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aquesta qüestió, aportant-hi recursos, però no només això. El 
sistema educatiu, com tants d’altres espais, esdevé fonamental 
en el desenvolupament personal i l’estimulació d’habilitats intra i 
interpersonals, claus en el benestar personal i col·lectiu.

És per això que ens emplacem a esbossar algunes d’aquestes 
qüestions i reptes en el marc d’aquesta revista, però també 
a treballar molt més àmpliament la salut mental des d’una 
perspectiva inclusiva i rica en els diversos espais del CNJC i les 
seves entitats membres. Treballem plegats i plegades per uns 
espais de transformació social saludables!

    Núria Ramon  
Presidenta del CNJC 
nuria.ramon@cnjc.cat

Reivindiquem i treballem perquè les entitats  
juvenils esdevinguin veritables espais de  
benestar personal i col·lectiu.

PER UNS ESPAIS DE 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
SALUDABLES!

Ens trobem de nou a les primeres pàgines d’una altra edició 
de la revista del jovent organitzat, d’un nou Debat Juvenil. 
En aquesta ocasió hem decidit abordar un tema que en 
el marc del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

havíem treballat en menor mesura que altres, però que no per 
això resulta menys important o generador de debat i reflexions 
interessants, ben al contrari.

La salut mental esdevé en algunes ocasions un tema oblidat o 
fins i tot tabú, que els mitjans, les administracions i la ciutadania 
en general deixem de banda, no prioritzem o, fins i tot, mirem 
d’amagar. En altres moments el tema emergeix però surt a la llum 
com a quelcom perillós i/o minoritari, entre d’altres, fruit del 
desconeixement o fins i tot de la mala informació. Arran d’això i 
conscients de la complexitat de la temàtica que ens ocupa, hem 
volgut posar sobre la taula diferents perspectives i també iniciatives 
en aquest àmbit, i reflexionar sobre la salut mental i les persones 
joves així com el paper que hi juguen les entitats juvenils.

Les entitats membres del CNJC vam decidir fa uns mesos 
aprofundir en aquesta qüestió en el marc d’un espai consolidat 
de trobada i debat entre les entitats juvenils, l’Àgora Jove. 
Aquest espai va evidenciar la necessitat i la voluntat de donar 
continuïtat a aquest tema mitjançant la interlocució o campanyes 
de visibilització i sensibilització, com fem amb altres temes que 
preocupen i ocupen els i les joves i les entitats.

Creiem fonamental contribuir a la desestigmatització de les 
persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Considerem 
indispensable treballar per desestigmatitzar i donar a conèixer 
la tasca dels i les professionals de l’àmbit de la salut mental per 
aconseguir que les persones joves que creguin que ho necessiten, 
hi recorrin sense pors ni secrets, i que en cas que ho desitgin se 
sentin capaços de compartir-ho amb les persones que els envolten 
i els estimen, sense haver-se de preocupar pel que pensaran la 
resta o de quina manera respondran. Reivindiquem el paper de les 
entitats juvenils com a promotores de valors inclusius i d’igualtat, 
com a espais de cohesió i generadors de benestar i creixement 
personal. Reivindiquem també la necessitat de formar-nos com 
a joves i membres de les entitats en aquest camp per prendre 
consciència i aconseguir disposar d’eines que afavoreixin la 
resolució de conflictes o en relació a la gestió dels equips o de 
les emocions. També exigim a les administracions que prioritzin 
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Salut mental

Hi ha temes que tenen poca o nul·la 
presència en el debat públic, ja sigui 
perquè en general no se’n percep 
l’efecte o perquè són complexos a 

l’hora de parlar-ne i d’abordar-los. La salut mental, 
i especialment la salut mental de les persones 
joves, és d’un d’aquests temes tabú, del qual no 
se’n parla, i que quan surten a la llum ho fan mol-
tes vegades amb l’etiqueta de l’estigma. Amb les 
dades a la mà, les xifres són xocants: el suïcidi és 
la primera causa de mort entre les persones de 20 
a 35 anys a Catalunya (la segona causa de mort en 
l’àmbit global entre les persones joves de 15 a 29 

EL JOVENT 
ORGANITZAT 
TENIM LA 
SALUT 
EN MENT

REVISTA DEL CNJC TARDOR 2015 DEBAT JUVENIL
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Salut mental

anys arreu del món), i 1 de cada 5 joves pateix alguna 
afecció relacionada amb la salut mental. 

La poca presència d’aquesta qüestió en l’esfera 
pública es traslladava, de fet, al mateix CNJC, ja que 
era un tema que mai havíem abordat amb profun-
ditat. Partint d’aquesta base era vital aprofundir en 
dues línies de treball: la formació i la visibilitat. En 
primer lloc volíem crear una base formativa per tenir 
coneixements sobre la salut mental de les persones 
joves i eines per actuar des de les nostres organit-

zacions juvenils; en segon lloc vam decidir apostar 
per fer visible la salut mental i lluitar per combatre 
els tabús i estigmes que l’envolten. Òbviament, una 
tercera derivada d’aquesta feina sobre la salut mental 
serà la possibilitat de fer propostes polítiques en 
l’àmbit de la salut mental dels i les joves, reforçant i 
enriquint d’aquesta manera el paper interlocutor del 
CNJC. 

 L’Àgora Jove celebrada a Manresa els dies 25 i 
26 d’abril, amb el títol “AssociativaMent! Espai de 
trobada i debat sobre joves i salut mental” buscava 
tant proporcionar espais de formació per adquirir 
coneixements sobre la salut mental, com obrir el 
debat i la reflexió entre les persones assistents sobre 
les causes de la salut mental en l’àmbit social i com 
abordar-la des de les nostres entitats. 

L’Àgora Jove ens va servir per fer uns primers 
passos en la formació, el debat i la reflexió al voltant 
de la salut mental de les persones joves, i ara tenim 
la voluntat de donar continuïtat a la feina realitzada i 
aprofundir en les diferents línies (formació, visibili-
tat) explorades. Hem estructurat les accions posteri-
ors a l’Àgora Jove en tres grans objectius sota el lema 
“La Salut en ment”: formar les entitats, fer visible 
la salut mental de les persones joves i impulsar una 

campanya denunciant l’estigma i discriminacions 
derivades de la salut mental. 

Per complir l’objectiu formatiu a principis de 
l’any 2016 tindran lloc unes formacions sobre salut 
mental enfocades a les entitats juvenils. Busquem 
dotar-nos d’eines com a jovent associat per enten-
dre la salut mental i saber com conviure-hi en un 
entorn associatiu. Entenem que les associacions 
juvenils són espais de transmissió de valors de 
respecte, tolerància i inclusió; han de ser, a més, 
espais saludables i amb un entorn de benestar 
emocional; és per això que, fruit de les necessitats 
que les mateixes entitats van detectar a l’Àgora Jove, 
les formacions buscaran apoderar els i les partici-
pants perquè tinguin la capacitat de treballar per ser 
entitats inclusives, de prevenir l’anomenat burnout, 
de resolució de conflictes, i de crear en general un 
entorn emocionalment integrador i amable. 

Pel que fa a la visibilitat de la salut mental de les 
persones joves treballarem per acostar aquest tema 
al jovent organitzat proporcionant-los informació 
i recursos d’institucions i entitats especialitzades, 
com en el marc d’aquest Debat Juvenil, o ampliant 
i enriquint el Banc de Recursos de Salut amb infor-
mació relativa a la salut mental. El tercer objectiu 
consisteix en endegar una campanya de comuni-
cació per denunciar les discriminacions i l’estigma 
que habitualment van lligades a la salut mental i 
les seves diferents afeccions. Treballarem, per tant, 
per fer visible la salut mental i per denunciar les 
discriminacions que es produeixen en els diferents 
àmbits.

El jovent organitzat hem de ser actors actius en 
la denúncia dels estigmes i tabús associats a la salut 
mental i capdavanters en la transformació dels nos-
tres entorns, des de les entitats al centre de treball o 
l’escola, en espais integradors i de benestar, perquè 
la salut mental és cosa de totes i tots. 

   Eloi Cortés 
     Vicepresident 1r del CNJC
    eloi.cortes@cnjc.cat 

“La Salut en ment: formar 
les entitats, fer visible la 
salut mental de les persones 
joves i impulsar una campa-
nya denunciant l’estigma i 
discriminacions derivades 
de la salut mental.”

“Amb les dades a la mà, 
les xifres són xocants: el 
suïcidi és la primera causa 
de mort entre les persones 
de 20 a 35 anys a Catalunya 
(la segona causa de mort 
en l’àmbit global entre les 
persones joves de 15 a 29 
anys arreu del món), i 1 de 
cada 5 joves pateix alguna 
afecció relacionada amb la 
salut mental. ”
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Salut mental

Per moltes persones amb problemes de salut mental el pitjor de la  
seva problemàtica és el rebuig que senten de la resta de la societat.

Els problemes de salut mental poden 
afectar negativament les vides de 
les persones que els experimenten i 
d’aquells amb qui conviuen. Moltes 

vegades aquesta afectació negativa no és provocada 
pels símptomes sinó per la visió que en té la societat. 
La salut mental continua a hores d’ara sent tabú per 
bona part de la població, tot i que tothom està exposat 
a tenir un diagnòstic al llarg de la seva vida.

Aquesta visió negativa es coneix com estigma. 
El terme “estigma” fa referència a una atribució de 
qualitats negatives i despectives sobre un col·lectiu de 
persones, els quals passen a ser vistos, pensats i trac-
tats com a inferiors i menyspreables. Les persones 
estigmatitzades viuen els efectes del descrèdit, la dis-
criminació o l’exclusió davant la resta de la societat. 
Una vegada estigmatitzada una persona, tots els seus 
actes i manifestacions passen a ser considerats com 
expressions d’aquesta qualitat negativa.

L’estigma que envolta els problemes de salut 
mental es deu principalment a les idees falses 
esteses sobre les seves causes i naturalesa. Arreu 
del món, en moltes societats, sovint són vistos com 
a manifestacions de debilitat personal, o de forces 
sobrenaturals. Les persones amb problemes de salut 
mental són considerades mandroses, febles, poc 
intel·ligents, difícils i incapaces de prendre decisi-
ons. També es creu que són violentes, malgrat el fet 
que són molt més propenses a ser-ne víctimes que 
perpetradores de violència.

Les persones amb problemes de salut mental 
estan sotmeses a l’estigma i la discriminació sobre 
una base diària i els hi pot afectar en tots els aspectes 
de la vida. La discriminació i l’exclusió de la vida 
de la comunitat són comuns i passen en àmbits 
com l’habitatge, l’educació, l’ocupació, així com en 
les relacions socials i familiars. Les persones amb 
problemes de salut mental experimenten taxes altes 
de victimització física i sexual. Arreu del món i amb 
freqüència, es troben amb restriccions en l’exercici 
dels seus drets polítics i civils, i en la seva capacitat 

LA LLUITA CONTRA  L’ESTIGMA  
EN SALUT MENTAL
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“Aquesta visió negativa es co-
neix com estigma. El terme 
“estigma” fa referència a una 
atribució de qualitats negatives 
i despectives sobre un col·lectiu 
de persones, els quals passen a 
ser vistos, pensats i tractats com 
a inferiors i menyspreables.”

