Benvolguts amics:

Com molts ja deveu saber, Aïma s-m, la nostra associació de suport als malalts mentals a l'àfrica
subsahariana, estem donant suport a la tasca de l'Association Saint Camille de Lellís, amb centres a
Costa d'Ivori, Benín i Burkina Fassó. Àfrica Subsahariana.

La tasca de la St. Camille, simple i extraordinària a la vegada, consistex bàsicament a alliberar,
acollir, recuperar i reinserir dignament a les persones que pateixen algun tipus de malaltia
mental.

Àfrica és el “Gran Continent Oblidat”, l'empobriment constant fa que les persones visquin en una
precarietat extrema. En aquest context els malalts mentals africans son els “Oblidats entre els

Oblidats”. Quan una persona cau en la malaltia mental, la manca de psiquiatres, hospitals, i la

impossibilitat econòmica d'accedir als medicaments necessaris, obliga a les famílies a immobilitzar
al malalt encadenant-lo a un arbre o estacant-lo en un gran tronc, per evitar que esdevingui un

perill per la família, per la comunitat i per ell mateix. A vegades son abandonats a la seva sort a les
grans ciutats o, en el pitjor dels cassos, lliurats a sectes evangelistes que, exprimint els pocs

recursos de les famílies, els encadenen als arbres del seu “centre de pregària” i preguen per que el
dimoni foragiti el seu cos, tot deixant-los dies sense menjar ni beure o fuetejant-los per tal de
mortificar el seu cos i així el maligne se'n vagi.
En aquests moments, la Saint Camille ja ha alliberat i reinserit més de 16.000 persones, i en els

seus diferents centres d'acollida i de treball estan atenent prop de 2.000 persones. Tota aquesta
gent rep directament de la st. Camille l'atenció mèdica, el menjar i l'allotjament i els medicaments,
i subministra la medicació i el control als prop de 16.000 que ja tornen a ser amb les seves
famílies.
Aïma s-m, la nostra associació, definim la nostra raó de ser en dos objectius:
1. posar-nos al servei de la St. Camille en tot allò que ens demanin, buscant finançament i
sobretot, posant-los en contacte amb organitzacions i grups que tinguin possibilitats per
finançar projectes, intentant que aquest finançament mai condicioni la manera de

treballar de la St. Camille: és una associació africana, creada i gestionada per africans i a la
manera africana. Aquest fet és la garantia de l'èxit i la continuïtat del projecte.

2. Donar a conèixer al nostre país aquesta realitat, tant amagada i tant desconeguda fins hi

tot pels mateixos africans que no tenen aquest tràngol en el si de la seva família. Si tenim

en compte que un 6% de la població mundial és susceptible de patir algun trastorn mental
al llarg de la seva vida, no calen gaires matemàtiques per prendre consciència dels

centenars de milers de persones que en aquests moments viuen encadenats a l'Àfrica en
unes condicions absolutament inacceptables en ple segle XXI.

(més informació a www.saintcamille.net )

D'acord amb el nostre 2on objectiu, fa molts anys que intentem que es faci un documental sobre la
realitat crua dels malalts mentals africans, i sobre la tasca de la St.Camille.

Finalment, gràcies a en Tortell Poltrona, fundador de Pallassos Sense Fronteres, que va conèixer

directament aquesta realitat, i gràcies a en Carles Caparròs, d'Aigua Films, que també ho va veure
sobre el terreny, ha estat possible fer aquest documental produït per Aigua Films, Chello

Multicanal (Odisea), TVE, i amb la col.laboració de Televisió de Catalunya i l'Institut Català de les
Indústries Culturals.
El documental es diu:

ELS OBLIDATS DELS OBLIDATS.
“La història de milers de malalts mentals i un boig”

(trailer a http://vimeo.com/27452049
més informació a http://www.facebook.com/#!/pages/Los-Olvidados-de-losOlvidados/146660748748906
i també a www.aiguafilms.com )
Aquest documental s'estrenarà als cinemes el proper dia 4 de novembre, concretament als
cinemes Alexandra de Barcelona, Cinema Bosc de Vilanova i la Geltrú, Multicines Zamora de

