
 

 

                

MMMAAANNNUUUAAALLL   DDDEEE   SSSAAALLLUUUTTT   MMMEEENNNTTTAAALLL   

PPPEEERRR   AAA   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLSSS   DDDEEE   

LLL’’’ÀÀÀMMMBBBIIITTT   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIUUU   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Programa de promoció i prevenció de la salut mental “Espai Jove” 

LesCorts Centre d’Higiene Mental 

        2 

Manual de salut mental per a professionals de l’àmbit educatiu 

Es recomana citar el present document de la següent manera: Manual de salut mental per a 

professionals de l’àmbit educatiu. Programa “Espai Jove”. Barcelona: Centre d’Higiene Mental 

Les Corts; 2012. 

 

Les persones interessades en aquest document poden adreçar-se a: 

Centre d’Higiene Mental Les Corts 

c/ Numància 103-105 baixos. 08029 Barcelona 

informacio@espaijove.net | www.espaijove.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Edita: Centre d’Higiene Mental Les Corts. 1a edició, Novembre 2012, Barcelona 

Correcció ortogràfica a càrrec de Gemma Boix Arbós, Cap secretaria de Direcció del CHM Les 

Corts. 

 
© Centre d’Higiene Mental Les Corts. 

El Centre d’Higiene Mental Les Corts té la propietat intel·lectual d’aquest document, que 

podrà ser reproduït total o parcialment per qualsevol mitjà sempre que no es realitzi un ús 

comercial del mateix, previa autorització escrita i amb citació explícita de la seva autoria i 

procedència.  

 

 

Aquest manual és una ajuda per a l’actuació i presa de decisions davant una demanda de 

salut mental infantojuvenil. No és d’obligat compliment ni substitueix el judici clínic del 

personal sanitari. 

Aquest material NO s’ha d’utilitzar com a eina diagnòstica.  

Per un correcte ús del mateix es recomana realitzar la formació complementària 

emmarcada dins el nostre programa Espai Jove. 

mailto:informacio@espaijove.net
http://www.espaijove.net/
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A l'última dècada organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la 

Comissió Europea i el Ministeri de Sanitat i Consum d'Espanya, han editat informes i 

recomanacions per a la promoció de la Salut Mental i la prevenció dels trastorns mentals, 

amb l'objectiu de millorar el benestar mental de la població i proposar estratègies per a la 

detecció i la intervenció precoç. 

 

 Els trastorns mentals i per consum de substàncies són un dels principals 

problemes de salut en la societat espanyola actual. Segons dades epidemiològiques, 

aquests trastorns afecten a més del 20% de la població, convertint-se en un dels 

principals problemes de la sanitat pública. Aquesta situació afecta també a la població jove, 

en edats compreses entre l’inici de l’adolescència (cap als 12 anys) i l'edat adulta (als 24 

anys aproximadament). D'aquesta manera incideix en un moment evolutiu crucial en la vida 

de la persona, constituint un important problema pel seu desenvolupament biològic, 

psicològic i social en aquestes edats. 

 

Diferents estudis revelen que el 75% de les persones que pateixen algun tipus 

de trastorn mental en l'edat adulta van experimentar el seu inici abans dels 24 

anys, majoritàriament en edats compreses entre els 12 i els 24 anys (Kessler, 2005). 

 

Per això resulta de summa importància la promoció en salut mental, així com 

limitar els efectes negatius que poden derivar-se per l'aparició de trastorns mentals i 

de consum de substàncies en la població juvenil. En primer lloc, per facilitar 

desenvolupaments psicosocials saludables, però també per evitar la incidència negativa dels 

trastorns lleus, així com l'efecte devastador dels trastorns més greus sobre el 

desenvolupament personal i social. En segon lloc, per evitar la prolongació d'aquests 

trastorns en l'etapa adulta amb diferents graus de manifestacions cròniques, que poden 

afectar de forma parcial o total la capacitat funcional i la qualitat de vida, tant de la persona 

com dels seus entorns naturals. 

  

 Després de la recerca d’altres models i experiències a l’àmbit internacional, s'ha 

considerat que hi ha moltes raons per les quals es fa necessari un manual dirigit als 

professionals que treballen amb adolescents, entre les quals destaquem: 

 

 Els adults que estan en contacte freqüent amb joves tenen grans possibilitats 

d'interactuar i intervenir en la promoció i prevenció de salut en els joves. 

 

 L’adolescència és una etapa amb moltes transicions tant pels adolescents com 

per les seves famílies i és de vital importància entendre el què els està passant -tan 

física, cognitiva com socialment- per veure com aquests canvis els afecten i de quina 

manera se’ls pot ajudar en el moment que ho necessitin. 

1. ESPAI JOVE PER A LA SALUT MENTAL 
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 Els joves necessiten rebre informació pertinent i adient sobre temes de salut 

mental. Reconèixer i entendre els senyals i símptomes els pot aproximar a la 

recerca d'ajuda. Tot i així, hem de tenir en consideració que algunes patologies 

mentals causen dificultats per pensar amb claredat, fet que dificulta la decisió de 

demanar ajuda. 

 

 Segons estudis recents, s’ha demostrat que realitzar educació sanitària a 

adolescents en les escoles sobre els diferents trastorns mentals, com per exemple 

l’esquizofrènia o el trastorn bipolar, d’una manera pedagògica i utilitzant una 

narrativa en primera persona, disminueix l’estigma enfront les malalties mentals.  

 

 
 L’estigma associat a les malalties mentals dificulta en gran mesura que la gent jove 

amb problemes busqui ajuda, retardant la intervenció adequada i necessària. 

 

 Els centres escolars són un dels espais més adequats per realitzar activitats 

de prevenció i promoció de la salut mental, ja que és el lloc on passen la major 

part del temps els adolescents i on estan en constant interrelació entre ells. 

 

Entre els professionals que tenen moltes probabilitats de mantenir un contacte 

directe i habitual amb els joves, trobem aquells que exerceixen la seva activitat professional 

en els centres educatius, centres de serveis socials, casals de joves, centres cívics o 

altres recursos comunitaris adreçats a la població jove. 

 

 El “Manual de Salut Mental per a professionals de l’àmbit educatiu” té com a 

finalitat assessorar i recolzar els professionals amb una funció educativa, ja siguin mestres, 

professors, monitors, educadors socials o altres disciplines que treballen als recursos 

comunitaris en contacte amb població jove. 

 

Aquest manual ha estat sotmès a un treball de revisió per adequar el temari i el 

llenguatge a la població diana a la que s’adreça. Aquesta validació es va portar a terme 

mitjançant grups focals amb professionals especialistes en Salut Mental i professors 

d’Educació Secundària Obligatòria. Les opinions i correccions aportades han estat 

incloses en aquesta versió del material. 

 

 L'objectiu principal del present material didàctic és oferir a aquests 

professionals una eina que faciliti la seva tasca preventiva i de detecció del 

malestar emocional i psicològic, augmentant els seus coneixements i dotant-los 

d’habilitats que els faciliti donar una resposta adequada a la població juvenil quan presenta 

una necessitat o demanda de salut mental. 
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 El treball formatiu amb aquest manual de salut mental pretén millorar les habilitats 

del professional en relació a:  

 

1. Realitzar tasques de promoció i prevenció en salut mental amb població jove. 

2. Oferir ajuda i orientar a l’adolescent perquè busqui atenció especialitzada abans 

de què el problema de salut mental evolucioni i s'instal·li una patologia psíquica. 

3. Donar recolzament a la persona que pateix un trastorn mental. 

4. Preservar la integritat quan la persona pot estar en perill de causar dany a si 

mateixa o altres. 

 

 El manual es divideix en cinc capítols principals i dos annexos. En els annexos 

trobareu els itineraris de derivació de casos detectats i les fitxes informatives adreçades als 

joves en el seu format de publicació. 

 

 El primer capítol explica què és i per què la institució Centre d’Higiene Mental Les 

Corts ha posat en marxa el programa Espai Jove. 

  

 En el segon capítol es descriu el concepte d’adolescència, amb els canvis físics, 

emocionals i socials que comporta aquesta etapa de la vida, i també s’apunten els factors 

de protecció i els riscos en salut mental amb què es poden trobar els adolescents durant 

aquest període de la seva vida. 

  

 En el tercer capítol es treballen diferents conceptes sobre salut mental, es 

descriuen els trastorns mentals més prevalents en la població adolescent. 

 

 En el quart capítol es donen orientacions i indicacions per avaluar la gravetat 

d’una situació: lleu, d’alerta o alarma. 

 

En el cinquè capítol es presenta l’organització de la xarxa de salut mental 

pública i els recursos disponibles per realitzar una consulta o derivació.  

 

Per últim, s’inclou un glossari amb la terminologia més rellevant i un apartat de 

bibliografia.  
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Aquest “Manual de salut mental per a professionals de l’àmbit educatiu” ha estat elaborat per 

ser utilitzat en el marc del programa “Espai Jove” auspiciat per la nostra institució Centre 

d’Higiene Mental Les Corts. El treball formatiu complementari que s’ofereix per part de la 

nostra institució a tots els centres escolars o altres recursos comunitaris dels 

districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, és necessari per fer un ús adequat 

d’aquesta eina. 

 

En el següent apartat us expliquem en què consisteix la nostra campanya 

comunitària “Espai Jove” i les intervencions complementàries que s’han endegat al curs 

2012-13. 

 

1.1. PROGRAMA ESPAI JOVE 

 

L’Espai Jove és un programa comunitari d’educació sanitària amb una durada 

prevista de 3 anys (2012-2014), adreçat als joves dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant 

Gervasi. La finalitat de la intervenció és augmentar el nivell de coneixements sobre 

salut mental en la població jove, les famílies i els professionals que treballen en 

contacte directe amb ella.  

 

Amb aquest objectiu, la nostra institució ha elaborat 21 fitxes informatives sobre 

salut mental dirigides als joves i 2 manuals; el present manual adreçat a professionals 

educatius i un altre manual adaptat a les necessitats dels equips sanitaris.  

 

 Quines intervencions inclou als districtes de Les Corts i Sarrià - Sant 

Gervasi?  

 
 - Campanya informativa dirigida a tota la població.  

Mitjançant la difusió de la intervenció amb pòsters, díptics, xerrades i la distribució de les 

fitxes informatives i els manuals sobre salut mental.  

 

 - Creació de la pàgina web www.espaijove.net adreçada als joves.  

Eina informativa d’accés immediat pels joves on poden trobar informació acurada sobre 

benestar emocional, salut mental i salut física; com hàbits saludables en relació a 

l’alimentació, el descans o l’exercici físic, informació sobre els problemes emocionals o 

trastorns mentals més prevalents i un espai per a la resolució de dubtes en forma de 

consulta online.  
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- Oferta de formació:  

a) Dirigida a joves i famílies:  

Oferim tallers de sensibilització adreçats a joves que cursen E.S.O, Batxillerat 

o cicles formatius i llurs famílies, a través de les AMPAS escolars, on es 

treballaran les fitxes informatives creades amb aquest propòsit.  

 

b) Dirigida a professionals de l’àmbit sanitari, social, educatiu i comunitari:  

Oferim tallers de formació específica als professionals sanitaris que exerceixen 

la seva activitat professional en els serveis d’Atenció Primària de Salut i als 

professionals de l’àmbit educatiu, social i comunitari que treballen en contacte 

directe amb joves.  

 
La formació inclou l’explicació del desenvolupament durant l’adolescència, el 

concepte de salut mental, les conductes saludables i de risc en salut mental, els 

trastorns més prevalents i orientació sobre la xarxa comunitària de serveis. 

 

1.1.1. Alfabetització en salut mental 

 

 L’alfabetització fa referència al conjunt de coneixements, habilitats i actituds que té 

la persona envers la salut mental.  

 

 Aquest terme engloba els coneixements i les creences entorn els problemes 

emocionals i trastorns mentals que ajuden a la seva prevenció, maneig o detecció del 

patiment psicològic. S’inclouen aspectes com:  

 
a) coneixements i creences sobre les causes dels trastorns, els factors de risc, les 

fonts d’autoajuda (com buscar informació) i l’assistència professional disponible;  

b) habilitats per a reconèixer el patiment psicològic o trastorns específics;  

c) actituds que faciliten el reconeixement i la cerca adequada d’ajuda;  

 

 Aquesta perspectiva és important perquè posa un major èmfasi en els 

coneixements i habilitats de la població general sobre salut mental i en la capacitació 

de les persones que experimenten símptomes inhabilitants.  

  
 Seguint les recomanacions de diferents institucions internacionals i nacionals, com 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o el Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, des del Centre d’Higiene Mental Les Corts hem valorat l’oportunitat i la 

conveniència de desenvolupar el projecte “Espai Jove” per a la promoció i la prevenció 

de la salut mental, adreçat a la població jove dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant 

Gervasi. 
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1.1.2. Importància del projecte 

 

 Tal com havíem comentat anteriorment, diversos estudis revelen que el 75% de les 

persones que pateixen algun tipus de trastorn mental en l’edat adulta van experimentar el 

seu inici entre els 12 i els 24 anys (Kessler, 2005). 

  

 Dins aquest marge d’edat, s’ha observat que el 50% dels trastorns han començat 

entre els 12 i els 18 anys. Aquestes dades sustenten la present campanya Espai Jove de 

promoció i prevenció de la salut mental adreçada:  

 

- Als joves de 12-18 anys; que són la població diana del projecte.  

- A les famílies d’aquests joves; pares o tutors legals.  

- Als professionals que exerceixen la seva activitat en contacte directe amb els 

joves: equips educatius dels centres escolars, equips sanitaris d’Atenció Primària 

de Salut, equips professionals dels centres socials i d’altres recursos 

comunitaris. 

 

1.1.3. La nostra institució 

 

 El Centre d’Higiene Mental Les Corts va començar la seva activitat al 1975 per 

iniciativa d’un col·lectiu de professionals i amb la finalitat de desenvolupar un projecte de 

salut mental comunitària als districtes de Barcelona.  

 

 Els objectius eren promoure la salut mental de la població, la prevenció de la 

malaltia mental i l’educació per la salut; coordinar les activitats i donar suport a l’atenció 

primària de salut, els serveis socials, comunitaris i educatius; realitzar tasques d’assistència 

psiquiàtrica, diagnòstiques, terapèutiques i rehabilitadores; i desenvolupar la formació 

continuada, la docència i la recerca en salut mental. 

 

 Amb aquesta orientació, es va constituir al 1978 una associació sense finalitat 

lucrativa, l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts. Posteriorment, al 2002 la 

Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, adreçada al desenvolupament de 

recursos socials, i al 2006 l’associació ALCIL per promoure la inserció laboral. 

  

 A través de l’Associació i la Fundació l’Entitat desenvolupa les seves actuacions 

mitjançant contractes, convenis, subvencions i ajuts d’entitats públiques i privades. 

Particularment, del Departament de Salut, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de 

l’Ajuntament de Barcelona, dels Districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi i de Fundacions 

i d’Obres socials. 
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 La nostra Entitat va rebre l’any 2005 la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de 

Barcelona.  

  

 Actualment, la nostra institució dóna assistència especialitzada en salut mental 

a tota la població dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi dins la xarxa de 

salut pública. 

 

1.1.4. Fonts de finançament 

 

 Aquest projecte va ser endegat al 2008 gràcies a una subvenció del Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que va permetre l’elaboració dels mencionats materials 

informatius sobre salut mental. 

 

 Al 2012, l’Obra Social de “la Caixa” ens ha permès crear la present pàgina web 

www.espaijove.net i planificar la intervenció comunitària de formació i sensibilització de la 

població jove, sanitària i educativa, que per iniciativa institucional plantegem mantenir 

durant el 2013 i 2014.  

 

 Tots els materials informatius creats en el marc del programa “Espai Jove”, tant 

els manuals com les fitxes, poden ser descarregats digitalment a través de la nostra 

pàgina web www.espaijove.net en format pdf.  

 

1.1.5. Accés digital als materials de l’Espai Jove 

 

 Encara que els materials poden ser descarregats lliurement, aconsellem realitzar la 

formació complementària que oferim per assegurar una correcta comprensió del temari i un 

ús adequat dels mateixos. Si voleu més informació sobre la nostra oferta formativa ens 

podeu enviar un correu electrònic a informacio@espaijove.net.  

 

 Tots els materials de la nostra intervenció seran actualitzats periòdicament al llarg 

dels 3 propers anys. Si vols revisar si hi ha noves fitxes o versions més actualitzades del 

manual pots adreçar-te a: 

http://www.espaijove.net/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=246

&lang=ca#.UJuDWeSZRc0  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espaijove.net/
mailto:informacio@espaijove.net
http://www.espaijove.net/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=246&lang=ca#.UJuDWeSZRc0
http://www.espaijove.net/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=246&lang=ca#.UJuDWeSZRc0


   

Programa de promoció i prevenció de la salut mental “Espai Jove” 

LesCorts Centre d’Higiene Mental 

        15 

 

 

 

 

 El terme “adolescència” es refereix al període del desenvolupament humà que 

transita des de la infància a la vida adulta. Aquesta etapa permet sortir de la 

dependència infantil per desenvolupar l’autonomia cap a l’etapa adulta. 

 

 En aquest capítol ens centrarem en les característiques d’aquesta fase evolutiva. Es 

farà una descripció d’aquells aspectes que intervenen en el seu inici, les seves 

característiques i la rellevància d’aquesta etapa del desenvolupament en el futur de 

l’individu. 

 

 La pubertat és l’inici del viatge que fa l’individu quan surt de la infància per arribar a 

l’adolescència. 

 

 La pubertat s’inicia al final de l’etapa infantil a través d’una multitud de canvis 

endocrins que donaran com a resultat la maduració sexual i la capacitació reproductiva. 

Apareixen els caràcters sexuals secundaris, es produeix “l’estirada” puberal per arribar a la 

talla adulta i s’adquireix la capacitat de reproducció.  

 

 Aquests canvis repercuteixen a nivell físic, psicològic i emocional amb la finalitat 

d’assegurar l’èxit reproductiu i parental. Els seus efectes en la salut i el benestar són 

profunds i paradoxals.  

 

 Es tracta d’un procés en el que la maduració física impulsa l’individu cap a 

l’adolescència, moment vital en el que s’arriba a la major fortalesa i forma física, però 

coexistint amb una vulnerabilitat emocional per la pròpia crisi de l’etapa, en la que s’ha 

de fer front als múltiples canvis que s’estan experimentant a diferents nivells.  

 

2.1. NORMALITAT EVOLUTIVA  

  

2.1.1. Desenvolupament físic i cerebral 

 

 La pubertat humana s’acompanya d’un creixement físic i uns canvis substancials en 

la maduració cerebral que ens diferencia de la resta d’espècies.   

 

 Els canvis puberals són el resultat de la maduració de l’eix hipotàlam-hipòfisi-adrenal 

o “adrenarquia” i la reactivació de l’eix hipotàlam-hipòfisi-gonadal o gonadarquia. 

 

2. ADOLESCÈNCIA 
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 L’adrenarquia s’inicia cap als 6-8 anys d’edat i precedeix la gonadarquia en 

aproximadament 2 anys. Els andrògens impulsen el desenvolupament del pèl púbic i 

axil·lar i contribueix a l’aparició de l’acné. 

 

 La gonadarquia o maduració sexual comença entre els 8-13 anys en noies i entre 

els 10-15 en nois. La hormona que inicia els canvis de la pubertat es denomina: GnRH 

(hormona alliberadora de gonadotropina). El cervell envia aquesta hormona a la hipòfisi 

provocant l’alliberament de 2 hormones més: LH (luteïnitzant) i FSH (fol·liculoestimulant). La 

seva acció permet el desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris. 

 

 Aquestes 2 hormones són presents en els 2 gèneres, però depenent del sexe, actuen 

en diferents parts del cos.  

  

 En el cas dels nois, les hormones envien senyals als testicles perquè comencin a 

produir testosterona i esperma, necessari per la reproducció. La testosterona és la causant 

de la majoria dels canvis corporals durant la pubertat.  

 

 En les noies, les hormones es dirigeixen als ovaris i estimulen la producció 

d’estrògens. Aquesta hormona, conjuntament amb la FSH i la LH, provoquen la maduració 

del cos de la noia per preparar-lo per l’embaràs. 

 

 Els canvis físics que es produeixen són: 

 

 - Increment del pes i l’alçada: Durant els anys de “l’estirada”, els nois poden 

augmentar la seva alçada en uns 10 cm i les noies en uns 7 cm de mitjana. El increment del 

pes respon al desenvolupament muscular en el cas dels homes i un augment del greix 

corporal en el cas de les noies. 

 

 - Desenvolupament de les característiques sexuals secundàries, que inclouen: 

  · Creixement del pèl púbic, axil·lar i també facial en el cas dels homes. 

· Augment en l’activitat de les glàndules sudorípares i començament de 

l’acné. 

· La menarquia i creixement del pit en les noies. 

· Creixement del penis i canvis en la veu dels nois. 

 

 - Desenvolupament cerebral: durant l’adolescència es produeixen molts canvis 

cerebrals. Segons investigacions actuals, la maduració no finalitza fins l’adolescència 

tardana (18-20 anys). Específicament, els estudis indiquen que les connexions neuronals 

que afecten les capacitats físiques, emocionals i mentals són encara incomplertes. Com a 

conseqüència, els efectes tòxics de les drogues o l’alcohol poden produir danys 

permanents i irreversibles al cervell. 
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La comprensió de què el neurodesenvolupament continua fins a aquesta edat, 

especialment en regions cerebrals vinculades a la regulació de la conducta i les emocions, ha 

posat de rellevància la idea que les dificultats emocionals i en el control dels impulsos 

entre els adolescents és el resultat de la immaduresa cerebral. 

 

És important remarcar que, encara que la maduració del cervell té un component 

biològic intrínsec, aquest desenvolupament es veu influenciat també per les 

experiències ambientals que viu l’individu. Les experiències vitals positives poden facilitar 

i impulsar aquesta maduració, mentre que les experiències negatives poden estancar o 

deteriorar el seu desenvolupament.  

 

2.1.2. Desenvolupament emocional i cognitiu 

 

 És fàcilment observable que els adolescents tenen una major capacitat per a 

entendre i utilitzar informació més complexa que en etapes anteriors. El desenvolupament 

cognitiu en aquest període proporciona la possibilitat d’aproximar-se i resoldre qüestions 

lògiques de major complexitat simbòlica. Aquests avenços en el desenvolupament del jove, 

es podrien dividir en l’adquisició de diverses habilitats: 

 

 - Habilitats avançades de RAONAMENT: s’inclou la capacitat de pensar en 

opcions múltiples i les diferents possibilitats (relació entre acció i conseqüència) que 

esdevenen d’aquestes. També comença un procés de pensament que possibilita un 

raonament lògic basat en la deducció i formulació d’hipòtesis (es tracta de preguntar i 

respondre a la pregunta: “I si...?”). 

 

 - Habilitats de pensament ABSTRACTE: significa pensar en aquelles coses que no 

poden ser vistes, oïdes o tocades, és a dir, conceptes immaterials com per exemple: la fe 

i la espiritualitat, la confiança, o les creences i els valors. 

 

 - Desenvolupament de la “METACOGNICIÓ”: diferents autors entenen aquest 

concepte com la capacitat o habilitat que posseeixen les persones per reconèixer i 

gestionar els seus recursos cognitius, el que implica conèixer les virtuts i debilitats del 

funcionament intel·lectual propi. Aquest procés permet organitzar, planificar, regular i 

avaluar la intervenció utilitzada en la resolució d’un problema. Un exemple seria l’ús de 

resums o mapes conceptuals, quan la persona percep que aquests sistemes faciliten el seu 

treball de memorització durant l’estudi.  

 

 Els immensos canvis cognitius que es produeixen en aquesta etapa augmenten el 

nivell de consciència sobre si mateixos o autoconsciència; que és la capacitat per adonar-

se de les coses que pensen, imaginen o creuen. Això té una sèrie de conseqüències en la 

seva manera de percebre el món com per exemple: 
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 - Creure que la resta del món està tan preocupat dels seus pensaments i 

comportaments com ells mateixos. Això els porta a pensar que tenen una “audiència 

imaginària” que els observa en tot moment. 