LA LLUITA CONTRA  L’ESTIGMA  
EN SALUT MENTAL

Salut mental

de participar en els assumptes públics. També veuen 
restringida la seva capacitat per accedir a atenció 
sanitària i social essencial. La majoria de les perso-
nes amb problemes de salut mental s’enfronten a 
obstacles desproporcionats a l’hora d’obtenir un ren-
diment escolar i formatiu adequat i per poder trobar 
una feina. Les conseqüències són importants: com a 
resultat de tots aquests factors, moltes persones amb 
problemes de salut mental són excloses socialment.

És encara massa comú el fet que, quan algú és 
diagnosticat, se senti rebutjat i incomprès per part 
del seu entorn. Davant d’això, l’estratègia utilitzada 
més sovint és ocultar el problema. Una primera 
conseqüència particularment dolenta de l’estratègia 
d’ocultació és no acudir als serveis de salut mental 
quan hi ha algun problema per por de ser reconegut 
i etiquetat.

Això no sols té conseqüències importants per 
a la salut i la recuperació de la persona, sinó que 
també comporta conseqüències econòmiques per a 
la societat en forma de pèrdua de productivitat, entre 
d’altres.

Davant d’això, arreu de món i des de principis 
del segle actual, s’han desenvolupat iniciatives per 
fer front a l’estigma. Actualment existeix un consens 
al voltant de com fer-ho, i és a través del testimoni 
vital amb les persones afectades. Per això la tasca 
d’entitats com Obertament consisteix bàsicament a 
donar eines a persones afectades per tal de poder par-
lar d’aquesta part de la seva vida en el moment que 
vulguin, en l’entorn i amb les persones que vulguin.

És la mateixa estratègia que han seguit col·lectius 
històricament discriminats i estigmatitzats. Només 
sortint de l’armari i naturalitzant el fet de tenir un 
problema de salut mental, posarem fi als prejudicis i 
la discriminació associades.

Tot i les fites aconseguides, som al comença-
ment d’un llarg viatge. Som conscients que el canvi 
d’actituds i comportaments no serà immediat, ja que 
són molts anys d’ignorància i de prejudicis arrelats a 
trencar.

Per tots els i les que durant aquests anys han 
donat la cara per la salut mental, i per aquells que en-
cara no s’atreveixen, des d’Obertament ens compro-
metem a continuar treballant de valent per eradicar la 
discriminació a la nostra societat. 

   Miquel Juncosa 
     Director d’Obertament 
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Salut mental

ENTREVISTA A 
MIREIA AZORÍN,  
PERSONA AMB 
L’EXPERIÈNCIA 
DEL TRASTORN 
MENTAL

Ω Moltes vegades la societat mos-
tra només aquelles persones amb 
trastorns mentals que es troben 
al mig d’una crisi o que encara no 
s’han pogut recuperar. Aquesta 
imatge és distorsionada, ja que 
la majoria de persones que tenen 
un trastorn mental es recuperen. 
Recuperar-se no vol dir curar-se. 
Moltes persones han d’aprendre a 
conviure amb un trastorn crònic, 
però poden fer una vida com la de 
qualsevol altra persona. L’objectiu 
d’aquesta entrevista és aportar una 
imatge més acurada i precisa de 
què significa viure o haver viscut 
un trastorn mental.

REVISTA DEL CNJC TARDOR 2015 DEBAT JUVENIL
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Què implica conviure 
amb un trastorn mental?
Per mi no és una desgràcia, 
ho veig com una dificultat que 
es pot superar, de la que pots 
aprendre molt de tu mateixa, dels 
altres i de la societat. 

Ara mateix no considero 
que convisqui amb un trastorn 
mental. L’he patit, l’he gaudit, 
però ara simplement convisc 
amb mi, que escapo de les 
definicions, i amb un diagnòstic.

Però implica conviure 
amb la mirada distorsionada 
de la gent cap a tu, els seus 
prejudicis (que tothom en té, a 
tots els nivells), però en el cas 
d’un trastorn mental estan més 
accentuats, ja que hi ha molt de 
desconeixement, i les persones 
tendeixen a tenir por d’allò 
desconegut.

Ronald Laing deia que el 
psicòtic i el místic naden en el 
mateix mar, però mentre que el 
psicòtic s’ofega, el místic neda. 
No tinc molt clar que hagi tingut 
esquizofrènia paranoide i un 
brot psicòtic, ja que fàcilment 
es pot confondre amb una 

emergència espiritual, però la 
psiquiatria dominant ortodoxa 
no contempla aquests estats 
alterats de consciència més enllà 
de la simple patologització. I 
és realment una pena, perquè 
estem ignorant quelcom 
essencial de l’individu: el seu 
esperit. Però és comprensible, 
perquè el fonament de la nostra 

“La discriminació 
per motius de sa-
lut mental és una 
realitat i cal fer-li 
front, ja que és una 
injustícia, i provo-
ca molt dolor a les 
persones afecta-
des.”

“La gent ha de com-
prendre que la salut 
mental és cosa de tot-
hom, i que està en el 
nostre poder escollir si 
viure en una societat 
malalta o no.”

Salut mental

societat és la raó. Sort que Occident està 
aprenent a escoltar la saviesa d’Orient. No 
obstant això, el més important és viure 
plenament el present.

Has viscut discriminació per 
motius de salut mental?
Jo, personalment i de manera oberta, no. 
Però hi ha gent que s’ha allunyat de mi, si 
és per prejudicis o no, no ho puc afirmar 
amb seguretat. Però la discriminació per 
motius de salut mental és una realitat i 
cal fer-li front, ja que és una injustícia, 
i provoca molt dolor a les persones 
afectades.

Per què és necessari per tu fer 
públic que pateixes un trastorn 
mental?
Per lluitar contra l’estigma i l’autoestigma. 
Cal normalitzar la nostra realitat, i els 
mitjans de comunicació són un bon 
mitjà per difondre el nostre testimoni. 
Personalment em pot ajudar a millorar 
l’autoestima. 

Què t’ha ajudat a recuperar-te?
No aïllar-me: tendeixo a pensar que el 
principi de l’aïllament és el narcisisme, 
si només veus els teus interessos, els 
teus problemes, si no t’oblides una 
mica de tu, és difícil que hi hagi una 
bona comunicació amb l’altre, es pot 
estar rodejat de gent i sentir-se molt 
sol. Per mi ha estat necessari conèixer 
a gent amb problemàtiques similars 
i relacionar-me amb gent sense un 
diagnòstic (que en el fons no hi ha 
diferència). L’atenció i l’amor de la 
meva família; la creació, especialment 
l’escriptura, també m’han ajudat. 
Informar-me sobre el diagnòstic que 
em van adjudicar i sobre temes de salut 
mental. Tenir projectes, ja sigui estudiar 
o treballar o d’altres que siguin realistes. 
Meditar, fer ioga i esport. La música. 
I sobretot, escoltar el meu interior 
(sentiments i pensaments) i l’exterior (la 
realitat física i les persones). 

I no descarto del tot que la medicació 
em resultés beneficiosa, però tendeixo 
a pensar que m’ha perjudicat més que 
ajudar-me, però en fi, és quelcom que 
mai podrem saber del cert, simplement 
perquè és impossible saber en quin 
estat estaria ara mateix si no m’hagués 
medicat durant 8 anys.I per cert, les 
drogues no m’han ajudat.

Quin consell donaries a una 
persona que pateix un trastorn 
mental?
Que no s’identifiqui massa amb 
l’etiqueta, que som molt més que 
un conjunt de símptomes i seria 
autoenganyar-se. Que aprofundeixi en la 
seva realitat subjectiva. Els psiquiatres 
tendeixen a ser massa simplistes, a 
reduir-ho tot a un desordre bioquímic 
(a més no hi ha suficients proves 
científiques que demostrin que un 
trastorn mental és equivalent a una 
malaltia física, com la diabetis), i que 
intentin trobar-hi el sentit. 

Que busqui ajuda, tant formal 
(psiquiatres, psicòlegs, educadors socials) 
com informal (amics, família, llibres). 
Que es responsabilitzi de la seva persona, 
davant d’ell i dels altres. Que tingui 
confiança amb ell/a, amb el més profund 
del seu ésser. 

Com podem aconseguir una 
societat més inclusiva?
Una bona educació és essencial, tant des 
del punt de vista dels afectats com dels 
professionals.

També crec que la gent ha de 
comprendre que la salut mental és cosa 
de tothom, i que està en el nostre poder 
escollir viure en una societat malalta o no. 
Els estudis diuen que el nombre d’afectats 
d’un trastorn mental augmentarà en els 
pròxims anys, i l’Organització Mundial 
de la Salut diu que serem 1 de cada 4 
persones les diagnosticades, una xifra 
que em preocupa. Vivim en una societat, 
en termes generals, individualista, 
competitiva, narcisista i poc conscient, i 
adaptar-se a això no és senzill.

   Aina Torres 
     Tècnica de comunicació del CNJC 

comunicacio@cnjc.cat



10

Salut mental

ANSIETAT 
I DEPRESSIÓ: 
LA MOTXILLA 
EMOCIONAL

L’ ansietat és una emoció que sentim quan estem 
en perill, ja sigui real o imaginari, i ens permet 
adoptar els mecanismes adients per afrontar-lo. 
Per tant, es tracta d’una resposta adaptativa molt 

lligada a l’instint de supervivència, a la por, ira, tristor i 
felicitat. En aquest cas parlem d’ansietat normal o positiva. 

I quan es considera patològica? Quan sobrepassa 
certa intensitat o supera la nostra capacitat d’adaptació 
a l’entorn, és a dir, quan se’ns manifesta un malestar 
significatiu en forma de símptomes físics, psicològics 
i conductuals. I quins són aquests? Físicament es pot 
manifestar, entre d’altres, sudoració, secor a la gola, 
mareig, intestabilitat, tremolors, tensió muscular, 
palpitacions, taquicàrdia, sensació d’ofec, vòmits, diarrea 
i problemes en l’àmbit sexual. I a nivell psicològic 
i conductual pot aparèixer, per exemple, aprensió, 
preocupació, angoixa, por a perdre el control, dificultat 
de concentració, inhibició, petites pèrdues de memòria, 
irritabilitat, inquietud, conductes d’evitació, bloqueig 
psicomotor, obsessions i compulsions.

Existeix molta bibliografia i investigacions sobre 
l’ansietat. Avui dia encara no coneixen totes les seves 
causes. Si sabem, però, que la interacció d’algunes 
d’elles n’avaforeixen l’aparició. Són els anomenats factors 
predisposants i precipitants els quals poden ser de 
caràcter biològic, ambiental o psicosocial. Hem de recalcar 
que l’entorn té més importància del que fa un temps es 
pensava en l’aparició i el curs d’aquest trastorn. Per tant, 
és un factor significatiu en l’evolució d’una afectació 
emocional o de l’estat d’ànim.