Zamora, Porto Pi de Palma de Mallorca, Circuit Urgellenc de Mollerussa i de Tàrrega, Cinema
Dúplex de El Ferrol. I altres poblacions que encara estàn per confirmar.
Per nosaltres, Aïma-sm, l'estrena d'aquest documental representa l'assoliment d'una fita molt
important. Serà una eina de difusió de gran poder per fer conèixer aquesta realitat i per guanyar
complicitats en l'esforç de trencar les cadenes que neguen a milers de persones innocents allò
imprescindible per ser: la dignitat.
És per això que Aïma-sm (la mare), Aigua films (el pare) i Pallassos Sense Fronteres (el padrí),
estem organitzant un acte per tal de fer el màxim de ressò d'aquesta estrena. I aquí és on
demanem la vostra complicitat.
L'acte es farà a la Rambla Catalunya, a Barcelona, davant dels cinemes Alexanda, i començarà el
dia 2 (dimarts) de novembe fins al dia 4 (divendres, dia de l'estrena).

El dia 2 sobre 2/4 d'11 del matí (confirmarem horaris) es convoca la premsa, crítics i gent

col.laboradora als cinemes Alexandra per la preestrena del documental. A la sortida, a Rambla
catalunya (davant del cinema) hi trobaràn un muntatge a base de panells amb fotos de gran

tamany de malalts mentals encadenats, i al costat un seguit de persones encadenades en troncs tal
i com estàn a l'Àfrica, com a testimoni de solidaritat vers aquests malalts i de rebuig a aquesta
pràctica. Un dels encadenats serà en Gregoire Ahongbonon, fundador i responsable de

l'Association St Camille, també hi haurà en carles Caparrós (director del documental) i en Tortell
Poltrona (suport indispensable en tota aquesta història), així com altres persones i voluntaris. En
aquest moment tindrà lloc la roda de premsa, i un cop acabada, volem continuar amb gent
encadenada fins al dia 4 a l'hora de l'estrena.

Tenim confirmat que al llarg d'aquests tres dies vindran a encadenar-se gent com Arcadi Oliveres,

Marius Serra, Pare Manel, Joan Gràcia i Paco Mir (Tricicle),Taller de Músics, Gossos, Mala

Rodríguez, Pilar la Torre, i molts d'altres. Al facebook de los olvidados de los olvidados hi trobareu
la llista que s'anirà actualitzant.
Evidentment, la opció d'encadenar-se en solidaritat als malalts mentals africans és oberta a tothom qui vulgui i pugui.

Durant els tres dies de l'encadenada hi haurà un punt d'informació i també es podran fer
donacions.

Si voleu fer-vos còmplices d'aquesta història us proposem un seguit d'opcions:
PERSONALMENT:

1. Aneu a veure el documental

2. Feu arrivar aquesta proposta a tota aquella gent que cregueu que els pot interessar.
3. Veniu a encadenar-vos (no cal els 3 dies!! una estona, simbòlicament)
4. Convideu amics a encadenar-se.

5. Podeu fer una donació econòmica.
6. Cliqueu "m'agrada" al facebook del documental.

ENTITATS

1. Totes les anteriors.
2. Feu ressò d'aquest acte als vostres socis.
3. Si sou un institut o centre d'ensenyament, podeu anar a les projeccions matinals per
alumnes. Hi ha un dossier pedagògic del documental.

4. Si la vostra entitat està formada o treballa amb o per persones amb problemes de salut
mental, us convidem especialment a venir-vos a "encadenar". La vostra solidaritat i el
vostre testimoni és de gran rellevància, ja que sou els que millor podeu entendre i fer
entendre què signifiquen aquestes cadenes.

Si voleu, i podeu, i ho creieu, fem-ho. Valdrà la pena!. Valdrà la pena?... SI, VALDRÀ LA PENA!!!
Gràcies per endavant en nom de massa centenars de milers de persones que son culpables d'haver
nascut a l'Àfrica Subsahariana i tenir una malaltia mental.
Per contactar:
AÏMA-SM:

aima@saintcamille.net
AIGUAFILMS
aigua@aiguafilms.com