 

 - La creença de que ningú més ha experimentat els mateixos sentiments i emocions 

que ells estan sentint. És freqüent que s’expressin amb termes dramàtics com: “Mai 

m’entendràs!” o “La meva vida està arruïnada!”  

 

 - Tendència a pensar que són invulnerables i que els riscos no els comportaran 

conseqüències negatives, aleshores poden posar-se en situacions de risc de forma 

inconscient. 

 

 - La seva capacitat per pensar i reflexionar sobre conceptes abstractes els aproxima 

a lluitar per causes altruistes. Això, juntament amb una gran habilitat per trobar les 

incoherències en els discursos o paraules dels adults, els poden situar en els extrems 

adquirint un concepte de justícia radical i estricte. 

  

2.1.3. Desenvolupament psicosocial 

 

 - Establiment de la identitat: els joves comencen a integrar les opinions del seu 

entorn de confiança incorporant-les com a gustos o antipaties pròpies. El qüestionament dels 

valors i opinions dels adults els ajuda a clarificar els seus valors i creences, les seves metes 

professionals i les expectatives d’una possible relació. 

  

Amb tot, els joves tenen la tendència a prendre decisions en base als ideals dels 

pares en allò referent a valors, educació o plans de futur, alhora que també els qüestionen. 

 

 - Augment gradual de l’autonomia: de vegades l’autonomia és erròniament 

identificada com la “rebel·lió” adolescent. En lloc d’un tall en les relacions amb els altres, 

l’establiment de l’autonomia durant l’adolescència significa convertir-se en una persona 

independent “dins” les relacions. Això permet portar a terme i seguir endavant amb les seves 

pròpies decisions, i el seus principis personals, més enllà de les normes i convencions socials. 

Això permet anar reduint la seva dependència emocional envers els adults. L’autonomia és 

un requisit necessari per arribar a ser autosuficient dins la societat. 

 

 - Regulació de la intimitat: molt sovint s’equipara la intimitat amb el sexe quan en 

realitat no és el mateix. La intimitat es refereix a una estreta relació entre persones que 

permet ser oberts, sincers, afectius i confiats. La intimitat s’aprèn en un context de confiança 

i respecte; és en l’entorn familiar on es desenvolupa, i es materialitza més tard en l’entorn 

social més extens (amb els amics, professors, tutors, i d’altres relacions socials), per 

posteriorment, culminar aquest aprenentatge en les relacions amoroses. 
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Els grups d’amistat passen a ser la seva prioritat, i els permet desenvolupar i 

practicar les seves habilitats socials.  

 

És important el respecte a la seva intimitat. Els joves han de comptar amb espais 

propis per estar sols i per compartir amb els seus amics, sense que es vegin obligats a 

explicar-ho als adults amb detalls exhaustius.  

  

 - Sentir-se còmode amb la seva pròpia sexualitat: l’adolescència és la primera 

vegada en que els joves són físicament madurs per reproduir-se i cognitivament preparats 

per pensar en això. Per tant, aquests anys són un moment crucial pel desenvolupament 

d’una sexualitat adequada. Els adolescents poden interessar-se per les opinions i valors que 

tenen els adults del seu voltant, i preguntar sobre aspectes relacionats com: “Quan vas 

saber que estaves preparat?” o “Per què et vas esperar?”. Molts experts creuen que els 

missatges contradictoris poden fomentar alguns problemes com l’embaràs adolescent i les 

malalties de transmissió sexual. 

 

 - Assoliment: la nostra societat tendeix a promoure i valorar actituds competitives i 

d’èxit. Degut a la capacitació cognitiva que es produeix en aquesta etapa, els joves 

comencen a veure la relació entre les seves habilitats i plans actuals, i les seves aspiracions 

laborals futures. Necessiten clarificar quins objectius volen assolir, en què són bons 

actualment i en quines àrees han de millorar per tenir èxit.  

 

 El desenvolupament psicosocial de qualsevol jove es troba influenciat per la 

societat on aquest es produeix. El concepte d’adolescència també varia en funció d’aquesta 

variable, i, mentre que l’inici biològic queda situat clarament en la pubertat, la seva 

finalització no es troba definida. 

 

 En la nostra societat, hi ha marcadors psicosocials que ens indiquen el canvi cap a 

l’adultesa: la paternitat, la inserció al mercat laboral, el matrimoni... L’adquisició d’aquests 

rols de transició s’han anat retardant per diferents motius, com l’ampliació dels períodes 

d’educació o l’ús de la contracepció, entre d’altres, contribuint a que l’adolescència es 

perllongui per més d’una dècada.  

 

2.2. LA SALUT A L’ADOLESCÈNCIA 

 

2.2.1. Salut general 

 

 Encara que l’adolescència hauria de ser una etapa relativament saludable de la vida, 

també és un moment en el qual es porten a terme algunes conductes que poden comportar 

efectes a llarg termini, en la salut i el benestar de la persona.  
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 Com que els joves són majoritàriament un grup físicament saludable, no tenen una 

relació contínua amb el seu metge pediatra o de capçalera. Les dades diuen que en els 

països desenvolupats entre el 70-90% dels joves només visiten el seu metge una 

vegada a l’any, principalment per problemes respiratoris i dermatològics.  

 

 Catalunya és una societat que ja ha superat la transició epidemiològica (una baixa 

mortalitat infantil i una alta esperança de vida). És una societat en la qual les malalties 

infeccioses o la malnutrició han estat substituïdes per les malalties cròniques i degeneratives. 

En aquest context, l’estat general de salut dels joves catalans es podria definir com a òptim, 

si es prenen les dades epidemiològiques que es tenen: les xifres de mortalitat i morbiditat 

referides a les principals malalties assoleixen uns valors molt petits. 

 

L’evolució en els darrers 20 anys ha estat positiva a mesura que la taxa de mortalitat 

ha tendit a disminuir. En els darrers anys aquesta tendència s’ha confirmat, de manera que, 

amb dades de 2006, la taxa de mortalitat entre els joves de 15 a 29 anys se situa al voltant 

de 37 defuncions per cada 100.000 joves. 

 

Cal assenyalar les diferències, molt importants, segons el gènere: la taxa de 

mortalitat dels nois de 15 a 29 anys (0,55%) gairebé triplica la de les noies (0,17%), fet que 

cal associar, com es veurà més endavant, a les pràctiques de risc, tant en l’oci com en el 

treball. 

 

Un fet destacable i representatiu dels joves és que les principals causes de 

mortalitat de la població entre 14 i 30 anys són externes i, per tant, evitables 

(majoritàriament accidents de trànsit i suïcidis). Pel que fa a les càrregues de morbiditat són 

majoritàriament lleus: dolor i malestar, migranyes i mal de cap, molèsties posturals 

relacionades amb la feina o l’estudi o al·lèrgies majoritàriament. El malestar relacionat amb 

l’estrès i l’angoixa mereixen un tractament específic. 

 

L’autopercepció de la salut és bona, molt bona o excel·lent en el 95% dels homes 

joves i en el 92% de les dones joves (val a dir que les diferències més sensibles es donen 

entre aquells que declaren una salut molt bona o excel·lent). Aquestes dades ens aporten 

informació sobre la consciència dels joves envers la salut, ja que conductes que disminueixen 

la nostra salut com són el tabaquisme, la ingesta d’alcohol, etc. no són percebudes d’aquesta 

manera.  

 

2.2.2. Salut mental 

 

Al començament de la present guia explicitàvem la importància de la promoció de la 

salut mental en aquest període evolutiu i les seves implicacions en el desenvolupament futur 

de l’individu dins la societat. 
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Volem emfatitzar que la gran majoria de la gent jove no pateix cap tipus de trastorn 

mental, fins i tot la majoria d’aquells que pateixen adversitats severes o factors de risc 

múltiples mantenen una bona salut mental. La resiliència és un concepte que explica 

aquesta capacitat de la persona per adaptar-se a les situacions adverses de la vida 

positivament, reduint o minimitzant els impactes negatius sobre la salut mental i el benestar. 

 

 El sofriment, la discapacitat funcional, l’exposició a l’estigma, la discriminació i 

l’augment del risc d’una mort prematura, associats a la gent jove amb trastorns mentals, 

implica una preocupació òbvia per a la sanitat pública. A més, la seva rellevància es fa mes 

evident pel coneixement que tenim d’aquests trastorns mentals, que quan s’inicien a la 

joventut, sovint tendeixen a persistir al llarg de la vida. 

 

 La majoria dels trastorns mentals crònics com: la depressió, l’ansietat, la 

psicosi, l’abús de substàncies, els trastorns alimentaris i de la personalitat, tenen el seu inici 

entre els 12 i els 24 anys majoritàriament.  

 

 Hi ha un gran nombre de components biològics, psicològics i socials que poden 

causar l’aparició de problemes o trastorns de la salut mental. En els següents apartats 

esmentarem alguns dels factors de protecció i factors de risc més importants. 

 

2.3. FACTORS DE PROTECCIÓ EN SALUT MENTAL 

 

Investigacions recents han mostrat l’existència d’un conjunt de factors de 

protecció universals que redueixen l’aparició de conductes de risc a l’adolescència, 

suggerint la importància d’aquests factors per a la promoció de la salut mental. 

 

2.3.1. Entorn ambiental estimulant  

 

Hem parlat anteriorment del desenvolupament cerebral que es dóna en aquesta 

etapa i les implicacions futures que comporta. A més dels factors biològics que poden incidir 

en la maduració del cervell, les experiències positives que es produeixen en aquest 

moment també afecten el seu desenvolupament. 

 

Els àmbits més importants on es dóna el creixement psicosocial del jove són la 

família, l’escola i el grup d’iguals. Depenent del tipus de vincles i suport que es creïn en 

aquestes àrees, afectarà d’una manera o altra al desenvolupament personal de l’individu.  

 

Diferents estudis mostren que gaudir d’una bona xarxa de suport social serveix 

d’esmorteïdor psicosocial davant altres factors de risc. Els estils paternals motivacionals 

que es recolzen en el respecte, la coherència, la consistència i que permeten l’expressió dels 

sentiments afavoreixen el creixement. Mantenir una escolarització adequada, i la 
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participació en activitats comunitàries són factors de protecció front el desenvolupament de 

trastorns de conducta o emocionals. 

 

2.3.2. Conductes saludables 

 

Les conductes saludables són aquelles que ens permeten estar atents i donar 

respostes a les nostres necessitats, tant físiques com mentals, sense córrer riscos 

innecessaris. 

 

Els hàbits d’higiene, alimentació, descans, la pràctica d’exercici o el consum de 

substàncies afecten la salut física però, a més, incideixen en el benestar emocional. A 

continuació revisarem una sèrie de recomanacions que ajudaran a enfortir el benestar físic 

i mental dels joves. 

  

 Hàbits d’higiene 

 Uns bons hàbits d’higiene permeten mantenir una millor salut física i faciliten la 

convivència amb els altres.  

 

 La pell és la barrera que impedeix el pas dels gèrmens al nostre organisme i 

contribueix a la regulació de la temperatura corporal mitjançant la sudoració. Aquests 

processos, entre d’altres, provoquen una olor desagradable i afavoreixen el 

desenvolupament de gèrmens i malalties. 

 

 És recomanable dutxar-se diàriament amb aigua i sabó, sobretot en dies 

calorosos o després d’una pràctica intensa d’exercici físic. Prestarem especial atenció a les 

axil·les, ingles, la zona genital i anal, les mans i els peus. 

 

 Les mans haurien de ser rentades amb una major freqüència ja que poden ser 

transportadores de gèrmens i bactèries que poden provocar conjuntivitis, herpes o infeccions 

estomacals, entre d’altres. Seria recomanable rentar-les abans de menjar i després 

d’anar al lavabo o de jugar al aire lliure. 

 

 A més, hem de prestar atenció a les ungles de mans i peus. La seva cura inclou 

tallar-les periòdicament. De manera general, s’aconsella retallar les ungles de les mans 

una vegada per setmana i les dels peus 1-2 vegades al mes.  

 

 Per últim, en relació a les nostra higiene bucal, una cura adequada evita el mal alè, 

la càries o altres infeccions. Els aliments i begudes deixen residus que en fermentar 

afavoreixen l’aparició d’aquests processos. 
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 Per norma, hauríem de rentar-nos les dents després de cada àpat durant 2-3 

minuts amb un raspall adequat. L’ús de fil dental o d’un elixir bucal seria aconsellable per 

complementar la nostra cura bucal. 

 

 Alimentació saludable 

 Una bona alimentació és la base per a una bona salut. Si hi ha una carència de 

qualsevol nutrient, el nostre cos no podrà funcionar adequadament.  

 

 La majoria de nosaltres som conscients que una dieta equilibrada ens protegeix 

d’emmalaltir físicament (disminueix el risc d’obesitat, d’atac de cor,...). En canvi, no 

tothom està al corrent que el mateix principi regeix en relació amb la salut mental. 

 

 Entre els òrgans més sensibles a una alimentació inadequada està el cervell. 

Cada vegada hi ha més estudis que relacionen determinats nutrients amb el seu 

funcionament. 

 

 Per començar, hem de fer esment a la hidratació. L’aigua és el component més 

abundant del cos, per tant és vital una ingesta abundant de manera diària. De mitjana una 

persona hauria de beure cada dia entre 6-8 gots de líquid. 

 

Veiem quins altres consells senzills poden millorar la nostra alimentació:  

 

- Esmorzar cada matí abans d’iniciar la jornada. 

- Menjar regularment al llarg de tot el dia (entre 4-5 àpats diaris). 

- Utilitzar l’oli d’oliva com a principal greix d’addició. 

- Què hem de prendre diàriament? 

  1. Aliments vegetals com fruita, verdura, llegums i fruita seca. 

 2. Pa i derivats dels cereals com la pasta, arròs i productes integrals. 

 3. Productes làctics com la llet, iogurts i formatges. 

- Incloure peix blau a la nostra dieta (aporta àcid gras Omega 3). 

- Què hem de reduir o prendre amb moderació? 

 1. Carn vermella, com a part de guisats i altres receptes. 

 2. Ous. 

 3. Menjars i begudes amb alt contingut en sucre com xocolata, refrescos, gelats o 

 productes de pastisseria. 

 4. El consum d’alcohol s’ha d’ajustar a uns límits recomanats en funció de l’edat 

 (veure página 124 per més informació). 
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 Descans  

 Fins fa 50 anys, dormir es considerava una part passiva de la nostra vida. Gràcies a 

una investigació exhaustiva, ara sabem que el nostre cervell continua actiu mentre dormim i 

que descansar les hores adequades és molt beneficiós per la nostra salut física i 

mental. 

 

 Un son reparador no només millora la nostra capacitat d’aprendre, concentrar-nos i 

ser més productius, sinó que, a més, afecta el nostre humor, el pes i els nivells 

d’energia.  

 

 El dormir és necessari pel bon funcionament del sistema nerviós. Alguns experts 

afirmen que el son permet recuperar-se a les neurones del cervell que han estat molt actives 

al llarg del dia. Si no dormim les hores suficients, la nostra capacitat cognitiva es 

deteriora. 

 

 Un estudi de la Universitat de Califòrnia sustenta que els records de la nostra 

activitat quotidiana s’emmagatzemen al hipocamp per després ser enviats al còrtex 

prefrontal que disposa de més capacitat. El moment en el qual es dóna aquest procés és 

durant el son, i si aquest pas no es produeix, per exemple per una nit sense dormir, la 

nostra capacitat d’assimilar coneixements nous es redueix en un 40% al dia 

següent. 

  

 De mitjana un jove hauria de dormir un mínim de 9 hores durant l’època de 

creixement adolescent. Això és degut a la despesa energètica més gran que es dóna en 

aquesta etapa de la vida respecte a altres moments vitals.  

 

 Seguir les següents recomanacions pot afavorir i millorar la qualitat del son: 

 

  1. Mantenir un patró de son regular, anant al llit i aixecant-nos a la mateixa hora.  

 2. Fer un sopar lleuger i no massa tard.  

 3. Fer alguna activitat relaxant abans d’anar al llit com dutxar-se o escoltar 

 música  relaxant. 

 4. Prendre un got de llet o una infusió calenta. 

 5. Que l’habitació estigui a les fosques, en silenci, amb una ventilació i 

 temperatura adequades. 

 6. Realitzar exercici físic regularment però no molt tard per la nit (com a 

 mínim 3 hores abans d’anar al llit). 

 7. No fer becaines de més de 30 minuts. 

  8. No consumir cafeïna, alcohol i drogues per la nit.  

 9. No mirar la TV, utilitzar l’ordinador, la tablet o escoltar la ràdio al llit.  

 

 



   

Programa de promoció i prevenció de la salut mental “Espai Jove” 

LesCorts Centre d’Higiene Mental 

        25 

Exercici físic 

Les recomanacions envers la pràctica de l’exercici físic en l’adolescència provenen 

dels estudis realitzats sobre els seus efectes en la millora de l’estat de la forma física, la salut 

i el benestar.  

 

 L’exercici físic repercuteix positivament en la imatge corporal i la ment 

ajudant a la persona a sentir-se més relaxada i feliç.  

 

 La realització d’una activitat física regularment redueix les probabilitats de patir 

malalties cardiovasculars, diabetis i obesitat. A part d’ajudar a la nostra salut física, s’ha 

demostrat que la pràctica d’exercici també disminueix els nivells d’estrès i millora la 

simptomatologia ansiosa i depressiva, millorant la nostra salut mental en general.  

 

 Ser actiu no té perquè significar anar al gimnàs i tampoc ha de costar diners. Està 

recomanat realitzar 30 minuts d’activitat moderada com a mínim 5 cops per 

setmana i ara veurem alguns consells que es poden dur a terme: 

 

 - Pujar escales quan se’ns presenti l’oportunitat, evitant l’ús de les mecàniques. 

 - Caminar a un pas lleuger entre 30 i 45 minuts al dia. 

  - Guardar un parell d’espais de 10 minuts durant el dia per fer alguna activitat 

 aeròbica com estiraments, ballar, etc. 

 

 També es poden fer activitats més estructurades apuntant-nos a un centre 

esportiu; com natació i atletisme entre d’altres. En aquest cas és important recordar la 

importància de realitzar exercicis d’estirament abans i després de l’activitat. 

 

 Sexualitat  

 El terme sexualitat fa referència a la condició d’ésser sexuat, és a dir, al fet com una 

persona viu els aspectes relacionats amb el sexe, entenent aquest concepte com una simple 

característica biològica que permet diferenciar l’home de la dona. 

 

 En relació a la sexualitat encara existeixen alguns estereotips en la nostra societat. 

Entre els nois, influenciats pel seus grups d’iguals, habitualment es potencia la promiscuïtat, 

mentre per part de les noies s’espera que inverteixin en amor i romanticisme. 

  

 La responsabilitat sobre la salut sexual i reproductiva sembla recaure 

principalment en la dona. La majoria de consultes realitzades a centres de salut 

reproductiva corresponen al gènere femení i només, un percentatge molt baix, va 

acompanyat de la parella masculina.  
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 La mitjana d’edat d’inici en la pràctica de sexe amb penetració ha baixat en els 

últims anys, encara que de manera moderada. En l’enquesta de Sexualitat i Anticoncepció en 

la Joventut Espanyola (2009) s’apunta un inici al voltant dels 15-16 anys. 

  

 Entre la població jove, la píndola i el preservatiu es mantenen com els principals 

mètodes anticonceptius. Tot i així, el No ús del preservatiu continua sent el principal 

motiu d’exposició al risc. 

  

 Tot i que la “Doble Seguretat” es considera el mètode més eficaç per evitar 

qualsevol conducta de risc, només una petita part de la població jove el posa en pràctica. 

Aquest terme, encunyat del holandès “Double Dutch” o Doble Holandès, fa referència a l’ús 

del preservatiu per part de l’home i de la píndola anticonceptiva en la dona de 

manera simultània. 

 

 La prevenció és la millor manera d’evitar les conseqüències físiques o 

mentals que poden derivar-se d’una relació de risc, sovint vinculada als estats derivats 

del consum d’alcohol o drogues que redueixen la nostra percepció de risc. 

 

2.3.3. Habilitats socials 

 

 La xarxa social de la que gaudeix la persona és un factor predictor del seu 

benestar emocional. En aquest sentit, les habilitats interpersonals de cada persona 

determinen el seu èxit social i el grau de suport que comptarà per fer front a les adversitats 

de la seva vida. A continuació, ens endinsarem en alguns aspectes clau per promocionar un 

estil relacional saludable entre els joves. 

  

 Què són? 

  Podem observar si una persona és hàbil o no en la relació amb els altres, però és 

difícil donar una definició acurada sobre què són les habilitats socials, ja que depenen del 

context cultural, la situació en què ens trobem i les persones que intervenen.  

 Generalment, el terme “habilitats socials” fa referència a les conductes que 

milloren o empitjoren la interacció amb altres persones. Aquí incloem el conjunt 

d’estratègies verbals (llenguatge) i no verbals (aspectes emocionals i corporals) que 

disposem per actuar en una situació social.  

 S’anomenen prosocials aquelles conductes que incrementen les possibilitats de 

relacionar-nos més satisfactòriament i antisocials les que provoquen aïllament.  

 

 Tothom és susceptible de millorar els seus coneixements en habilitats 

socials mitjançant l’aprenentatge i l’entrenament. 
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 Sensibilitat social 

 La capacitat per escollir la conducta que millor s’adapta a les 

característiques d’una situació i a les persones que hi participen s’anomena 

sensibilitat social. Depèn de 2 qüestions essencials: l’anàlisi d’un mateix i la comprensió 

dels altres.  

 

 Ser conscients del nostre estat d’ànim i tenir una visió acurada de les 

nostres capacitats a nivell social, ens permet autoregular-nos. A vegades podem 

sentir-nos desbordats per les nostres emocions i ens comportem de manera antisocial amb la 

gent que ens envolta. En canvi, si som capaços de reconèixer el nostre estat anímic, com 

per exemple el malhumor o la ràbia, podem evitar “pagar” amb els altres el nostre malestar.  

 

 D’altra banda, anomenem empatia a la capacitat d’imaginar com se sent l’altre 

persona i adequar la nostra interacció segons el seu estat d’ànim. Un grau elevat 

d’empatia ens permet ser més acurats en la interpretació dels altres, tant de les 

seves intencions com de les seves necessitats.  

 

Les persones sovint no expressen verbalment com es senten, però si parem atenció al to 

de veu, el gest o l’expressió facial entre d’altres, podem percebre si la persona que 

tenim al davant està contenta, trista o enfadada i actuar en conseqüència. 

  

 Conductes prosocials 

  Les conductes prosocials són aquelles interaccions amb els altres que estan 

modulades per l’autoconsciència i l’empatia, i faciliten la relació amb els altres, com per 

exemple:  

 - Tenir iniciativa per saludar, presentar-se o iniciar una conversa.  

 - Mantenir el contacte visual quan parlem amb algú.  

 - Tenir cura de la nostra expressió facial. Somriure mostra accessibilitat.  

 - Modular el to de veu, sense cridar però assegurant que se’ns escolti.  

 - Escolta activa. Parar atenció sense mostrar avorriment o desinterès.  

 - Capacitat de negociar. Per resoldre un conflicte s’ha de ser flexible, col·laborar 

 amb l’altre persona, arribant a una solució de consens.  

 - Tenir una opinió pròpia producte de la reflexió personal. Permet que els altres ens 

 coneguin i ens tinguin en compte.  

 - Expressar com ens sentim o parlar de les nostres preocupacions fa augmentar el 

 nivell de confiança i intimitat en una relació.  

 - Fer compliments sincers ajuda els altres a identificar les seves capacitats.  
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 - Oferir crítiques constructives, d’una manera amable i afectuosa, possibilita que 

 els altres millorin.  

 - Acceptar els compliments i les crítiques sense posar-nos a la defensiva.  

 - Donar les gràcies.  

 - Oferir o acceptar ajuda. Donar un cop de mà a una altra persona és una mostra 

 d’afectivitat i compromís, i obre la possibilitat que ens ajudin en el futur.  