11

“Com podem prevenir 
aquests trastorns? Un 
canvi en la manera en 
què vivim les coses és 
un bon punt de par-
tida. Pensarem en la 
nostra alimentació, la 
higiene del son, l’exer-
cici físic, la presa de 
decisions, la resolució 
de conflictes, l’autoes-
tima, les relacions de 
qualitat amb els altres 
i les nostres aficions.”

ANSIETAT 
I DEPRESSIÓ: 
LA MOTXILLA 
EMOCIONAL

Hi ha vegades que parlem d’ansietat i en d’altres 
d’estrès. Per què? Doncs perquè l’estrès és la sensació de 
tensió física o emocional que tenim davant d’una situació 
o d’un estímul concret. I en nosaltres es manifesta en 
frustració, nervis o ira. I l’ansietat és l’estrès que es manté 
un cop la situació o l’estímul s’ha acabat. Per tant, podem 
dir que l’ansietat és producte de l’estrès. I aquest estrès pot 
ser de curta durada (agut) o bé pot durar dies, setmanes, 
mesos o anys (crònic). El que ens passa és que se’ns fa 
difícil detectar l’estrès, en algunes ocasions, a causa del 
ritme de vida que portem. Només el percebem quan hi ha 
una clara afectació en una o vàries parcel·les de la vida 
social, acadèmica, laboral, familiar o de parella.

Cal destacar que la depressió guarda certa relació 
amb l’ansietat i, per tant, amb l’estrès. I és que un quadre 
d’estrès crònic pot derivar en un episodi depressiu. 
Quina és la imatge que tenim d’una persona deprimida? 
Clarament és una imatge de tristor, abatiment, infelicitat, 
no tenir ganes de fer res, frustració envers la vida, 
incapacitat de gaudir de les coses com abans, limitació de 
l’activitat habitual.

En l’origen de la depressió, tal com passa amb 
l’ansietat, incideixen tant factors genètics i biològics com 
psicosocials. Les conseqüències d’un episodi depressiu 
són moltes i algunes d’elles tan greus com el suïcidi que, 
segons l’OMS, és la segona causa de mortalitat entre joves 
de 15 i 29 anys d’arreu del món.

Com podem prevenir aquests trastorns? Un canvi en la 
manera en què vivim les coses és un bon punt de partida. 
Pensarem en la nostra alimentació, la higiene del son, 
l’exercici físic, l’organització, planificació i priorització, la 
relaxació, la presa de decisions, la resolució de conflictes, 
l’autoestima, les relacions de qualitat amb els altres, i 
les nostres aficions. També és important que tinguem 
consciència de què els sentiments negatius i el malestar 
formen part de nosaltres. A més a més, el suport de la 
família i amics serà fonamental.

Per acabar també cal destacar que una persona ansiosa 
o depressiva ha de vigilar amb el consum d’alcohol, la 
cafeïna o teïna, el tabac i d’altres substàncies tòxiques com 
el cànnabis i la cocaïna. Els efectes que produeixen només 
són temporals i en cap cas fan desaparèixer el problema 
real. Què fer doncs? Demanar ajuda a persones properes 
o a professionals especialitzats. Els darrers ens podran 
ensenyar a gestionar aquest tipus de trastorns gràcies a 
l’aprenentatge de diferents tècniques, estratègies i eines 
tant cognitivament i conductual com en l’autoconeixement 
i autoestima. 

Cal dir que la farmacologia ajuda a reduir i millorar 
els símptomes a curt i mig termini però sense un treball 
personal no serem capaços d’aprendre a prevenir i 
gestionar nous episodis ansiosos ni depressius.

   Jordi Sasot i Carles Patris 
    Centre Psicopediàtric GUIA 
    Centre de Salut Mental Infanto-juvenil

Salut mentalREVISTA DEL CNJC TARDOR 2015 DEBAT JUVENIL
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Com succeeix any rere any, el 
suïcidi és la principal causa 
externa de mort a l’Estat 
Espanyol. Segons les dades 

de l’INE, el 2013 van morir per suïcidi 
2.870 persones (2.911 homes i 959 
dones), situant-se de nou com a principal 
causa externa de mort. Aquesta xifra no 
és comparable amb la d’anys anteriors 
per la millora metodològica introduïda. 
La taxa de suïcidi se situà per tant en 8,3 
persones per cada 100.000 (12,7 en els 
homes i 4,1 en les dones). 

De manera innovadora, el Govern 
de Navarra elaborà el juliol de 2014 el 
Protocolo de colaboración interinstitucional. 
Prevención y actuación ante conductas 
suicidas. Durant la roda de premsa de 
presentació celebrada el 7 d’agost de 
2014, es va destacar que des del 2007, 
el suïcidi ha estat la primera causa de 
mort no natural a la Comunitat Foral, 
per davant dels accidents de tràfic. I cal 
preguntar-se, si és la primera causa de 
mortalitat no natural, com es pot haver 
trigat 7 anys a elaborar un protocol 
d’intervenció pel suïcidi?

Malgrat el retard, és oportuna i 
necessària l’elaboració de protocols 
així com la creació de Comissions 
Interinstitucionals que coordinin els 
recursos existents, tant públics com 
d’entitats socials, per prevenir i millorar 
la resposta a conductes suïcides. 
Es proposa, per un costat, accions 
preventives de les accions suïcides, 
com poden ser la sensibilització de la 
població, la formació de professionals i 

agents socials; i per l’altre, la coordinació, 
supervisió de l’execució, seguiment i 
avaluació del protocol.

En les darreres dècades s’ha detectat 
un alarmant increment de les conductes 
suïcides en joves. Atenent al sexe, les 
dades posen en relleu que, malgrat que 
les dones presentin més freqüentment 
ideació i temptatives de suïcidis, són 
els homes qui més freqüentment el 
consumen. La prevenció en aquesta àrea 
passa pel coneixement dels factors de risc 
associats, ja que la població adolescent i 
juvenil es considera un grup de risc. 

Són escasses les referències a la 
temàtica del suïcidi juvenil a l’Estat 
Espanyol. En aquest sentit, es pot citar 
el document El suicidio adolescente y 
juvenil en España, publicat a la Revista 
de Estudios de Juventud núm. 84 (març 
2009), on Santiago Pérez Camarero posa 
sobre la taula la importància i gravetat 
de les xifres del suïcidi juvenil, en la 
mesura que representa un greu problema 
de salut pública. Així, el suïcidi exigeix 
accions preventives no només basades 
en la prevenció clínica, sinó també 
acompanyades d’accions de prevenció 
social, orientada a la reducció dels factors 
de risc i al reforç dels factors de protecció 
d’adolescents i joves, perquè els suïcidis 
són un problema multi factorial.

Tenint en compte la quantitat 
d’associacions juvenils existents i la tasca 
que tenim vers la societat, a manera 
de reflexió, seria interessant plantejar-
nos si coneixem a alguna persona que 
s’hagi suïcidat al nostre entorn, barri, 

Ω L’Organització Mundial de la Salut (OMS) identifica el suïcidi 
com un dels problemes més greus de salut que poden afectar a 
les persones. El suïcidi és una de les tres principals causes de 
mort en joves de 15 a 34 anys i la segona causa en la població de 
10 a 24 anys. Com a mínim 100.000 adolescents d’entre 15 i 19 
anys moren cada any a causa del suïcidi a tot el món.

REVISTA DEL CNJC TARDOR 2015 DEBAT JUVENIL

“Quin paper juguem 
les associacions ju-
venils, la comunitat, 
les escoles, els serveis 
socials, els centres de 
salut, els mitjans de 
comunicació i la so-
cietat en els casos de 
suïcidi juvenil?”

“Cal qüestionar-se si 
l’estratègia d’invisi-
bilització dels casos 
de suïcidi ajuda a fer 
que no es repeteixin 
aquests episodis, o bé 
a no fer front al pro-
blema.”

ELS SUÏCIDIS JUVENILS: UN PROBLEMA 
SILENCIAT?
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ELS SUÏCIDIS JUVENILS: UN PROBLEMA 
SILENCIAT? comunitat, ciutat. Quin paper juguem 

les associacions juvenils, la comunitat, 
les escoles, els serveis socials, els centres 
de salut, els mitjans de comunicació i la 
societat en els casos de suïcidi juvenil? 
Fins a quin punt com a associacions 
juvenils podem i volem tenir un rol actiu 
en la prevenció dels suïcidis a través de 
les xarxes d’intervenció davant la detecció 
d’indicadors que determinen el risc 
de suïcidi i la corresponent derivació a 
persones especialistes?

Per norma general, els suïcidis 
sempre han estat invisibilitzats, si bé 
és cert que el suïcidi d’Amanda Todd 
va sortir a la llum utilitzant-se de 
manera preventiva. Davant d’aquesta 
situació cal qüestionar-se si l’estratègia 
d’invisibilització dels casos de suïcidi 
ajuda a fer que no es repeteixin 
aquests episodis, o bé a no fer front al 
problema. No seria necessari treure 
a la llum les morts per suïcidi amb la 
finalitat de poder treballar en matèria 
preventiva davant d’aquestes, tal com es 
va fer amb els casos d’assassinats per 
violències masclistes, que van passar 
d’estar circumscrites a l’àmbit privat 
per sortir a la llum pública, i passar així 
a ser considerats una qüestió d’estat? 
Recordem que el que no s’anomena, no 
existeix...

   Sonia Cabrero del Amo 
     Feminista, Ciberactivista, Treballa-

dora Social i Coordinadora Tècnica de 
Federación Mujeres Jóvenes (FMJ)
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PER QUÈ ANAR AL/LA PSICÒLOGA? 

Salut mental
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tornen actives o s’encenen i desenvolupen 
noves connexions entre si. Amb el temps 
les noves connexions poden reconfigurar 
el cervell. Així que podem reconfigurar-lo 
per ser persones més sanes i felices. 

Per descomptat que els gens 
desenvolupen un paper important en la 
forma de ser de les persones, sobretot 
en el temperament. Però a més de 
l’arquitectura cerebral bàsica i el nostre 
temperament innat, les experiències 
poden tenir un paper essencial en el 
desenvolupament d’un funcionament 
mental resistent i ben integrat. 

Que és una/a piscòlog/a?
És un professional de la salut mental 
qualificat per ajudar a les persones a 
sentir-se millor. Mitjançant diferents 
tècniques entrena a les persones perquè 
siguin capaces d’enfrontar amb èxit els 
seus problemes, reduint el malestar que 
pateixen. 

També ajuda al funcionament mental 
més integrat. De manera que un cop 
acabat el tractament, la persona estigui 
més preparada per enfrontar per si 
mateixa els problemes que puguin anar 
sorgint en el transcurs de la seva vida. 

