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E l  m ó n  d e l  d i s m i n u ï t

L’opinió de la psicòloga

Visitem la Dolors Molina, psicòlo-
ga especialista en el tractament 
d’adults, infants i persones amb 
disminució psíquica, per tal que 
ens ofereixi el seu punt de vista 
professional entorn de les princi-
pals problemàtiques que afecten 
el col·lectiu de disminuïts. Per a 
nosaltres és molt important que la 
gent coneguin el món del disminuït 
psíquic i s’hi apropin.

Dolors, creus que les administra-
cions donen els ajuts suficients a 
les famílies que tenen un fill amb 
disminució psíquica? 

Jo penso que les administracions 
cada vegada fan més esforços per 
dotar de recursos les famílies on hi 
ha algú amb una discapacitat del ti-
pus que sigui (psíquica, física, sen-
sorial, etc.), però avui dia aquests 
ajuts són insuficients.

Des del teu punt de vista, penses 
que encara hi ha massa barreres 
arquitectòniques?

Només cal tenir un fill petit que has 
de dur amb cotxet pel carrer, o ha-
ver tingut un petit accident que et 
faci anar amb crosses una tempo-
rada, per a adonar-te de les dificul-
tats que suposa pujar les escales 
o travessar una porta. Penso que 
aquesta és una de les assignatures 
pendents a les nostres ciutats, als 
nostres mitjans de transport públic i 
als locals públics o privats.

Com pot afectar a una persona amb 
disminució psíquica el fet que se 
senti rebutjada per part d’algun fa-
miliar, per persones del seu entorn 
o fins per institucions?

Cada persona respondrà d’una ma-
nera diferent, depenent de les se-
ves circumstàncies personals, del 
seu caràcter. No crec que es pugui 

generalitzar. La cosa desitjable és 
que l’entorn d’aquesta persona si-
gui al més acollidor possible.

Creus que els regidors de Benestar 
Social haurien d’estar més pen-
dents d’aquest col·lectiu?

Tots els regidors de Benestar 
Social han de fer de l’atenció a 
persones amb discapacitat un dels 
seus objectius de treball durant el 
seu mandat i, si pot ser, no oblidar 
mai aquest treball, encara que ja no 
siguin regidors.

Com pot ajudar una professional 
com tu algú amb disminució psí-
quica?

Oferint espais per a saber escoltar, 
per a ajudar en el que la persona 
vulgui o necessiti, mostrant-li els 
recursos personals o externs que 
pot tenir a l’abast, donant suport a 
aquesta persona i, si s’escau, tam-
bé a la seva família.

Agraeixo a la Dolors l’amabilitat 
i senzillesa amb què m’ha atès i, 
sobretot, l’ajut que m’ha donat quan 
he passat moments difícils. 
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