 - Demanar disculpes o perdó quan creiem que ens hem equivocat o ferit a l’altre 

 demostra interès envers els sentiments de l’altra persona.  

 

 L’ús d’aquestes formes de relació incrementa les possibilitats de gaudir d’una 

xarxa social àmplia i satisfactòria. 

 

2.4. FACTORS DE RISC EN SALUT MENTAL 

  

2.4.1. Entorn ambiental conflictiu 

 

 Créixer en un entorn marginal incrementa l’exposició a adversitats com la falta de 

menjar, una mala nutrició, violència, educació inadequada, absència d’una xarxa 

social, essent tots factors de risc pel desenvolupament de problemes mentals. 

 

 En l’adolescència les conductes de risc repetides en el temps, com: inici precoç en 

la sexualitat, absentisme escolar i abús de substàncies, poden incidir negativament i fins 

i tot afavorir l’aparició de trastorns mentals. 

 

2.4.2. Estrès 

 

 L’estrès crònic pot produir efectes simptomàtics de “càrrega alostàtica”. Aquest 

concepte explica que com a resultat d’una exposició constant a l’estrès, els sistemes del 

cos que actuen per donar resposta al mateix (òrgans, teixits, hormones com el cortisol) es 

deterioren amb el temps, el que pot ocasionar que la persona emmalalteixi de manera 

més perllongada. 

 

 En l’apartat 3.1. Salut Mental es descriuen exercicis per realitzar “Fitness 

Mental” que ens poden ajudar a controlar o reduir el nostre nivell d’estrès. 

 

2.4.3. Conductes de risc 

 

 Fa referència a conductes evitables que poden tenir conseqüències negatives 

en la salut física i emocional del individu o la gent que l’envolta. 
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 Per veure la seva rellevància aportarem la següent dada: les principals causes de 

mortalitat de la població jove són evitables; principalment accidents de trànsit i suïcidis. 

 

 De manera general, incloem dins d’aquesta categoria les alteracions en els hàbits 

d’alimentació, el descans o de l’exercici físic, així com també les conductes evitables 

relacionades amb el consum de substàncies tòxiques o les pràctiques sexuals sense 

protecció. 

 

 Alteració d’hàbits 

 El manteniment de conductes inadequades en qualsevol hàbit de salut provocarà una 

afectació al benestar físic i emocional del jove. A més, la presència dels mateixos pot ser 

indicadora d’una problemàtica emocional subjacent. A continuació, tens un llistat amb alguns 

exemples: 

 

 ALIMENTACIÓ 

  - Patró alimentari desorganitzat. 

  - Períodes de dejú perllongats. 

  - Dietes restrictives en nutrients essencials. 

  - Ingesta compulsiva continuada o en un període de temps curt. 

  - Abús de menjars precuinats. 

  - Utilització de laxants, purgues o vòmits. 

 

 DESCANS 

  - Dormir menys de 9 hores durant l’adolescència i joventut. 

  - Períodes d’insomni. 

  - Hipersomnolència: dificultat de mantenir-se despert durant el dia que es  

  produeix habitualment per la falta d’un son reparador durant la nit. 

 

 ACTIVITAT FÍSICA 

  - Inactivitat o sedentarisme. 

  - Pràctica compulsiva d’exercici. 

  - Pràctica d’exercici no adequat a les característiques de la persona, o manca  

  d’estiraments al inici o final de l’activitat per prevenir lesions. 

  - Activitats físiques que poden posar en risc la integritat física de la persona. 

  

 Sexualitat de risc  

 La percepció en relació a la valoració de riscos entre els joves assenyala 

l’embaràs no desitjat com el principal temor, seguit de les Malalties de Transmissió Sexual 

(MTS) i el Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH). 
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 Entre la població jove, la píndola i el preservatiu es mantenen com els principals 

mètodes anticonceptius.  

 

 Tot i així, la penetració sense protecció continua sent el principal motiu 

d’exposició al risc, essent, segons l’Organització Mundial de la Salut, el preservatiu l’únic 

mètode eficaç per evitar les malalties de transmissió sexual (MTS), el VIH i l’embaràs no 

desitjat. Entre les justificacions més esmentades trobem; 

 - El imprevist de la relació; 

 - L’estat d’eufòria pel consum d’alcohol o drogues; 

 - L’ús d’un altre mètode anticonceptiu. 

  

 Entre les principals causes per a la No utilització de mètodes anticonceptius 

trobem: 

 - L’especificitat de les relacions amb penetració en l’adolescència definides 

per l’espontaneïtat, la no planificació i la baixa motivació per fer-ne ús. 

 - La manca d’una adequada educació sexual, motivada per la dispersió de la 

responsabilitat educativa entre família, professorat i professionals sanitaris. 

 

 Malgrat la informació esmentada, aproximadament un 15% de la població 

s’exposa al risc d’un embaràs no desitjat, la transmissió de malalties sexuals i el 

VIH.  

 

 Consum de substàncies  

 Durant l’adolescència continua el procés de maduració cerebral que finalitza 

al voltant dels 20 anys. Com a conseqüència, els efectes tòxics de l’alcohol o les 

drogues poden produir danys permanents i irreversibles al cervell, degut a que les 

connexions neuronals que afectaran les capacitats físiques, emocionals i mentals estan 

encara en fase de desenvolupament. 

 

 Alguns estudis formulen que existeix major probabilitat de consum combinat entre el 

tàbac, el cànnabis i l’alcohol amb d’altres substàncies. Per exemple, prop del 75% dels 

fumadors han provat altres drogues, en comparació del 10% entre els no fumadors.  

 

 A més, s’ha observat que l’inici del consum està fortament relacionat amb les 

conductes i actituds, tant dels pares com del grups d’iguals envers al consum. 

 

La gran majoria dels adults fumadors van començar el seu hàbit durant 

l’adolescència, i és per això que aquesta etapa hauria de ser l’objectiu de les campanyes de 

prevenció.  

 

Existeix la percepció entre els joves que el cànnabis i la marihuana són drogues 

“suaus”. Els estudis més actuals evidencien que es tracta d’una percepció errònia. 
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Està demostrat que el cànnabis pot afectar al cervell de l’adolescent que 

consumeix, de forma permanent i comprometre el desenvolupament neurològic adequat.  

 

La investigació per neuroimatge realitzada amb joves consumidors, ha mostrat una 

afectació d’àrees del cervell relacionades amb funcions cognitives principals com: 

memòria, presa de decisions, llenguatge i habilitats d’execució. A més, aquest 

desenvolupament anormal podria alentir la transferència d’informació al cervell. 

 

S’ha demostrat que l’ús de cànnabis augmenta les possibilitats de 

desenvolupar una esquizofrènia. Estudis realitzats a diferents països situen el consum 

com un factor de risc que augmenta en 4,5 vegades les probabilitats de patir esquizofrènia 

als 26 anys, si el consum va començar als 15 anys. Aquesta xifra baixa significativament fins 

als 1,65 si el consum es va iniciar a partir dels 18 anys. 

 

En casos on hi ha antecedents familiars d’esquizofrènia, si el risc de patir la 

malaltia és d’un 6% sense consum, aquest percentatge augmenta fins al 60% o més si es 

consumeix cànnabis. 

 

 Per tant, en relació al cànnabis i la marihuana, es considera de risc qualsevol 

patró de consum, ja sigui puntual o continu, degut a que cada persona es veu 

afectada de manera singular, i un consum puntual pot ser suficient per provocar els 

efectes anteriorment mencionats. També el inici del consum és un factor de risc a tenir en 

compte; quan abans s’inicia el consum, majors seran les conseqüències tant físiques com 

mentals. 

 

2.4.4. Dèficit en habilitats socials 

 

 Conductes antisocials 

 Sovint les conductes antisocials són el resultat d’un anàlisi errònia de nosaltres 

mateixos, ja sigui infravalorant-nos o sentint-nos superiors, acompanyat d’un manca 

d’empatia que provoca no tenir en compte els sentiments dels altres o malinterpretar 

les seves intencions.  

 

 Algunes conductes que poden afectar negativament les nostres relacions socials 

serien:  

 - Evitar normes socials bàsiques com la salutació, la presentació o mantenir el 

 contacte visual.  

 

 - Expressió facial de serietat o enuig. Envia el missatge de no voler que els 

 altres es relacionin amb nosaltres.  
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 - Un to massa alt o cridar pot ser interpretat agressivament mentre que parlar fluix 

 pot provocar que no ens prestin atenció.  

 

 - Avorrir-se fàcilment durant una conversa o directament no escoltar a l’altre.  

 

 - Utilització monosíl·labs, frases curtes o “tallants”. De vegades podem creure 

 que estem sent “bromistes” sense adonar-nos que som pesats, i això pot acabar 

 enfadant a l’altre mentre que nosaltres ens sentim incompresos.  

 

 - Imposició dels nostres desitjos o opinions en els altres mitjançant l’agressió 

 física o verbal, les amenaces o les mentides.  

 

 - Robar o agafar les coses dels altres sense permís, per satisfer una necessitat 

 personal.  

 

 - Despreocupació pel benestar dels altres. No donar importància als sentiments 

 o necessitats de les persones del nostre voltant afavoreix que aquestes també 

 ignorin les nostres.  

 - Perjudicar a altres i sentir indiferència. La manca del sentiment de 

 responsabilitat provoca aïllament i incomprensió.  

 

 - Interpretació suspicaç de les intencions dels altres. Hi ha persones que, pel 

 seu estil de relacionar-se i pensar sovint, malinterpreten les actuacions dels 

 altres, ja sigui buscant motius ocults a les seves conductes o bé centrant-se 

 únicament en la part crítica d’un missatge que consideren un atac, al qual poden 

 reaccionar de manera agressiva. Aquest constant qüestionament provoca que les 

 persones del seu voltant disminueixin el contacte amb ella.  

 

 - Victimització i culpabilització dels altres. Hi ha persones que creuen que res 

 del que els hi passa, té a veure amb la seva manera personal de relacionar-

 se amb els altres. Aquesta actitud sense crítica sobre les seves actuacions 

 impedeix que puguin o vulguin millorar les seves habilitats socials de relació per 

 evitar problemes similars en el futur.  

 

 - Evitació sistemàtica de situacions socials. La timidesa producte de la 

 preocupació, la por o la vergonya pot acaba derivant en un aïllament total de la 

 persona. Internet, per exemple, pot ser una via de comunicació 

 complementària per les nostres relacions socials, però no pot substituir 

 completament la presencial, és a dir, quedar amb la persona per parlar “cara a 

 cara”.  
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 Aquestes maneres de relacionar-se provoca que la gent del entorn es distanciï i 

sovint acabem aïllats, sense amics.  

 

 Aquest procés pot ser gradual o ràpid; per un costat hi ha persones tímides que 

comencen per evitar determinades situacions socials i acaben per limitar qualsevol activititat 

social de contacte directe.  

 

 D’altra banda, les persones que presenten actituds agressives poden produir temor 

i allunyament en els altres, o bé acostar-se per evitar ser agredides o per obtenir beneficis 

temporals. 

  

2.4.5. Bullying 

 

 Dins les conductes antisocials més freqüents en el marc escolar trobem el bullying. 

Ara tractarem de clarificar el seu significat i veure com abordar aquestes situacions.  

 

 Què és? 

  És molt possible que si fas memòria, recordaràs alguna vegada en la qual s’han 

burlat, t’han insultat o amenaçat, o potser, fins i tot, t’han agredit físicament. Aquestes 

situacions ens fan enfadar o posar-nos tristos.  

 Sovint, l’assetjament comença amb una broma que poc a poc va derivant en un 

atac continuu cap a la persona.  

 

 Parlem de bullying quan es realitzen conductes que busquen ferir, atemoritzar 

o intimidar a una persona mitjançant l’agressió verbal, física o l’exclusió social.  

  

 Aquestes conductes tenen 3 característiques fonamentals:  

 - Existeix un desequilibri de poder o abús (l’agressor és més fort físicament o són 

 diversos agressors).  

 - Els incidents es repeteixen sovint al llarg del temps.  

 - L’agressor o agressors actuen de manera intencionada. 

 

 Actes de maltracte 

 Un dels problemes en relació al bullying és la dificultat per veure la línia vermella 

que diferencia el que considerem una broma sense importància del que és un 

maltractament.  

 

 La diferencia és clara: en una broma tothom riu, en el bullying hi ha una 

persona que NO ho fa. El maltractament sovint provoca: ansietat, símptomes depressius, 

una baixa autoestima i absentisme escolar.  
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 Es consideren conductes de bullying:  

 - L’agressió verbal mitjançant la provocació, els insults, l’ús de malnoms, burles, 

 amenaçes, intimidació, etc.  

 - El maltractament físic com pegar, donar empentes, escopir, robar, forçar a fer 

 alguna cosa en contra de la voluntat de la persona, etc.  

 - Exclusió social a través de la marginació, ignorar, no deixar participar en 

 activitats, fer córrer rumors, humiliacions o atacs a través de les xarxes socials, etc. 

 

 Mites del bullying 

 “Els agressors neixen com a tals”  

FALS. El bullying és una conducta apresa, per tant l’assetjador pot canviar.  

 

“El bullying és normal, una fase de la vida”  

FALS. No és normal ni acceptable. Si s’accepta concedim un major poder a l’agressor.  

 

“La situació no canviarà, no val la pena fer rés”  

FALS. No fer rés o evitar parlar-ne farà que aquesta situació s’allargi en el temps i molt 

probablement s’agreugi.  

 

“Només és una broma, no s’ha d’exagerar”  

FALS. Tots relativitzem les coses quan no ens afecten a nosaltres mateixos. Només és una 

broma quan la persona la percep d’aquesta manera.  

 

“Si ho dius a algú, serà pitjor”  

FALS. Les investigacions realitzades sobre l’assetjament demostren que la persecució 

disminueix quan es parla amb el tutor o amb altres companys.  

 

“Millor aguantar que ser un “xivato”!”  

FALS. Aquest senyalament com a “xivato” és un xantatge emocional que utilitzen els 

agressors per evitar que la víctima dóni a conèixer la situació, ja que això pot produir 

conseqüències per a ells.  

 

“Confronta i lluita!”  

FALS. Encara que de vegades és impossible no defensar-se, sovint fa que l’abús empitjori i 

augmenta el risc d’un atac físic. 
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 Recomanacions  

 PARLAR AMB ALGÚ.  

Parla amb els teus amics o familiars sobre el tema. Si no parles, no s’aturarà.  

 

 SI PASSA A L’ESCOLA.  

Explica al tutor o al cap d’estudis el que està passant perquè un adult abordi la situació. 

No és ser “xivato” ni buscar-se més problemes, és tractar de solucionar una situació 

problemàtica que d’altra manera continuarà passant.  

 

 SI PASSA FORA.  

Informa als teus pares perquè valoreu com buscar una solució.  

 

 DEMANA AJUDA o PROTECCIÓ.  

Envoltat dels teus amics quan puguis. Quants més sigueu, menys probabilitats hi haurà 

que us agredeixin. Recorda també ser un amic quan et necessitin.  

 

 PLANEJA AMB ANTEL·LACIÓ: REACCIÓ 0.  

Pensa com evitar mostrar una reacció d’enuig o tristesa davant les agressions verbals, 

ja que les provocacions perden el seu atractiu si a tu no t’afecten. Prova a practicar 

l’expressió facial al mirall, comptar fins a 10, respirar profundament sense que es percebi, 

etc.  

 

 NO MOSTRAR POR NI IGNORAR.  

Quan l’agressor actúa de manera directa contesta amb fermesa, evitant mostrar temor. És 

necessari expressar verbalment que no ens agrada la situació i demanar que s’aturi 

sense denotar irritació o desesperació. Entrena la teva expressió facial, el to de veu i les 

frases que creguis oportunes per “actuar” quan sigui necessari. De vegades simular 

seguretat en un mateix pot fer que l’assetjament pari.  

 

 EVITA SITUACIONS DE RISC.  

Sempre que sigui possible procura eludir l’agressor o agressors habituals, canviant les 

rutes o llocs habituals on es produeix l’assetjament.  

 

 RESPECTA’T A TU MATEIX.  

Ningú té el dret de tractar-te despectivament i ferir-te intencionadament.  

RECORDA: SI VEUS ACTITUDS DE BULLYING, NO PARTICIPIS... PENSA QUE LA 

PRÒXIMA VEGADA PODRIES SER TU.  

 

 De vegades el bullying s’agreuja perquè les persones que habitualment no 

participen no fan res per evitar-ho o fins i tot s’hi sumen. 
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2.5. CONCLUSIÓ 

 

 Com hem vist en aquest capítol, aquesta etapa vital té unes característiques 

pròpies que dificulten la discriminació entre el que és part del procés evolutiu i la 

simptomatologia d’algun problema de salut mental. 

 

 Com hem explicat anteriorment la majoria dels joves tenen un 

desenvolupament saludable. El fet d’estar exposat a alguns dels factors de risc que s’han 

descrit anteriorment, no és determinant per desenvolupar un problema emocional o un 

trastorn mental, tot i que n’augmenta les probabilitats. 

 

 A nivell individual cada jove té unes característiques de personalitat pròpies. Quan 

l’individu s’enfronta a alguna situació desestabilitzadora o dolorosa que causa estrès, la seva 

reacció dependrà d’aquestes capacitats. Quan el jove és capaç d’enfrontar-se i seguir 

endavant malgrat aquesta dificultat, diem que té resiliència. 

 

 Quan un individu s’enfronta a una situació vital dolorosa o estressant, i no té les 

eines per sobreposar-se mitjançant les seves capacitats, pot ser susceptible de desenvolupar 

un problema emocional o un trastorn mental. 

 

 En el pròxim capítol ens centrarem en la descripció dels problemes de salut mental 

més comuns, la seva simptomatologia en l’adolescència i es proposen estratègies per ajudar 

o orientar al jove per rebre l’atenció que necessita. 
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 En aquest tercer capítol passem a descriure diferents conceptes de salut mental, així 

com els trastorns mentals més prevalents, amb la finalitat de facilitar la comprensió 

d’aspectes a tenir en compte en la tasca preventiva dels professionals de l’àmbit d’atenció 

primària que treballen en contacte amb la població jove. 

 

 El temari té com a objectiu millorar les eines del professional davant d’una demanda 

de salut mental realitzada per un adolescent i afavorir la difusió de conceptes vinculats a la 

salut mental de forma clarificadora per promoure la disminució de tabús i estigmes. 

  

En aquesta primera edició no s’ha realitzat una inclusió exhaustiva de tot allò que 

està relacionat amb la salut mental. S’han seleccionat aquells conceptes que són més 

prevalents en la franja d’edat dels 12-18 anys, tractant de fer ús d’un llenguatge col·loquial 

amb l’objectiu d’afavorir la clarificació de confusions, malentesos i opinions estigmatitzants 

presents en els joves, la població general i els mitjans de comunicació.  

  

 Els conceptes que s’inclouen en aquest manual es presenten en format de fitxa. 

La informació de cada fitxa, excepte les descriptives del significat de salut mental i trastorn 

mental, les trobareu estructurades en apartats que responen a les següents preguntes: 

 

 Què és? 

  Definició breu sobre el concepte, conducta o trastorn descrit a la fitxa. 

 Com es presenta? 

  Descripció de la simptomatologia. 

 Com se sent la persona? 

  Aproximació a la vivència del malestar per part del jove. 

 Què es pot fer?  

  Estratègies per gestionar una crisi, per assessorar al jove o orientar-lo dins la 

  xarxa de salut. 

 

 En l’annex 2 (pàg. 102) trobareu les fitxes informatives adreçades a la població 

jove amb el seu format original. 

 

   

 

  

 

 

 

3. SALUT MENTAL  
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 Què és? 

 L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix salut com: 

 “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència de 

malaltia o malestar”  

 

 Segons l’Organització Mundial de la Salut, la salut mental “és l’estat de benestar 

emocional i social que permet a la persona ser capaç de realitzar-se, fer front a 

l’estrès normal de la vida, treballar productiva i profitosament, sent capaç de 

contribuir i participar en la seva comunitat”.  

 

 D’altra banda, els problemes de salut mental afecten a la nostra capacitat de gaudir 

en els diversos àmbits de la vida, com l’escola, el treball i les relacions amb els altres. 

 

 Resiliència i estrès 

  La gran majoria de la gent jove no pateix cap tipus de problema mental 

greu, fins i tot la majoria d’aquells que pateixen adversitats severes poden mantenir una 

bona salut mental.  

 

 La resiliència és un concepte que explica aquesta capacitat de les persones per 

adaptar-se a les situacions adverses de la vida d’una manera positiva, reduint o 

minimitzant els impactes negatius sobre la salut mental i el benestar.  

 

L’estrès fa referència a la manera particular que té cada persona per afrontar les 

activitats i els reptes que es presenten al nostre dia a dia. Més específicament, representa el 

desajust entre les capacitats de la persona i les exigències personals o que 

provenen de l’entorn. Aquest desajust provoca una situació de “desbordament” que afecta 

les capacitats de la persona, que pot arribar a bloquejar-se.  

 

 Està demostrat que uns alts nivells d’estrès sostingut afecten el nostre sistema 

immunitari, reduint la seva capacitat de resposta, i això provoca que la persona emmalalteixi 

de manera més freqüent i perllongada. 

 

 Característiques d’una bona salut mental?  

  Unes habilitats personals saludables ens permeten gaudir de la vida i adaptar-

nos als reptes i adversitats que se’ns presenten, afavorint la nostra salut mental. Com per 

exemple:  

3.1. CONCEPTE DE SALUT MENTAL  
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Assumir reptes i objectius realistes, utilitzant la capacitat d’esforç i 

de lluita  personal.  

Tenir flexibilitat per valorar alternatives i/o idees diferents a les nostres, des del  respecte 

pel nostre criteri i el dels altres.  

 - Diferenciar desitjos, és a dir, allò que ens fa il·lusió de les necessitats, que 

 seria allò que ens cal o ens falta, per tirar endavant o arribar als objectius que ens 

 proposem.  

 - Tolerar els errors assumint la pròpia responsabilitat, intentant no adjudicar-la als 

 altres, sense una justificació o culpabilització excessiva.  

 - Assumir les capacitats i els límits personals.  

 - Sentir i expressar sentiments i emocions, encara que siguin molt intensos.  

 - Donar importància al que tenim i el que som, sense minimitzar o sobrevalorar 

 el que ens manca. 

 

 “Fitness Mental” 

És saludable pensar en el nostre estat emocional i avaluar-lo periòdicament. Aquesta 

revisió consistiria en valorar com afrontem i ens afecten les exigències i les 

preocupacions del dia a dia. 

 

Aquesta autoavaluació ens permetrà millorar el coneixement de nosaltres 

mateixos mitjançant el reconeixement de les nostres virtuts que ens servirà per 

valorar-nos adequadament, així com també identificar les nostres dificultats o 

aspectes a millorar, “l’entrenament” de les quals provocarà que guanyem més confiança i 

tranquil·litat per enfrontar-nos els nous reptes que sobrevinguin al futur. 

 

 L’estrès pot reduir-se mitjançant la pràctica del que anomenem “fitness” 

mental. Aquí proposem algunes estratègies efectives:  

 
 - Sumar moments emocionals positius: quan les preocupacions ens angoixen, és 

útil recordar que no duren per sempre, encara que tinguem la sensació contrària. Recorda 

tots aquells moments que t’han produït benestar, consol, tendresa, confiança, i altres 

emocions positives per poder-les visualitzar i recordar quan ho necessitis.  

 
 - Aprendre maneres d’afrontar els pensaments negatius: els pensaments 

negatius poden ser insistents i sorollosos, tenen la particularitat d’ocupar molt d’espai dins 

del nostre cap. Intentar bloquejar-los mai funciona. Una bona alternativa serà permetre 

l’entrada de pensaments positius que desplacin als altres, i ocupin l’espai que no tenen.  

 
 - Connectar amb un mateix: és a dir, estar “online” amb un mateix, de manera 

que el cos, els pensaments, i les emocions estiguin en sintonia, per informar de com ens 

sentim en cada moment.  
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 - Posar-se metes i objectius realistes: construir propostes realistes i possibles 

que permetin apropar-nos a les nostres expectatives i desitjos.  