La difícil decisió d’anar  
d’anar al/la psicòloga per 
primera vegada
Ens podem preguntar: segur que ho 
necessito? Què pensaran de mi si saben 
que vaig al/la psicòloga? Sabrà resoldre el 
meu problema?, o “no estic tan malament 
per haver-hi d’anar”.

Ara ja hi comença a haver cultura 
d’anar al psicòleg, moltes persones hi 
van. I no cal tenir un trastorn psicològic 
per anar al psicòleg. Sovint les persones 
necessiten consultar per problemes que 
els hi resulten difícils de resoldre. A 
vegades es tracta de problemes difícils 
d’explicar, o que quan els han explicat 
les persones no s’han sentit enteses i 
busquen una ajuda professional.

És normal que la persona de senti 
intraquil·la la primera vegada que va al/la 

psicòloga. En la primera visita t’escoltarà 
i et farà preguntes per entendre el que 
et preocupa i després t’explicarà què et 
passa i quina seria la millor manera de 
resoldre-ho. 

És important que et sentis còmode 
i que t’expressis amb honestedat 
i franquesa. D’aquesta manera et 
podrà conèixer millor i ajudar-te més 
ràpidament. 

Fundació Orienta. 40 anys al 
servei de la salut mental
La Fundació Orienta té 40 anys 
d’especialització en salut mental i al 
voltant de 100 professionals dedicats 
a l’atenció, promoció i prevenció de 
la salut mental dels infants, els i les 
adolescents i les famílies. Ofereix 
assistència ambulatòria a l’àrea del Baix 
Llobregat, per infants i adolescents de 0 
a 17 anys. El treball es fa dins la xarxa de 
forma concertada amb el Catsalut (és a 
dir, amb la targeta sanitària), i de forma 
coordinada amb els i les professionals 
dels Departaments de Salut, Educació, 
Acció Social i Ciutadania i Justícia.

Orientat.org: Un web per ajudar 
als i les joves i les famílies
La Fundació Orienta ha creat un nou 
servei web que poden consultar joves i 
les seves famílies des de casa i de manera 
totalment gratuïta per tal d’orientar-los en 
les seves dificultats. 

En el cas dels trastorns psicològics lleus 
s’ha observat que unes petites indicacions 
moltes vegades són suficients per encarrilar 
petits problemes que a la llarga podrien 
resultar més complexes o greus. 

Així neix “Orienta’t”, un servei que 
pretén no només facilitar informació, 
sinó també ajudar a prevenir i a curar 
alguns processos traumàtics senzills i 
fixar les actituds per un creixement sa.

   Teresa Ribalta  
     Psicòloga Clínica i Directora  

Assistencial 
Fundació Orienta

“Quan vivim una ex-
periència, les cèl·lules 
del cervell i les neuro-
nes es tornen actives o 
s’encenen i desenvolu-
pen noves connexions 
entre si. Amb el temps 
les noves connexions 
poden reconfigurar el 
cervell. Així que podem 
reconfigurar-lo per ser 
persones més sanes i 
felices.”

Salut mental

Com funciona la nostra ment?
El nostre cervell és molt complex i 
especialitzat. Per exemple, tenim una part 
de l’hemisferi esquerre especialitzat en 
lògica i una part de l’hemisferi dret que 
treballa amb emocions. Algunes zones 
inferiors del cervell estan relacionades 
amb l’instint, les reaccions viscerals 
i la supervivència. I parts superiors i 
frontals que ens permeten mentalitzar i 
reflexionar.

Igual que passa amb el cos, el nostre 
cervell no pot rendir al màxim si totes les 
seves parts no treballen conjuntament de 
manera coordinada i equilibrada, és a dir, 
de manera integrada.

Quan a vegades les persones no estem 
integrades, ens superen les emocions 
i estem confuses. Ens podem sentir 
dominades per la tristesa, la ràbia o la 
por i no podem pensar ni respondre de 
manera serena i competent a situacions a 
les quals ens enfrontem. Això és resultat 
d’una pèrdua del funcionament integrat.

El cervell es pot modelar?
Quan vivim una experiència, les 

cèl·lules del cervell i les neurones es 

PER QUÈ ANAR AL/LA PSICÒLOGA? 
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ESTRÈS 
I BURNOUT 
LABORAL 
EN EL JOVENT

Salut mental

Ω La crisi econòmica i les mesures adoptades pels governs ne-
oliberals han configurat un panorama de precarietat formativa 
i laboral en les persones joves. Les entitats, pel seu contacte 
directe amb la joventut i les institucions, tenen un paper central 
en l’anàlisi, la detecció i l’acompanyament emocional de l’estrès, 
l’ansietat i el burnout i en la promoció d’una bona salut física i 
emocional dels joves.
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La meitat de les persones joves de 
tot el país que són a l’atur fa més 
d’un any que busquen feina i, a 
Catalunya, el contracte més signat 

pels joves dura menys d’un mes. D’altra 
banda, els que aconsegueixen un treball 
es veuen afectats per la diferència salarial: 
una treballadora catalana de menys de 30 
anys pot arribar a percebre un salari un 
40% menor que el d’una companya de 
major edat tot i que fan la mateixa feina. 
Així mateix, la formació cada vegada 
reverteix menys en treball digne. Aquestes 
dades que extraiem del butlletí de joves 
i mercat de treball de la Generalitat i de 
l’informe Generació JESP, d’Avalot Joves 
d’UGT, ens situa en un panorama laboral 
estressant on és cada vegada més difícil 
accedir a un treball qualificat i amb una 
certa estabilitat que permeti plantejar-
se projectes vitals com emancipar-se, 
emprendre, formar-se, etc. Aquesta 
situació també provoca una forta mobilitat 
territorial i moltes persones joves es veuen 
obligades a  un exili forçat a un altre país 
en via de cercar noves oportunitats per 
desenvolupar el seu projecte de vida.

El context socioeconòmic actual es 
caracteritza per la recessió, les retallades, 
la crisi i la globalització de l’economia 
on el capital creix sense créixer les 
oportunitats laborals, amb una dosi 
important d’inseguretat, incertesa, 
frustració i angoixa. 

L’estrès i el burnout augmenten en els i 
les joves en incrementar alguns factors de 
risc com:

>  La precarietat laboral: contractes 
temporals, amb oportunitats laborals 
molt específiques i limitades 
pel jovent, mercat laboral poc 
esperançador pel nivell de formació 
adquirit, condicions de treball 
inadequades (excés d’hores, salaris 
baixos, falta de flexibilitat...).

>  L’encariment de la formació: 
increment de les taxes universitàries 
i dels cicles formatius.

>  Limitació per tenir autonomia 
i control de la seva vida: en el 
primer trimestre del 2015, la taxa 
d’emancipació dels i les joves d’entre 

16 a 29 anys continua caient fins al 
24,4%, un 1,2% menys que fa un 
any.

El burnout és una síndrome psicològica 
que implica una resposta prolongada a 
estressos interpersonals crònics en l’àmbit 
del treball caracteritzada per l’esgotament, 
sentiments de cinisme i desafecció per la 
feina i una sensació d’ineficàcia i falta de 
fites i objectius.

És un procés, no un esdeveniment, 
que es pot produir quan la persona jove 
no pot gestionar determinades situacions 
emocionalment exigents esgotant 
gradualment els seus recursos naturals per 
fer front a l’estrès i la tensió acumulada.

La millor defensa pel burnout és la 
prevenció. El burnout és evitable. Com?

>  Identificant les fonts d’estrès i/o 
potencials factors de risc.

>  Prenent consciència de la 
importància de l’autocura tan física 
com a emocional (exercici, temps 
d’oci, aficions, dieta equilibrada, 
suficient descans, pràctica de 
tècniques de regulació emocional...).

>  Xarxa de suport social, assegurant 
i mantenint vincles socials (recerca 
activa de contactes amb amics, 

família, implicació en grups 
associatius i de lleure...) i participant 
en entorns organitzacionals 
col·laboratius, que potenciïn la 
participació activa, comunicació 
positiva, desenvolupament de 
capacitats i coneixements i un 
significat de la tasca realitzada; i 
que puguin alimentar l’optimisme i 
esperança pel futur i una autoestima 
saludable (elements potenciadors 
d’una bona resiliència i capacitat 
d’afrontament).

Les entitats juvenils i associatives 
poden esdevenir, especialment en 
el context socioeconòmic actual, un 
actor protector rellevant en la salut 
mental de la joventut proporcionant un 
acompanyament emocional i suport social 
als joves. Com?

>  Potenciant la seva percepció de 
suport social i la seva xarxa social.

>  Potenciant la comunicació positiva, 
cooperativa i integradora en el treball.

>  Potenciant el seu rol psicoeducatiu 
com a entitats mitjançant programes 
i tallers per a potenciar l’adquisició 
d’una bona “maleta de recursos 
resilients” dels joves (promoció de 
pràctiques d’autocura i estratègies 
d’afrontament positives, de tècniques 
de regulació emocional i gestió de 
l’estrès, gestió i resolució de conflictes, 
així com el desenvolupament 
d’habilitats socials, comunicatives 
i també creatives), promocionant i 
ajudant d’aquesta manera a millorar la 
seva salut mental.

Establir espais d’acompanyament 
psicosocial i de formació en prevenció 
de l’estrès és un pas més per enfortir 
les associacions juvenils en la seva tasca 
social, educativa i política tot potenciant 
recursos per una bona salut física i 
emocional en la joventut actual.

   Pilar Hurtado, Belen Ugarte  
    i  Montse Redon  
     Associació La Regadera, per a  

l’atenció psicosocial i comunitària

“El burnout és una 
síndrome psicològica 
que implica una res-
posta prolongada a 
estressos interperso-
nals crònics en l’àmbit 
del treball caracterit-
zada per l’esgotament, 
sentiments de cinisme 
i desafecció per la fei-
na i una sensació d’in-
eficàcia i falta de fites 
i objectius.”

Salut mental
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PREVALENÇA DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR

Les víctimes de l’assetjament experimenten alts nivells de depressió i 
ansietat que repercuteixen en baixos resultats acadèmics, alta incidència 
de pensaments suïcides i fins i tot d’intents. S’estima que entre un 3 i un 
5% de l’alumnat és víctima d’assetjament escolar. Encara que aquesta xifra 
pugui semblar poc rellevant, cal tenir present que això representa que hi 
ha, de mitjana, un cas a cada aula.

Pel que fa a l’edat de major incidència se situa entre els 11 i els 14 
anys. Encara que s’inicia ja en el parvulari. Per això és molt important una 
prevenció des dels inicis de l’escolarització.

L’EDUCACIÓ EMOCIONAL COM 
ESTRATÈGIA PREVENTIVA
L’educació emocional té com a objectiu el desenvolupament de 
competències emocionals, que inclouen: consciència i regulació emocional, 
autonomia emocional, habilitats socioemocionals i benestar conscient. 
Específicament es treballa la regulació de la ira com estratègia per a 
la prevenció de la violència, el comportament prosocial, l’empatia i la 
resiliència. Tot plegat contribueix a crear un clima escolar més favorable a 
la solidaritat, respecte i convivència pacífica.

