Sra. Silvestra Moreno
Presidenta
FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE CATALUNYA
La Silvestra Moreno Garcia va iniciar
el seu compromís social amb la
lluita per la integració de les
persones que patien malaltia
mental a Catalunya quan el seu
sogre va ser diagnosticat de
demència senil severa.
L’any 1985, per voluntat política i
amb l’objectiu de modernitzar
l’assistència psiquiàtrica al nostre
país, l'administració va prendre la
decisió de tancar el Institut Mental
de la Santa Creu i Sant Pau, sense
tenir en compte la desprotecció en la qual deixava als seus usuaris i sense oferir el suport
necessari a les seves famílies que se n'havien de fer càrrec.
En aquest context històric complex, la Silvestra Moreno va ser una persona líder i pionera en la
lluita per la cerca de recursos i noves solucions per tal d'oferir el suport que necessitaven les
persones amb malaltia mental i les seves famílies i que la van portar, ni més ni menys, que a
crear ella mateixa aquells recursos que mancaven.
Així va ser com l’any 1986 va fundar l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de
Catalunya (AFAMMCA), a través de la qual va posar en contacte famílies que, com la seva,
necessitaven una sèrie de suports que els serveis públics encara no oferien.
El fiscal, el Sr. Pedro Martínez, conscient de la important tasca que estava realitzant, li va
presentar els familiars de les persones amb malaltia mental i li va proposar assumir la
protecció d’aquelles persones que l’administració no volia tutelar.
La nostra presidenta, davant d’aquesta agosarada i apoderadora proposta del fiscal, va
acceptar fer-se càrrec de les tuteles des de l’any 1987 fins a l'any 1992, any en què va
constituir la Fundació Malalts Mentals de Catalunya (FMMC), una fundació tutelar de la qual
n'és actualment la presidenta.
“La Fundació Malalts Mentals de Catalunya respon a un compromís ferm per a l’atenció
professionalitzada i de qualitat de les persones amb malaltia mental. Des de l’any 1987 es van
atendre a persones que no tenien algú que se’n fes càrrec de manera totalment voluntària i
altruista, i a partir de l’any 1992, amb la constitució de la FMMC, vam fer un nou pas
endavant, professionalitzant la defensa dels drets de les persones que necessitaven protecció",
afirma la Silvestra Moreno sobre la constitució de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.
A més a més de la seva llarga trajectòria, la Sra. Silvestra Moreno ha estat presidenta de la
Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya i de la
Confederación Española de Familiares y Personas con Enfermedad Mental i va ser guardonada
l’any 2000 amb la Creu de Sant Jordi per la seva tasca a favor de la salut mental i la protecció
de les persones.