 
- Somiar despert: disposar d’un moment per aturar-nos i relaxar-nos. Com a 

exemple podries provar el següent exercici: Tanca els ulls, imagina’t a un lloc tranquil, 

relaxant, i respira lenta i profundament. Sigui on sigui on et porta la imaginació, deixa’t 

envoltar per aquest clima relaxant creant una sensació de pau i tranquil·litat. 

 

 Què es pot fer?  

 Assegurar que el jove manté uns bons hàbits saludables en les àrees 

d’alimentació, el descans, les relacions socials, i tot allò que té a veure amb la cura del 

cos i d’un mateix. 

 

 Oferir informació i donar oportunitats perquè comparteixin dubtes amb els adults del 

seu voltant o els professionals especialistes en aquests temes. 

 

 Cal entendre que es tracta d’un procés que requereix d’un temps d’aprenentatge per 

fer-se càrrec d'aquesta cura personal. 
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 Què és?  

  Segurament has escoltat o utilitzat diferents termes com “alteració emocional”, “crisi 

nerviosa” o “trastorn mental” per descriure els problemes de salut mental.  

 

 “Trastorn mental” és un terme general que s’utilitza per descriure un conjunt de 

trastorns dels quals es pot establir un diagnòstic clínic per part d’un especialista, 

psiquiatra o psicòleg. Tal com utilitzaríem el terme “cardiopatia” per referir-nos al grup de 

malalties relacionades amb el cor.  

 

 Els trastorns mentals es manifesten en episodis temporals, a través de símptomes 

que poden provocar canvis importants en el pensament, la conducta i l’estat 

emocional en general, i afecten les capacitats de la persona envers els estudis, la feina i/o 

les relacions interpersonals. 

 

 Com es presenta? 

 Tots som susceptibles de patir alteracions emocionals al llarg de les nostres 

vides. Generalment són reaccions normals davant de problemes personals i socials, que 

solen ser lleus i de curta durada.  

 

 Malgrat això, la intensitat del malestar, la seva persistència al llarg del temps, la 

predisposició i l’estil personal per afrontar i tolerar-ho (és a dir, les nostres 

característiques de personalitat), podrien donar lloc a un trastorn mental que afectarà 

una o més àrees de la nostra vida.  

 

 La vivència d’aquest malestar és personal, i per tant, s’expressa de forma particular 

en cadascú. Sovint es manifesta a través de la conducta, amb actituds, en la expressió 

verbal i/o en el cos. Immers en aquest malestar, la persona que el pateix pot sentir, 

pensar i actuar de manera diferent a com ho faria habitualment.  

 

 Les estadístiques indiquen que 1 de cada 5 persones de la població general 

experimentarà algun trastorn mental al llarg de la seva vida i el seu inici es dóna 

habitualment entre els 12 i els 24 anys.  

 

 Entre els diagnòstics més comuns trobem la depressió, els trastorns d’ansietat i 

els trastorns reactius a situacions d’estrès. D’altres són menys prevalents com 

l’esquizofrènia o el trastorn bipolar. 

 

3.2. TRASTORN MENTAL  
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 Factors de risc. 

 Les alteracions en la salut mental afecten a persones de qualsevol religió, 

cultura, nivell econòmic o nacionalitat. Hi ha, però, un conjunt de factors que quan 

coexisteixen, augmenten les probabilitats de patir un trastorn mental:  

 

 - Antecedents familiars o predisposició biològica: la majoria de malalties tenen 

un component genètic. Això significa que si un familiar té un trastorn mental, els altres 

membres de la família estan en un major risc de patir aquesta alteració en comparació a la 

població general.  

 

 - Balanç químic: un desequilibri dels neurotransmissors del cervell pot provocar que 

els símptomes apareguin. La majoria de fàrmacs utilitzats en salut mental tracten de 

restaurar el seu equilibri.  

 

 - Situacions vitals estressants: com les experiències relacionades amb pèrdues o 

dols, o patir algun tipus de violència o accident traumàtic, entre d’altres, són situacions que 

poden provocar, pel seu efecte estressor, alteracions de salut mental.  

 

 - Consum de drogues: el consum pot desencadenar un trastorn de salut mental; 

s’ha constatat que existeix una relació entre psicosi i el consum de marihuana i/o 

amfetamines.  

 

 

- Experiències adverses durant la infància: abusos, negligències en la criança, 

pèrdues significatives o altres traumes suposen un factor de risc.  

 

- Factors psicològics individuals: baixa autoestima, baixa tolerància a la 

frustració, estil personal poc adaptat per afrontar les vicissituds de la vida com: tendència al 

negativisme, l’aïllament, l’autoexigència o la insatisfacció permanent, entre d’altres.  

 

- Circumstàncies socials actuals: pèrdua de recursos econòmics, situació d’atur 

laboral, manca de xarxa social, estrès familiar, etc.  

 

 Què és pot fer? 

 Com passa amb la salut física, quan abans es rep ajuda per tractar les alteracions 

emocionals, més possibilitats hi ha de recuperació.  

 

 Les persones amb un trastorn mental sovint senten un gran sofriment i poden 

estar alterades o atemorides. Degut a que a vegades no són conscients de la necessitat 

de demanar atenció professional, és important que les persones en les quals confia com 

amics, familiars o altres puguin orientar-lo i donar suport perquè busqui l’ajuda pertinent.  
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 Avui dia, amb els tractaments psicològics, la medicació adequada i el 

recolzament de professionals especialitzats, la majoria de persones diagnosticades amb 

un trastorn mental són capaços de dur una vida productiva i gratificant. 
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 Què és? 

L’ansietat és un estat emocional que pot generar sensacions de malestar físic, 

sentiments de por o de perill imminent. 

 

Un grau d’ansietat saludable permet a la persona estar motivada, activa i alerta 

davant dels perills. Quan el grau és excessiu i s’allarga en el temps, pot produir des d’un 

bloqueig emocional fins a una malaltia física. 

 

L'ansietat pot variar en intensitat, anant des d’una moderada inquietud fins a un 

atac de pànic. També pot variar en la durada, des d'un breu moment fins a anys. 

 

Situacions com la ruptura d'una relació, preocupació pels exàmens, o una discussió 

amb un amic poden causar sentiments d'ansietat, preocupació o por.  

 

Cal remarcar que la tolerància a l’ansietat varia en cada persona, per exemple: 

hi ha persones que davant un examen poden arribar a bloquejar-se oblidant el que han 

après, i d’altres que aquesta situació la viuen amb relativa normalitat i això els permet 

utilitzar millor les seves capacitats 

 

 Com es presenta?  

 Tothom experimenta ansietat en diferents moments i situacions de la vida. Es 

converteix en un problema quan el grau i la intensitat d’aquest malestar interfereix en les 

activitats del dia a dia. 

 

 L'ansietat pot afectar tant la nostra salut física com mental. Els símptomes de 

l'ansietat poden desaparèixer ràpidament o instal·lar-se per un període de temps més llarg. 

Cal diferenciar entre un estat ansiós puntual davant d’un fet o situació adversa no 

habitual, d’un trastorn d’ansietat. 

 

Un trastorn d' ansietat es diferencia d'una ansietat normal en 3 aspectes: 

- La seva intensitat no ens permet desenvolupar les nostres activitats 

quotidianes com el treball o l’escola, entre d’altres. 

  - Té una duració mínima de 2 setmanes. 

- Altera els nostres hàbits: augment o pèrdua de la gana, insomni o 

excessiva somnolència,... 

  Aquests símptomes es poden trobar en persones de totes les edats.  

 

 

3.3. ANSIETAT  

 



   

Programa de promoció i prevenció de la salut mental “Espai Jove” 

LesCorts Centre d’Higiene Mental 

        45 

 Com se sent la persona?  

 L'ansietat es manifesta de moltes maneres diferents segons la situació, la persona i 

l'entorn.  

 

 A nivell emocional pot fer la persona... 

- Irritable o constantment amb mal humor. 

- Preocupació o amb un sentiment constant de què alguna cosa dolenta passarà. 

- Que sovint fa moltes preguntes requerint que algú el tranquil·litzi. 

- Molest quan es produeix un error o si hi ha un canvi de la rutina. 

- Amb la necessitat d’aconseguir i controlar que totes les coses que fa estiguin 

perfectament realitzades. 

- Desanimat i molt preocupat enfront les situacions quotidianes de la vida. 

 

 A nivell físic es pot manifestar com: 

- Sensacions de malestar intens com: boca seca i/o dificultat per empassar, augment 

del ritme cardíac i les pulsacions, alteració de la respiració, suor exagerada, tremolor, mals 

de panxa i de cap, etc...  

 

 Què puc fer? 

 

 És important que els trastorns d’ansietat pugin ser reconeguts i tractats, perquè si 

no provoquen un malestar intens que interfereix en els diferents àmbits de la vida 

quotidiana. Un grau elevat d’ansietat bloqueja les capacitats personals, en canvi, si es pot 

resoldre, s'afronten millor els reptes i les vicissituds de la vida. 

 

 Si es tracta d’una reacció puntual no habitual, que s’ha presentat de forma 

esporàdica i s’ha recuperat amb certa rapidesa, estem davant d’una ansietat dins de la 

normalitat que no requereix cap tractament específic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

Programa de promoció i prevenció de la salut mental “Espai Jove” 

LesCorts Centre d’Higiene Mental 

        46 

 

 

 

 Què és? 

 La depressió en la seva vessant patològica es denomina “depressió clínica”. Es 

manifesta a través d’uns símptomes concrets i que es mantenen durant un temps 

determinat. Per tant, la depressió clínica és un trastorn mental que requereix atenció 

professional.  

 

 Tots ens podem sentir tristos o desanimats en algun moment de la nostra 

vida. La tristesa és un sentiment comú per totes les persones, de qualsevol edat, condició 

social i econòmica. Aquest sentiment s’experimenta generalment davant situacions de 

pèrdua i dol.  

 

 De forma col·loquial, es diu que s’està “depre”, quan en realitat ens referim a estar 

desanimat o trist. El més habitual és recuperar el nostre estat d’ànim habitual sense 

necessitat de fer cap tractament.   

 

 Com es presenta?  

 Diferenciarem entre els 2 tipus més importants de trastorns depressius: 

 

 1. Depressió menor o distímia. 

 La distímia es caracteritza per un sentiment de tristesa o ànim depressiu durant la 

major part dels dies de la setmana, durant un any o més, juntament amb alguns dels 

símptomes de la llista que trobarem més endavant (apartat de símptomes). La persona que 

ho pateix pot mantenir el seu funcionament quotidià, però amb un rendiment per sota del 

seu potencial. 

 

 Si aquest estat distímic no es resolt, pot evolucionar en cert casos cap a una 

depressió major. 

 

 2. Depressió major. 

 Es desenvolupa normalment de manera lenta, durant un procés de dues setmanes 

o més. Es pot presentar en episodis recurrents (estat d’ànim intermitent, que es va repetint 

al llarg del temps). 

 

 En el cas dels joves es manifesta a través d’un deteriorament del rendiment 

escolar o del treball, mal humor inusitat poc habitual o disfòria , apareixen relacions 

tenses amb la família, comportament nociu o agressiu i/o aïllament dels amics i les 

activitats. 

 

3.4. DEPRESSIÓ  
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 Aquest estat pot portar a realitzar conductes perjudicials o perilloses com 

emborratxar-se, fumar, consum abusiu de drogues o participació en altres comportaments 

perillosos. 

 

 La depressió major es caracteritza per un deteriorament greu o pèrdua important 

de l’estat anímic habitual durant dues setmanes com a mínim i afecta de forma molt 

rellevant al funcionament quotidià tant a l’escola com al món laboral, les relacions 

socials i els interessos personals.  

 

 La persona es pot instal·lar en un mal humor intens i persistent, amb passivitat 

i/o aïllament, manifestacions de desesperació, plors inconsolables. També poden aparèixer 

reaccions d’enuig i tensions en les relacions familiars, aïllament dels amics amb una 

disminució de les activitats diàries o una tendència a posar-se en situacions de risc 

com: un consum excessiu i abusiu de begudes alcohòliques i/o drogues entre d’altres. 

 

 Pot donar-se una pèrdua de l’energia, amb un sentiment de sentir-se cansat o 

dèbil que provoca que iniciar qualsevol tasca física o mental comporti una gran dificultat. 

 

 D’altres manifestacions poden incloure una manca en l’autoestima que produeix 

sentiments anticipatoris de fracàs, sobretot en la interacció social. Hi ha una sensació 

d’inferioritat en relació a les altres persones o inclús la sensació de no valer rés. 

 

 També pot estar present una culpabilitat inapropiada; com per exemple sentir-se 

excessivament culpable d’algun petit error que qualsevol altra persona no donaria tanta 

rellevància. La persona pot adonar-se de què els sentiments són exagerats, però no pot 

deixar de sentir-los. 

 

 Com se sent la persona?  

 Si una persona està clínicament deprimida vol dir que està experimentant almenys 

un dels dos símptomes següents amb una durada mínima de dues setmanes: 

 

A. Una tristesa inusual o un humor irritable que no desapareix. 

 

 B. Pèrdua de l’interès o de la capacitat de gaudir aquelles activitats que 

 anteriorment resultaven satisfactòries i plaents (anhedònia). 

 

A més a més d’un d’aquests símptomes anteriors, s’han de presentar quatre o més 

dels següents: 

 1. Manca d’energia i cansament.  

 2. Sentir-se sense vàlua, poc important o culpable quan no hi ha cap tipus de 

 causa que ho justifiqui.  

 3. Pensar sobre la mort sovint o desitjar-la.  
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 4. Dificultat en la concentració i/o per prendre decisions.  

 5. Moure’s més lentament i, a vegades, vivència de molta agitació amb dificultats per 

 calmar-se.  

 6. No poder dormir i, a vegades, dormir massa.  

7. Pèrdua d’interès en el menjar i, a vegades, menjar massa. 

 

 

 Valoració del risc de suïcidi 

  El jove pot sentir-se tan ofuscat i desesperançat per la seva situació vital actual que 

veu el futur sense esperança. Pot pensar que el suïcidi és la seva única escapatòria. 

 

 La depressió és un trastorn per si mateix, però pot ser també un símptoma associat 

a altres patologies o trastorns.  

 

 Els 2 factors de risc més importants per saber la gravetat de la situació són: 

 - Quan la persona ha elaborat un pla per consumar el suïcidi i té els mitjans 

 per portar-lo a terme. 

- Quan existeixen intents de suïcidi anteriors.  

 

 La serietat dels plans pot ser revisada a partir del coneixement del jove respecte: 

la letalitat del mètode escollit, les mesures que pren per evitar ser descobert i la 

creença de l’èxit del intent (si es deixa una nota suïcida). 

 

 Qüestionari per avaluar el risc de suïcidi  

 Primer, s’haurà de motivar al jove perquè parli sobre els seus sentiments. Si es 

creu que pot estar en risc de fer-se mal, cal explorar–ho amb preguntes directes com per 

exemple: 

 

 1. Estàs pensant en fer-te mal o trobar la forma de desaparèixer? 

 2. Has pensat alguna forma de fer-ho? 

 3. Ho has intentat alguna vegada? Com? Quan? 

 4. Quan de temps creus que podràs aguantar en aquesta situació? 

 5. Què creus que et podria ajudar per sortir d’aquest estat? 

 

 Contràriament al que es podria pensar, hi ha evidència que aquest tipus de 

preguntes no motiva al jove a continuar amb la seva conducta suïcida. En canvi, 

dóna senyals de que s’està veritablement preocupat, i que es té un desig sincer d’ajudar-lo. 
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 Com ajudar en cas de risc de suïcidi 

1. MOTIVAR A LA PERSONA A PARLAR. Ser educat i respectuós. NO NEGAR els seus 

sentiments i NO INTENTAR donar consells. 

 

 2. ASSEGURAR-SE QUE EL JOVE NO ES QUEDI SOL. Estar amb ell si es considera 

 que el risc de suïcidi és alt, o intentar buscar algú que estigui amb ell mentre duri la 

 crisi. 

 

 3. BUSCAR AJUDA IMMEDIATAMENT. 

  - Trucar al telèfon d’emergències mèdiques (telèfon 112). 

  - Acompanyar al jove immediatament al Servei d’urgències de l’hospital  

  més proper. 

 

 4. SI LA PERSONA CONSUMEIX ALCOHOL O DROGUES, informar als  professionals 

 sanitaris que existeix aquest consum. 

 

 Escoltar sense fer judicis. 

 - Motivar a la persona a parlar dels seus sentiments. 

 - Evitar formular judicis de valor. 

 - No ser crític, ni mostrar rebuig i/o espant per tenir aquestes idees. 

 - No donar consells com: “Relaxa’t!”, “Anima’t!”, donat que acostumen a ser 

 ineficaços en aquestes situacions. 

 - Evitar la confrontació.  

 

 Estratègies i hàbits saludables.  

 Els estudis de recerca que s’han fet recullen que algunes estratègies són efectives 

i útils com a suport davant de la depressió:  

  

 - Fer activitats d’exercici físic regularment.  

 - Els hàbits d’alimentació saludables. 

 - Aprendre i practicar tècniques de relaxació. 

- Evitar l’ús d’alcohol i consum d’altres drogues, ja que aquestes substàncies 

poden fer que la depressió empitjori. 
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 Què és?  

L’autolesió ÉS UNA CONDUCTA, no una malaltia. 

 

 Acostuma a començar a l’adolescència i és un comportament que indica un grau 

important de malestar emocional.  

 

Els joves que s’autolesionen expressen les seves dificultats per tolerar i 

afrontar l’angoixa davant de les dificultats. Fer-se mal és una forma de comunicar-ho 

sense paraules.  

 

 Cal aclarir que encara que l’autolesió no és un trastorn mental, pot aparèixer com a 

símptoma associat a estats depressius, addiccions o drogodependències i a alguns trastorns 

de la personalitat. 

 

 Com es presenta? 

 L’autolesió es refereix a la conducta de fer-se mal deliberadament, però sense 

intenció de causar la mort. Quan la intenció de la persona és causar la mort, parlem 

d’intent de suïcidi. 

 

En l’estat emocional que es dóna l’autolesió, apareixen sentiments diversos i molt 

intensos que no es poden aguantar, amb una incapacitat per trobar altres formes 

d’expressió del malestar, que no comportin aquest risc. 

 

 Autolesions més comunes: 

  - Sobredosi o ingesta excessiva de substàncies tòxiques (fàrmacs, alcohol o 

 altres drogues).  

 - Lesions menors i/o potencialment perilloses, que poden posar en risc la vida.  

 - Fer-se talls en la part superior dels braços o als canells.  

 - Cremades per cigarretes o encenedors.  

 - Donar-se cops.  

 - Mossegar-se o interferir en la cicatrització de les ferides.  

 - Imprudència deliberada, és a dir, posar-se en situacions de risc 

 intencionadament. 

 

  

 

  

 

3.5. AUTOLESIÓ  
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 Com se sent la persona?  

  Els joves que s’autolesionen ho poden fer per un ampli nombre de raons:  

 

  - Per escapar de la seva insuportable angoixa.  

  - Per intentar canviar l’actitud d’una altra persona.  

  - Per escapar d’una situació difícil.  

  - Per buscar l’alleugeriment de la tensió.  

  - Per ser ajudats, com a crida d’atenció.  

 

 L’autolesió és un llenguatge que utilitza el cos en lloc de les paraules i els 

sentiments. Aquesta conducta és un intent disfuncional de la persona per gestionar 

sentiments caòtics com la ira, l’odi o un sofriment emocional intens i dir als altres que se 

sent decepcionat o abandonat.  

 

 La majoria de vegades aquests actes són una demanda d’afecte i no s’han de 

veure com un intent de manipulació. 

  

  

 Què es pot fer? 

 Molts dels joves que s’autolesionen poden tenir dificultats en les relacions 

interpersonals, i els pot resultar difícil acceptar i/o demanar ajuda explícita.  

 

 És important que la persona s’adoni que poden haver problemes emocionals 

associats, que tenen tractaments efectius i aquests els ajudarà a millorar o recuperar el 

seu benestar. 
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 Què és?  

 El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és un diagnòstic clínic, que 

es dóna a un conjunt de símptomes que presenten alguns nens, joves i adults. Les persones 

amb TDAH tenen dificultat per parar atenció a l’escola, a casa o al treball, i poden ser 

molt més actius e impulsius del que seria normal per la seva edat. Aquests 

comportaments contribueixen a causar problemes significatius en les relacions, als 

aprenentatges i a la conducta. 

 

  Tot i que a la infància la majoria de nens són inquiets i moguts, algunes persones 

mantenen aquesta característica al llarg de la vida, encara que sovint, tendeix a baixar 

d’intensitat a mesura que es van fent grans. 

 

 Diferents estudis indiquen que poden haver factors genètics i de desenvolupament 

neurològic que afecten el funcionament bioquímic i metabòlic del cervell.  

 

D’altra banda també existeixen factors emocionals i/o ambientals que poden 

originar la mateixa simptomatologia de desatenció i hiperactivitat, com per exemple: 

la depressió, les pors i preocupacions, la separació dels pares, el dol per la pèrdua d’una 

relació de parella, la mort d’ algú proper, la dificultat per fer amics i altres.  

 

 Com es presenta?  

 Les principals característiques del TDAH són 3: 

 

 · DESATENCIÓ: és refereix a la dificultat per mantenir l’atenció, escoltar, i 

adonar-se’n dels detalls; oblida sovint allò que se li ha dit, té tendència a no acabar les 

coses que es proposa (tasques escolars, jocs, etc.) i/o passa d’una activitat a una altra sense 

acabar-ne cap. També sovint apareix un grau de dificultat per organitzar-se i això 

afecta a la possibilitat de tenir uns hàbits d’estudi eficaços.  

 

 · IMPULSIVITAT: tendència a respondre irreflexivament i a interrompre 

constantment les converses dels altres, i/o dificultat per aguantar i esperar el seu torn tant 

en situacions escolars o durant els jocs. Aquest símptoma fa que sovint es trobi immers en 

conflictes involuntaris de relació.  

 

 · HIPERACTIVITAT: és un impuls incontrolat que fa que la persona estigui en 

constant moviment, sense poder parar quiet i parlant excessivament. És com si tingués 

un “motor” en marxa del que ell no té el control. 

3.6. TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT 
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 La persona que presenta simptomatologia TDAH experimenta molts sentiments 

d’impotència front les seves dificultats en: l’ aprenentatge, processament del llenguatge o 

la lectura, la regulació de la seva conducta, seguir normes i regles... i poden semblar bastant 

obstinats i resistents als límits i a l'autoritat, quan en realitat, hi ha una incapacitat per 

aturar els impulsos.  

 

En general, aquests sentiments d’impotència tenen el seu origen en les dificultats de 

regular i controlar aquests símptomes. No hi ha una intencionalitat clara de rivalitzar ni 

ser oposicionista. 

 

Un altre sentiment que experimenten és una autoestima baixa com a conseqüència 

de l’acumulació de qüestions com: la resposta que rep des de l’entorn per la inadequació de 

les seves actituds o conductes, els fracassos continuats en aprenentatges i les relacions 

socials, la impotència davant del què li passa (no sentir-se capaç de regular i fer les coses de 

manera adequada). Això el diferencia de les característiques de la personalitat amb trets 

d’immaduresa on no hi ha consciència o capacitat per adonar-se’n de tot això. 

 

 Què puc fer? 

Diferenciar fins a quin punt la simptomatologia correspon a característiques de 

personalitat immadura, alteracions de l’estat d’ànim, o a estats d’ànim reactius a fets o 

situacions estressants. La intervenció especialitzada permetrà fer un diagnòstic diferencial i 

indicar la intervenció terapèutica adequada.  

 

 Els joves que experimenten manca d’atenció, impulsivitat i/o hiperactivitat no són 

sempre capaços d’identificar que estan patint un trastorn, parlar-ne de les seves dificultats i 

demanar ajuda.  

 
 És convenient poder identificar aquestes dificultats, avaluar el problema i adreçar-se 

a un servei que pugui confirmar o descartar el trastorn. 
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 Què és?  

