
Col·loquis de l’acció social a Catalunya

Com trencar l’estigma
en salut mental?



Barcelona, 22 de novembre del 2018.  

© Mar Barberà, Judit Domènech i Cristina Garde.



3

Índex
1.  Opinió de l’Ajuntament de Barcelona

 La prioritat en salut mental: la prevenció i el diagnòstic precoç
 Pilar Solanes | Cap del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona 4

2.  Opinió de Federació de Salut Mental

 Invertir en la salut mental d’infants i adolescents: el repte urgent
 Ens calen més serveis orientats a la comunitat, a la prevenció i recuperació, 
 i que treballin acompanyant als infants i joves 6

3. Opinió de Magda Gregori Borrell |  Periodista i politòloga
 “Si superar-ho és possible, parlar-ne també” 8

4.  Notícia de la jornada 

 Més educació emocional, el clam de la xerrada Socialitzant BCN sobre salut mental i adolescència
 Testimonis d’Obertament i experts de la Fundació Joia i l’Ajuntament de Barcelona
 coincideixen amb la necessitat d’abordar la salut mental de forma holística 10

5.  La salut mental en xifres

 El 75% dels trastorns mentals comencen a l’adolescència | Mar Barberà 12

6.  Testimoni en primera persona

 “Em vaig trobar amb un cos de noia quan encara em sentia una nena”

 Marta Gaspart | Activista d’Obertament 17

7.  Diccionari de salut mental i adolescència
 La salut mental en set conceptes 19

8.  Referències 20

 Crèdits  21



L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut mental 
com a un estat de benestar en el qual cada individu porta a terme 
el seu propi potencial, pot afrontar les tensions normals de la vida, 
pot treballar productivament i de manera fructífera i pot fer una 
contribució a la seva comunitat.

La salut mental s’ha anat incorporant com a una prioritat als 
programes i a les polítiques dels països, com ara la Declaració 
Europea per a la salut mental que van signar l’any 2005 la OMS, 
la Comissió Europea i el Consell d’Europa a Hèlsinki. Això és 
degut, entre d’altres, a que s’estima que aproximadament un 15% 
de la població patirà algun trastorn mental al llarg de la seva 
vida. D’aquests trastorns, aproximadament la meitat dels casos 
comencen abans dels 18 anys d’edat.

L’Informe de salut mental de 2016 de l’Agència de Salut Pública 
descriu la presència de patiment psicològic en el 8% dels nois de 
13 a 19 anys, i el 10% en noies de la mateixa edat. En el cas de les 
noies, destaquen sobretot els problemes de tipus emocional, mentre 
que en nois els problemes són més aviat de conducta. A més, la 
simptomatologia mostra una tendència a l’empitjorament amb el 
temps en les noies, fet que no s’observa en la mateixa mesura entre 
els nois.

Aquestes dades són coherents amb les publicades recentment per 
un estudi del University College de Londres, basat en una mostra 
de 10.000 joves nascuts entre 2000 i 2001. Aquest estudi situa en 

La prioritat en salut mental:
la prevenció i el diagnòstic precoç

1. Opinió de l’Ajuntament de Barcelona

Pilar Solanes | Cap del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona



5

un 24% de nenes i un 9% de nens de 14 anys la 
presència de símptomes de depressió, mentre 
que fi ns als 11 anys d’edat no s’havien observat 
diferències entre nens i nenes.

En aquest sentit, s’ha observat un increment de 
la prevalença del patiment psicològic l’any 2016 
respecte l’any 2012 entre l’alumnat adolescent, 
especialment entre els nois de 15-16 anys d’edat, 
i les noies de 15 a 19 anys.

En alguns casos pot haver-hi una predisposició 
genètica, però també hem de tenir molt en 
compte els factors ambientals. Per exemple, s’ha 
descrit una major prevalença entre l’alumnat 
d’escoles de barris més desafavorits, en 
comparació amb la població de barris de renda 
mitjana més alta.

Davant d’aquestes circumstàncies, els infants 
són un col·lectiu més vulnerable, donat que els 
manquen recursos per afrontar-les: vivències 
traumàtiques com desnonaments, violència 
masclista, migracions, etc. També són més 
vulnerables a patir maltractaments, abusos i 
vexacions.

Aquestes situacions es poden traduir en 
problemes de son, comportaments nerviosos, 
tristesa, trastorns de conducta que poden 
incloure agressions, que a llarg termini 
abocarien en malaltia mental.