Tot això es porta a la pràctica a través d’activitats, dinàmiques, jocs, 
simulació, relaxació, role playing, dramatització, etc. Una de les estratègies 
que s’han experimentat amb èxit és el teatre.

LA PREVENCIÓ A TRAVÉS DEL TEATRE

L’assetjament escolar no és un problema només de la víctima i la persona 
assetjadora: implica a tota la comunitat educativa. Tot l’alumnat, amb el 
seu comportament, juga un paper important en fer possible o dificultar la 
presència de l’assetjament. No és el mateix que els i les companyes li riguin 

Salut mental

PREVENCIÓ DE 
L’ASSETJAMENT 
ESCOLAR MITJANÇANT 
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL
Ω L’assetjament escolar pot afectar de promig a un 
cas a cada aula. Entre les estratègies preventives efi-
caces hi ha la presa de consciència de les emocions 
que experimentem davant aquests casos i del com-
portament responsable que d’això se’n deriva.
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PREVENCIÓ DE 
L’ASSETJAMENT 
ESCOLAR MITJANÇANT 
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL

les gràcies a la persona assetjadora, que mirin cap a una altra banda o 
que manifestin una actitud crítica. Per això es tracta de crear una presa de 
consciència de la pròpia responsabilitat en el que passa a l’entorn.

A l’obra de teatre Postdata hi ha un grup d’alumnes que comenten 
el que ha passat entre un/a assetjador/a i una víctima. Al principi 
els comentaris es fan des de la distància, com si no els impliqués 
personalment. Però a mesura que avança l’obra es va creant un clima de 
presa de consciència sobre el fet que ens afecta a tothom, ja que ho fem 
possible amb el nostre comportament. Aquesta obra es pot assajar dins 
classe, per exemple a tutoria, i dóna ocasió per comentar i discutir el que 
ha passat. El col·loqui que segueix a la representació de l’obra dóna lloc 
a una reflexió grupal encaminada a la presa de consciència de la pròpia 
responsabilitat en el que està passant. En el llibre Prevención del acoso 
escolar con educación emocional (Bisquerra i altres, 2014) es tracta aquest 
tema amb més extensió.

EL CIBERBULLYING

Un tema preocupant és el ciberbullying, sobre el qual cal més consciència 
social i anàlisi de les estratègies preventives més eficients. Una d’elles 
consisteix a estimular el comportament prosocial que porta a tenir cura 
dels companys. Això, en si mateix, és una font de satisfacció emocional 
que augmenta les probabilitats de repetir aquests comportaments, sempre 
que s’eduquin de forma apropiada. En aquest sentit, hi ha una línia 
d’investigació en col·laboració entre diverses universitats americanes i 
Facebook per buscar solucions efectives al problema del ciberbullying. 
Les propostes van en la direcció d’ajudar als i les qui se sentin víctimes 
proporcionant-los ajuda per defensar-se. Entre les possibilitats hi ha la 
de poder respondre a un post ofensiu expressant com una se sent; per 
exemple: “No m’agrada”, “És una falta de respecte”, “Això és un exemple 
d’amenaça intolerable”. D’aquesta manera, les persones poden respondre 
amb criteri i autonomia. Es tracta d’estimular la presa de consciència de 
com una se sent davant un post que representi un cas de ciberbullying. 
Les emocions experimentades pels i les lectores quan són expressades en 
els mitjans, ja siguin enviades a l’assetjador/a o a persones de confiança 
i amb criteri (amistats de confiança i persones adultes), poden crear un 
estat d’opinió diferent de quan la persona assetjadora no rep cap comentari 
crític. L’objectiu és cultivar la consciència emocional i social i la presa 
de decisions responsables entre els i les usuàries de les xarxes socials, 
especialment entre les persones joves.

   Rafel Bisquerra 
     Director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar de la UB

Salut mental
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En aquest article reflexiona-
rem sobre la influència que els 
rols, estereotips i mandats de 
gènere tenen en el benestar i 
la salut física i mental de les 
persones.

ROLS, ESTEREOTIPS  
I MANDATS DE GÈNERE: 
INFLUÈNCIA EN LA 
SALUT FÍSICA I MENTAL
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QUÈ SÓN ELS MANDATS  
DE GÈNERE?

Són un conjunt de missatges, orientats a 
conductes, actituds i rols, que anem rebent 
des que naixem (fins i tot abans de néixer) 
relacionats amb ser home o dona i que van 
configurant la nostra identitat. A través 
d’aquests missatges les persones exerceixen 
judicis de valor sobre les altres. En el cas de 
la identitat femenina, aquests mandats es 
relacionen amb l’esfera emocional, els afectes, 
les relacions interpersonals i les cures.

Quan no es compleixen aquestes 
expectatives la persona sol atribuir-ho a 
fracàs personal produint falta d’autoestima 
i diversos problemes de salut mental, com 
depressió, ansietat, somatitzacions, trastorns 
d’alimentació, etc. L’obligació del compliment 
d’aquests missatges en dones s’associa també a 
la vulnerabilitat per no detectar violència en les 
relacions de parella.

LA NECESSITAT 
D’INCLOURE LA 
PERSPECTIVA DE  
GÈNERE EN LA SALUT

Incloure la perspectiva de gènere en els 
diferents camps de la societat, com l’educació, 
política, economia, sexualitat o salut és 
essencial per fer conscient el biaix que 
comporta el gènere i visibilitzar i detectar els 
factors que porten a la desigualtat.

Diferents teories han estat argumentades 
al llarg de la història per justificar la 
superioritat de l’home respecte a la dona. 
Durant dècades s’han reforçat creences 
que sostenien que existien diferències 
naturals i innates en comportaments i trets 
de personalitat entre homes i dones i que 
col·locaven a aquestes en una posició inferior 
des del punt de vista intel·lectual, moral 
i biològic. Aquestes creences segueixen 
influint encara, i contribueixen a què les 
dones pateixin una major vulneració dels 
drets humans. Així, la discriminació i 
violència cap a la dona és més freqüent 
en totes les etapes de la vida, des d’abans 
del naixement i infància (avortament per 
selecció del sexe i infanticidi) fins a la vellesa 
(maltractament a les dones grans en major 
mesura que als ancians). Existeixen també 
delictes específics cap a la dona, com són 
la violació, delictes relacionats amb el dot, 
mutilació genital femenina, tràfic sexual de 
dones, ús de la violència sexual contra les 
dones com a botí de guerra, etc.

En el camp sanitari, la inclusió de la 
perspectiva de gènere suposa fer conscient 
el biaix que comporta el gènere en les teories 
explicatives que fem servir en salut física i 
mental, en els diagnòstics realitzats i en les 
propostes terapèutiques. No tenir en compte 
aquests biaixos pot provocar que, en funció del 
sexe del pacient i de les creences sobre el gènere 
de consultants i professionals, es produeixin 
variacions pel que fa a la percepció del 
problema, el diagnòstic, els objectius a tractar 
en la teràpia i les explicacions dels símptomes.

Analitzant la bibliografia psiquiàtrica 
veiem que hi ha patologies clàssicament 
associades a un sexe o a altre. Les dones són 
diagnosticades de depressió i ansietat en 
major mesura que els homes, consumint 
prop del triple de psicofàrmacs. Moltes de 
les diferències trobades es relacionen amb 
la vulnerabilitat social de les dones i amb 
els prejudicis de les i els professionals que 
davant els mateixos símptomes prescriuen 
més ansiolítics, i que pensen més en causa 
funcional quan la consultant és dona. Per 
exemple, alguns estudis revelen que en dones 
hospitalitzades per malalties coronàries es 
realitzen menys procediments terapèutics i 
de rehabilitació que en homes en similars 
circumstàncies.

En la psicologia experimental també 
es troben diferents biaixos, ja que durant 
dècades les dones amb prou feines han 
estat representades en els estudis que es 
realitzaven. Les mostres eren d’homes blancs, 
universitaris i de classe social mitjana, de 
manera que molts conceptes psicològics es 
definien exclusivament des del punt de vista 
de l’experiència masculina.

PER ACABAR

La sanitat com a sistema hauria d’incorporar 
la influència dels mandats de gènere en el 
benestar físic i salut psíquic de les persones. 
Està a les nostres mans com a professionals 
sanitaris contribuir al desenvolupament 
d’una societat més igualitària que qüestioni 
els rols fixos que simplifiquen a les persones 
en categories com a home-dona, masculí-
femení, i els rols socials i estereotips que això 
comporta.

   Cristina Soler Polo 
     Estudiant de 4t grau de Treball Social.  

Universidad Complutense. Madrid.  
    Cristina Polo Usaola 
     Psiquiatra. Serveis Salut Mental  

de Hortaleza. Madrid
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L’Altre Festival, el primer festival 
internacional d’arts escèniques 
i salut mental, neix amb la 
voluntat d’estimular la creació, 

la participació i la difusió de les arts 
escèniques que es desenvolupen en el 
col·lectiu de persones amb trastorn 
mental com a eina fonamental en el 
procés terapèutic i normalitzador de la 
vida. 

La seva primera edició, que va tenir 
lloc entre els dies 4 i 7 de juny d’aquest 
any a la Fabra i Coats, Nau Ivanow i 
Centre Cívic Baró de Viver, ha sigut un 
èxit de participació i públic i ha demostrat 
el potencial de les arts escèniques com a 
eina integradora.

El festival ha estat un aparador de més 
de 30 companyies de teatre, circ, dansa i 
música, la majoria catalanes i amb anys de 
trajectòria i metodologia innovadora, però 
també de grups artístics procedents de 
Madrid, Balears, Alacant, País Basc i del que 
enguany ha estat el país convidat, Itàlia. A 
més, L’Altre ha comptat amb la complicitat 
d’artistes consagrats com la Marta Carrasco, 
que va estrenar un espectacle concebut 
especialment pel festival i amb persones 
amb trastorn mental, o la companyia de circ 
Los Galindos. 

L’objectiu ha estat mostrar a la 
ciutadania una cara de la salut mental 
positiva, creativa, rica, integradora 
i socialitzadora que s’allunyi de la 
versió negativa i sovint violenta que 
tradicionalment ens mostren els mitjans, 
el cinema o la literatura.

Manel Anoro, director del Festival, 
afirma que “les persones amb problemes de 
salut mental pateixen aïllament, discriminació 
i un patiment pel qual acaben reclosos en una 
carcassa. Les arts escèniques et proposen sortir 
d’aquí, enfrontar-te a un repte, col·laborar amb 
més gent i formar part d’un grup”. 

Així doncs, L’Altre Festival pretén tenir 
continuïtat i esdevenir un referent en el 
món de la cultura i de la salut mental, un 
espai on compartir experiències, vivències 
i descobrir altres realitats. 

   Equip organitzador L’Altre Festival 
     

L’ALTRE FESTIVAL, UN APARADOR D’ARTS  
ESCÈNIQUES I SALUT MENTAL

LA RÀDIO COM A EINA SOCIAL!