 El trastorn obsessivocompulsiu (TOC), es caracteritza per la presència de 

pensaments reiteratius o obsessions recurrents que són incontrolables i provoquen 

comportaments repetitius, també anomenats compulsions.  

 

 Les persones amb TOC reconeixen que les seves obsessions i compulsions són 

irracionals i excessives, però no tenen cap control sobre elles.  

 

 Els pensaments recurrents no desitjats generen angoixa, i les compulsions 

són rituals repetitius per reduir l’ansietat, però només serveixen de manera 

temporal.  

 

 Quan es pateix un TOC la persona sent que si no completa aquests rituals o 

conductes alguna cosa dolenta o perillosa passarà.  

 

 Les obsessions i compulsions són esgotadores, obliguen a invertir molta 

quantitat de temps, i interfereixen significativament en la vida diària: les relacions 

familiars i socials, tasques diàries, els aprenentatges o la feina.  

  

 Les persones que pateixen TOC experimenten un alt grau de preocupació per les 

seves obsessions i una manca de control front els rituals. 

  

 Com es presenta?  

 Obsessions Típiques 

 Són pensaments o fantasies que apareixen una i altra vegada en la ment sense 

poder aturar-les, deixar-les de banda o esborrar-les.  

 

 Aquestes idees es poden centrar en temàtiques com: religió, sexe, neteja, 

alimentació, guardar i ordenar objectes, entre d’altres. Un exemple seria la por a quedar-se 

contaminat pel contacte amb persones i objectes, amb la brutícia o amb l’aire que es respira. 

 

 Compulsions Típiques 

 Són conductes repetitives que alleugereixen l’ansietat creada pels pensaments 

obsessius. La gran majoria estan relacionades amb la neteja, l’ordre i les comprobacions 

repetides. Són el resultat de la por a que passi un desastre i els rituals representen un 

intent d’evitar-ho.  

 

3.7. TRASTORN OBSESSIVOCOMPULSIU 
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 Exemples: 

 - La necessitat imperiosa de rentar-se alguna part del cos com per exemple les 

 mans o la cara, i fer-ho amb una determinada freqüència, d’una manera concreta i 

 amb una seqüència ordenada.  

 

 - També pot donar-se la necessitat de netejar objectes, espais de la casa i d’altres 

 estris d’ús personal.  

 

 - Realitzar comprovacions una vegada rera l’altra per assegurar-se que queda 

 tancat el gas, la porta, finestra, el foc, llum...  

 

 - Necessitat de tocar certs objectes un nombre determinat de vegades, 

 mantenint-los tots en un ordre constant, per color o mida, sense poder parar. 

  

 Què puc fer? 

 

 Els símptomes del TOC fan la vida diària molt difícil i estressant, perquè 

absorbeixen molt de temps i energia, complicant les tasques diàries com: deures escolars i 

altres responsabilitats.  

 
 En el trastorn obsessivocompulsiu es té consciència que els pensaments són 

irracionals, però també apareix la por pel que podrien opinar i pensar els altres, 

sentint que hi ha el risc de ser etiquetats com a persones “dèbils” o “boges”.  

 
 Per això, pot donar-se que les persones en procés de desenvolupar el trastorn, 

tractin de mantenir els seus símptomes en silenci i tinguin por de buscar ajuda. Cal 

ajudar a la persona per buscar atenció especialitzada.  

  

 Com passa amb d’altres trastorns mentals, una intervenció precoç ajuda a 

millorar l’evolució i la recuperació. 
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 Què són?  

 Els trastorns alimentaris són alteracions dels hàbits de la conducta alimentària que 

generen problemes de salut, que poden arribar a ser greus. 

  

  Alguns joves lluiten per perdre pes fins al punt d’arribar a la inanició posant 

en perill la seva salut, i de vegades la vida. Sovint, tot i que el seu pes es troba molt per sota 

del que seria adequat i saludable per l’edat, s’experimenta amb satisfacció i èxit el fet 

d’aconseguir controlar la necessitat de menjar i la pèrdua de pes. Aquest és el patró 

de conducta habitual en l’ANORÈXIA NERVIOSA.  

 

 Altres joves entren en una dinàmica alimentària on hi ha períodes d’ingesta 

descontrolada i massiva que el fan sentir molt culpable, i llavors per compensar aquests 

excessos i mantenir el seu pes a ratlla, es busquen fórmules com: autoprovocar-se el vòmit, 

utilització de laxants i diürètics, fer exercici físic en excés, entre d’altres. Aquest és el 

patró de conducta més comú de la BULÍMIA NERVIOSA. 

 

 Com es presenten? 

 Ambdós trastorns tenen en comú una sobrevaloració de la importància del pes i 

l’aspecte físic.  

 

 1. L’anorèxia nerviosa. 

 - Eliminació de les necessitats alimentàries i del descans; seguint dietes amb 

 restricció o eliminació d’aliments bàsics.  

 - Sotmetre’s a un estricte programa d’exercici físic.  

 - Presentar un pes corporal molt baix i un índex de massa corporal (IMC) per sota 

 de 17,5 (IMC= pes / talla²).  

   

 Un 90% dels casos d’anorèxia es donen en noies. És un trastorn que acostuma 

a començar en l’adolescència amb dietes que acaben descontrolant-se. Per alguns 

joves, el trastorn es dóna de forma puntual, però en d’altres, es converteix en un trastorn 

greu amb repercussions importants per la salut que poden arribar a posar en risc la vida 

de la persona. 

 

 2. Bulímia nerviosa. 

  -Episodis repetits d’ingesta compulsiva de menjar (afartaments o “atracons”).  

-Conductes extremes de compensació per controlar el pes; seguint dietes o 

practicant dejú, ús freqüent de laxants, vòmits recurrents, i/o amb una 

pràctica excessiva d’exercici físic. 

3.8. TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA 
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 Aquest trastorn també afecta majoritàriament al gènere femení. Normalment 

comença de la mateixa manera que l’anorèxia, però els episodis d'ingesta compulsiva 

eviten la pèrdua de pes extrem que es veuen en aquesta.  

 

Degut a que els signes són menys visibles que en l’anorèxia, les persones que 

la pateixen poden trigar més temps en accedir a l'ajuda professional adequada.  

 

Com se sent la persona? 

 Hi ha símptomes físics, psicològics i de conducta que ens poden ajudar a detectar 

quan s’està instaurant un trastorn alimentari. 

 

 A nivell físic: 

-  Les persones que estan al seu voltant poden observar una pèrdua de pes 

excessiva que no és conseqüència de cap malaltia orgànica.  

- En les noies pot donar-se una pèrdua del període menstrual.  

 

 A nivell psicològic: 

- Preocupació excessiva pel pes, l’aspecte físic i la dieta. Alteració de la 

percepció del cos i de les seves dimensions.  

- Tendència a un elevat grau d’autoexigència i perfeccionisme, com per 

exemple en el rendiment acadèmic. 

- La persona sent que no s’agrada, es veu grassa, amb un excés de greix 

intolerable i pot sentir un menyspreu pel seu aspecte físic.  

- Hi ha una por intensa a guanyar pes o al menjar. 

 

 A nivell de conducta: 

- S’eliminen menjars o aliments que abans agradaven.  

- Pràctica d’exercici físic constant i excessiva.  

- Evitació de menjar en companyia.  

- Seguiment de dietes extremes o periodes de dejú. 

- Provocació del vòmit i/o utilització de laxants.  

- Anàlisi obsessiu de les etiquetes del menjar, o càlcul exhaustiu de les 

calories dels aliments que composen els àpats i les que es cremen amb l’exercici 

físic.  
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 Què puc fer?   

 En l’anorèxia la persona no té consciència de la malaltia i s’observa poca 

motivació per canviar aquesta actitud. Els signes externs com la pèrdua de pes facilita que 

les persones del seu voltant busquin ajuda. 

 

 L’anorèxia representa un risc seriós per la Salut en gent jove. Pot provocar 

problemes immediats i a llarg termini, com per exemple: mort sobtada, canvis cerebrals 

que poden generar problemes cognitius, insuficiències cardíaques, afecta al 

desenvolupament físic normal, pèrdua de l’esmalt dental com a conseqüència dels vòmits, i/o 

pèrdua de densitat òssia que incrementa el risc d’osteoporosi i de fractures. L’objectiu en 

l'anorèxia és vèncer i sotmetre la sensació de necessitat i de gana. 

 

 En la bulímia, degut a que pot no donar-se una reducció de pes marcada, les 

persones poden trigar més abans de buscar ajuda. En ambdós trastorns és necessària 

l’atenció per part d’un especialista en Salut Mental. Hem de tenir en compte que quan 

més aviat es detectin aquests trastorns, millor serà la capacitat de la persona per recuperar-

se. 

 

 Per qualsevol d’aquests problemes, l’ajuda mèdica immediata es fa necessària i 

imprescindible. 
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 Què és?   

 En l’adolescència el desenvolupament normal de la personalitat es caracteritza 

per una inestabilitat emocional que pot afectar a les relacions interpersonals, a l’expressió 

dels sentiments, a la percepció de l’autoimatge i al control dels impulsos. 

 

 El trastorn límit de la personalitat (TLP) però, és una alteració severa de les 

característiques de la personalitat i de les tendències comportamentals del individu. 

Normalment afecta a diversos aspectes de la personalitat i quasi sempre van acompanyats 

d’alteracions greus a nivell personal i social. 

 

 El TLP inclou una varietat d’estats clínicament significatius i de patrons de 

conducta que tendeixen a persistir en un estil de vida característic i la forma de 

relacionar-se amb un mateix i els altres. 

 

 Com es presenta? 

 El trastorn límit de personalitat afecta a un 2% de la població general. Es caracteritza 

per una hipersensibilitat a l’estrès i a tot el que els envolta, i això produeix una 

inestabilitat emocional important. S’experimenta un mal humor constant que 

s’expressa amb ira, ràbia, violència verbal o física, que els resulta molt difícil de regular.  

 

 A nivell social es dóna un deteriorament com a conseqüència del judici constant 

que promouen respecte les relacions, passant d’una idealització a una devaluació segons el 

compliment de les expectatives posades en els altres. 

 

 La impulsivitat extrema fa que duguin a terme conductes de risc com: relacions 

promiscues, descontrol dels hàbits alimentaris, addiccions, conducció temerària, intents de 

suïcidi o bé comportaments autolesius. 

  

 Des de la família, escola i amics s’observen conductes provocadores i de risc que 

transgredeixen les normes i els límits vivint situacions de perill. Es tendeix al 

absentisme escolar que pot comportar fracàs acadèmic.  

 

 Aquest trastorn de la personalitat sovint es presenta acompanyat d’altres 

trastorns com: trastorns afectius, d’ansietat, d’abús de substàncies o de la conducta 

alimentària. 

  

 

 

 

3.9. TRASTORN LÍMIT DE PERSONALITAT 
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 Com se sent la persona? 

 Sovint es passa per uns estats d’ànim extrems que poden anar des de la ràbia 

més intensa al desànim i una tristesa profunda.  

 

 S’experimenta descontrol i poc domini sobre les reaccions o conductes impulsives 

que comporten aquests estats emocionals. Les persones que el pateixen expressen 

vivències d’insatisfacció constant i permanent, amb la sensació d’estar “buit” per 

dins, que es pot confondre amb avorriment i no ho és.  

 

 Aquesta sensació de buidor es fa intolerable i apareix la necessitat de calmar-la 

amb conductes perjudicials com: menjar en excés, consum de drogues, relacions nocives 

i/o experiències impactants i de risc.  

 

 Es tendeix a mantenir relacions inestables i intenses, passant ràpidament de 

l’amor a l’odi. Sovint poden fer esforços frenètics per evitar quedar-se sols, tant si es 

tracta d’una situació d’abandó real o imaginària, degut a una marcada dependència envers 

els altres. 

 

 També són persones amb dificultats marcades per mantenir objectius, 

compromisos i projectes. 

 

 Què puc fer? 

 Els joves que experimenten aquest trastorn no sempre són capaços d’entendre el 

que els està passant i aleshores poden no estar disposats a buscar ajuda.  

 
 Si poden rebre el tractament i recolzament adequat, tenen moltes possibilitats de 

controlar-se i tolerar l’estrès d’una manera més adequada, millorant la seva 

estabilitat emocional i les relacions amb la família i amics. 
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 Què són? 

  L’abús de substàncies fa referència al consum de drogues o altres substàncies 

tòxiques que poden desencadenar conductes addictives que acaben per convertir-se en 

un trastorn. 

 

 Segons un estudi publicat per la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut, 

Subdirecció General de Drogodependències) al curs 2006-2007: 

Les drogues més consumides pels estudiants d’educació secundària de 14 a 18 

anys han estat l’alcohol, el tabac i el cànnabis. El 82,5% ha consumit begudes 

alcohòliques alguna vegada a la seva vida, el 53% tabac i el 45,8% cànnabis.  

 

El consum de la resta de substàncies (cocaïna, èxtasi, al·lucinògens, 

amfetamines, substàncies volàtils, heroïna, etc.) és molt més minoritari, però existeix una 

tendència en augment.  

 

 Menció a part mereix el consum de tranquil·litzants i/o somnífers. El percentatge 

d’estudiants que han consumit alguna vegada aquestes substàncies és el 16,3%, i el 10,1% 

dels que les han consumit algun cop a la seva vida sense recepta mèdica.  

 

Aquest estudi mostra també que els nois consumeixen més freqüentment totes 

les drogues il·legals que les noies, mentre que amb els tranquil·litzants succeeix el 

contrari. 

 

Com es presenta? 

 L’ús d’alcohol o drogues no és suficient per indicar que la persona pateix un trastorn 

per abús de substàncies. Els trastorns per consum abusiu de substàncies es valoren a 

partir de 3 aspectes: la dependència, la tolerància i l’abstinència.  

 
 · La dependència es refereix al patró de consum d’una substància en concret, que 

comporta una alteració i un malestar clínic.  

 

 · La tolerància a la substància està relacionada amb la necessitat d’augmentar la 

quantitat gradualment al llarg del temps, per aconseguir el mateix efecte inicial.  

 

 · El síndrome d’abstinència són els símptomes que comporten un malestar físic 

general i intens, amb ansietat elevada per la necessitat urgent de consumir la 

substància.  

 

3.10. TRASTORNS PER ABÚS DE SUBSTÀNCIES 
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Tot això repercuteix i comporta una reducció i un empobriment de la vida escolar, 

familiar, laboral i social en general. Sovint, l’abús pot acabar en una intoxicació amb 

greus conseqüències per a la persona, arribant a necessitar atenció mèdica urgent.  

 

 El consum i l’abús poden desencadenar estats emocionals de risc i trastorns 

com: depressió, psicosi, aïllament, intents de suïcidi, pèrdua de capacitats cognitives 

(memòria, concentració, atenció...).  

 

 Les persones que presenten un trastorn d'abús de substàncies tendeixen a 

experimentar símptomes ansiosos i/o depressius. 

 

 Desafortunadament, sovint, aquests trastorns subjacents no són reconeguts. 

Per aconseguir una millor evolució haurien de ser tractats a la vegada, el trastorn per abús 

de substàncies i la depressió i/o ansietat. 

 

 Com se sent la persona?  

 Malgrat que forma part de l’essència de ser jove tenir curiositat per conèixer i 

descobrir, és necessari valorar el risc que comporten les noves experiències que 

decidim viure.  

 

 De vegades, s’està ansiós, desmotivat, apàtic, trist o “depre”, i es necessita trobar 

la manera ràpida de fer-ho desaparèixer. En certs moments pot sorgir el desig de saber 

quines sensacions produeixen les drogues al nostre cos o també la possibilitat de 

seguir el que proposen altres companys per a no ser exclosos.  

 

 En relació amb el consum de drogues o substàncies tòxiques el repte està en fer-se 

preguntes com:  

- Es tan fantàstic com ho pinten? El que no en pren es perd alguna cosa?  

- Per què dic que si o per què dic que no? Com dic No?  

- El què he decidit està ben vist pels meus amics?  

- M’acceptaran si decideixo una cosa diferent?  

- Si no utilitzo les drogues, com calmo el meu malestar?  

- Si no tinc l’alcohol, els “porros”... perdré la meva alegria? Ho necessito per a sentir-

me segur i confiat?  

- És cert que puc controlar-ho?  

- Puc deixar-ho quan vulgui? Em quedaré enganxat?  

- Cal que demani ajuda? En podré sortir-ne sol? 
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 Què puc fer? 

 Degut al biaix optimista de les persones, és difícil adonar-se’n quan s’ha perdut 

el control de la situació. Si el consum és diari, interfereix en la vida diària creant 

tensions familiars o afectant l’escola o el treball, i quan no es consumeix la substància 

apareix una síndrome d’abstinència com la descrita anteriorment, és necessari buscar 

atenció especialitzada. 
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 Què són?   

 La paraula psicosi s’utilitza generalment per descriure un conjunt de símptomes o 

alteracions mentals i emocionals, que afecten la percepció i el contacte amb la 

realitat.  

 

 Apareixen greus alteracions a nivell de pensament, emocions i conducta. La psicosi 

afecta de manera severa la vida del qui la pateix, i pot afectar, en major o menor grau, 

diverses àrees com: les relacions socials, el treball, els estudis, o la cura personal. 

 

Com es presenten? 

 La psicosi és un trastorn mental que es presenta com un procés que es desenvolupa 

en diferents estadis: 

 

- 1er ESTADI: 

 Els primers símptomes es presenten de forma subtil, ambigua i poc clara. 

Apareixen els primers canvis en la conducta, en la manera de sentir i en l’explicació 

dels seus pensaments i sentiments.  

 

 Es produeixen alteracions del ritme del descans (no es pot dormir per la nit, o es 

dorm de forma radical, arbitrària i incoherent), en la rutina diària, en les relacions socials 

(aïllament), disminució de la concentració i altres sensacions estranyes i difícils 

d’explicar.  

  

- 2on ESTADI: 

 Apareix l’episodi agut del trastorn, on s’observen símptomes clars d’alteració en 

la percepció de la realitat, en forma d’al·lucinacions, deliris, desorientació i/o una 

alteració de l’afectivitat.  

 

- 3er ESTADI: 

 Amb un tractament adequat la persona es pot recuperar d’un primer episodi. 

Malgrat això, el grau de recuperació varia segons l’individu.  

 

 Els trastorns psicòtics més persistents poden presentar-se en forma 

d’esquizofrènia o trastorn bipolar que seran descrits en les dues fitxes següents. 

 

 

 

 

3.11. TRASTORNS PSICÒTICS  
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Principals patologies psicòtiques 

 1. Psicosi orgànica 

 Els símptomes psicòtics poden aparèixer com a conseqüència de lesions o 

malalties que afecten el funcionament cerebral com són: encefalitis, SIDA, tumor cerebral 

entre d’altres. 

 

 2. Psicosi reactiva breu 

 Els símptomes psicòtics apareixen com resposta a una situació d’estrès greu o 

angoixa intensa, per canvis en les circumstàncies personals: mort inesperada d’algun 

familiar o persona propera, situació de ruïna econòmica, vivència d’una situació de violència 

extrema i de risc vital entre d’altres, que s’afegeix a una estructura de personalitat 

vulnerable. Els símptomes poden ser aguts, però la persona es pot recuperar en poc temps 

de l’episodi. 

 

 3. Psicosi induïda per les drogues 

 Aquesta psicosi es desencadena pel consum de drogues. Els símptomes solen 

aparèixer ràpidament i poden durar des d’hores fins a dies. De vegades, la 

simptomatologia es manté fins que els efectes de les drogues desapareixen, i en 

d’altres, pot quedar instaurat el trastorn psicòtic.  

 

És important remarcar que, tot i que sovint, les drogues poden ser la causa de la 

psicosi, de vegades, en persones que presenten vulnerabilitat per patir un trastorn psicòtic, 

el consum pot desencadenar una esquizofrènia. 

 

 Entre les drogues que la poden provocar es troben el cànnabis, la cocaïna, 

l’èxtasi, les amfetamines o els bolets al·lucinògens . 

 

 4. Esquizofrènia 

 Descripció detallada a l’apartat 3.12 (pàg. 69).  

 

 5. Depressió psicòtica 

 La depressió pot arribar a ser tan intensa que causi símptomes psicòtics. Quan 

la tristesa es torna insuportable, pot desencadenar deliris i sentiments de desesperança 

extrems. Es diferencia del trastorn bipolar en què no es donen episodis de mania o pujades 

de l’humor. 

 

 6. Trastorn esquizoafectiu 

 Presenta simultàniament simptomatologia dels trastorns afectius (depressió i mania) 

i del trastorn psicòtic. 
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 Puntualitzar que encara que el trastorn bipolar es considera un trastorn afectiu i no 

l’hem llistat en aquest apartat, sovint presenta simptomatologia psicòtica durant 

l’estat maníac. 

 

 Com se sent la persona? 

 S’experimenten sensacions d’estranyesa, confusió, desorientació, 

nerviosisme, angoixa o irritació que no són conegudes ni habituals. Apareix la 

percepció de no ser el mateix d’abans.  

 

 Durant l’episodi psicòtic podem observar: 

 

- Deliris: són idees o creences falses de la persona que no estan basades en la 

realitat. La persona està tan convençuda dels seus deliris que ni l’argument més lògic 

pot fer-les canviar.  

Com per exemple:  

- Creure’s culpable o responsable d’algun fet sense un criteri de realitat.  

- Sentir-se perseguit o controlat per algú.  

Per exemple: creuar-se pel carrer amb una quantitat de persones amb ulleres de sol 

podria ser interpretat com que són policies de paisà que el persegueixen o el vigilen.  

- Creença de tenir capacitats o poders especials que els altres no tenen. 

A vegades es poden sentir molt eufòrics i capaços de dur a terme gestes molt 

importants, quasi heroiques, que només alguns escollits poden fer.  

Per exemple: Pensar que les notícies de la televisió s’estan referint a la seva 

persona, els hi dediquen a ell o hi ha un missatge ocult que només ell pot entendre i pot 

portar a terme una missió especial, etc. 

 

 - Al·lucinacions: són falses percepcions produïdes per la ment. La persona pot 

escoltar, veure, olorar, percebre un sabor o tocar coses que els altres no veuen ni senten. 

La més comuna és la d’escoltar veus que es viuen com al·lienes a la persona. També pot 

alterar-se la percepció del temps, sentint que les coses passen molt de pressa o massa 

lentament. 

 

 En l’esquizofrènia i en altres estats psicòtics com la depressió psicòtica, poden 

aparèixer al·lucinacions auditives que donen ordres o comenten la conducta del 

individu, o bé al·lucinacions que provenen d’una part del cos. Les al·lucinacions poden fer 

molta por, sobretot quan les veus fan comentaris negatius o amenaces vers la persona.  

 

Donat que tant els deliris com les al·lucinacions es viuen com a reals per la persona 

amb psicosi, és comú que la persona no s’adoni que realment són produïdes per un trastorn 

mental. 
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 - Dificultats de pensament: es té la sensació de no poder pensar amb 

claredat.  

 La persona pot tenir problemes de concentració, de memòria o de planificació 

que afectarà al rendiment acadèmic i laboral. Això fa que els resulti més complicat 

raonar, comunicar-se o portar a terme les tasques habituals de la vida diària. 

  

 Durant l’episodi els pot resultar difícil seguir una conversa, perquè la persona 

s’expressa de forma confusa i sovint el seu discurs no té coherència.  

 

 - Alteració greu de la capacitat de motivació: pot presentar un grau elevat 

d’apatia o incapacitat per motivar-se, fins i tot en els hàbits d’higiene i cura personal. NO 

S’HA DE CONFONDRE AMB MANDRA. 

 

 - Bloqueig emocional: es pateix una reducció en la capacitat d’experimentar 

emocions apropiades a una situació (podeu revisar el concepte d’incongruència al 

glossari). 

 

 - Canvis en l’estat d’ànim: es poden donar canvis d’humor que poden anar des 

d’estar en un estat eufòric, que comporta una activitat desenfrenada incontrolable fins a un 

desànim extrem que implica una reducció dràstica de l’activitat de la persona. 

 

 - Aïllament social: poden aïllar-se socialment per la pèrdua d’habilitats socials o 

a la por a relacionar-se amb els altres. 