És fonamental protegir els infants i els 
adolescents, donar-los eines que els permetin 
detectar el malestar psicològic o els problemes 
mentals, i proveir-los d’uns nivells adients 
de benestar i qualitat de vida. Des de les 
institucions, és clau dissenyar polítiques de 
salut pública d’atenció a la salut mental en 
joves.

Com a part d’aquestes polítiques, cal incloure 
l’atenció a les famílies i als seus recursos, així 
com la prevenció i un diagnòstic precoç, que 
permetin detectar els casos i administrar-los un 
tractament adient al més aviat possible.

Barcelona és una de les poques ciutats de l’estat 
i d’Europa que han dissenyat un Pla de Salut 
Mental, una estratègia compartida amb la 
ciutat que implica la col·laboració de diferents 
àmbits, grups polítics municipals, institucions, 
organitzacions proveïdores de serveis de salut 
mental de la ciutat i entitats del sector. Aquest 
pla prioritza la prevenció i el diagnòstic precoç, 
i l’atenció al col·lectiu infantil, adolescent i jove, 
com a grups de població més vulnerable.

Un dels projectes impulsats des del marc del Pla 
de Salut Mental és el programa Konsulta’m, que 
té per objectiu la detecció i intervenció precoç 
dels problemes de salut mental en adolescents 
i joves de 12 a 22 anys d’edat. El programa 
consisteix en què una tarda a la setmana, en 
un casal de joves o similar, sense cita prèvia, 

un psicòleg clínic del CSMIJ o CSMA ofereix 
escolta a adolescents i joves que necessiten 
una resposta especialitzada, àgil i immediata 
al seu patiment, i els dóna eines per afrontar 
una situació personal angoixant. S’ofereix, si 
cal, orientació i recolzament especialitzat a les 
famílies de l’adolescent o jove atès.

Aquest servei es posa a disposició dels 
professionals del territori que treballen a les 
escoles, casals i/o altres equipaments o serveis 
amb grups d’adolescents o joves (professorat, 
monitors/es de menjador, monitors/es d’esplais, 
personal d’equips municipals, etc.). S’ofereix 
assessorament i orientació sobre casos o 
situacions concretes que es poden trobar durant 
l’exercici de la seva tasca professional diària, així 
com intervenció en l’ambient natural i accions 
formatives, quan es requereixi. En els casos 
que és necessari, l’equip orienta i acompanya 
l’adolescent o jove i a la seva família a la xarxa 
de salut mental de referència.



Els països que tenen cura de la salut mental de la seva població 
generen més benestar i fan que les persones tinguin més recursos 
i capacitat per sobreposar-se a les adversitats. Si pensem en 
els infants i els adolescents, aquest aspecte encara agafa més 
importància, per què som davant d’etapes de la vida cabdals, 
on les conseqüències d’una salut mental deficitària poden reduir 
en gran mesura les seves oportunitats en termes de salut física, 
educació, lleure i feina.

Aquesta és, doncs, una prioritat mundial. Ningú hauria de posar 
en dubte que ens ha d’interessar molt com a país fer les inversions 
necessàries per garantir una bona salut mental. I que, com diu 
el Pla Europeu de Salut Mental 2020, ens cal convertir-la en una 
prioritat absoluta de la salut pública.

Tot i que sovint és difícil disposar de totes les dades per conèixer la 
magnitud real de la situació, sabem que la població catalana atesa 
en els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil ha augmentat 
en els darrers anys. El 2017 es van atendre un total de 66.501 
infants i adolescents, un 5% més que l’any anterior i un 9.5% més 
que al 2014. Ens preocupen també els infants i adolescents que es 
troben en situacions de més vulnerabilitat social, per pobresa, per 
dificultats socioeconòmiques, de violència i/o per consum de tòxics, 
totes elles situacions que incrementen la probabilitat de patir una 
problemàtica de salut mental.

Invertir en la salut mental d’infants i adolescents:
el repte urgent
Ens calen més serveis orientats a la comunitat, a la prevenció i recuperació, 
i que treballin acompanyant als infants i joves

2. Opinió de Federació de Salut Mental

Federació Salut Mental Catalunya
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A Catalunya tenim models i marcs de treball 
defi nits. Compartim moltes de les propostes 
que es dibuixen des de l’administració, però 
ens cal destinar-hi els esforços i els recursos 
necessaris per fer-les realitat. La situació actual, 
malauradament, no està donant resposta a les 
necessitats dels nostres infants i adolescents, 
i no ens ho podem permetre. Les famílies se 
senten esgotades i soles davant de la situació 
que viuen, els manca un acompanyament que 
els permeti entendre la situació i posar en 
marxa estratègies adequades que garanteixin la 
inclusió i la participació dels seus fi lls i fi lles.