Ω El passat més de juny va 
tenir lloc la primera edició 
d’aquest festival a Barcelo-
na, que va acollir més de 30 
espectacles de teatre, circ, 
dansa i música
 

Ω Fem servir el mitjà radiofònic com a eina per aconseguir la reinserció 
i normalització social de persones amb malalties mentals.
 

Salut mental

Experiències des de la cultura i l’audiovisual

Des de BOCA Ràdio fa temps que desenvolupem un projecte on diferents 
persones usuàries del Centre de Dia de la Fundació Tres Turons 
participen en els nostres estudis fent un programa radiofònic. Es diu “La 

Tarantela” i el podeu escoltar cada divendres a partir de les 11.30 del matí a través 
del nostre web.

El projecte té intenció de donar veu a persones amb malalties mentals, 
deixant palesa la seva capacitat creativa, que influeix al seu desenvolupament 
personal i social. Tracta de temàtiques diferents com ara l’exposició de 
diferents activitats a la ciutat, espais de cuina o literatura, i entrevistes que fan 
íntegrament des de l’equip del programa.

Podem dir amb molt d’orgull que, després d’aquesta experiència, també 
s’han sumat a fer programes radiofònics més enllà d’aquest espai com a 
associades de la nostra entitat! 

  Equip Boca Ràdio 
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Salut Mental

CONCURS ESPOT,  LLENGUATGE PUBLICITARI 
I AUDIOVISUAL PER LLUITAR CONTRA 
L’ESTIGMA EN SALUT MENTAL

E l Concurs Espot d’Obertament 
s’ha convertit en un 
esdeveniment de referència 
en l’àmbit de la lluita contra la 

discriminació a través de l’audiovisual i la 
participació de la ciutadania.

30 segons són suficients per què 
un espot publicitari pugui transmetre 
un missatge important. Aquest és el 
plantejament amb què neix el concurs 
Espot, que enguany arriba a la seva sisena 
edició, emprar el llenguatge publicitari 
i audiovisual per lluitar contra l’estigma 
en salut mental. La iniciativa cerca la 
participació d’entitats, col·lectius i 
ciutadans i ciutadanes per treballar la 
sensibilització sobre la normalització de 
la salut mental per tal de fer caure els 
prejudicis i trencar el tabú que existeix 
avui en dia sobre el tema. Les eines: una 
bona idea i una càmera de vídeo. 

Espot és un concurs que va néixer el 
2009 per iniciativa del Servei Prelaboral 
Entrem-hi i el Club Social El Turó de 
Vilafranca del Penedès. Des de les 
darreres edicions, el concurs s’emmarca 
en l’estratègia d’Obertament, l’aliança 
catalana de lluita contra l’estigma 
i la discriminació en salut mental, 
consolidant-lo com un esdeveniment de 
referència en l’àmbit de la lluita en la 
discriminació i potenciant la participació 
de la ciutadania. En la darrera edició 
ja van ser gairebé un centenar de 
persones les participants al concurs que 
sota el  lema “Dóna la cara per la salut 
mental” han contribuït a  promoure que 
ningú amagui la seva experiència de 
salut mental i en parli amb normalitat. 
Les diferents propostes guanyadores: 
“Somos como tú”, “El resto lo rellena tu 
imaginación”, “Cap prejudici” i “Que si 
patatín, que si patatán” es poden consultar 
al web del concurs:  
www.concursespot.org 

   Equip organitzador Concurs Espot
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RÀDIO NIKOSIA, MIRADES 
LATERALS SOBRE I DES DE LA 
BOGERIA

NNikosia és un cabal obert per 
al dir i l’actuar dels sabers 
oblidats del patiment mental, 
és una de les primeres 

emissores que transmeten des d’aquest 
desencaix episòdic que anomenen 
bogeria, de fet la porten endavant un 
grup de fins a 50 persones en tractament 
psiquiàtric. És una emissora com les 
altres, però no amaga el seu missatge, ni 
entre línies; té una idea clara i actua des 
d’aquí. Nikosia és un esdeveniment en 
si mateixa, pràcticament un fer polític, 
un moviment d’acció civil que qüestiona 
aquesta certa institucionalització de la 
bogeria. Té per lema: “acció, intervenció 
i comunicació en salut mental”. 
Estructuralment té les seves bases al 
Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
de Barcelona i a la seu de Contrabanda 
FM (91.4Fm), una de les últimes 
ràdios comunitàries de Barcelona. La 
idea central és utilitzar els mitjans de 
comunicació amb l’objectiu d’humanitzar 
la informació relativa a aquest tema, 
explicar-la en la seva veritat d’experiència 
subjectiva, de dolor, de realitat vivencial. 
Això no implica negar les categories 
diagnòstiques en si mateixes sinó 
potser qüestionar-les en el seu ús com 
a etiquetes que fossilitzen persones, les 
neutralitzen socialment i individualment. 
Nikosia parteix de la idea que el 
problema de l’estigma és de vegades, 
no necessàriament la falta d’informació 
relativa a les problemàtiques mentals, 
sinó al tipus únic d’informació que 
circula. Per això, la intenció no és negar 
la informació que sorgeix des de l’entorn 
clínic-mèdic, sinó sumar de cara a la 
comunitat, un coneixement més proper, 
personal sobre aquest patiment. És en 
certa manera evidenciar que el dolor del 
què anomenem bogeria és també part 
dels dolors humans. Els nikosians, que 
així s’anomenen ells i elles mateixes, 
no neguen el patiment que provoca la 
problemàtica; però sí que qüestionen 

la unilateralitat amb què es tracta 
clínicament, qüestionen el monòleg 
dels sabers biomèdics, la invisibilitat i 
deslegitimació social a la qual es veuen 
exposades socialment; proposen en canvi, 
diàlegs, acostaments, trobades, reflexions 
transdisciplinàries que incloguin 
els coneixements i pràctiques que 
deriven de la mateixa experiència amb 
l’objectiu d’accedir a una construcció 
compartida dels processos de benestar. 
“Si no participo en la meva cura, no 
em curo”, deia la Dolors, nikosiana. 
Per a ells hi ha un altre dolor que és 
provocat pels que s’anomenen com a 
entenimentats, no bojos en el seu afany 

per apartar els “diferents” -o “inserir-
los” segons paràmetres de normalitat ja 
preestablerts-, per a ells la normalitat no 
existeix com a absolut, els límits entre 
bogeria i seny són difusos, però l’estigma 
és una realitat quotidiana amb la qual 
han de batallar cada dia: “S’assenyala, 
s’ignora, es margina en nom d’una 
suposada normalitat naturalitzada com 
el fet d’haver de ser social”, afirmava 
Princesa Inca, nikosiana, durant un 
programa.
Nikosia és un espai en què la persona 
s’aparta d’aquest vincle permanent 
amb la noció de malaltia, el que no 

implica necessàriament negar-la, sinó 
trobar-se davant l’oportunitat de no ser 
“el malalt total” sempre i en tots els 
àmbits de la seva vida. “No sé per què 
sóc esquizofrènic si jo exerceixo de boig 
només el 7% del temps de la meva vida”, 
afirmava Nacho durant un programa 
sobre els “diagnòstics”. A Nikosia no hi 
ha diagnòstics, cadascú és qui és, amb 
les seves històries, els seus desitjos, les 
seves tristeses, dolors i futurs anhelats, 
i des d’aquí es “diu”, es comunica, es 
fa ràdio. Aquí passa que les identitats 
es desmalaltitzen, són retornades al joc 
lliure del social i es genera una millora, 
un fer-se càrrec, un fer-se més forts 

per enfrontar la quotidianitat. No és un 
exercici terapèutic en si mateix, sinó 
una sèrie de pràctiques que esdevenen, 
en tot cas, terapèutiques a partir del 
seu propi funcionament. El benestar és 
una conseqüència, un resultat, no un 
objectiu pautat a priori, no hi ha pacients 
i professionals, sinó un equip de treball 
en el qual la majoria porta “papers” de 
diagnòstics (com acostuma a afirmar 
Raúl, nikosià) i en el qual entre tots i 
totes fan ràdio.

   Martín Correa-Urquiza 
     Ràdio Nikosia

“La intenció no és de cap manera reemplaçar 
amb la ràdio els dispositius de salut existents 
(Centres de dia, hospitals de dia, etc.) sinó en 
tot cas qüestionar-los en les seves dinàmiques, 
en les seves formes i en aquesta certa lògica 
assistencialista a partir de la qual funcionen. 
Qüestionar-los perquè siguin el resultat d’una 
construcció compartida entre sabers experts i 
sabers profans. L’experiència hauria de ser tin-
guda en compte com un coneixement real i pos-
sible al voltant de la bogeria.”

Experiències des de la cultura i l’audiovisual
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“El 2001 el MACBA, l’MNAC i el Fòrum de Salut 
Mental de Catalunya inicien una col·laboració que 
dóna lloc a una línia de treball dirigida al col·lectiu 
dels diferents agents implicats en l’àmbit de 
les activitats i institucions psicoterapèutiques 

s’emmarca en una comprensió pluralista dels públics per part del 
museu, que intenta subvertir un mètode pedagògic i comunicatiu 
basat en un subjecte universal i homogeni, quantificable 
estadísticament”. Hem extret aquests fragments del primer 
document de treball amb el qual Jorge Ribalta, aleshores Cap de 
Programes Públics del MACBA, va argumentar la seva proposta 
de col·laboració a les institucions que demanaven aquest conveni. 
Són els inicis d’un treball clínic que proposa un mètode, el 
psicoanalític, per actuar en els marges de la salut mental. 
Els referents polítics d’aquest projecte són els psiquiatres Francesc 
Tosquelles i Jean Oury, vinculats a la clínica lacaniana. Al MACBA 
no es tractava de sanejar l’hospital per tractar la salut mental, que 
és el que proposava Tosquelles, sinó d’ampliar el dret a l’ús de 
l’espai públic proposant el que és necessari perquè l’espai públic no 
s’asseguri en les normes que gestionen els “cossos col·lectius sans”. 

Al MACBA no engegaríem una modalitat psicoterapèutica, 
sinó una aplicació psicoanalítica per investigar sobre les 
mecàniques del llenguatge als processos de creació, treballant amb 
subjectes diagnosticats de trastorns mentals greus. Es tractava 
de pensar un dispositiu, al marge de qualsevol ideal paternalista, 
per treballar sobre els processos de creació de llenguatge; això no 
contemplava l’acostament a l’espai educatiu, al psicoterapèutic 
ni al de la producció d’objectes visuals, perquè una cosa és la 
producció artística, aquí hi ha d’haver un artista, i una altra el 
que vingui de l’ensenyament o d’altres aplicacions de les teories, 
tècniques i procediments per a la formació en les arts plàstiques o 
visuals. 