 

 - Alteració del descans: el ritme del descans es modifica i pot aparèixer una 

hipersòmnia o dificultat per mantenir-se despert durant el dia, o la persona pot patir 

insomni. 

 

 Què puc fer? 

 Quan el trastorn psicòtic apareix en l’adolescència, pot confondre’s la 

simptomatologia d’aquesta alteració amb les característiques pròpies d’aquesta 

etapa. Aquest fet, en alguns casos, pot comportar que els primers símptomes passin 

desapercebuts durant un any o més abans de ser tractat. 

 

 Des del inici de l’alteració, una o més àrees importants de l’activitat com el 

rendiment escolar, la feina, les relacions interpersonals o la cura d’un mateix, estan 

clarament per sota del nivell previ del inici del trastorn. Això pot produir que el jove no 

arribi al potencial esperat en relació a aquestes àrees vitals si no rep el tractament 

adequat. 
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 Degut a que tant els deliris com les al·lucinacions es perceben com a reals en 

l’esquizofrènia, fa difícil adonar-se que són producte o símptomes d’un trastorn mental, i 

per tant, és més difícil demanar ajuda en la fase aguda. A més, sovint tenen por a que 

se’ls etiqueti de “bojos” i la majoria no busquen ajuda per si mateixos.  

 

 Per això és necessari que la família, amics o tutors que estan a prop puguin 

detectar el problema i guiar-lo per buscar atenció especialitzada.  
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 Què és?  

 El terme esquizofrènia significa “ment fracturada” i es refereix als canvis en les 

funcions mentals de la persona, on els pensaments i les percepcions es tornen 

desordenats, confusos i caòtics, fent que l’individu amb aquest trastorn li resulti molt 

difícil connectar amb la realitat que l’envolta. 

  

 L’esquizofrènia és un tipus de trastorn psicòtic. Afecta al funcionament normal 

del cervell, interferint en la capacitat per pensar, sentir o actuar al llarg de tota la vida. 

Quan es rep el tractament adequat la simptomatologia millora.   

 

Com es presenta?  

 L’esquizofrènia afecta en major proporció als homes entre els 16 i els 25 anys. 

L’inici pot ser ràpid i aparèixer en unes setmanes, o bé lent, desenvolupant-se al llarg de 

mesos i anys.  

De les persones diagnosticades amb esquizofrènia:  

-1/3 pateixen un únic episodi.  

-1/3 tenen múltiples episodis.  

-1/3 té una evolució crònica.  

 

 Mites de l’esquizofrènia 

 És important aclarir alguns dels MITES, malentesos i fets que envolten 

aquesta patologia. Hi ha estereotips i actituds negatives envers els trastorns mentals, i en 

particular amb l’esquizofrènia, que sovint provoquen estigma, aïllament i discriminació. 

 

 Ara en revisem alguns: 

 1. La gent amb esquizofrènia és perillosa? NO.  

 L’esquizofrènia no comporta un major grau de conflictivitat o violència. De fet alguns 

estudis indiquen que les persones que pateixen un trastorn mental són habitualment 

víctimes i no agressors. El tractament mèdic adequat ajuda a contenir els símptomes 

que estan en la base del descontrol emocional.  

D’altra banda, pot haver una minoria que es torna agressiva quan estan 

experimentant un episodi agut sense rebre el tractament adequat. La por que apareix a 

pels deliris i/o al·lucinacions sovint és el desencadenant d’aquesta reacció violenta. 

  

 2. La gent amb esquizofrènia és deficient intel·lectual? NO.  

 No és una incapacitat intel·lectual. Però si no es tracta, pot afectar al rendiment 

cognitiu de la persona produint un empobriment intel·lectual. 

  

 

3.12. ESQUIZOFRÈNIA  
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 Com se sent la persona? 

 La descripció realitzada a la fitxa dels trastorns psicòtics serveix per 

descriure com viu la persona amb esquizofrènia la seva patologia. Per evitar-vos tornar 

enrere, reproduïm novament el llistat: 

 

 S’experimenten sensacions d’estranyesa, confusió, desorientació, 

nerviosisme, angoixa o irritació que no són conegudes ni habituals. Apareix la 

percepció de no ser el mateix d’abans.  

 

 Durant l’episodi psicòtic podem observar: 

 

- Deliris: són idees o creences falses de la persona que no estan basades en la 

realitat. La persona està tan convençuda dels seus deliris que ni l’argument més lògic 

pot fer-les canviar.  

Com per exemple:  

- Creure’s culpable o responsable d’algun fet sense un criteri de realitat.  

- Sentir-se perseguit o controlat per algú.  

Per exemple: creuar-se pel carrer amb una quantitat de persones amb ulleres de sol 

podria ser interpretat com que són policies de paisà que el persegueixen o el vigilen.  

- Creença de tenir capacitats o poders especials que els altres no tenen. 

A vegades es poden sentir molt eufòrics i capaços de dur a terme gestes molt 

importants, quasi heroiques, que només alguns escollits poden fer.  

Per exemple: Pensar que les notícies de la televisió s’estan referint a la seva 

persona, els hi dediquen a ell o hi ha un missatge ocult que només ell pot entendre i pot 

portar a terme una missió especial, etc. 

 

 - Al·lucinacions: són falses percepcions produïdes per la ment. La persona pot 

escoltar, veure, olorar, percebre un sabor o tocar coses que els altres no veuen ni senten. 

La més comuna és la d’escoltar veus que es viuen com al·lienes a la persona. També pot 

alterar-se la percepció del temps, sentint que les coses passen molt de pressa o massa 

lentament. 

 

 

 Les al·lucinacions poden fer molta por, sobretot quan les veus fan comentaris 

negatius o amenaces vers la persona.  

 

Donat que tant els deliris com les al·lucinacions es viuen com a reals per la persona 

amb psicosi, és comú que la persona no s’adoni que realment són produïdes per un trastorn 

mental. 

 

 - Dificultats de pensament: es té la sensació de no poder pensar amb 

claredat.  
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 La persona pot tenir problemes de concentració, de memòria o de planificació 

que afectarà al rendiment acadèmic i laboral. Això fa que els resulti més complicat 

raonar, comunicar-se o portar a terme les tasques habituals de la vida diària. 

  

 Durant l’episodi els pot resultar difícil seguir una conversa, perquè la persona 

s’expressa de forma confusa i sovint el seu discurs no té coherència.  

 

 - Alteració greu de la capacitat de motivació: pot presentar un grau elevat 

d’apatia o incapacitat per automotivar-se, fins i tot en els hàbits d’higiene i cura personal. 

NO S’HA DE CONFONDRE AMB MANDRA.  

 

 - Bloqueig emocional: es pateix una reducció en la capacitat d’experimentar 

emocions apropiades a una situació.  

 

 - Canvis en l’estat d’ànim: es poden donar canvis d’humor que poden anar des 

d’estar en un estat eufòric, que comporta una activitat desenfrenada incontrolable fins a un 

desànim extrem que implica una reducció dràstica de l’activitat de la persona. 

 

 - Aïllament social: poden aïllar-se socialment per la pèrdua d’habilitats socials o 

a la por a relacionar-se amb els altres. 

 

 - Alteració del descans: el ritme del descans es modifica i pot aparèixer una 

hipersòmnia o dificultat per mantenir-se despert durant el dia, o la persona pot patir 

insomni. 
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 Què és ? 

 El trastorn bipolar és un diagnòstic utilitzat per definir aquelles alteracions greus 

de l’estat d’ànim, que es descriuen com alteracions extremes de l’humor. La persona 

pot passar d’un estat d’eufòria a un desànim extrem, és a dir, durant un temps ens 

podem sentir exageradament eufòrics i en altres moments caure bruscament en un 

desànim profund.  

 

 Aquests canvis d’humor poden afectar als pensaments, als sentiments, a la 

salut física i emocional, a la nostra conducta i al funcionament diari. També es poden 

veure afectades la qualitat de les relacions, tant amb la família com amb els amics.  

 

 És important emfatitzar que tothom té pujades i baixades de l’estat d’ànim que 

estarien dins la normalitat, incloent aquelles relacionades amb els canvis hormonals a 

l’adolescència i durant el cicle menstrual en les noies. 

 

 Com es presenta? 

 Es presenta en episodis que es repeteixen en el temps. L’estat d’ànim passa 

per dos moments molt diferents:  

 

 · Estat maníac: és una exaltació de l’estat d’ànim que comporta un augment 

exagerat de la vitalitat i dels nivells d’activitat. Això pot durar entre dues setmanes i 

quatre mesos aproximadament.  

 · Estat depressiu: és una disminució de l’estat d’ànim,que comporta una pèrdua o 

descens pronunciat de la vitalitat i de l’activitat. Pot tenir una duració major que l’estat 

maníac.  

 

La persona pot estar uns dies molt eufòrica, sentint-se capaç de poder fer tot el que 

se li passa pel cap (característic de l’estat maníac), i de cop i volta caure sobtadament en 

una depressió, sentint-se cada cop més desanimada, amb una sensació d’enfonsament, 

desesperança i catàstrofe (característic de l’estat depressiu). 

  

 Com se sent la persona?  

 La persona que ho pateix sent dificultats per controlar el seu estat d’ànim. 

No és mandra ni irresponsabilitat. 

 

 

 

3.13.TRASTORN BIPOLAR  
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Símptomes més freqüents durant l’episodi maníac: 

 

En aquest estat, la consciència de les pròpies capacitats i límits no es 

correspon amb la realitat. 

 

 - Hiperenèrgic. Durant un període de temps apareix la sensació de ser capaç de fer 

qualsevol cosa, amb una excitació i eufòria desmesurada. Hi ha una pèrdua en la inhibició 

de la norma social que pot provocar que duguin a terme comportaments poc pràctics o 

extravagants (com una gran despesa de diners, bromes en circumstàncies no apropiades...).  

 

  - Canvis en els hàbits del descans, l’alimentació i la higiene: disminueix la 

necessitat de dormir o descansar, saltar-se àpats o estar tot el dia menjant, no prestar 

atenció a la necessitat de mantenir la higiene personal, etc.  

 

 - Major velocitat de pensament i parla: el pensament va a mil per hora, les idees 

els desborden, i això provoca que es parli més ràpid passant d’un tema a un altre sense 

adonar-se’n.  

 

 - Conductes irresponsables o temeràries: la persona vol dur a terme plans sense 

sentit o impossibles de realitzar, amb una gran despesa de diners o iniciant negocis sense 

control. Com que el cap va molt ràpid, costa veure les conseqüències de les coses que es 

fan i/o es diuen. 

 

 - Irritabilitat: pot estar més enfadat o molest amb els altres, sobretot quan les 

persones del seu voltant qüestionen o rebutgen les seves idees o plans.  

 

- Plans o creences irreals: tenir la sensació de què es poseeixen capacitats 

especials que no es corresponen amb la realitat, com idees de sobrevaloració personal 

i/o optimisme excessiu.  

 

- Desinhibició sexual: la persona fa suggeriments, propostes o insinuacions de 

caire sexual sense tenir en compte les normes i costums socials. 

 

- Exposició a situacions de risc innecessari: no es poden mesurar les 

conseqüències reals del que es vol o es pot fer. 

 

Símptomes més freqüents durant l’episodi depressiu: 

 

 - Hiperdesànim: la perspectiva de futur està tenyida de desesperança, de foscor, i 

es té la sensació que res sortirà bé. Hi ha una sensació de cansament i fatiga que 

comporta només tenir ganes d’estar estirat hores i hores al llit o al sofà, acompanyat per una 
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pèrdua d’interès per aquelles activitats o coses que abans motivaven i que ja no es poden 

sentir com engrescadores o divertides. 

 

 Si s’experimenten tres o més dels símptomes anteriors, és un indicador de què 

alguna cosa està passant i per tant és necessari buscar ajuda especialitzada.  
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A continuació, es detallen els factors de risc i senyals d’alarma de les àrees de la 

cognició, les relacions i la conducta.  

  

Aquest apartat pretén orientar sobre la gravetat de la situació segons l’afectació 

que el malestar produeix en les àrees de la vida quotidiana del jove. Això ens permetrà 

classificar la situació com a lleu, d’alerta o d’alarma. 

 

Al final d’aquest apartat podreu consultar les vies de derivació existents perquè les 

situacions d’alarma puguin ser valorades per un professional especialista en salut 

mental si fos necessari. 

 

Factors de risc 

Hi ha un conjunt de factors que incrementen les possibilitats de patir una 

alteració emocional o un trastorn mental que el professional ha de tenir en compte 

durant la recollida d’informació. 

 

Aquests factors es divideixen en intrínsecs (inherents al individu) o extrínsecs 

(relacionats amb l’entorn) i ambdós fan referència a la biografia del jove: 

  

Intrínsecs:  

 - Característiques temperamentals (vulnerabilitat per trets de personalitat).  

 - Antecedents familiars de trastorns mentals.  

 - Malalties agudes o cròniques: neurològiques, sistema nerviós, diabetis, etc. Patir 

una  llarga hospitalització. 

 - Habilitats socials poc desenvolupades o excessivament desinhibides. 

 - Aïllament social. 

 

Extrínsecs:  

 - Canvis ambientals. Canvi d’escola o domicili, absentisme, etc. 

 - Xarxa social precària o inexistent.  

 - Grup d’iguals conflictiu o pertinença a una banda. 

 - Abús de substàncies tòxiques.  

 - Desestructuració familiar; separació conflictiva dels pares, absència de les 

 figures paternes, conflictes familiars, abandonament o negligència. 

 - Pèrdues de relacions significatives: mare, pare, germans, amics i/o 

 companys.  

 - Maltractament físic i/o sexual.  

4. FACTORS DE RISC I SENYALS D’ALARMA 

EN L’ADOLESCÈNCIA 
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 - Pèrdua significativa d’estatus socioeconòmic. Pobresa. Exclusió social.  

 - Migracions desprotegides. 

 

S’ha d’avaluar la possible influència dels aspectes biogràfics anteriors en la 

demanda actual presentada pel jove.  

 

Valoració general 

Hem decidit organitzar aquest cribatge inicial amb un format de semàfor per 

facilitar la diferenciació del que planteja el jove durant l’entrevista. 

 

El color verd ens informarà que les coses que li estan succeint són reactives lleus a 

 situacions concretes. 

El color groc representarà una situació d’alerta que requereix seguiment de la 

 evolució sense derivació del cas. 

El color vermell ens informa d’una situació d’alarma o risc de patir algun trastorn 

 de salut mental.  

 

 

Temps 

d’evolució dels 

símptomes 

- Aparició recent i vinculada a algun fet o situació familiar, personal, etc. que pot explicar la 

present reacció anímica. 

- Aparició en el darrer any i vinculat a un fet vital que causa una reacció anímica exagerada 

respecte la situació desencadenant. 

 - Aparició recent o de llarga evolució. Es pot donar sense vinculació a un fet vital 

desencadenant.  

 

Criteri de 

realitat 

 

- Capacitat per explicar el seu estat anímic i coherència entre el que explica i com es mostra.  

 Relaciona el malestar amb alguna situació concreta que ha viscut. 

- Encara que té capacitat per explicar el seu estat anímic, pot haver cert grau d’incoherència 

entre el que explica i com es mostra. Pot no ser capaç de vincular-ho amb cap situació 

concreta viscuda. 

- Pot haver una alteració en la percepció de la realitat tenyida pels efectes del malestar 

emocional que provoca alteracions cognitives. 

 

Explicació 

subjectiva  

- Capacitat per descriure sentiments i emocions presents i la seva relació amb la situació 

desencadenant.  

- Explicació desenfocada (maximitzant o minimitzant la seva responsabilitat) o contaminada 

per l’estat emocional present. Pot estructurar un argument que distorsiona la vivència. 

- Sovint no pot donar una explicació al que li està passant o aquesta pot ser poc o gens 

connectada amb la realitat.  

 

Grau de 

gravetat  

- L’afectació permet seguir amb la seva quotidianitat. 

- Es veuen afectades una o varies àrees de la quotidianitat.  

- En major o menor grau queden alterades la majoria de les àrees de la quotidianitat.  

 



   

Programa de promoció i prevenció de la salut mental “Espai Jove” 

LesCorts Centre d’Higiene Mental 

        77 

Estratègies 

que ha dut a 

terme per 

resoldre-ho 

 

- Ha intentat posar en marxa estratègies o solucions per resoldre la situació que està vivint i 

aquestes són coherents i adequades per l’edat i les capacitats. 

- Les estratègies o solucions per resoldre la situació que està vivint resulten desmesurades o 

poc adequades per l’edat i les capacitats.  

- Pot no haver intentat posar en marxa cap estratègia per resoldre la situació que està vivint o 

són estratègies poc eficients per a un allunyament de la realitat o la confusió provocada pel 

malestar.  

  

Expectatives 

de resolució  

- Té l’esperança que el malestar es pot alleugerir amb el temps. 

- Pot creure que pot reduir el malestar si canvia la seva realitat: per un grau reduït de 

responsabilització o per una infravaloració de les capacitats pròpies. 

- Pot sentir que no hi ha cap solució o no estan al seu abast, perquè són els altres o la realitat 

qui ha de canviar. Poden aparèixer expectatives estranyes i molt poc adequades. 

 

Amb qui ho ha 

compartit 

- Existeix una xarxa social o relacional àmplia amb qui el jove pot establir relacions de 

confiança i ha compartit la situació actual que li preocupa. 

- Compta amb una xarxa social o relacional mínima amb alguna relació de confiança, però 

no sent que pugui compartir la demanda que ens presenta. 

- Pot no existir una xarxa social o relacional mínima, però sense cap relació de confiança 

per compartir la seva preocupació.  

Consciència 

del malestar 

- És conscient de les dificultats presents i vol resoldre el malestar. 

- És conscient de les conseqüències negatives, però no vol resoldre-ho. 

- No és conscient de les dificultats presents i les conseqüències negatives que ha provocat 

el malestar psicològic i pot rebutjar l’ajuda. 

 

 

Ara revisarem les senyals d’alarma específiques de cada àrea. S’ha de valorar 

la necessitat d’una derivació al metge pediatra o de capçalera si es donen una o més 

senyals d’alarma específiques de qualsevol àrea. 

 

4.1. ÀREA EMOCIONAL I COGNITIVA 

 

Senyals d’alarma específiques a nivell cognitiu: 

 - Canvis en l’estat d’ànim; eufòria amb conseqüències negatives o una tristesa 

 incapacitant.  

 - Idees de mort i de suïcidi.  

 - Alteració del pensament; en el curs o del contingut. Creences o percepcions 

 allunyades de la realitat. 

 - Interès exagerat i/o exclusiu per temes filosòfics, místics i/o religiosos.  

 - Sentiments que incapaciten a la persona en la resta d’àrees: 

  · Desvalorització. Sentiments de culpabilitat, buidor o desesperança. 

  · Suspicàcia, rancúnia o gelosia.  

  · Pessimisme o preocupació constant. 

  · Desmotivació. Sensació de fatiga constant. 
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  · Irresponsabilitat o marcada predisposició a culpar els altres. 

  · Anhedònia o incapacitat de sentir plaer. 

  · Dependència excessiva en els altres. 

- Bloqueig o una debilitació de les seves capacitats personals; problemes greus 

 d’atenció, concentració o memòria.  

 - Hipersensibilitat a l’estrès que provoca reaccions inadequades o extremes. 

 - Distorsió de la imatge corporal. 

 - Dificultat persistent per reconèixer i complir amb les normes socials. Pot anar 

 acompanyada de fredor emocional. 

 - Queixes somàtiques. 

   

4.2. ÀREA DE LES RELACIONS 

 

Senyals d’alarma específiques a nivell relacional: 

 - Manca de relacions personals íntimes.   

 - Aïllament, retraïment o inhibició per por o manca de necessitat de contacte. 

 Reducció marcada de la seva activitat o interessos. 

 - Desinhibició i impulsivitat fora de la norma social amb recerca indiscriminada 

 de noves relacions. 

- Problemes freqüents amb la seva xarxa social més propera; família, amics, 

etc. 

 - Evitació de situacions quotidianes a conseqüència de l’ansietat que generen 

 (valorar grau de incapacitat que comporta). 

 

4.3. ÀREA DE LA CONDUCTA 

 

Senyals d’alarma específiques a nivell conductual: 

 - Alteració greu dels hàbits que afecta la vida quotidiana: 

  · Deteriorament de la higiene. 

  · Alteració del descans. 

  . Alteració conducta alimentària; pèrdua marcada de pes, vòmits, etc. 

  · Pràctica compulsiva d’exercici. 

 - Impulsivitat o descontrol dels impulsos que provoca conseqüències negatives. 

 El jove recurrentment realitza conductes d’alt risc per la salut o la vida: 

  · Abús de substàncies tòxiques. 

  · Promiscuïtat sense protecció. 

  · Conducta compulsiva: Internet, compres, apostes, etc. 

- Indicadors físics evidents de l’alteració de la salut en contra de la seva 

percepció.  

 - Descens del rendiment acadèmic o laboral. Absentisme escolar.  

 - Agressivitat verbal o física, robatoris, mentides, crueltat amb animals, etc.  
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 - Oposicionisme sistemàtic.  

 - Somatitzacions. 

 - Encopresi o enuresi.  

 - Presència de tics. 

 - Mutisme. 

 - Plans o intents de suïcidi.  

 - Agitació (inquietud motriu amb o sense tendències agressives). 

 

 Quan hi ha una agitació psicomotriu greu que posa en risc la salut de la persona o 

la de tercers i/o existeix un pla d’autòlisi ja elaborat, és necessari demanar ajuda 

immediata mitjançant el 061 per valorar la necessitat d’un ingrés hospitalari. 

  

 En el proper capítol descriurem els diferents serveis de la xarxa pública a on 

podem adreçar-nos quan no es dóna la premissa anterior, revisarem la composició del seu 

equip multidisciplinar i les vies de derivació disponibles per demanar consulta.  
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Qui gestiona aquests equipaments? 

 El Servei Català de la Salut (CatSalut) és l’ens públic responsable de garantir 

la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a totes les ciutadanes i 

ciutadans de Catalunya.  

 

 En l’àmbit educatiu, el Consorci d’Educació de Barcelona és l’organisme 

encarregat de la gestió integral de l’educació a la ciutat, atenent les necessitats dels 

centres educatius i les seves famílies. 

 

 Encara que hi ha una gran quantitat de serveis a disposició de la població, nosaltres 

ens centrarem en aquells serveis que donen resposta a les necessitats de salut mental 

en l’etapa juvenil (dels 12 fins als 24 anys). 

 

5.1. ÀMBIT SANITARI I SOCIAL 

 

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) 

 En aquests serveis s’atén a població infantil fins als 6 anys, que presenten 

necessitats específiques d’estimulació del desenvolupament (neuropsicològic, retard 

general del desenvolupament, retard motriu i/o de llenguatge, entre d’altres). Aquests 

centres disposen de professionals amb formació en desenvolupament infantil i intervenció 

familiar i social, en les àrees psicosocials. 

 

Centres d’Atenció Primària de Salut (CAP) 

 L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés de les ciutadanes i 

ciutadans a l’assistència sanitària.  

  

 El CAP és el primer lloc on s’ha d’anar quan es té un problema de salut o quan es vol 

prevenir quelcom.  

  

 Els professionals sanitaris del CAP sempre estan molt a prop teu i de la teva 

família. Amb ells pots establir una relació personalitzada i de confiança, i t’aconsellaran 

en totes les qüestions relacionades amb la salut.  

 

 Al CAP trobaràs un equip professional compost per personal mèdic, d'infermeria, 

de treball social, administratiu entre d’altres, que treballen en equip en la cura de la teva 

salut i benestar. 

 

5. XARXA COMUNITÀRIA 
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Centres de serveis socials 

 Existeix una xarxa pública de serveis socials destinada a prevenir la marginació i 

promoure la integració d’aquelles persones o famílies que, per raó de dificultats 

econòmiques, personals, discapacitat o d’altres motius, es troben necessitades d’ajuda o de 

protecció social  

 

Qualsevol persona que visqui a la ciutat i es trobi en una situació de necessitat 

social o conegui algú que se’n trobi, pot adreçar-se personalment o per telèfon al 

centre municipal de serveis socials que li correspongui pel seu domicili. 