L’estudi Atenció a la salut mental infantil i 
adolescent a Catalunya, elaborat per la Federació 
Salut Mental Catalunya i la Fundació Pere 
Tarrés al 2016, ja demostrava que ens trobem 
davant d’una demanda de suport i atenció en 
salut mental creixent. Els recursos actuals 
encara són molt limitats en alguns àmbits, 
amb poca capacitat per donar respostes i, en 
alguns territoris, quasi inexistents. Acostumem 
a actuar de manera reactiva, sense disposar 
d’estratègies que permetin treballar des de la 
prevenció. Aquest és un dels elements clau on 
hem de posar l’accent.

És evident que els programes i serveis que 
tenim estan saturats i, en general, cal una 
dotació més alta,  pensar-ne de nous i orientar-
los de manera diferent. Cal posar de manifest 
l’aposta que s’ha fet des de salut per millorar la 

dotació dels programes de salut mental infanto 
juvenil, però ens cal la mateixa aposta des 
d’altres àmbits educatiu, social, de formació 
i capacitació laboral, així com promoure un 
major treball en xarxa i una atenció més 
especialitzada i que garanteixi un millor i major 
acompanyament als infants i adolescents.

Els infants d’avui són els adults del futur, i 
el nostre compromís com a societat és el de 
garantir una atenció en salut mental orientada 
a la recuperació, més enllà del diagnòstic, hem 
de ser capaços d’intervenir i acompanyar al 
infant , a l’adolescent i al seu entorn, familiar, 
educatiu, formatiu  i de relació,  per garantir el 
desenvolupant de projectes de vida signifi catius. 
Cal pensar en els entorns on viuen i conviuen 
els infants i adolescents: l’escola o l’institut, els 
espais de lleure i, per descomptat, la família. 
Quan, a més, hi ha grans difi cultats socials 
disposem de serveis socioeducatius i centres 
on poden residir aquests menors. En aquests 
entorns és on es desenvolupa i enforteix la 
salut emocional i, per tant, considerem que és 
absolutament prioritari centrar-hi la mirada.

Ens preocupen especialment els suports en 
l’àmbit educatiu, obligatori i post obligatori, si 
creiem realment en el model d’escola inclusiva 
i la igualtat d’oportunitats, cal fer una refl exió 
profunda i posar els mecanismes de suport 
adient per els infants i adolescents, encara no 
veiem canvis signifi catius en aquest sentit.

Ens preocupa l’adolescència, els nois i noies amb 
problemes de salut mental en aquest etapa, ja 
complexa per si mateixa, necessiten un suport 
i acompanyament molt més intensiu i integral 
del que existeix actualment. Iniciatives com el 
xarxa joves, un projecte de la Federació,  i altres 
que s’estan desenvolupant, ens han de guiar per 
defi nir models d’acompanyament i intervenció 
més òptims.

Cal que les polítiques públiques en salut mental 
arribin a tot el territori català. Queda molt 
recorregut, sabem que hi ha compromisos 
polítics, però el repte és aquí i ara. Ens toca, a 
tots els implicats, ser operatius i arremangar-nos 
per fer un salt qualitatiu en l’atenció a la salut 
mental dels nostres infants i adolescents, perquè 
visquin plenament aquesta etapa i puguin 
desenvolupar totes les seves potencialitats.



Durant molts anys havia tingut la necessitat 
d’escriure aquest article, però mai ho havia 
acabat fent. Finalment, ha arribat el dia que 
jo també he decidit parlar-ne obertament 
i sense cap por. M’assec davant del teclat i 
tinc la sensació que aquestes ratlles ja les he 
anotat moltes vegades però, fins avui, només 
representaven reflexions o converses íntimes 
amb amics o familiars. Persones amb qui durant 
la malaltia vaig compartir pors, nervis i plors. 
Les que hi eren per escoltar-te, per compartir 
contradiccions, per comprendre i, sobretot, per 
estimar. Les que sabien que la meva germana 
superaria l’anorèxia molt abans que jo fos capaç 
d’acceptar que estava malalta.