MACBA CLÍNIC, 
(2002-2013)

Es tractava de dissenyar un dispositiu per treballar en els 
marges de la salut mental, adaptable a una circumstància 
interinstitucional, i vàrem engegar l’ús social d’una aplicació 
analítica que, sense comprometre la intimitat de les 
persones, operava amb el més íntim del subjecte dirigint 
l’acció cap a una possible construcció subjectiva. El treball es 
desenvolupava en grups d’entre 5 i 27 persones, sent el més 
adequat un grup de 12 persones; les sessions, dues setmanals, 
tenien una durada de dues hores i es feien a les aules i a les 
sales del MACBA. 

En paral·lel a l’aplicació clínica es va plantejar l’estudi 
d’alguns aspectes estètico-estructurals de les produccions 
artístiques exposades. La funció d’aquesta anàlisi ha estat 
orientar conceptualment les preguntes derivades de la 
comparació de lectures resultat de les dues aplicacions: 
l’analítica i l’estètico-estructural de les produccions artístiques. 
Aquesta comparació permet determinar el camp de les 
preguntes i tractar teòricament els aspectes comuns que es 
poguessin donar entre produccions de llenguatge de causa 
dispar: els que vénen d’un treball analític i els que estan 
vinculats als usos que del llenguatge fan els artistes.

Aquesta clínica desenvolupada al MACBA és una novetat 
institucional pel seu abast social, la seva operativitat i la seva 
economia en un moment en què el que és públic desapareix. 
Finalment, dir que a l’origen d’aquesta proposta estava prevista 
la implicació d’altres institucions culturals de Barcelona i la 
seva extensió a altres col·lectius significats socialment a causa 
de la seva particularitat subjectiva, generalment associada a 
l’àmbit de la psicopatologia. 

   Montserrat Rodríguez  
     Psicoanalista

RÀDIO NIKOSIA, MIRADES 
LATERALS SOBRE I DES DE LA 
BOGERIA

Salut mental
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Salut Mental

D
es del Consell de la Joventut de Barcelona s’aposta i es treballa per 
a què existeixi una visió positiva dels i les joves, i que nosaltres 
ens sentim amb poder per tal d’afrontar l’etapa d’adolescència i 
joventut amb força i amb la convicció que som agents de canvi. 
Considerem que ser jove és una gran etapa, plena d’oportunitats, on 

es descobreixen nous sentiments i sorgeixen noves responsabilitats. I tot això pot fer 
que sentim felicitat, però també pot provocar que els i les joves ens puguem trobar 
amb molts mals de cap, amb moments de ràbia o sentir-nos impotents.

Davant d’això, apostem per conèixer-nos més a nosaltres mateixos/es per tal 
de saber com actuar cada vegada que ens trobem davant d’aquests reptes. Aquesta 
publicació sorgeix precisament des d’aquesta perspectiva, fent una referència al 
problema que pot suposar l’ansietat i l’estrès, però aportant, sobretot, reflexions i 
solucions a aquestes situacions i convidant a treure el veritable potencial de cada 
persona.

En una primera part de la guia trobem aquella informació clau per conèixer 
si el que ens passa és exactament ansietat i/o estrès o no, comentant diferents 
símptomes lligats a l’estat físic i/o emocional de la persona. D’aquesta manera, 
s’eviten possibles excuses i justificacions que la persona es pugui donar a si 
mateixa i que provocarien que no afrontés la situació. Després d’identificar el 
que ens passa és quan recollim una sèrie d’estratègies que poden ser d’ajuda en 
els moments inicials, cercant el suport de persones properes, intentant veure la 
situació des d’una perspectiva de persona observadora i no com a implicada o fins 
i tot aplicant-hi sentit de l’humor! Un cop fet això aportem una sèrie de propostes 
per tal d’actuar i intentar canviar aquesta realitat, analitzant les causes o les 
situacions que ens fan sentir malament i promovent que sigui la mateixa persona 
la que pensi possibles accions que permetin afrontar el problema i com posar-les 
en pràctica. En definitiva, considerem imprescindible tenir una actitud activa en 
tot aquest procés, ser crític amb un/a mateix/a i prendre’ns el temps necessari per 
a seguir endavant.

Després de fer-ne una primera distribució a diferents espais de la ciutat, 
podem dir que ha tingut molt bona acollida a punts d’informació juvenil i a 
centres educatius de secundària, on és un material molt ben valorat especialment 
per a estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat. Per a més informació, la guia està 
disponible en format digital al web www.cjb.cat/publicacions i també ens en podeu 
demanar exemplars físics al correu electrònic salut@cjb.cat.

   Oriol Adserol 
    Tècnic de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona

Ω La guia “T’estresses?” sorgeix 
després de copsar des de les enti-
tats juvenils del Consell de la Jo-
ventut de Barcelona la necessitat 
d’abordar l’ansietat i l’estrès des 
d’una vessant transformadora i 
constructiva, deixant de banda 
les visions negatives i assisten-
cialistes que només victimitzen 
a les persones que es troben en 
aquesta situació.

GUIA JOVE SOBRE 
ESTRÈS I ANSIETAT

Què fan les entitats sobre salut mental?
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#FAIGMEDICINA, 
UN PROGRAMA PER A LA 
SALUT MENTAL DELS I LES 
ESTUDIANTS DE MEDICINA

E
l projecte #faigmedicina, coordinat pel CEMCAT 
i l’AECS, és un programa que pretén vetllar per la 
salut dels i les estudiants de medicina i de ciències 
de la salut, ja que hi ha estudis que han demostrat 
que aquests són més propensos a tenir problemes 

mentals. 
Diversos estudis, en especial l’estudi realitzat per la 

Fundació Galatea a facultats de Catalunya, han demostrat que 
els i les estudiants de medicina són més vulnerables a patir 
malalties mentals. Un major consum de tòxics, menys hores 
de son i una major presa de tranquil·litzants són algunes de 
les dades específiques que ens aporta aquest estudi. Davant 
d’això, el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya 
(CEMCAT) i l’Associació d’Estudiants de ciències de les Salut 
(AECS) estem tirant endavant un projecte que vetlli per la salut 
mental dels futurs professionals de la salut.

Primerament, tot va començar amb un hashtag 
“#faigmedicina” i posteriorment amb un blog, on els i les 
estudiants podien explicar obertament els seus problemes. 
Això però, no es va quedar només aquí. Darrere l’ampliació 
del conveni del CEMCAT i l’AECS es va crear una plataforma 
comuna d’actuació que pretenia conscienciar sobre la 
problemàtica i donar eines als i les estudiants per superar 
l’estrès i l’ansietat. Per fer-ho, es realitzen xerrades, tallers i 
formacions, properes i dinàmiques. D’aquesta manera, des 
de fa un any i mig, s’han dut a terme més de vint formacions 
a estudiants de diferents facultats de Catalunya. Alguns 
dels temes que es tracten són: la gestió del temps, gestió de 
l’estrès, intel·ligència emocional, mindfulness, gestió de les 
emocions i de l’ansietat, positivisme...

En l’inici d’aquest nou curs però, ens plantegem nous 
reptes, com per exemple la cerca de recursos que doni suport 
a la salut mental a les mateixes universitats. També volem 
augmentar el ventall formatiu, i que els i les formadores 
d’ambdues associacions rebin una preparació teòrica optima 
per a poder millorar la qualitat de les xerrades i tallers. 
Finalment, també pretenem poder arribar a més estudiants 
i realitzar formacions a facultats on encara no s’han fet. 
D’aquesta manera, encara ens queda un llarg camí per 
recórrer, però estem segurs que una millor salut dels i les 
professionals mèdics serà, en el futur, una millor qualitat 
assistencial per a tota la societat. 

  Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) 
  

Què fan les entitats sobre salut mental?

GUIA JOVE SOBRE 
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ENS EDUQUEM PER 
APRENDRE A VALORAR
LES EMOCIONS

grup, i, per arribar aquí es passa per un jardí d’emocions 
molt variat. Com va dir l’Anna Carpena, mestra 
especialista en Educació Especial i experta en educació 
emocional, a l’entrevista a la revista Somesplai d’Esplac 
“Els educadors i educadores que eduquem en educació 
emocional significa que haurem d’estar educades en 
aquesta matèria. Si no ho estem nosaltres mateixes, serà 
difícil que transmetem aquesta educació als infants de 
manera desitjable.” A vegades exigim als infants coses 
que nosaltres no tenim ben travades.

Com vam comprovar aquell cap de setmana, potser 
cal començar per aprendre a ser conscient de les nostres 
pròpies emocions i a partir del nostre treball personal 
ens serà més fàcil i coherent el treball que fem amb 
els infants. L’aprenentatge vivencial, pal de paller de 
la nostra tasca educativa, va molt lligat a les emocions, 
per tant, si volem educar i que l’aprenentatge que fan 
infants i joves a l’esplai sigui significatiu, hem de donar 
importància al que sentim quan vivim experiències i 
treballar per expressar-ho.

   Marta Cortina Cervelló 
    Membre de l’Equip de direcció  
    d’Esplais Catalans

F
ormar-se implica replantejar-se i donar un 
tomb a les coses que pensem o sabem. Quan 
aprenem, inevitablement creixem en l’àmbit 
personal, però si a més a més ho fem en 
grup, creixem col·lectivament, cadascú al seu 

ritme, però en comunitat. Tenir l’oportunitat de conèixer 
diversos punts de vista sobre temes que ens interessen, 
ens ajuda a obrir mires i anar construint discurs. Per 
aquests motius i per molts altres a Esplais Catalans 
ens agrada tant tenir espais de formació. L’Escola 
d’Esplac, que ocupa un cap de setmana, n’és un dels 
més importants, tot i que no és l’únic que realitzem al 
llarg del curs. Les jornades anticapitalistes; el treball en 
xarxa de les de lleure i sexisme; les càpsules formatives, 
i els cursos d’acollida, creixement i èxit Marta Mata que 
organitza l’Escola el Sol en són una mostra.

La temàtica de l’Escola d’Esplac l’escullen els esplais 
i a partir d’aquesta ens posem a treballar. L’Escola 
d’Esplac 2015 s’ha titulat “L’educació emocional a 
l’esplai” amb una participació força alta i moltes 
persones repetidores d’edicions anteriors, fet que ens 
indica que és un espai necessari i que cada cop es va 
consolidant més. Aquesta ha estat la tercera edició en 
aquest format, abans fèiem l’escola de dirigents, però 
ja fa tres anys que aquest espai està obert a totes les 
monitores d’Esplac.

A l’hora de pensar el format i els tallers que volíem 
per aquesta edició vàrem tenir molt en compte que 
anava dirigit a monitores i monitors i que, per tant, 
havien de ser sessions útils i aplicables al treball amb 
els infants i joves. Dissabte vam fer taules rodones amb 
diversos ponents al matí i diferents tallers a la tarda, el 
diumenge va servir per posar en comú les conclusions. 
D’entrada ens va costar una mica trobar persones per 
a fer ponències encarades a la tasca educativa dels i les 
monitores que després tinguessin aplicació en el seu dia 
a dia. Era la primera vegada que abordàvem aquest tema 
de forma monogràfica i ho vam entomar amb moltes 
ganes. Creiem que espais com els que es van donar a 
l’Escola d’Esplac van ser d’allò més útils i el resultat va 
estar a l’altura de les expectatives, ja que en general les 
participants van sortir contentes; amb eines, recursos i 
una pila de reflexions personals i grupals.