  

Serveis especialitzats de salut mental 

 L’atenció primària de salut mental està organitzada en equipaments especialitzats 

per l’atenció als problemes emocionals i de salut mental.  

 

 · Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). És el servei d’atenció 

especialitzada que dóna atenció de Salut Mental d’infants i adolescents menors de 18 anys, i 

les seves famílies.  

 

 · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei d’atenció especialitzada 

que dóna atenció de Salut Mental a les persones majors de 18 anys. 

 

 Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinars, i estan formats 

habitualment per metges especialistes en psiquiatria, psicòlegs clínics, treballadors socials, 

personal d’infermeria i administratiu, entre d’altres. 

 

 Aquests serveis especialitzats en salut mental, a més de la seva tasca assistencial 

directa amb els usuaris, també es coordinen amb els diferents serveis de la xarxa sanitària, 

educativa i de serveis socials per donar una atenció integral al pacient. 

 

5.2. ÀMBIT EDUCATIU 

 

Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP educació) 

 És un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres 

educatius i a la comunitat educativa que depèn del departament d’Ensenyament de la 

Generalitat. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn 

amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector. 
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Programa Salut i Escola (PSiE) 

 El Programa Salut i escola és una actuació promoguda pels departaments 

d’Educació i de Salut, per tal d’impulsar la promoció i prevenció de la salut a l’escola.  

 

 En aquelles escoles adherides a aquest programa s’ha iniciat la Consulta Oberta, on 

l’infermer/a del Centre d’Atenció Primària atén als joves de 3er i 4rt d’Educació 

Secundària Obligatòria (E.S.O.) resolent qualsevol dubte relacionat amb la seva Salut;  

 - La salut mental  

 - La sexualitat  

 - El consum de substàncies  

 - L’alimentació  

 

 Aquest espai dóna atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i 

proximitat. 

 

5.3. EQUIP MULTIDISCIPLINAR 

 

Què és? 

 El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) inclou 

dispositius especialitzats per a l’atenció a la salut mental, com els centres de salut mental 

infantils i juvenils, per adults, hospitals de dia, unitats d’hospitalització o serveis de 

rehabilitació comunitària. 

 

 Aquests dispositius tenen equips multidisciplinaris formats per professionals en 

diferents formacions acadèmiques i funcions assistencials com metges, psicòlegs, infermers i 

treballadors socials. Aquests professionals treballen en equip per oferir una atenció 

integral cuidant tots aquells aspectes relacionats amb la salut emocional i física de les 

persones. 

 

Serveis d’atenció en salut mental 

Dins la xarxa pública de salut tenim equipaments especialitzats per l’atenció als 

problemes emocionals i de salut mental.  

 

 El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i el Centre de Salut 

Mental d’Adults (CSMA) són serveis sanitaris especialitzats que pertanyen a la Xarxa de 

Salut Mental d’Utilització Pública (XHUP) del Servei Català de la Salut. 

 

 El CSMIJ atén a la població menor de 18 anys i el CSMA és el servei que dóna 

atenció a les persones majors de 18 anys. 
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 Per accedir a aquesta assistència especialitzada en ambdós serveis és necessària la 

indicació del pediatre o el metge de capçalera mitjançant un full d’interconsulta. També 

s’atenen aquells casos derivats d’altres serveis del circuit assistencial. 

 

Quins professionals composen l’equip multidisciplinar? 

  METGE PSIQUIATRA: aquest metge atén i ajuda a aquelles persones que pateixen 

problemes emocionals o trastorns mentals.  

 

 PSICÒLEG CLÍNIC: el psicòleg ha sigut instruït en tots aquells aspectes relacionats 

amb la manera que els humans pensem, sentim i ens relacionem amb els altres.  

 

 Els coneixements d’ambdós professionals els acredita per poder 

diagnosticar i tractar les diferents alteracions emocionals i mentals. Com a metges, 

els psiquiatres també poden prescriure medicació si és necessari.  

 

 INFERMER: dóna atenció a les necessitats bàsiques i complexes de les persones, 

tenint cura dels hàbits de la nostra vida diària i promovent conductes saludables per 

mantenir el nostre benestar físic i emocional.  

 

 TREBALLADOR SOCIAL: promou la millora de les condicions socials que 

incideixen en el desenvolupament de la persona i la comunitat.  

 

 EDUCADOR SOCIAL: dóna resposta a les demandes d’accés a la cultura, el 

benestar i la participació social de la persona. Ofereixen atenció formativa no reglada i 

assistencial a aquelles persones amb problemes socials, persones en risc d’exclusió o amb 

problemes d’adaptació al seu entorn, i afavoreixen l’accés als diferents recursos en la 

comunitat.  

 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL: professional que avalua i detecta les necessitats 

de la persona pel desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària, i el 

capacita amb eines i habilitats que milloren la seva qualitat de vida.  

 

A més de les professions descrites anteriorment, segons el tipus de servei, poden ser 

presents altres professionals diferents per millorar l’atenció integral de les necessitats de la 

persona. 

 

En què consisteix un tractament en salut mental? 

 El centre de salut mental realitza valoracions, diagnòstics i tractaments. Aquests són 

una indicació terapèutica que prescriuen els especialistes en aquesta àrea de la salut. Té 

l’objectiu de disminuir o resoldre les alteracions mentals i emocionals que 

s’expressen a través de símptomes.  
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 Hi ha diferents tipus de tractaments en salut mental:  

 - Farmacològics: la medicació permet restaurar el balanç bioquímic del cervell 

 per reduir o fer desaparèixer els símptomes.  

 

- Psicològics: mitjançant intervencions individuals, grupals i/o familiars que tenen 

com a objectiu reflexionar, entendre i afrontar el malestar psíquic (que 

s’expressa a través del cos, de les emocions i/o la conducta) que causa una alteració 

en la nostra vida quotidiana. 

 

5.4. VIES DE DERIVACIÓ  

 

 Els serveis més propers són CSMIJ i CSMAs desplegats en tot el territori i als que 

s’accedeix per derivació dels pediatres i metges de capçalera dels centres d’atenció 

primària referents de la persona. 

 

 Es convenient anar a un servei de salut mental quan alguna preocupació, malestar o 

alguna situació viscuda ens afecta de manera greu en una o diferents àrees de la 

nostra vida, com a l’escola, la feina, les nostres activitats d’oci o a les nostres 

relacions amb la família i amics.  

 

 Les causes poden ser diverses i no a tothom ens afecta de manera semblant una 

mateixa situació. En un servei de salut mental s’atenen els problemes emocionals i mentals 

de l’individu amb l’objectiu d’eliminar el sofriment de la persona i dotar-la de les 

eines adequades per fer front a la situació que ha creat el malestar.  

 

 Depenent del problema, la intervenció pot estar destinada a treballar amb la família 

per millorar la comunicació, ensenyar a la persona a adaptar-se més satisfactòriament 

al seu entorn social o fer una intervenció terapèutica per a la resolució d’un problema 

d’ansietat, un estat depressiu o altres trastorns.  

 

 Existeixen prejudicis o tabús respecte a realitzar una consulta a aquests 

especialistes. Es tendeix a pensar que si una persona es visita en un servei de salut mental 

només pot significar que té una alteració molt greu i es pot tractar d’amagar-ho per por a 

ser considerat un “boig”. Això no passa amb d’altres especialistes quan es tracta d’un 

malestar físic.  

 

 Aquesta visió dificulta, en gran mesura, que les persones que pateixen 

símptomes de malestar emocional i mental arribin als serveis adequats. 
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Itinerari per derivar un cas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda de salut 

mental o situació de 
risc detectada 

Informar de la demanda 
o situació de risc a: 

Metge pediatra o de 
capçalera 

INFERMERIA DE LA 
CONSULTA OBERTA DEL 
PROGRAMA SiE 

FAMÍLIA O TUTOR 
LEGAL DEL JOVE 

EQUIP PSICOLÒGIC 
INTERN DEL CENTRE 

EDUCATIU 

EAP D’EDUCACIÓ 

SERVEIS SOCIALS  

El metge valorarà la gravetat de 
la situació i pot derivar el cas al 
CSMIJ referent amb la celeritat 
que sigui necessària. 

CSMIJ referent del 

usuari depèn del seu 

Centre d’Atenció 

Primària (CAP) 

referent. 

CSMIJ 

TUTOR O CAP D’ESTUDIS 

CSMIJ 
CSMIJ referent del usuari depèn del 
seu Centre d’Atenció Primària (CAP) 
referent. 
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Què fer en cas de necessitar ajuda immediata? 

 Quan hi ha una agitació psicomotriu greu que posa en risc la salut de la persona o 

la de tercers i/o existeix un pla d’autòlisi ja elaborat, és necessari demanar ajuda 

immediata per valorar la necessitat d’un ingrés hospitalari: 

 

 SANITAT RESPON:  

 Per qualsevol dubte relacionat amb la nostra salut. Telèfon: 061. 

 Web Sanitat Respon 

 

D’altres telèfons d’interès per obtenir assessorament són: 

  

 LÍNIA VERDA:  

 93 412 04 12. Informació i orientació sobre drogodependències. 

 Web Línia Verda 

 

 PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL PER A JOVES:  

 Telèfons de consulta sobre situacions personals relacionades amb la salut mental.  

 Segons el teu lloc de residència pots adreçar-te:  

 

  Les Corts: 662 310 210 (8:30-17:30)  

  Sarrià – Sant Gervasi: 687 946 780 (8:30-17:30) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.d4e38b9cb651e7ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=4f375142a611f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4f375142a611f210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES
http://www.liniaverda.org/
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 AÏLLAMENT- Patró de conducta caracteritzat per una reiterada tendencia a evitar la 

interacció social i la comunicació amb la resta de persones. En el mitjà cultural del individu 

aquestes conductes són observades com alterades i indicatives de la presència de trets de 

personalitat anormal. 

 

 AL·LUCINACIONS- Es tracta d’una percepció sensorial de qualsevol tipus que 

sorgeix sense l’existència d’un d’estímul extern.  

 

 ANHEDÒNIA- Pèrdua de la capacitat per gaudir amb les activitats plaents habituals. 

Sovint l’individu ha perdut la capacitat per experimentar vivències anticipatòries de plaer. 

 

 APATIA I EMBOTAMENT DE LA RESPOSTA AFECTIVA- La resposta emocional és 

molt reduïda o inexistent. A la cara i la veu els manca expressió i no hi ha cap modificació en 

la resposta emocional davant els canvis de tema durant la conversa.  

 

 ANSIETAT- És un estat emocional que es presenta en diferents graus d’intensitat. 

Està relacionat amb la reacció emocional davant de situacions que es viuen en la 

quotidianitat. El grau d’intensitat depèn de multitud de factors com per exemple: la gravetat 

d’una situació exterior o l’estil personal per afrontar-la.  

 En un estat ansiós es poden donar símptomes físics com per exemple: mans suades, 

“papallones” a l’estómac, tremolors, taquicàrdia, dificultats per respirar o ofec, i/o 

símptomes emocionals com inquietud i preocupació excessiva. 

 

 AMENORREA- Absència de menstruació. 

 

 AUTÒLISI- Sinònim mèdic del terme suïcidi. 

 

 BENESTAR- Es refereix a l'estat de sentir-se bé, content i satisfet amb la vida. El 

benestar té diversos components; físic, mental, social i emocional.  

 

 DELIRI- Creença falsa i inamovible relacionada amb el propi individu i/o el medi 

extern, que es troba fora de la realitat i no es compartida per persones del seu mateix medi 

sociocultural. Es mantinguda amb convicció tot i haver evidències clares en contra. Dita 

creença pot estar relacionada amb ser seguit, observat, perjudicat, perseguit, una suposada 

infidelitat de la parella, creences de superioritat o relacionades amb l’aparença o la pròpia 

identitat. 

 

 

 

6.GLOSSARI 
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 DEPENDÈNCIA- Tret de la personalitat que defineix un individu que de manera 

generalitzada i persistent es recolza en els altres per prendre qualsevol decisió. Aquestes 

persones tenen una gran por a ser abandonades, se senten inútils i incompetents, i sovint 

s’adapten als desitjos dels altres. 

 

 COMPULSIÓ- Conductes i rituals de caràcter repetitiu i estereotipat, que són 

reconegudes com inútils i sense sentit, i a les que l’individu tracta de resistir-se repetidament 

i sense èxit.  

 

 DEPRESSIÓ- El terme depressió pot descriure: 

 a) un estat emocional general com: sentir-se trist, desanimat o deprimit davant 

situacions externes que impliquen pèrdues i dols. El desànim en aquestes situacions és 

natural i adequat. 

 b) un trastorn: Quan els símptomes depressius són severs, continuats (com a mínim 

dues setmanes), i interfereixen amb el funcionament quotidià de la persona. El diagnòstic 

d’un trastorn depressiu l’ha de valorar un especialista en salut mental. 

 

 DIFICULTATS I TRASTORNS MENTALS- El terme “dificultats de salut mental” 

descriu un ampli ventall d’alteracions emocionals i/o conductuals, que causen preocupacions 

o angoixa, i que sovint afecten tant l’educació del jove com també la seva conducta a 

l’entorn familiar, escolar i social.  

 “Els trastorns mentals” són diagnosticats per professionals de salut mental d’acord a 

un conjunt de criteris diagnòstics consensuats i específics. 

 

 DROGA- Tota substància capaç de produir una modificació de la conducta del 

subjecte que la consumeix, condicionada pels efectes psicoactius immediats o persistents i 

que comporta una tendència al consum de la substància. 

 Abstinència: conjunt de signes i símptomes que apareixen desprès de la interrupció 

 brusca del consum de la substància que ha creat l’addicció. 

 Abús: fer servir en excés una determinada droga. 

 Addicció: estat de dependència fisiològica i psicològica a una substància o a la 

 pràctica del consum, més enllà del control voluntari. 

 Dependència: fenomen pel qual es genera la necessitat de buscar la substància per 

 reduir l’angoixa i l’ansietat produïda per la suspensió del consum. Comporta 

 modificacions de la conducta de l'individu i de la persona, i en les relacions amb 

 l'entorn familiar, laboral i social. 

 Intoxicació: aparició d'una síndrome específica deguda al consum en excés d'una 

 determinada substància o producte. 

 Tolerància: és la disminució gradual de l'efecte d'una droga, després de ser 

 consumida de forma repetida, obligant a incrementar la dosi per obtenir els efectes 

 inicials. La tolerància pot ser física, psicològica o conductual; hi contribueixen tant 

 factors fisiològics com psicosocials. 
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 ESTIGMA- És un concepte que defineix una associació o preconcepció negativa al 

voltant, per exemple, de la simptomatologia o d'un diagnòstic de salut mental. Estereotips 

negatius i idees equivocades sobre els problemes de salut mental poden portar a discriminar 

en contra dels que pateixen aquestes dificultats. L’estigmatització en salut mental provoca 

aïllament social i una major dificultat per sol·licitar ajuda.  

 

 ESTRÈS- L’estrès apareix quan les demandes per afrontar una situació determinada 

són més grans que els recursos personals disponibles per fer-ho. Sovint porta a símptomes 

fisiològics i psicològics d’ansietat. Un cert grau d’estrès és adequat i necessari per afrontar 

les vicissituds de la vida, malgrat que un sever o perllongat estrès pot incrementar el risc 

d’un problema o trastorn mental. 

 

 FACTORS DE RISC- Són aquells factors que incrementen les probabilitats de 

desenvolupar un problema de salut mental. Aquests poden ser d’origen intern o personal 

(temperament) i també extern o ambiental (família, escola, societat, etc.) . 

 

 FACTORS PROTECTORS- Són aquells factors que ajuden a reduir les probabilitats 

de patir un problema de salut mental. Hi ha dos tipus de factors protectors; els factors 

interns i individuals de cada persona (capacitats per afrontar les vicissituds de la vida) i els 

externs o ambientals, que provenen de l’entorn familiar, escolar i social (actituds i capacitats 

de l’entorn que procuren afecte, cura, protecció, aprenentatge, límits, etc). 

 

 INCOHERÈNCIA- Trastorn del llenguatge i del pensament caracteritzat 

fundamentalment per la presència de distorsió gramatical, salts inexplicables d’un tema a un 

altre i la manca de connexió lògica entre les diferents parts del discurs. 

 

 INCONGRUÈNCIA DE LA RESPOSTA AFECTIVA- La resposta emocional que té 

l’individu no està en consonància amb el que era d’esperar en una situació determinada. Per 

exemple pot riure mentre s’està comentant un aconteixement trist. 

 

 INTERVENCIÓ PRECOÇ- En salut mental, aquest terme es refereix a la detecció 

dels símptomes inicials d’un problema de salut mental amb l’objectiu de neutralitzar les 

conseqüències futures de la patologia. La finalitat és evitar que els problemes de salut 

mental empitjorin, per exemple, mitjançant el recolzament al jove o connectant-lo amb 

programes que l’ajudin. 

 

 NEGLIGÈNCIA- Actitud o comportament de la persona que manca de la deguda 

cura o diligència. 

 

 OBSESSIONS- Es tracta d’idees, imatges o impulsos que invaeixen la ment del 

individu de manera insistent, repetitiva i estereotipada. El contingut és variable però sempre 
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resulta angoixant. Aquests pensaments són reconeguts com a propis, encara que estan fora 

del control de la voluntat i sovint resulten desagradables o repugnants. 

 

 PREVENCIÓ- Accions que es porten a terme d’una manera precoç per intentar evitar 

que els trastorns mentals es desenvolupin. Les accions preventives van dirigides a una 

població determinada (ex.: a l’àmbit escolar). Són programes selectius que tenen per 

objectiu aquells grups de població amb un major risc de desenvolupar algun tipus d’alteració 

emocional. 

 

 RESILIÈNCIA- És un concepte que explica la capacitat de la persona per adaptar-se 

a les situacions adverses de la vida positivament, reduint o minimitzant els impactes 

negatius sobre la salut mental i el benestar. 

 

 SALUT MENTAL- Una salut mental equilibrada en la etapa infantil i juvenil, significa 

la capacitat per gaudir i beneficiar-se d’una vida familiar satisfactòria, de les relacions amb 

els iguals i dels aprenentatges, així com també tenir una actitud i adaptació adequada a les 

normes socials. També està relacionada amb viure les exigències i reptes quotidians sense 

una elevada alteració emocional, que interfereixi en el comportament, el rendiment escolar o 

laboral i/o les relacions personals .  

  

 TEMPERAMENT- Es refereix a les característiques personals i l’estil individual 

d’afrontar les diferents situacions vitals. 

  

 TRAUMA- Un xoc emocional sever causat per una exposició a una experiència 

extremadament angoixant o de risc vital. Les experiències traumàtiques sovint tenen uns 

efectes psicològics a curta i llarga durada. 

 

 VERBORREA- Parlar molt i amb rapidesa, sovint en veu alta i incloent paraules que 

no fan falta. Hi ha una necessitat indeguda i exagerada per parlar. 

 

 VINCLE- És un llaç emocional interpersonal, que proveeix d’una sensació de 

seguretat i tranquil·litat. L’establiment de vincles apropiats durant la infància, comportarà 

una major capacitat per desenvolupar unes habilitats socials i emocionals de qualitat en la 

vida adulta de la persona. Es un factor protector de salut mental. 
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7. ANNEX 1: ITINERARIS DE DERIVACIÓ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda de salut 
mental o situació de 

risc detectada 

Informar de la demanda 
o situació de risc a: 

Metge pediatra o de 

capçalera 

INFERMERIA DE LA 
CONSULTA OBERTA DEL 
PROGRAMA SiE 

FAMÍLIA O TUTOR 
LEGAL DEL JOVE 

EQUIP PSICOLÒGIC 
INTERN DEL CENTRE 

EDUCATIU 

EAP D’EDUCACIÓ 

SERVEIS SOCIALS  

El metge valorarà la gravetat de 
la situació i pot derivar el cas al 
CSMIJ referent amb la celeritat 
que sigui necessària. 

CSMIJ referent del 

usuari depèn del seu 

Centre d’Atenció 

Primària (CAP) 

referent. 

CSMIJ 

TUTOR O CAP D’ESTUDIS 

CSMIJ 
CSMIJ referent del usuari depèn del 
seu Centre d’Atenció Primària (CAP) 
referent. 
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8. ANNEX 2: FITXES INFORMATIVES DIRIGIDES ALS JOVES. 

 En aquest apartat trobareu les 21 fitxes informatives elaborades en el marc del 

programa Espai Jove en el seu format de publicació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUI SOM?

QUÉ ÉS L’ALFABETITZACIÓ EN SALUT MENTAL?

PER QUÈ NECESSITO MILLORAR ELS MEUS CONEIXEMENTS?

QUÈ ÉS L’ESPAI JOVE?

QUINA INFORMACIÓ HI PUC TROBAR?

La nostra institució

El Centre d’Higiene Mental Les Corts va encetar les seves 
activitats al 1975 per iniciativa d’un col·lectiu de professio-
nals  i amb la finalitat de desenvolupar un projecte de salut 
mental comunitària als districtes a Barcelona. 

Els nostres objectius inclouen la promoció de la salut mental, 
la prevenció dels trastorns mentals i l’educació per la 
salut. Amb aquesta finalitat, la nostra institució desenvolupa 
una campanya d’educació sanitària per a la salut mental.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

ESPAI JOVE PER A 
LA SALUT MENTAL
Fitxa informativa

Alfabetització

L’alfabetització en salut mental, fa referencia al conjunt de 
coneixements, habilitats i actutuds que una persona té sobre 
salut mental. 

Aquest terme engloba els coneixements i les creences 
entorn als problemes emocionals i els trastorns mentals, 
que ajuden al seu reconeixement, maneig o prevenció. 
S’inclouen aspectes com: 

1. Els coneixements i creences sobre les causes dels 
trastorns, els factors de risc, les fonts d’autoajuda (com 
buscar informació) i l’assistencia professional disponible.
2. Les habilitats per a reconèixer el patiment psicològic  o 
trastorns específics.
3. Les actituds que faciliten el reconeixement i la cerca 
adequada d’ajuda.

Aquesta perspectiva és important perquè posa un major 
èmfasi en els coneixements i habilitats de la població sobre 
la salut mental i en la capacitació de les persones que 
experimenten símptomes inhabilitants. 

Seguint les recomanacions de diferents institucions interna-
cionals i nacionals, com la Organització Mundial de la Salut 
(OMS) o el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, des del Centre d’Higiene Mental “Les Corts” 
hem valorat l’oportunitat i la conveniència de desenvolupar 
el Projecte “Espai Jove” per a la promoció i la prevenció 
de la salut mental adreçat a la població jove dels districtes 
de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.

Per què és important?

Els trastorns mentals i per consum de substàncies són 
un dels principals problemes de salut en la societat actual. 
Segons dades epidemiològiques aquests trastorns afecten 
a més del 20% de la població, convertint-se en un dels 
principals problemes de la sanitat pública.  

Aquesta situació afecta també a la població jove, en edats 
compreses entre l’inici de l’adolescència i l’edat adulta. 
D’aquesta manera incideix en un moment evolutiu crucial, 
constituint un problema important pel seu desenvolupa-
ment biològic, psicològic i social en aquestes edats.

Diversos estudis revelen que el 75% de les persones que 
pateixen algun tipus de trastorn mental en l’edat adulta van 
experimentar el seu inici abans dels 24 anys (Kessler, 2005), 
dels quals podem observar que el 50% haurà tingut el seu 
inici entre els 12 i els 18 anys de vida.  

Aquestes dades sustenten la present campanya “Espai 
Jove” de promoció i prevenció de la salut mental adreçada:

Als joves que són la població diana del projecte.

A les famílies d’aquests joves; pares o tutors legals.