Aquest és el moment més difícil: el diagnòstic. 
Que els pares et diguin, amb el cor trencat i la 
veu tremolosa, que la Laura pateix anorèxia. 
Escoltes amb silenci, no entens res, no saps com 
has de reaccionar, però et conjures, un cop més, 
a fer de germana gran. Per ella, pels pares i pel 
germà més petit. Recordo com el pare em va 
dibuixar amb un dit el camí de l’èxit i del fracàs. 
El de la superació o el de la pèrdua. Aquella 

imatge que mai he esborrat però que gràcies 
al pas del temps he pogut pair. Perquè passen 
els dies, les setmanes, els mesos i la malaltia 
evoluciona.

Que evolucioni no vol dir que l’entenguis, 
però sí que aprens a conviure-hi. Arribes a 
comprendre actituds estranyes, comentaris 
inoportuns i, fins i tot, enrabiades. I un dia 
ella et diu: “Tinc un monstre que em menja el 
cervell, no sé com explicar-t’ho, però no el puc 
aturar”. I, de cop, tot es fa més digerible. És ella 
qui et parla. La germana, l’amiga de confidències 
i d’aventures. És ella qui et diu que el camí serà 
llarg. I tu li garanteixes que hi seràs. No saps si 
sabràs fer-ho, si podràs donar-li els consells més 
encertats, però que trauràs la força i l’energia 
d’on faci falta. I ho faràs navegant entre 
sentiments desconeguts perquè no en tens ni 
idea de la malaltia. Ni idea. Ni tu ni les persones 
que t’envolten. Però, sense adonar-te’n, un dia 
els pares es transformen i esdevenen unes 
cuirasses valentes i lluitadores. Les incerteses 
els envaeixen, però no s’hi poden aferrar. Ni a la 
culpabilitat.

Tothom és innocent. I saber-ho és clau per 
travessar per aquest desert. Però com li fas 
entendre a un germà que encara juga a jocs 
infantils que ha d’acceptar aquesta cruel 
realitat? Com li expliques que és la seva 
germana qui ara necessita totes les atencions i 
estimes? Intentes dir-li que algun dia arribarà 
a comprendre-ho i que, de moment, s’esforci 
perquè tot sigui el més senzill possible.

He dit senzill. Perquè, malgrat tot, segueixes 
amb les teves rutines. T’esforces perquè la 
malaltia no acapari tots els teus pensaments. 
Intentes buscar espais i situacions que et facin 
somriure amb ella. Perquè vols recuperar la 
Laura esbojarrada, divertida, alegre, riallera 
i propera de sempre. L’únic que et fa feliç 
és veure que vol guanyar el combat. Aniràs 
temptejant converses incòmodes quan alguns 
amics et preguntaran per ella. Només en podràs 
parlar amb humilitat amb la família o amb 
dues amigues en comú. Només les persones que 
coneixen l’abans i l’ara entenen que la malaltia 
l’ha transformat.

3.  Opinió

“Si superar-ho és possible, parlar-ne també”
Magda Gregori Borrell | Periodista i politòloga
Cap de redacció de La Mira i conductora del programa televisiu d’anàlisi política 
Vull Una Resposta. Col·labora com a analista al setmanari polític El Temps, al 
programa Més324 -del canal informatiu 324 de TVC-,  a l’Observatori crític dels 
mitjans Mèdia.cat i al mitjà d’informació local Balaguer TV.
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Tot es capgira i només un monstre ho 
pot explicar. Qui li diu que, malgrat estar 
extremadament prima, no mengi. I això canvia 
el seu caràcter, la seva forma de relacionar-se, 
de mirar el món i la societat que l’envolta. 
Busques explicacions i justifi cacions en el 
context, però mai acabaràs d’identifi car perquè 
un dia va caure al pou. Només recordes la llum 
de la sortida. La que et va permetre recuperar 
la germana i amiga. La que et va ensenyar que 
la vida és una carrera de fons amb molts alts i 
baixos. Amb caigudes i recaigudes que un dia 
esdevenen petjades del passat.

Puc parlar del passat perquè el present m’ho 
permet. Perquè ja fa temps que la Laura és la 
Laura. La companya de crítiques i de dubtes, 
d’encerts i d’il·lusions. És ella qui m’ha dit 
que escrivís amb franquesa. Perquè sap que 
explicar-ho és una manera d’afrontar-ho, de 
trencar barreres, de visibilitzar la malaltia, de 
desestigmatitzar-la. Pensa amb les noies que 
avui pateixen anorèxia i no vol que quedin 
encerclades per la por o les inseguretats. Ella 
sap que els estigmes formen part de la malaltia. 
La fan llunyana, difícil i perversa. Però si 
superar-ho és possible, parlar-ne també.



