la 
"part positiva" de la pandèmia: "L'hem 
de veure com una oportunitat per reorga-
nitzar la nostra vida, per abaixar el ritme, 
modificar el nostre estil de vida, per dedi-
car temps a nosaltres mateixos..."

Els principals 
efectes
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En la població en general
Els maldecaps que suposa la 

Covid-19 (no emmalaltir, no con-
tagiar les persones estimades, la 
feina...) es converteixen en ansi-
etat, que alhora pot derivar en 
altres trastorns com un major 
consum de tabac (en el cas dels 
fumadors), alteració del ritme 
del son, la gana, sensació d'ofec, 
major irritabilitat, sensació de 
tristesa, pena...

En infants
La manca de rutina és un gran 

enemic a combatre.

En adolescents
i preadolescents

Formen part d'un dels sectors 
de població a vetllar més per tot 
el que comporta aquesta etapa 
tant canviant de la vida de qualse-
vol persona. "Creiem que són els 
qui pitjor porten les mesures res-
trictives: durant el confinament 
trobaven molt a faltar els amics. 
La prohibició de no reunir-se més 
de sis pot generar conflictes en-
tre ells, molts abusen de les TIC, 
n'hi ha que s'han enganxat a jocs 
online..."

Els pares
Molts progenitors s'han sentit 

saturats i frustrats perquè havien 
de fer de pares i de professors al-

hora. Hi ha hagut molta tensió en 
les famílies, cosa que ha provocat 
moltes ruptures de parella.

En les persones grans
Ells i les seves famílies pateixen 

perquè no poden veure's tan so-
vint, no es poden abraçar. Però 
són qui, en general, més respec-
ten les restriccions. Poden patir 
molta sensació de solitud i im-
potència.

En els professionals sanitaris
Esgotament generalitzat. 

Amanda i Iris Cervera insisteixen 
en la importància de l'"autocura" 
perquè els professionals del sec-
tor sanitari (metges, infermers, fi-
sioterapeutes, zeladors, personal 
de neteja...) estan cansats física-
ment i emocional, ja que no han 
pogut abaixar el ritme des que va 
esclatar la pandèmia.

En les persones en dol
Senten la mateixa ràbia i impo-

tència que experimenta qualsevol 
persona que ha perdut un ésser 
estimat, però molt més acusades 
perquè no han pogut acomiadar 
la persona estimada com cal. 
"No poden tancar el dol", afirma 
l'Amanda mentre l'Iris afegeix que 
"el 'tot anirà bé' generava mol-
ta ràbia a qui ho passava mala-
ment". 

Molta gent es va trobar d'un dia 
per l'altre "tancada en una casa que 
ni coneixia", hem de redescobrir-la i 
acceptar que "nosaltres som el millor 
amic que podem tenir, som la persona 
amb qui passarem més temps i hem 
de començar a cuidar-nos", afirma 
l'Amanda abans d'afegir que "hem de 
defugir mirar enfora, sempre ens fixem 
en el que fan els altres i pocs cops en el 
que fem nosaltres, que és on realment 
podem incidir".

Petits trucs que ens poden ajudar a 
sentir-nos millor són seguir un horari 
establert i no saltar-nos les rutines ha-
bituals, procurar fer coses que ens facin 
sentir bé, relacionar-nos mínimament 
amb persones del nostre entorn (famí-
lia, amics, companys de feina...), seguir 
una dieta informativa perquè l'excés 
d'informació pot generar por exagera-
da... "Nosaltres recomanem mirar el 
present i compartir les emocions que 
sentim, acceptant que vivim una situ-
ació d'incertesa."

D'altra banda, "també hem de per-
metre'ns experimentar tristesa", asse-
vera la directora del centre Edip. "És 
normal sentir-ne un moment o altre i 
no hem de negar-nos aquesta emoció. 
Ho necessitem per cercar què ens la 
provoca i mirar de posar-hi solució".