La gestió de les emocions, quan es treballa en grups 
d’infants on hi ha convivència, és infinitament important. 
Quan ens enduem infants de colònies, campaments o 
rutes un dels objectius cabdals és aconseguir cohesió de 
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Youth Debate is the twice-yearly magazine 
of the National Youth Council of Catalonia 
(CNJC), a non-governmental platform that 
groups together the principal youth asso-
ciations at national level and the territorial 
youth councils. Founded in 1979, the CNJC 
promotes the interests of young people in 
society and with regard to the authorities.
The magazine Youth Debate is the voice 
of the associative youth movement. Over 
150,000 young Catalans are associated and
take part in one of the groups affiliated to 
the Council.
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EDITORIAL

Standing up for spaces 
of healthy social change!

We stand up for and work towards young peo-
ple’s associations becoming authentic spaces 
of personal and collective wellbeing

Here we are again, on the first pages of an-
other edition of the organized young people’s 
magazine, a new Youth Debate. On this 
occasion we have decided to tackle an issue 
that, in the context of the Catalan National 
Youth Council, we have given less attention to 
than others, but which is no less important or 
generative of interesting debate and reflection, 
quite the contrary.

Occasionally, mental health is a forgotten or 
even taboo issue. The media, the authorities 
and people in general push it to one side; we 
do not give it priority or we even try to hide it. 
At other times the issue crops up but it comes 
to light as something dangerous and/or a mi-
nority issue, as a result of ignorance or even 
misinformation. Because of this, and aware of 
the complexity of the subject matter, we have 
wished to put forward different points of view 
and initiatives in this field, and to reflect on 
young people’s mental health, and the role 
that youth associations can play in it. 

      Núria Ramon 
   CNJC President  
  nuria.ramon@cnjc.cat    

MENTAL HEALTH

Anxiety and depression: 
the emotional burden

Nowadays anxiety, stress and depression are 
very common words in our society’s vocabu-
lary. And young people are no exception. How 
do these disorders affect them? Do they know 
how to detect them? How can they, as young 
people, prevent them and handle them more 
efficiently for their own wellbeing?

How can we prevent these disorders? A 
change in the way we live life is a good place 
to start. Let’s think about the food we eat, 
sleep hygiene, physical exercise, organization, 
planning and prioritization, relaxation, deci-
sion-making, conflict resolution, self-esteem, 
good-quality relationships with others, inter-
ests and hobbies. It is also important for us to 
be aware that negative feelings and unease are 
a part of our make-up. Moreover, the support 
of family and friends is fundamental.

Lastly, it is also necessary to mention that 
an anxious or depressive person should 
be careful with alcohol, caffeine or tannin, 
tobacco and other toxic substances such as 
cannabis or cocaine. The effects they pro-
duce are merely temporary and they never 
make the real problem disappear. So, what 
can we do? We can ask people close to us 
or specialists for help. The latter can show 
us how to deal with this kind of disorder by 
learning different cognitive and behavioural 
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techniques, strategies and tools, such as 
self-awareness and self-esteem.

Pharmaceutical drugs help to reduce and im-
prove the symptoms in the short and medium 
term, but without making a personal effort 
we will be unable to learn how to prevent 
and deal with further episodes of anxiety or 
depression.

      Jordi Sasot and Carles Patris 
   GUIA Psycho-paediatric Centre  
  Children’s and Young People’s Mental 
  Health Centre 

Stress and occupational 
burnout in young people

The best defence against burnout is preven-
tion. Burnout can be avoided. How?

-  By identifying the sources of stress and/or 
potential risk factors.

-  By becoming aware of the importance of 
physical and emotional self-healing (exercise, 
leisure time, hobbies, a balanced diet, 
enough sleep, practising emotion regulation 
skills, and so on).

-  A network of social support, ensuring and 
maintaining social bonds (actively searching 
for contact with friends, family, involvement 
in associations and leisure groups), and 
by taking part in collaborative organiza-
tions, which encourage active participation, 
positive communication, the development 
of skills and knowledge and the mean-
ing of a job well done. They can also give 
us optimism and hope for the future and 
healthy self-esteem (aspects that boost good 
resilience and coping skills).

Young people’s associations can be, especially 
in the current socioeconomic climate, an 

important protective factor in young people’s 
mental health, giving them emotional coun-
selling and support. How?

-  By boosting their perception of social sup-
port and their social network.

-  By encouraging positive, cooperative and 
comprehensive communication at work.

-  By enhancing their psycho-educational role 
as bodies through programmes and work-
shops to boost young people’s acquisition of 
a good “suitcase full of resilience resources” 
(the encouragement of self-healing practices 
and positive confrontation strategies, emo-
tion regulation and stress management tech-
niques, conflict management and resolution, 
and the development of social, communica-
tion and creative skills), thus helping them to 
improve their mental health.

      Pilar Hurtado, Belen Ugarte  
   and Montse Redon  
     La Regadera Association, for psychosocial 
and community assistance

Gender roles, 
stereotypes and 
mandates: their 
influence on physical and 
mental health

Gender mandates are a set of messages, ad-
dressed to forms of behaviour, attitudes and 
roles, that we receive as soon as we are born 
(before birth even) associated with being a 
man or a woman and which shape our iden-
tity. Through these messages people make 
value judgements of others. In the case of 
female identity, these mandates are associated 
with the sphere of the emotions, affection, 
interpersonal relationships and care. 

When these expectations are not met the 
person usually attributes it to personal failure. 
This produces a lack of self-esteem and vari-
ous mental health problems, such as depres-
sion, anxiety, somatizations, eating disorders, 
and so on. Women’s obligation to comply 
with these messages is also associated with 
their vulnerability, and their inability to detect 
violence in relationships with a partner. 

The health service ought to incorporate the in-
fluence of gender mandates in people’s physi-
cal wellbeing and mental health. As healthcare 
professionals, it is in our hands to contribute 
to the development of a more equal society that 
questions the established roles that simplify the 
classification of people into categories such as 
man-woman, male-female, and the social roles 
and stereotypes that this entails. 

      Cristina Soler Polo. 
   4th  year Social Work student. Com   

      plutense University, Madrid.  
     Cristina Polo Usaola
      Psychiatrist. Mental Health Service, 
       Hor taleza, Madrid.

ENTITATS DEL CNJC. De Ple Dret: Acció Escolta de Catalunya, Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya, Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials, 
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Badalona, Consell Local de la Joventut de Lleida, Consell Local de la Joventut de Sant Feliu de Guíxols, Consell de joves de Terrassa. Creu Roja Joventut Catalunya, Dona – Joves Nacional-
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Catalunya i les Illes, Joventut Socialista de Catalunya, Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joves Cambres de Catalunya, Joves d’Esquerra Verda, Joves d’Esquerra Unida 
i Alternativa, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Moviment de Joves Cristians de Comarques, Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya i les Illes, Moviment 
Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears, Noves Generacions del Partit Popular de Catalunya, Organització Juvenil Espanyola, Recursos d’Animació Intercultural, 
Secretariat de Joves La Salle Catalunya, Servei Civil Internacional Catalunya, Unió de Joves, Unió de Joves Pagesos, Unió Excursionista de Catalunya-Vocalia de Jovent. Adherides: AFS 
Intercultura Catalunya, Alternativa Jove per la Interculturalitat, Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana, Associació Diomira, Associació Internacional de Joves de Casals 
Catalans, Associació Internacional Joventut Idente, Centre Cristià dels Universitaris, Centre d’Estudis Carles Cardó, Col·lectiu l’Esbarzer, Escola Lliure el Sol, Federació de Persones Sor-
des de Catalunya, Federació Ecom, Fundació Escolta Josep Carol, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, IBN Batuta, 
Maulets, Rialles – Moviment Rialles de Catalunya. Col·laboradores: Associació Catalana de Professionals, Associació Catalana de Professionals de polítiques de Joventut Associació 
Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya, Associació de Joves Immigrants – Aji-atime, Associació Sociocultural Nous 
Temps, Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, Centre Unesco de Catalunya, Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya, Fundació Autònoma Solidària, Fundació Catalunya 
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Entrevista

“Cal trobar altres 
formes de relació i 
d’aproximació a la 
diferència.”

ENTREVISTA A AIXEC, 
COOPERATIVA PER A L’ATENCIÓ DE 
PERSONES AMB MALALTIA MENTAL 
I LES SEVES FAMÍLIES
Ω  Per què neix Aixec? 

Neix amb la finalitat de crear serveis destinats a l’atenció 
de persones amb malaltia mental i les seves famílies, i pro-
moure espais de mobilització, conscienciació i canvi social. 
Aixec és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de 
lucre nascuda l’any 2002 de la iniciativa de professionals 
dedicats durant anys a l’atenció educativa de persones amb 
malaltia mental. Busca donar una resposta alternativa a 
l’atenció de persones, i promoure i crear serveis adequats 
i corresponents a les necessitats reals d’aquest col·lectiu; 
tenint sempre en compte aquestes necessitats i promovent 
que les persones i les seves famílies siguin les protagonis-
tes del seu propi procés.

Ω  Quina és la filosofia de la cooperativa? 
Una de les principals qüestions que defineixen la coopera-
tiva té a veure amb la lluita per un canvi d’imatge en relació 
al col·lectiu de la diversitat funcional. Es tracta doncs de 
deixar de veure aquest altre com algú 
inferior i sense capacitats per començar 
a donar altres significats a l’alteritat. 
Es tracta també de prendre conscièn-
cia de la importància que té el nostre 
llenguatge en la formació de cossos i 
significats socials, per intentar trobar 
altres formes de relació i d’aproximació 
a la diferència.

Ω   Quines millores heu aconse-
guit en la vida de les perso-
nes amb malaltia mental? 
Podríem dir que una de les coses més 
importants que hem aconseguit és la de 
crear un espai on no t’hagis de sentir 
jutjat/da per ser diferent. Un espai on la 
diferència i l’alteritat marquen les regles 
i les relacions entre la gent que hi parti-
cipa. Cal destacar, també, la importància 

d’haver creat espais on donar veu. Espais on les persones 
poden parlar del seu patiment psíquic sense que ningú no els 
hi digui com ho han de fer.

Ω  Com podem aconseguir una societat més 
inclusiva? 
Tal com comentàvem anteriorment, creiem que per acon-
seguir una societat més inclusiva és necessari un canvi de 
mirada i, per tant, de significació cap a la diferència. Si la 
diferència deixa d’estar exclosa i de quedar als marges de 
la societat ja no haurem de tornar a incloure a tots aquells 
que prèviament havíem exclòs per ser diferents i no formar 
part de l’imaginari de la normalitat. Es necessiten molts 
espais de diàleg i de visibilització. 
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