Més educació emocional, el clam de la xerrada 
Socialitzant BCN sobre salut mental i adolescència

4. Notícia de la jornada

Testimonis d’Obertament i experts de la Fundació Joia i l’Ajuntament de Barcelona 
coincideixen amb la necessitat d’abordar la salut mental de forma holística

El 25% de la població té o tindrà un trastorn mental i la major 
part dels trastorns mentals es diagnostiquen abans dels 18 
anys. Amb dades com aquestes s’ha encetat el tercer debat 
Socialitzant BCN que s’ha celebrat aquest dijous, 22 de 
novembre, a l’espai Francesca Bonnemaison de Barcelona 
i que s’ha centrat en la salut mental durant l’etapa de 
l’adolescència. 

“Tots tenim salut mental. El que hi ha és una millor o pitjor 
salut mental. Quan no pots fer la teva vida és quan hi ha el 
problema”, ha afirmat l’activista de l’entitat Obertament, Niobe 
Portero. Ella als 12 anys va començar a fer una dieta que se li’n 
va “anar de les mans”. Als 13 anys va passar de pesar 90 quilos 
a pesar-ne 47. I aquí no es va acabar. Als 21 anys va tornar a 
caure en l’anorèxia per una “relació amorosa tempestuosa”. 
La van haver d’ingressar a l’hospital i allà li van diagnosticar, 
també, trastorn límit de la personalitat.

“Per mi va ser un consol quan em van diagnosticar el que tenia 
la segona vegada que em van tractar. Li vaig posar nom al que 
em passava i sabia que hi havia altres persones que tenien 
el mateix diagnòstic i amb qui podia compartir neguits”, ha 
admès. Portero ha explicat també que el punt d’inflexió per dir 
prou i tirar endavant va venir-li de cop, quan va tenir un tercer 
intent de suïcidi: “Ara sempre porto una polsera d’urgències 
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i quan estic malament me’n vaig a la banyera 
i em poso bombolles d’espuma. Això em fa 
trencar amb el ‘sóc tonta’. Em dono ànim, em 
cuido”.

També ha subratllat la importància d’enfocar la 
salut mental de forma multidisciplinar: “A banda 
del trastorn, infl ueixen altres factors. Com estàs 
a casa, amb els amics, a l’escola. No és només 
medicar-te. De vegades, només amb medicació, 
quan acabes estàs pitjor”.

La Marta Gaspart, que també és activista 
d’Obertament, va tenir una experiència similar 
en salut mental durant l’adolescència: “Em vaig 
desenvolupar molt més ràpid que les meves 
companyes. Integrar aquest cos de dona va ser 
complicat. Això em va portar a no sortir de casa 
en tot un estiu. Em va limitar molt les relacions 
socials, fi ns que als 16 anys, i per iniciativa 
pròpia, vaig anar al psicòleg i als 18 anys em van 
diagnosticar un trastorn dismòrfi c corporal. Es 
coneix molt l’anorèxia o la bulímia. En el meu 
cas no tenia un problema amb l’alimentació, sinó 
que volia canviar de forma obsessiva com sóc”.

Ella, que ara és psicòloga i passa pel seu segon 
màster, assegura que li hagués ajudat tenir 
“suport a l’escola”, perquè “la societat avança 
massa ràpid i busca només resultats”. “En el 
meu entorn es parla de trastorn mental molt 
obertament, som els primers que no hem 
de tenir un estigma. A vegades el trastorn 

t’està alertant que hi ha alguna cosa que no 
està anant bé. L’ansietat, per exemple, t’avisa 
que alguna cosa no funciona. I això està bé. 
No sempre està bé medicar-se, per això”, ha 
explicat.

L’educació emocional, present des de l’escola
També ha participat en el col·loqui la cap del 
Departament de Salut de l’Ajuntament de 
Barcelona, Pilar Solanes, que ha parlat del servei 
Konsulta’m. És un despatx anònim amb una 
psicòloga i un educador social que el consistori, 
juntament amb el departament de Salut, ha 
posat a disposició dels joves perquè puguin fer 
consultes de salut mental. “Quan un adolescent 
comença a tenir símptomes greus hem de 
garantir, i no ho tenim encara del tot resolt, 
que se l’atengui el més aviat possible i de forma 
integral. La persona no és una malaltia, sinó que 
hi ha un trastorn”.

