
 
 

 

 

PACTE PEL BENESTAR EMOCIONAL I LA SALUT MENTAL DE LES 

ILLES BALEARS (PBESMIB) 

 

Introducció: 

El benestar emocional és fonamental per poder gaudir d’una vida sana, feliç i 

plena. 

 

Els problemes de salut mental tenen una alta prevalença. Dades de l'Organització 

Mundial de la Salut adverteixen que una de cada quatre persones patirà algun tipus 

de problema de salut mental al llarg de la seva vida.  

Per aquest motiu, la Unió Europea ha declarat la salut mental com una prioritat i 

assenyala que cal enfocar els problemes de salut mental des de les polítiques 

públiques, promovent un plantejament que s'amplia al conjunt de la població per 

tal de prevenir aquestes malalties i afrontar els problemes relacionats amb la 

discapacitat, l'estigma i l'exclusió social.  

Els canvis d'estils de vida de la població i la introducció de nous models estètics, 

promocionats a través de persones icòniques, el desenvolupament de les xarxes 

socials, el desenvolupament de formes de relació social basades en l'èxit i la 

necessitat de consum han portat com a conseqüència el desenvolupament de 

patologies específiques que afecten greument a la salut mental de la ciutadania, 

particularment a la població infanto juvenil, i agreugen la qualitat de vida de 

tothom.  

Els problemes de salut mental tenen tractaments llargs, dificultosos, complexos i 

que necessiten una actuació conjunta i des de diferents caires, l'educatiu, el social, 



 
 

 

 

el relacional, el sanitari, etc. Totes les Institucions han de tenir cura per facilitar el 

desenvolupament d'una ciutadania saludable i, molt especialment, han de treballar 

perquè les i els joves puguin créixer i desenvolupar-se com a persones plenes i 

saludables i així assegurar la salut mental de tota la comunitat.  

L'impacte de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 en la salut mental i el 

benestar emocional de la ciutadania en general i dels ciutadans i ciutadanes de les 

Illes Balears en particular, han posat de manifest la necessitat de millorar el grau 

de coordinació i d'integració de tots els serveis d'atenció a persones amb 

problemàtica de salut mental repartits en diferents xarxes d'atenció, al mateix 

temps que cal reforçar l'atenció al benestar emocional amb una visió al llarg de la 

vida de les persones.  

Considerem que davant una situació com aquesta que ens interpel·la a tots no 

podem ser equidistants i necessitam un compromís unànime que impliqui a tota la 

ciutadania i els diferents elements socials per fer front de manera conjunta a 

aquesta situació i tractar de reduir l'impacte que les malalties relacionades amb la 

salut mental tenen amb el  benestar emocional.  

Centres educatius, entitats socials, agents polítics, agents laborals, personal de 

salut, etc. han de poder tenir un punt de trobada per posar en comú les actuacions 

necessàries a desenvolupar i així, de manera conjunta, avançar de forma integral en 

la formació, prevenció, tractament i recuperació de la Salut Mental i així promoure 

el desenvolupament d'una ciutadania saludable. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Desenvolupament del Pacte: 

El PACTE PEL BENESTAR EMOCIONAL I LA SALUT MENTAL DE LES 

ILLES BALEARS és el compromís que el Govern de les Illes Balears adquireix 

juntament amb les entitats socials i sindicals més representatives, amb les diferents 

Conselleries del Govern competents en matèria de salut mental i benestar 

emocional,  els Consells Insulars, els Ajuntaments i tots els grups parlamentaris, 

per tal d´impulsar  i liderar polítiques dins l’àmbit del benestar emocional i la salut 

mental d’una manera coordinada entre tots els agents implicats i compromesos 

amb aquesta matèria. 

Alineat amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i 

compromès amb la promoció i la prevenció dels trastorns de la salut mental, neix 

per consolidar el benestar emocional dins d´una societat inclusiva i resilient,  i per 

impulsar, ordenar, gestionar i implementar un model d’atenció i coordinació 

integrada entre tots els àmbits d’actuació, i d´aquesta forma promoure el benestar 

emocional i la salut mental de la població de les Illes Balears. 

El present Pacte està centrat en respondre a les necessitats de les persones i al seu 

projecte de vida a través de l´atenció integral i la gestió emocional. Fent una 

especial incidència en la població infantil i juvenil, a les seves famílies i a la resta 

de poblacions vulnerables.  

El principal objectiu del Pacte és  impulsar, un projecte perdurable a les Illes 

Balears on tots els actors implicats treballin de manera coordinada i col·laborativa 

assegurant un desenvolupament integral, responsable, comunitari i coherent.  

 

Aquest pacte es regirà pels següents principis: 

 



 
 

 

 

 

 Promoció de la salut mental i el benestar emocional. 

 Garantia de l'exercici de l'Autonomia de les persones amb trastorn mental. 

 Promoció màxim grau possible d’autonomia de las persones amb trastorn 

mental per la consecució del seu projecte vital. 

 Respecte a la dignitat de les persones amb trastorn mental i els seus drets. 

 Humanització de l'assistència en salut mental i benestar emocional. 

