ELAS
TAMÉN CONTAN
Un proxecto fotográfico sobre
mulleres e saúde mental

As mulleres con problemas de saúde mental
son a miúdo invisibilizadas, esquecidas e pouco
consideradas nunha sociedade tradicionalmente
patriarcal e na que existe unha importante
discriminación cara a discapacidade.
O estigma que rodea aos trastornos mentais
provoca que, de forma continuada, cuestiónese
a capacidade destas mulleres para exercer
a maternidade, do mesmo xeito que a miúdo
son vítimas de violencia de xénero, actitudes
paternalistas ou outros xeitos de discriminación,
vendo así repetidamente vulnerados os seus
dereitos.
Por iso, a través deste proxecto, pretendemos
poñerlle cara e darlle voz a un grupo de mulleres
con problemas de saúde mental, porque
nunha sociedade que aspira a ser igualitaria e
integradora, ELAS TAMÉN CONTAN.
Grazas Ana Belén, Lucía, Nuria, Susana e Tania
por ser as protagonistas desta iniciativa.

O Programa de Atención Integral a
Mulleres con Enfermidade Mental en
Situación de Vulnerabilidade, financiado
pola Secretaría Xeral de Igualdade e
executado por Saúde Mental FEAFES
Galicia, trata de mellorar a situación persoal e
laboral de mulleres con problemas de saúde
mental a través dun traballo personalizado
e individualizado con cada unha delas.
Pedrido Fotografía participa na iniciativa
ELAS TAMÉN CONTAN a través do seu
programa Agarimo de Responsabilidade
Social Empresarial, contribuindo deste
xeito
ao desenvolvemento de accións
socialmente responsables e comprometidas
coa visibilización de colectivos en situación
de vulnerabilidade. Todas as fotografías que
conforman este proxecto foron realizadas
desinteresadamente por Pedrido Fotografía.
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“Estou orgullosa do meu
carácter forte e sensible
ao mesmo tempo. De ser
sacrificada e ter atopado
traballo por min mesma... e
de pasar por alto comentarios
despectivos das demais
persoas. Síntome contenta
coas cousas que logrei e que
sigo mantendo”
Ana Belén
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“Ao longo da miña vida,
atopei obstáculos tanto
polo feito de ser muller
como por ter un problema
de saúde mental. Sen
embargo, tiven catro fillos
marabillosos, dous deles
con títulos universitarios.
No futuro véxome avoa,
sorrindo á xente, sacando
adiante á miña familia sen
o apoio de ninguén”
Susana
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“A unha muller que se sinta
pequeniña, que crea que
non pode alcanzar as súas
metas ou que crea que por
ter un problema de saúde
mental é menos que as
demais, diríalle que sexa
forte, que nunca teña medo.
Eu síntome ben conmigo
mesma e estou satisfeita
coas cousas que logrei”
Nuria
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“É difícil que a xente
comprenda os problemas
de saúde mental, e as
reaccións máis habituais
son de apartarse. Eu estou
orgullosa de ser eu mesma
e de involucrarme coa
xente; ás veces hai que
pedir axuda e aprender
a valorarse. E as persoas
que non nos comprendan,
non merecen un oco
nas nosas vidas”
Tania
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“Estou orgullosa da familia
que teño, porque aínda
que as cousas non foron
fáciles... sempre estiveron
aí. Sinto que teño moito que
mellorar, porque día a día
aprendo cousas novas, pero
agora estou nunha etapa
de transformación na que
quero sacar proveito do
aprendido e ver as cousas da
mellor maneira posible; saír
da miña zona de confort e
botarme a camiñar”
Lucía
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