Solanes també ha explicat que, en el marc del 
Pla de Salut Mental que s’ha engegat des del 
consistori, s’ha iniciat un programa d’educació 
emocional perquè les escoles la treballin amb els 
més petits. “Totes ho poden demanar. Als barris 
amb més difi cultats hem fet especials esforços”. 
“De fet, l’educació emocional a les escoles hauria 
d’estar inclosa en el currículum d’ensenyament, 
perquè és bàsic”, ha subratllat, i ha afegit que “el 
25% dels trastorns mentals són de base genètica, 
però la resta estan infl uïts directament per 
l’entorn”.

La salut mental a la feina
La segona causa de baixa laboral és l’estrès. En 
aquest sentit, el gestor Transversal d’Inserció 
Laboral de la Fundació Joia, Jordi Formiguera, 
ha explicat que els joves amb trastorns mentals 
tenen doble difi cultat. “A banda de patir la seva 
situació personal, han d’acarar la precarietat del 
mercat laboral”. A la Fundació Joia, ha explicat, 
tenen un espai per reorientar el procés de 
formació i d’integració laboral per a persones 
amb diagnòstic de salut mental. “Moltes es 
pregunten què fer, si tornar a reprendre els 
estudis o buscar feina de nou”, ha dit. “També 
hi ha una part del mercat que és molt exigent 
i sents la pressió de no poder agafar la baixa. 
Ara bé, també s’està avançant en el món de 
l’empresa. De vegades, encara que sigui només 
per la conciliació i la responsabilitat social, 
moltes empreses hi aposten perquè veuen 
que això els permet tenir millors resultats”, ha 
afi rmat.

Els debats Socialitzant BCN no acaben aquí. El 
proper serà l’11 de desembre a les sis de la tarda 
a l’Espai Francesca Bonnemaison, on diferents 
experts debatran la situació de les persones 
sense llar a Barcelona i es posarà sobre la taula 
el model Housing First. 



El 75% dels trastorns mentals comencen a l’adolescència
5. La salut mental en xifres

Segons l’Organització Mundial de la Salut, 
la salut mental es defineix com un estat de 
benestar en el qual l’individu és conscient 
de les seves pròpies capacitats, pot afrontar 
les tensions normals de la vida, pot treballar 
de forma productiva i és capaç de fer una 
contribució a la comunitat.

Tenir eines per a una bona educació emocional 
és clau, especialment en l’adolescència ja que el 
75% dels trastorns mentals comencen abans dels 
18 anys. 
L’adolescència, per tant, és l’etapa en què 

apareixen la major part dels trastorns mentals 
i que és més difícil d’assimilar, pels més joves 
i el seu entorn. Concretament, 66.501 joves 
menors de 18 anys s’han visitat als Centres de 
Salut Mental Infantojuvenils l’any 2017, un 5% 
més que a l’any 2016, segons dades de la Central 
de Resultats. I d’aquests, el 33% han seguit un 
tractament amb fàrmacs. És a dir els CESMIJ 
atenen ja el 6% de la població entre 6 i 18 anys.

En el 64% de les visites als centres 
infantojuvenils s’atenen nois, que també 
representen el col·lectiu majoritari amb 

Per: Mar Barberà

diagnòstic de Trastorn de Dèficit d’Atenció i 
hiperactivitat. En canvi, el trastorn d’adaptació 
és el diagnòstic majoritari entre les noies. Amb 
tot, el 43% dels infants catalans amb trastorn 
deixen de visitar-se als centres de salut mental 
a partir dels 18 anys, és a dir, 4 de cada 10 joves 
no fan la transició als centres de salut mental 
d’adults. Les taxes de depressió i ansietat entre 
els adolescents han augmentat un 70% en els 
darrers anys.

Malgrat aquests alts percentatges, ara com 
ara, l’estigma en salut mental encara és molt 
present en la societat. Per això, la prioritat tant 
de l’administració com de diferents entitats del 
sector és la promoció de la salut mental i lluita 
contra l’estigmatització a través de programes 
de sensibilització i campanyes.