 Lluita contra l'estigma. 

 Participació activa i corresponsable de les persones amb trastorn mental. 

 Equitat en l'accés i en l'assignació de recursos. 

 Eficiència en els diferents nivells de gestió. 

 Responsabilitat en l'exercici de lideratges clínics i de gestió. 

 Professionalitat, ètica i compromís. 

 Treball en equip i en xarxa multidisciplinària amb vocació comunitària. 

 Cerca de la innovació, investigació i millora constant. 

 

Aquest principis es desenvoluparan mitjançant un futur Pla Estratègic pel Benestar 

Emocional i la Salut Mental de les Illes Balears (PEBESMIB), les principals línies 

estratègiques del qual seran: 

 Coordinació i Gestió de recursos.  

 Drets Humans i erradicació de l’estigma en salut mental . 

 Promoció i prevenció en l’àmbit del benestar emocional i la salut 

mental.  

 Atenció del benestar emocional i salut mental de la població de les Illes 

Balears, centrada en la persona i les seves necessitats. 

 Formació en l’àmbit del benestar emocional i la salut mental. 



 
 

 

 

 Transferència del coneixement, innovació i investigació en l’àmbit del 

benestar emocional i la salut mental. 

I, de la mateixa forma, els futurs plans que mantindran aquest nou model 

transversal i interinstitucional d’atenció. 

Es crearà el Comitè Tècnic Interinstitucional, que desenvoluparà, sota les 

directrius de l’òrgan de gestió del Pacte Balear pel Benestar emocional i salut 

mental, les accions reflectides al Pla Estratègic, que permetin una millora de la 

salut mental i el benestar emocional de la ciutadania. 

Per tal d´elaborar i impulsar el PEBESMIB se constituirà el Comitè Tècnic 

Interinstitucional (CTI). Aquest comitè està constituït per tècnics representants de 

les següents institucions i entitats: 

1. Conselleria responsable de Salut. 

2. Conselleria responsable d’Afers Socials. 

3. Conselleria responsable d’Educació i Formació Professional. 

4. Conselleria responsable d’Hisenda. 

5. Conselleria responsable de Funció Pública. 

6. Conselleria responsable d’Igualtat 

7. Conselleria responsable d’Economia i Treball  

8. Conselleria responsable d’Universitat. 

9. Consell Insular de Mallorca. 

10.Consell Insular de Menorca. 

11.Consell Insular d’Eivissa. 

12.Consell Insular de Formentera. 

13.Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) 

14.Ajuntament de Palma. 



 
 

 

 

15.Entitats que participen en l’atenció del benestar emocional i  la salut mental 

de les Illes Balears representades per la Federació de Salut Mental de Mallorca,  

FOQUA on hi ha  representació de totes les Illes. 

 

Els membres del CTI són els portaveus de les institucions a les que pertanyen i 

representen. Facilitaran l’anàlisi conjunt de la situació actual de tots els recursos 

existents identificant les necessitats de canvi i millora. En base a aquest anàlisi 

proposaran el nou model d’atenció al benestar emocional i la salut mental de les 

Illes Balears, assegurant la coordinació integrada i la corresponsabilitat. Marcaran 

el camí que quedarà reflectit al nou pla estratègic pel benestar emocional i la salut 

mental de les illes balears. 

 

El PEBESMIB tindrà una Direcció i una Coordinació Tècnica compartida entre les 

Conselleries responsables d´Afers socials d’ Educació i Formació Professional i de 

Salut, competents en matèria de Salut Mental. 

Els tres directors del PEBESMIB tindran com a principals funcions: 

• Ser l’òrgan que ha de dirigir l’elaboració i implementació de les accions 

reflectides al futur PEBESMIB. 

• Actuar com a interlocutors entre els membres del CTI i els responsables 

directius  de les diferents institucions i entitats que participen en l’elaboració 

i implantació del PEBESMIB. 

• Defensar i facilitar la implantació de les línies estratègiques, objectius i 

accions que es reflecteixin al PEBESMIB . 

• Fer el seguiment del Pacte de manera periòdica, mantinguda en el temps, 

donant comptes en seu parlamentària de forma trimestral. 

 



 
 

 

 

Els tres coordinadors tècnics del PEBESMIB tindran com a principals funcions: 

• Coordinar   l’elaboració i implantació del PEBESMIB. 

• Actuar com a interlocutors entre els membres del CTI i la direcció del 

PEBESMIB.  

• Defensar i facilitar la implantació de les línies estratègiques, objectius i 

accions que es reflecteixin al PEBESMIB. 

• Participar en el traspàs de la informació relacionada amb tot el procés 

d’elaboració i implantació del PEBESMIB. 

 

Aquest Pacte obre la oportunitat de construir una base sòlida que ens permet, com 

a societat, posar l´accent sobre el benestar emocional i minimitzar l´impacte 

negatiu de les malalties mentals. En definitiva, millorar la qualitat de vida de les 

persones ajudant-les a que es desenvolupin de forma plena. 

 

                                         Parlament Illes Balears 14 de març 2023  

 