Els principals efectes
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La Celia és pacient del centre Edip 
des que va esclatar la pandèmia. De 
seguida va tenir clar que necessitava 
ajuda per gestionar "aquesta situació 
tan tensa i complexa". El motiu? La 
feina, atès que al principi de la pandè-
mia es va demanar als fisioterapeutes 
que donessin un cop de mà a infer-
meria i el seu dia a dia consistia a fer 
PCR, prendre constants vitals, atendre 
les famílies dels pacients que morien, 
ajudar a posar els difunts en bosses 
per retirar-los de les habitacions... 
Tasques que res tenien a veure amb 
les que feia la Celia abans del mes de 
març. Però només una setmana més 
tard l'equip de fisio de l'hospital, que 
s'havia quedat sota mínims perquè la 
majoria dels seus professionals s'havia 
contagiat, estava desbordat. "Potser 
entre tres havíem de passar per seixan-
ta llits!", explica la Celia, que admet 
que en arribar a casa sentia molta an-
sietat i no aconseguia descansar bé. 
"Patia molt per encomanar la meva 
parella i em costava molt dormir, pot-
ser dormia dues hores diàries... Eren 
moltes hores de feina seguides, amb 
els EPI, fent tractaments molt llargs i 
molts cops en pacients que no es po-
dien moure... alguns dels quals eren 
metges de l'hospital...", relata. 

Admet que li va passar pel cap dei-
xar-ho córrer, però "amb l'ajuda de 
l'Iris vaig aconseguir tirar endavant, 
em va fer veure que ajudava molta 
gent amb la meva feina". La Celia re-
coneix que no ha estat (no és) fàcil, 

"però no ho ha estat per ningú, estar 
tancat a casa tampoc era fàcil". 

Per a ella, els moments més durs 
són aquells dies que arriba a l'hospital 
i s'assabenta que pacients que havien 
estat mesos lluitant contra la Covid 
havien mort. "En uns quants casos he 
tingut la necessitat d'anar al tanatori a 
acomiadar pacients que havia tractat 
durant molt de temps, amb els quals 
havia creat un vincle", explica i afegeix 
"és molt dur veure com la gent se'n va 
sola i les seves famílies recullen una 
bossa amb les seves pertinences i no 
poden acomiadar-se'n". 

Aquesta fisio va demanar suport 
psicològic abans que el centre on tre-
balla els n'oferís i reconeix que és bàsic 
compartir el que sents per "aprendre 
a suportar" la situació. "Es fa difícil 
anar pel carrer i veure gent que incom-
pleix les mesures de seguretat amb el 
que nosaltres hem vist a l'hospital!", 
exclama mentre s'afanya a afegir que 
aquesta pandèmia també ens deixa 
bons moments. "Per exemple quan 
un metge de l'hospital que ha estat 
molts mesos lluitant contra la Covid 
rep l'alta i tots l'aplaudim als pas-
sadissos o quan pacients que venen 
a fer-se revisions, que ni tan sols et 
reconeixen i només recorden la teva 
veu, aprofiten i et fan una visita per 
agrair-te el tracte que els vas donar... 
és molt gratificant", explica la Celia, 
que des que va esclatar la pandèmia 
només ha fet tres setmanes de vacan-
ces a l'agost.

L'Esther ja era pacient del centre Edip 
abans de la pandèmia i també hi col-
labora professionalment, atès que "en 
nutrició és important el vessant emoci-
onal de les persones", explica. "Les ses-
sions amb l'Amanda m'ajuden a estar 
bé emocionalment, cosa que de retruc 
beneficia la meva feina", relata l'Esther, 
que va cercar ajuda per millorar la ges-
tió que feia de les emocions i aprendre 
a adaptar-se a noves situacions. 

El gran repte, com a molts de no-
saltres, li va arribar el març passat. I 
és que en esclatar la pandèmia feia 
només sis mesos que havia inaugurat 
nou centre a Tàrrega. "Només feia 
que demanar-me com el pagaria si no 
treballava", recorda aquesta jove que 
també col·labora amb Ràdio Tàrrega i 
assegura que "el treball amb l'Amanda 
m'ajuda a veure les coses des d'un altre 
punt de vista i a ser més realista amb 
mi mateixa, a no exigir-me tant". 