Per millorar l’atenció a la població infantil i 
adolescent amb malaltia mental el departament 
de Salut ha dissenyat el Pla de Salut Mental 
(2016-2020) amb una dotació pressupostària de 
70 milions d’euros. Un pla que s’articula a través 
d’intervencions conjuntes dels serveis de salut, 
educatius i socials que destaquen la detecció 
precoç fins a l’abordatge de la malaltia mental, 
per part dels professionals implicats en els 
diferents sectors.
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“Em vaig trobar amb un cos de noia
quan encara em sentia una nena”

6. Testimoni en primera persona

Marta Gaspart | Activista Obertament

“Em dic Marta, tinc 23 anys. M’he graduat en psicologia i 
actualment soc fent dos màsters en psicologia també. Em trobo 
encara formant-me com a activista però estic molt agraïda de 
poder estar avui aquí.

La meva història es remunta a la preadolescència, tot i que en 
el meu cas m’he sentit bastant diferent sempre, perquè des de 
petita era molt més alta que la resta. Però l’inici el posaria en 
la preadolescència, perquè va ser a partir de llavors quan vaig 
començar a estar molt més pendent del meu físic. Cosa normal, 
d’altra banda, per l’edat i el moment; el cos canvia, les opinions dels 
companys comencen a tenir un pes molt més gran que les opinions 
dels pares... Llavors jo ja em començava a percebre de forma 
diferent.

El cos em va canviar molt de pressa (i d’hora) i gairebé de la nit 
al dia em vaig trobar amb un cos de noia quan encara em sentia 
una nena. Hi havia parts de mi que encara no sentia meves i, 
crec que, com l’experiència de molts, en aquell moment em sentia 
molt confosa. Tot i saber que el cos canvia i que et ve la regla i, 
biològicament t’ho expliquin tot, em trobava amb tot un ventall 
d’emocions que em feien sentir confosa, trista i amb molt malestar 
cap al meu cos de dona. A més, rebia un feedback confós dels meus 
companys i companyes, tenien molta curiositat pel meu nou jo i 
aquelles parts de mi que eren ja de dona, però d’altra banda, els 
nois es fi caven molt amb mi per la meva imatge. Aquest rebuig 
dels altres em va acompanyar fi ns als 15 o 16, després ja no rebia 



crítiques, però llavors les crítiques eren meves 
cap a mi, i eren molt més fortes que les que 
qualsevol altra persona m’hagués pogut fer 
mai. A l’estiu dels 16 no vaig sortir de la meva 
habitació per res. Cada vegada que sortia al 
carrer em venia una sensació de terror que 
m’angoixava i em feia voler tornar a casa.

En tot aquell moment de solitud, vaig veure 
que necessitava anar al psicòleg i els hi vaig 
dir als meus pares. Ells també veien que estava 
malament i volien ajudar-me, però els hi costava 
molt entendre què em passava. Durant tota 
aquella època, en l’àmbit escolar vaig baixar 
molt el rendiment, bàsicament no estudiava, els 
professors em van prendre com a mandrosa i 
mala estudiant, quan, fins a primer d’ESO, jo era 
una estudiant bona. Però a partir de segon vaig 
anar cap avall, i ningú mai es va preguntar si jo 
estava emocionalment bé. Segurament perquè 
intentava no mostrar fragilitat a classe i tenia 
un grup d’amigues, o sigui que físicament no 
em veien sola, tot i que per dins estava molt 
malament.

Penso que l’angoixa a l’adolescència és molt 
present, ja que és un procés de canvis constants, 
psíquics, familiars, socials-relacionals, que 
sovint poden portar tant il·lusió i valentia 
com pors, angoixes i desesperances. Aquests 
canvis d’humor, es viuen amb molta intensitat i 
generen tota aquesta angoixa. I és necessari més 
que mai, sentir i disposar de molt de suport per 

part de la família, els amics i sobretot l’escola. És 
per aquest motiu pel qual esdevé tan important 
parlar de salut mental i adolescència, posar la 
mirada en què pot estar passant més enllà de les 
notes i la part acadèmica. Tabú, semblaria com 
que a l’adolescència el que passa són coses més 
banals i de “nens” en el sentit de que no és res 
important i que aquestes coses “acaben passant”. 
Jo crec que reflexa la por que hi ha per part 
dels professionals que es dediquen a l’educació, 
de que sorgeixi alguna cosa més greu i que no 
sàpiguen gestionar... Per això crec que recorren 
molt al minimitzar. 

El motiu pel qual vaig voler ser activista va ser 
a arrel de llegir sobre obertament i veure-ho 
anunciat en diferents plataformes, que vaig 
pensar molt sobre l’estigma que hi pot haver, i 
de fet, hi ha, dins del propi ofici de la psicologia, 
i en com, sent psicòleg, s’acostuma a pensar que 
no hauries de tenir problemes, o si més no, no 
hauries de parlar del tema obertament. S’ha de 
donar la impressió de que no has estat massa 
malament. Penso que això és completament fals: 
som persones com en qualsevol altra professió; i 
més en la nostra, en què constantment estem en 
contacte amb coses molt dures, que sovint tenen 
un impacte emocional. 

No ho vaig dir fins que no sabia el passava per 
por al que poguessin pensar”.
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1. Salut mental

Estat d’equilibri entre una persona 
i el seu entorn sociocultural que 
garanteix la seva participació 
laboral, intel·lectual i relacional per 
aconseguir benestar i qualitat de 
vida. És una defi ciència en el procés 
d’organització progressiva de la 
personalitat, que comporta alhora 
un procés de regressió. Cal distingir 
la malaltia mental de la discapacitat 
intel·lectual. 

2. Trastorn mental

Estat de trastorn en el cervell 
que té com a conseqüència una 
alteració greu en el pensament, 
els sentiments, les emocions o la 
conducta de la persona afectada. 

3. Discapacitat intel·lectual

Limitacions en el funcionament 
mental i en les habilitats socials 
i de la comunicació, la cura 
personal, etc. Aquestes limitacions 
fan que els infants aprenguin i 
es desenvolupin més lentament, 

com ara que aprenguin a parlar, 
caminar, vestir-se o menjar amb 
més lentitud.

4. Desenvolupament cognitiu

Cúmul d’informació de la qual una 
persona disposa gràcies a un procés 
d’aprenentatge o a l’experiència. La 
corrent de la psicologia encarregada 
de la cognició és la psicologia 
cognitiva, que analitza els 
procediments de la ment que tenen 
a veure amb el coneixement. 

5.Adolescència

Estadi del desenvolupament físic 
i psicològic humà on es realitza 
la transició entre la infància i 
l’edat adulta. Des del punt de 
vista físic, aquest estadi s’inicia 
aproximadament amb la pubertat i 
acaba amb la formació del cos adult, 
però les expressions psicològiques, 
cognitives, culturals i socials de 
l’adolescència poden començar 
abans i acabar bastant més tard. 
L’OMS defi neix l’adolescència com 
l’etapa que va entre els 11 i 19 

anys, considerant-se dues fases, 
l’adolescència primerenca fi ns als 
14 anys i l’adolescència tardana 15 
a 19 anys.

6. Exclusió social

Situació social de desavantatge 
econòmic, professional, polític o 
d’estatus social produïda per la 
difi cultat que una persona o grup 
té per integrar-se a alguns dels 
sistemes de funcionament social 
(integració social). La marginació 
pot ser l’efecte de pràctiques 
explícites de discriminació o, més 
indirectament, ser provocada per la 
defi ciència dels procediments que 
asseguren la integració dels factors 
socials, garantint-los l’oportunitat 
de desenvolupar-se plenament. 

7. Integració social

Procés dinàmic i multifuncional 
que possibilita a les persones que 
es troben en un sistema marginal 
a participar en el nivell mínim del 
benestar social i vital assolit en 
un determinat país.  L’integrador 

social, com a fi gura professional 
dins d’un equip interdisciplinari, 
és el que desenvolupa accions per 
tal de detectar les necessitats i 
prevenir o millorar situacions de 
persones en risc d’exclusió social. 
Les primeres expressions es troben 
en actituds d’acolliment i atenció al 
llarg de tota la història.

La salut mental en set conceptes
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Referències
8. Referències



El Social.cat és el mitjà de comunicació de referència de 
l’acció social a Catalunya. Des de fa nou anys omple un buit 
informatiu en aquesta matèria i potencia la interacció entre 
diferents agents del sector. El portal és una iniciativa de 
Xadica, una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 2003 
amb l’objectiu de promoure projectes digitals en tots els sectors 
de la nostra societat. 

El portal digital ha decidit impulsar un seguit de debats amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació 
de Barcelona. Sota l’epígraf ‘Socialitzant BCN: cooperar per 
fer ciutat’, la iniciativa pretén obrir el debat i oferir refl exió i 
anàlisi entorn a temes socials d’actualitat a Barcelona.

El Social.cat i les jornades Socialitzant BCN

www.social.cat

www.social.cat/socialitzant

Organitza

Col·labora