Per a l'Esther les dues primeres set-
manes de confinament van ser les més 
dures, "no havia parat mai de treba-
llar, només tres setmanes quan em 
vaig casar!"; però també ho han estat 
els darrers dos mesos, amb les noves 
mesures restrictives, "és com tornar al 
punt de partida". 

L'Esther, però, de seguida es va 
sobreposar i va trobar la manera de 
continuar treballant i ens recomana 
dedicar temps a cuidar-nos, a saber 
quan toca parar i a perdre la por a de-
manar ajuda a professionals quan la 
necessitem.

Celia Esther Vives 
29 anys, nutricionista autònoma34 anys, fisioterapeuta en un hospital de Barcelona

En primera persona
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Igual que el centre Edip, l'hospital 
Santa Maria o les entitats de salut 
mental del nostre entorn, també han 
registrat un increment d'usuaris al 
Servei de Suport al Dol de Ponent, 
creat l'any 2002 a Tàrrega. L'aug-
ment, però, a diferència d'Edip no es 
va produir en aixecar-se el confina-
ment estricte sinó recentment, "quan 
la situació no està tan tensionada", 
segons confirma la seva responsable 
assistencial, Montse Robles.

Aquesta especialista en dol cons-
tata un retard en l'inici el procés de 
dol per als usuaris que atén el Servei, 
ja que "costa que la gent prengui 
consciència de la pèrdua a causa de 
les circumstàncies en què s'han pro-
duït les morts i els comiats han estat 
molt inadequats", com convindrem 
que no ho són les que envolten les 
defuncions de víctimes de Covid, una 
seixantena de les quals s'han produït 
a la nostra comarca. 

Robles, que defineix el dol com 
un procés adaptatiu, recalca que "la 

manera com mor una persona és de-
terminant perquè pugui esdevenir, o 
no, un dol patològic, ja que genera 
aspectes a elaborar en el procés de 
dol de les persones". "Les famílies 
de les víctimes de coronavirus es de-
manen si els seus familiars se sentien 
estimats en morir, es pregunten com 
se'n van anar, si algú els agafava la 
mà, quant de temps va passar fins 
que algú se'n va adonar... fins i tot 
n'hi ha que es pregunten si les cen-
dres que van rebre per missatgeria 
eren les del seu pare o la seva mare... 
Són molts interrogants que els impe-
deixen contactar amb el dolor pro-
fund de la pèrdua", explica aquesta 
infermera, que també col·labora en la 
docència del Màster de dol de la UB.

Tant Amanda com Iris Cervera, 
psicòlogues d'Edip, asseguren que 
els pacients que han perdut un fami-
liar o amic, tant se val si ha estat de 
coronavirus com de qualsevol altra 
causa durant el confinament estricte, 
experimenten les mateixes sensacions 

que qualsevol persona en dol però 
"més intenses", Robles afegeix que és 
normal, "s'ajusta perfectament a la 
realitat que davant de situacions de 
mort no acompanyada com aquestes 
hi hagi més ràbia".

La responsable assistencial del Ser-
vei de Suport al Dol ens recorda que 
"hem de respectar el ritme de cada 
persona i evitar donar consells. Hem 
de fer que la persona en dol se senti 
validada en el que diu o sent; hem 
d'escoltar-la i deixar-li dir tot allò 
que necessiti expressar" i admet que 
la tasca d'acompanyament en els 
moments actuals es fa difícil "perquè 
tots estem tocats". 

Mentre que si som nosaltres qui 
plorem l'absència d'una persona es-
timada ens recomana seguir algunes 
rutines, cuidar el nostre cos i buscar 
espais per estar en contacte amb la 
realitat que vivim. "Quan estem en 
dol, ens cal un equilibri entre el que 
necessita el cap i el que necessita el 
cor", assevera.

La importància d'acompanyar en el dol

Reportatge
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Davant el notable increment de la de-
manda de serveis de salut mental que 
han experimentat enguany, les entitats 
del sector reclamen a les administraci-
ons més recursos econòmics i humans 
davant la manca d'especialistes en el 
circuit de la sanitat pública. "La Co-
vid-19 ha demostrat el caràcter essenci-
al per atendre el benestar emocional de 
les persones", assegurava el president 
de la Coordinadora d'Entitats de Salut 
Mental, Josep A. Lavin, que també re-
clamava posar les persones al centre de 
les polítiques. 

De moment, el Departament de Sa-
lut ha anunciat un pla d'enfortiment i 
transformació de l'Atenció Primària que 
inclou la contractació de psicòlegs per 

fer front a les conseqüències de la pan-
dèmia. Es tractaria d'un equip de pro-
fessionals que cobriria tota la província 
de cara l'any que estrenarem i assistiria 
els CAP segons la demanda. 

Una demanda que podria anar en 
augment, segons defensava la psiquia-
tra de l'hospital Santa Maria Maite 
Utgés fa un mes en una entrevista al 
diari Segre. Utgés hi alertava que en un 
futur es poden produir situacions d'es-
très posttraumàtic perquè "els efectes 
de la crisi trigaran a aparèixer". "I és 
que canvia la nostra forma de relaci-
onar-nos i caldrà veure'n els efectes a 
llarg termini."

Fins ara, a l'hospital Santa Maria han 
vist quadres d'ansietat, depressió, soli-

tud i aïllament social. Utgés explicava 
que han detectat més problemes de 
convivència, deteriorament de les rela-
cions personals o fòbies (com la por al 
contagi, a sortir al carrer, a encoma-
nar la família...), tot i que també són 
factors estressants la crisi econòmica 
derivada de la crisi sanitària o el procés 
de dol que han d'obrir les famílies de 
les víctimes de coronavirus. La doctora 
Utgés incidia que "necessitem habilitats 
per adaptar-nos a la situació canviant 
que vivim" i entre els consells que do-
nava va recomanar evitar l'aïllament i 
viure el present. Recomanacions amb 
les quals coincideixen les professionals 
d'Edip, que ens recorden que cada dia 
queda un dia menys de pandèmia.

Com a infermera, Montse Robles, per 
a qui la pandèmia és una oportunitat 
per canviar el xip, explica que quan "vaig 
veure com morien els pacients Covid vaig 
tenir clar que l'hospital no està preparat 
per als processos de dol, per acompa-
nyar els pacients que moren. Necessi-
tem una formació en dol transversal, 
dirigida a tos els implicats, perquè un 
millor abordatge porta pau i serenor". 
"Els professionals necessitem formació 
que ens permeti implicar-nos-hi i donar 
el suport que calgui sense que ens faci 
mal i caldrien espais perquè els sanitaris 
puguem autocuidar-nos", afegeix.

"En les condicions actuals, als sani-
taris se'ns demana una cosa que no po-

dem oferir: que siguem propers vestits 
amb uns EPI que ens limiten molt els 
moviments i sense contacte físic. A les 
famílies i als pacients també se'ls exigeix 
molt i crec que ningú ha tingut en comp-
te quines repercussions tindrà tot això 
en la societat", critica Robles. "Crec que 
hem de veure les persones en totes les se-
ves dimensions i sobretot hem d'enten-
dre que quan no podem curar, hem de 
cuidar, amb tot el que això comporta."

Parla en el mateix sentit referint-se a 
les restriccions socials que s'han emprat 
per aturar l'expansió de la pandèmia. 
"Els humans som éssers socials, estem 
fets per crear vincles i se'ns demana que 
anem en contra del nostre instint, i el 

dol té molt de social", explica tot posant 
d'exemple la gran quantitat de famílies 
que s'han sentit acompanyades en veure 
l'església plena de gent pel funeral del 
seu difunt. "Tot això ens ajuda i ara no hi 
és". D'aquí que tant ella com l'Amanda 
i l'Iris estiguin d'acord en la importància 
i necessitat d'acompanyar les persones 
en dol, encara que la pandèmia ens obli-
gui a reinventar-nos, a aprendre a fer-ho 
sense tocar o abraçar. 

"Hem d'aprendre a somriure i abra-
çar-nos amb la mirada", conclou Ro-
bles. Alhora, totes tres recalquen la ne-
cessitat de fer front a les pròpies pors 
per donar un cop de mà a les persones 
en dol que estimem.

"Quan no podem
 curar, hem de cuidar"

Més recursos per 
a la salut mental