Als professionals que exerceixen la seva activitat en 
contacte directe amb els joves: equips educatius dels 
centres escolars, equips sanitaris d’Atenció Primària de 
Salut, equips dels centres socials i d’altres recursos 
comunitaris.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

“L’Espai Jove”

És un programa comunitari d’educació sanitària amb 
una durada prevista de 3 anys (2012-2014),  adreçat 
als joves dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant 
Gervasi. La finalitat de la intervenció és augmentar el 
nivell de coneixements sobre salut mental en la 
població jove, les famílies i els professionals que treba-
llen en contacte directe amb ells. Amb aquest objectiu, la 
nostra institució ha elaborat 20 fitxes informatives 
sobre salut mental dirigides als joves i 2 manuals per a 
professionals sanitaris i equips educatius.

Quines intervencions inclou el programa als districtes 
de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi?

Campanya informativa dirigida a tota la població.

Mitjançant la difusió de la intervenció amb pòsters, 
díptics, xerrades i la distribució de les fitxes informatives 
i els manuals sobre salut mental. 

Creació de la pàgina web www.espaijove.net 
adreçada als joves. 

Eina informativa d’accés immediat pels joves on podeu 
trobar informació acurada relacionada amb el benestar 
emocional, la salut mental i la salut física; com hàbits 
saludables en relació a l’alimentació, el descans o 
l’exercici físic, informació sobre els problemes emocio-
nals o trastorns mentals més prevalents i un espai per la 
resolució de dubtes en forma de Consulta Online. 

Oferta de formació gratuïta:

a) Dirigida als joves i les famílies:

Oferim tallers de sensibilització adreçats a joves que 
cursen E.S.O, Batxillerat o cicles formatius i llurs 
famílies, a través de les AMPAS escolars, on es treballa-
ran les fitxes informatives creades amb aquest propòsit. 

b) Dirigida a professionals de l’àmbit sanitari, social, 
educatiu i comunitari. 

Oferim tallers de formació específica als professionals 
que exerceixen la seva activitat professional en els 
Serveis d’Atenció Primària de Salut, tant a la consulta 
com a l’espai de consulta oberta del programa Salut i 
Escola, els professionals de l’àmbit educatiu, social i 
comunitari, com professors, mestres, monitors i altres 
professionals que treballen en contacte directe amb 
els joves.  

La formació inclou l’explicació del desenvolupament 
a l’adolescència, el concepte de salut mental, les 
conductes saludables i de risc en salut mental, els 
trastorns més prevalents i orientació sobre la xarxa 
comunitària de serveis.

 ESPAI JOVE DE SALUT MENTAL

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS?

QUINS CANVIS ES DONEN A LA PUBERTAT?

COM CANVIA LA MEVA FORMA DE SER?

SÓN NORMALS ELS SENTIMENTS QUE TINC?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

És una etapa del desenvolupament i el creixement 
humà, que comporta molts canvis personals i familiars. Es 
tracta d’un procés de transició entre la infantesa i l’edat 
adulta, en la que el cos i la ment experimenten transforma-
cions essencials.

Aquest procés, que conjuga canvis físics, psicològics i socials, 
s’inicia amb els canvis hormonals de la pubertat, que 
habitualment apareixen entre els 11 i 13 anys, i es consolida 
amb la maduració física i psíquica cap als 20 anys.

Aquesta transició està relacionada amb factors socials i cultu-
rals, amplis i complexos, que afecten també a l’entorn familiar.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

ADOLESCÈNCIA
Fitxa informativa

Com es presenta?

1. DESENVOLUPAMENT FÍSIC:

Increment ràpid en alçada i pes (“l’estirada”).

Desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris; 
creixement del pèl púbic i axil·lar, augment de l’activitat de 
les glàndules sudorípares (sudoració), aparició de l’acne, 
la primera menstruació i creixement del pit en noies, i el 
creixement del penis i canvis en la veu dels nois.

Continua el desenvolupament cerebral; s’optimitzen 
les connexions neuronals millorant les nostres capacitats 
emocionals, físiques i mentals encara  incomplertes.

2. DESENVOLUPAMENT COGNITIU: 

Desenvolupament d’habilitats avançades de raonament 
hipotètic-deductiu: capacitat per pensar en múltiples opcions 
reals o possibles. 

Desenvolupament del pensament abstracte: pensar 
sobre conceptes immaterials que configuraran els seus 
valors futurs com per exemple: la fe, la confiança, les 
creences,... 

Desenvolupament de la “METACOGNICIÓ”: habilitat que 
implica conèixer les virtuts i debilitats del nostre funciona-
ment intel·lectual propi. 

3. DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL:

S’aconsegueix tenir una idea més amplia i clara sobre qui 
som (consolidació de la nostra identitat).

Es diferencien i contrasten les pròpies idees amb les 
dels altres, consolidant els nostres valors, creences, objec-
tius professionals i expectatives de relació interpersonal. 

Som capaços d’assumir un major grau d’autonomia. 

Augmenta la necessitat d’intimitat; per estar sol o com-
partir amb els amics.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Com em sento?

Els CANVIS FÍSICS comporten:

Increment de la necessitat de dormir; es necessita un 
promig de nou hores i mitja de son cada nit.

Hipersensibilitat i preocupació respecte el nostre físic 
(pes, alçada, ritme de la pubertat en relació als altres...). 

Durant un temps ens tornem més maldestres a causa 
dels canvis físics que experimenten.

Incomoditat davant les mostres d’afecte dels pares 
(sobretot amb el del sexe contrari).

Increment de la curiositat sobre la nostra sexualitat.

Els CANVIS COGNITIUS proporcionem:

Un major grau d’autoconsciència, és a dir, més capaci-
tats per adonar-se de les coses que pensem, imaginem o 
creiem.

Tendència a pensar que som invulnerables i que els 
riscos no ens comportaran conseqüències negatives, i per 
tant ens podríem posar en situacions de risc de forma 
inconscient.

La nostra capacitat per pensar i reflexionar amb 
conceptes abstractes ens aproxima a lluitar per causes 
altruistes.

Els CANVIS PSICOSOCIALS resulten en:

El grup d’amics passa a ser la nostra prioritat, i ens 
permet desenvolupar i practicar les nostres habilitats 
socials. 

Podem sentir-nos atrets per participar en diferents 
activitats: esports, una ONG, esplais,...

Es comença a interaccionar amb els pares com a 
iguals, és a dir, com a persones adultes.

ADOLESCÈNCIA

Què puc fer?

L’adolescència entesa com una etapa del desenvolupament 
no requereix accions específiques, més enllà del recolzament 
i acompanyament que s’ha anat donant en les etapes anteriors 
del creixement, des de l’afecte i respecte per les peculiaritats 
de cada individu.

Per poder afavorir aquest moment del desenvolupament, pot 
resultar útil conèixer les característiques generals de l’adoles- 
cència normal amb els canvis que comporta (físics, cognitius 
i psicosocials) i que han d’afrontar tots els joves. 

També està indicat potenciar les conductes saludables i evitar 
o disminuir conductes de risc per a la salut mental. 

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ SÓN?

QUINES RECOMANACIONS D’HIGIENE HAURIA DE SEGUIR?

COM AFECTA L’ALIMENTACIÓ A L’ESTAT D’ÀNIM?

DORMIR ÉS UNA PÈRDUA DE TEMPS?

COM PRACTICAR EXERCICI SI NO TINC TEMPS?

Què són?

Les conductes saludables són aquelles que ens permeten 
estar atents i donar respostes a les nostres necessitats, 
tant físiques com mentals, sense córrer riscos innecessaris.

Els nostres hàbits d’alimentació, de descans, la pràctica 
d’exercici o el consum de substàncies afecten la nostra salut 
física però a més incideixen en el nostre benestar emocional. 
A continuació revisarem una sèrie de consells que ens ajuda-
ran a enfortir el nostre benestar físic i mental.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

CONDUCTES SALUDABLES 
PER A LA SALUT MENTAL

Fitxa informativa

Hàbits d’higiene

Uns bons hàbits d’higiene ens permeten mantenir una 
millor salut física i faciliten la convivència amb els altres. 

La pell és la barrera que impedeix el pas dels gèrmens al 
nostre organisme i contribueix a la regulació de la tempera-
tura corporal mitjançant la sudoració. Aquests processos, 
entre d’altres, provoquen una olor desagradable i afavorei-
xen el desenvolupament de gèrmens i malalties.

És recomanable dutxar-se diàriament amb aigua i sabó, 
sobretot en dies calorosos o després d’una pràctica intensa 
d’exercici físic. Prestarem especial atenció a les axil·les, ingles, 
la zona genital i anal, les mans i els peus.

Les mans haurien de ser rentades amb una major freqüència 
ja que poden ser transportadores de gèrmens i bactèries que 
poden provocar conjuntivitis, herpes o infeccions estomacals,

entre d’altres. Seria recomanable rentar-les abans de menjar 
i després d’anar al lavabo o de jugar al aire lliure.

A més, hem de prestar atenció a les ungles de mans i peus. 
La seva cura inclou tallar-les periòdicament. De manera 
general, s’aconsella retallar les ungles de les mans una 
vegada per setmana i les dels peus 1-2 vegades al mes. 

Per últim, en relació a les nostra higiene bucal, una cura 
adequada evita el mal alè, la caries o altres infeccions. Els 
aliments i begudes deixen residus que al fermentar afavorei-
xen l’aparició d’aquests processos.

Per norma, hauríem de rentar-nos les dents després de 
cada àpat durant 2-3 minuts amb un raspall adequat. L’ús 
de fil dental o d’un elixir bucal seria aconsellable per com-
plementar la nostra cura bucal.

Alimentació

Una bona alimentació és la base per a una bona salut. Si hi ha 
una carència de qualsevol nutrient, el nostre cos no podrà 
funcionar adequadament. 

Entre els òrgans més sensibles a una alimentació inade-
quada està el cervell. Cada vegada hi ha més estudis que 
relacionen determinats nutrients amb ael seu funcionament.

Per començar, hem de fer esment a la hidratació. L’aigua és el 
component més abundant del cos, per tant és vital una ingesta 
abundant de manera diària. De mitjana una persona hauria de 
beure cada dia entre 6-8 gots d’aigua.

Veiem quins altres consells senzills poden millorar la nostra 
alimentació:

Esmorzar cada matí abans d’iniciar la jornada escolar.

Menjar regularment al llarg de tot el dia (entre 4-5 àpats diaris).

Utilitzar l’oli d’oliva com a principal greix d’addició.

Què hem de prendre diàriament?
1. Aliments vegetals com fruita, verdura, llegums i fruita seca.
2. Pa i derivats dels cereals com la pasta, arròs i productes 

integrals.
3. Productes làctics com la llet, iogurts i formatges.

Incloure peix blau a la nostra dieta (aporta àcid gras 
Omega 3).

Què hem de reduir o prendre amb moderació?
1. Carn vermella, com a part de guisats i altres receptes.
2. Ous.
3. Menjars i begudes amb alt contingut en sucre com 

xocolata, refrescos, gelats o productes de pastisseria.
4. El consum d’alcohol s’ha d’ajustar a uns límits reco-

manats en funció de l’edat (veure fitxa conductes de risc 
per més informació).



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Descans

Dormir és fonamental per a la nostra salut, tant com una 
bona dieta o la pràctica d’exercici físic. Un son reparador 
no només millora la nostra capacitat d’aprendre, 
concentrar-nos i ser més productius, sinó que a més 
afecta el nostre humor, el pes i els nivells d’energia. Per 
exemple, una nit sense dormir redueix la nostra capacitat 
d’assimilar coneixements nous al dia següent en un 40%.

De mitjana un jove hauria de dormir un mínim de 9 
hores durant l’època de creixement adolescent. Això 
és degut al gast energètic més gran que es dóna en 
aquesta etapa de la vida respecte a altres moments vitals. 

Alguns canvis en els nostres hàbits poden afavorir i millo-
rar la qualitat del son:

Mantenir un patró de son regular, anant al llit i 
aixecant-nos a la mateixa hora. 

 
Fer un sopar lleuger i no massa tard. 

Fer alguna activitat relaxant abans d’anar al llit com 
dutxar-se o escoltar música relaxant.

Prendre un got de llet o una infusió calenta.

Que l’habitació estigui a les fosques, en silenci i amb 
una ventilació i temperatura adequades.

Realitzar exercici físic regularment però no molt tard 
per la nit (com a mínim 3 hores abans d’anar al llit).

No fer becaines de més de 30 minuts.

No consumir cafeïna, alcohol i drogues per la nit.   

No mirar la TV, utilitzar l’ordinador o escoltar la ràdio. 

CONDUCTES SALUDABLES PER A LA SALUT MENTAL

Exercici físic

 La realització d’una activitat física regularment redueix les 
probabilitats de patir malalties cardiovasculars, diabetis i 
obesitat. A part d’ajudar a la nostra salut física, s’ha demos-
trat que la pràctica d’exercici també disminueix l’estrès, 
l’ansietat, la depressió i millora la nostra salut mental en 
general. 

Ser actiu no té perquè significar anar al gimnàs i tampoc ha 
de costar diners. Està recomanat realitzar 30 minuts 
d’activitat moderada com a mínim 5 cops per setmana i 
ara veurem alguns consells que es poden dur a terme:

Pujar escales quan se’ns presenti l’oportunitat, evitant 
l’ús de les mecàniques.

Caminar a un pas lleuger entre 30 i 45 minuts al dia.

Guardar un parell d’espais de 10 minuts durant el dia 
per fer alguna activitat aeròbica com estiraments, ballar, 
etc.

També podem fer activitats més estructurades apuntant-nos 
a un centre de fitness; com natació, atletisme, entre d’altres. 
En aquest cas és important recordar la importància de 
realitzar exercicis d’estirament abans i després de 
l’activitat.

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ SÓN?

COM SÓN D’IMPORTANTS ELS HÀBITS PER LA SALUT?

COM EM PROTEGEIXO EN LA MEVA SEXUALITAT?

COM M’AFECTA EL CONSUM DE SUBSTÀNCIES?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

Fa referència a conductes evitables que poden tenir 
conseqüències negatives en la salut física i emocional 
del individu o la gent que l’envolta.

Per veure la seva rellevància aportarem la següent dada: les 
principals causes de mortalitat de la població jove són 
evitables; principalment accidents de trànsit i suïcidis.  

De manera general, incloem dins d’aquesta categoria les 
alteracions en els hàbits d’alimentació, el descans o de 
l’exercici físic, així com també les conductes evitables 
relacionades amb el consum de substàncies tòxiques o les 
pràctiques sexuals sense protecció.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

CONDUCTES DE RISC
Fitxa informativa

Alteració d’hàbits

Les alteracions en els nostres hàbits de salut poden afectar la 
nostra salut física i emocional.

ALIMENTACIÓ
Patró alimentari desorganitzat.
Períodes de dejú perllongats.
Dietes restrictives en nutrients essencials.
Ingesta compulsiva continuada o en un període de temps 

curt.
Abús de menjars precuinats.
Utilització de laxants, purgues o vòmits.

DESCANS
Dormir menys de 9 hores durant l’adolescència i joventut.
Períodes d’insomni.
Hipersomnolència: dificultat de mantenir-se despert durant 

el dia que es produeix habitualment per la falta d’un son 
reparador durant la nit.

ACTIVITAT FÍSICA
Inactivitat o sedentarisme.
Pràctica compulsiva d’exercici.
Pràctica d’exercici no adequat a les característiques de la 

persona, o manca d’estiraments al inici o final de l’activitat 
per prevenir lesions.

Activitats físiques que poden posar en risc la integritat 
física de la persona.

Sexualitat de risc

El terme sexualitat fa referència a la condició d’ésser sexuat, és 
a dir, al fet com una persona viu els aspectes relacionats amb 
el sexe, entenent aquest concepte com una simple caracterís-
tica biològica que permet diferenciar el home de la dona.

Durant la joventut, sovint la responsabilitat sobre la salut 
sexual i reproductiva recau principalment en la dona. La 
majoria de consultes realitzades a centres de salut reproduc-
tiva corresponen al gènere femení i només, un percentatge 
molt baix, va acompanyat de la parella masculina. 

Segons dades estadístiques la mitjana d’edat d’inici en la 
pràctica de sexe amb penetració ha baixat en els últims 
anys, encara que de manera moderada. En l’enquesta de 
Sexualitat i Anticoncepció en la Joventut Espanyola (2009) 
s’apunta un inici al voltant dels 16 anys.

La principal conducta de risc és la penetració sense protec-
ció, essent, segons l’Organització Mundial de la Salut, el 
preservatiu l’únic mètode eficaç per evitar les malalties de 
transmissió sexual (MTS), el VIH i l’embaràs no desitjat. 

La prevenció és la millor manera d’evitar les conseqüèn-
cies físiques o mentals que poden derivar-se d’una relació 
de risc, sovint vinculada als estats derivats del consum 
d’alcohol o drogues que redueixen la nostra percepció de risc.

Malgrat la informació esmentada, aproximadament un 15% 
de la població s’exposa al risc d’un embaràs no desitjat, la 
transmissió de malalties sexuals i el VIH. 



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Consum de substàncies

Durant l’adolescència continua el procés de maduració 
cerebral que finalitza al voltant dels 20 anys. Com a 
conseqüència, els efectes tòxics de l’alcohol o les drogues 
poden produir danys permanents i irreversibles al 
cervell, degut a que les connexions neuronals que afecta-
ran les capacitats físiques, emocionals i mentals estan 
encara en fase de desenvolupament.

ALCOHOL
Les diferents begudes alcohòliques contenen quantitats 
diferents d’alcohol. Les etiquetes dels seus envasos 
indiquen la seva proporció d’alcohol en relació al volum 
total. D’aquesta manera podem saber, per exemple, que el 
12% del volum d’una ampolla de vi de 12º és alcohol pur.

Fer els càlculs necessaris per determinar el consum 
d’alcohol d’una persona pot ser una mica laboriós; per això 
s’ha proposat un sistema més senzill per calcular d’una 
manera aproximada aquest consum: es tracta de comptar 
quantes unitats de beguda estàndard (UBE) pren una 
persona al dia o a la setmana. 

Però això, com es fa? Doncs, és molt senzill: es compta 
una (1 UBE) cada cop que una persona pren:

Una copa o un got petit de vi, una cervesa o un xarrup 
(chupito).

I s’han de comptar-ne dues (2 UBE) quan una persona 
pren:

Un combinat (cubata, gintònic, etc.) o una copa de 
conyac, whisky o un altre licor.

Diferents estudis han permès determinar que una persona 
adulta fa un consum de risc quan supera:

En el cas dels homes, aproximadament 4 UBE al dia. 

En les dones, aproximadament 2 UBE al dia.

Aquesta diferencies entre gèneres són degudes a les 
diferències de pes que hi sol haver entre homes i dones, i 
per la diferent capacitat per metabolitzar l’alcohol (per 
cremar-lo) que presenten els dos gèneres.  

CÀNNABIS I MARIHUANA
Existeix la percepció entre els joves que el cànnabis i la 
marihuana són drogues “suaus”. Els estudis més actuals 
evidencien que és tracta d’una percepció errònia.

Està demostrat que el cànnabis pot afectar al cervell de 
l’adolescent  quan en consumeix de forma continuada i 
comprometre el desenvolupament neurològic. L’ investiga-
ció per neuroimatge realitzada amb joves consumidors ha 
mostrat una afectació d’àrees del cervell relacionades amb 
funcions cognitives principals com: la memòria, la presa 
de decisions, el llenguatge i les habilitats d’execució. A 
més, aquest desenvolupament anormal podria alentir la 
transferència d’informació al cervell.

En relació als trastorns mentals, s’ha evidenciat que l’ús de 
cànnabis augmenta les possibilitats de patir una trastorn 
psicòtic. Estudis realitzats a diferents països situen el consum 
com un factor de risc que augmenta en 4,5 vegades les 
probabilitats de desenvolupar una esquizofrènia abans dels 
26 anys, si el consum va començar al voltant dels 15 anys. 
Aquesta xifra baixa significativament fins als 1,65 si el consum 
es va iniciar a partir dels 18 anys. 

En casos on hi ha antecedents familiars d’esquizofrènia, si 
el risc de patir la malaltia és d’un 6% sense consum, aquest 
percentatge augmenta fins el 60% o més si es consumeix 
cànnabis o marihuana.

Es considera de risc qualsevol patró de consum, ja sigui 
puntual o continu, degut a que cada persona es veu afecta-
da de manera singular, i un consum puntual pot ser suficient 
per provocar els efectes anteriorment mencionats. També el 
inici del consum és un factor de risc a tenir en compte; quan 
abans s’inicia el consum, majors seran les conseqüències 
tant físiques com mentals.

CONDUCTES DE RISC PER A LA SALUT MENTAL

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS LA SALUT MENTAL?

QUÈ SÓN LA RESILIÈNCIA I L’ESTRÈS?

QUINES CARACTERÍSTIQUES SÓN SALUDABLES?

QUÈ ENS POT AJUDAR?

QUAN POSEM EN RISC LA NOSTRA SALUT MENTAL?

Què és?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la salut mental “és 
l’estat de benestar emocional i social que permet a la 
persona ser capaç de realitzar-se, fer front a l’estrès 
normal de la vida, treballar productiva i profitosament, sent 
capaç de contribuir i participar en la seva comunitat”.

D’altra banda, els problemes de salut mental afecten a la 
nostra capacitat de gaudir en els diversos àmbits de la vida, 
com l’escola, el treball i les relacions amb els altres.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

SALUT MENTAL
Fitxa informativa

Resiliència i estrès

La gran majoria de la gent jove no pateix cap tipus de 
problema mental greu, fins i tot la majoria d’aquells que 
pateixen adversitats severes poden mantenir una bona salut 
mental. 

La resiliència és un concepte que explica aquesta 
capacitat de les persones per adaptar-se a les situacions 
adverses de la vida d’una manera positiva, reduint o 
minimitzant els impactes negatius sobre la salut mental i el 
benestar.

L’estrès fa referència a la manera particular que té cada 
persona per afrontar les activitats i els reptes que es pre-
senten al nostre dia a dia. Més específicament, representa

el desajust entre les capacitats de la persona i les 
exigències personals o que provenen de l’entorn. Aquest 
desajust provoca una situació de “desbordament” que 
afecta les capacitats de la persona, que pot arribar a 
bloquejar-se.

Està demostrat que uns alts nivells d’estrès sostingut 
afecten el nostre sistema immunitari, reduint la seva capaci-
tat de resposta, i això provoca que la persona emmalalteixi 
de manera més freqüent i perllongada.

Característiques saludables

Unes habilitats personals saludables ens permeten gaudir de la 
vida i adaptar-nos als reptes i adversitats que se’ns presenten, 
afavorint la nostra salut mental. Com per exemple:

Assumir reptes i objectius realistes, utilitzant la capacitat 
d’esforç i de lluita personal.                                        

Tenir flexibilitat per valorar alternatives i/o idees diferents a les 
nostres, des del respecte pel nostre criteri i el dels altres.

Diferenciar desitjos, és a dir, allò que ens fa il·lusió de les 
necessitats,  que seria allò que ens cal o ens falta, per tirar enda-
vant o arribar als objectius que ens proposem.

Tolerar els errors assumint la pròpia responsabilitat, 
intentant no adjudicar-la als altres, sense una justificació o 
culpabilització excessiva.  

Assumir les capacitats i els límits personals.

Sentir i expressar sentiments i emocions, encara que 
siguin molt intensos.

Donar importància al que tenim i el que som, sense 
minimitzar o sobrevalorar el que ens manca.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

“Fitness” mental

L’estrès pot reduir-se mitjançant la pràctica del que 
anomenem “fitness” mental. Aquí proposem algunes 
estratègies efectives:

Sumar moments emocionals positius: Quan les preocu-
pacions ens angoixen, és útil recordar que no duren per 
sempre, encara que tinguem la sensació contrària. Recor-
da tots aquells moments que t’han produït benestar, 
consol, tendresa, confiança, i altres emocions positives per 
poder-les visualitzar i recordar quan ho necessitis.

Aprendre maneres d’afrontar els pensaments negatius: 
Els pensaments negatius poden ser insistents i sorollosos, 
tenen la particularitat d’ocupar molt d’espai dins del nostre 
cap. Intentar bloquejar-los mai funciona. Una bona alterna-
tiva serà permetre l’entrada de pensaments positius que 
desplacin als altres, i ocupin l’espai que no tenen.

Connectar amb un mateix: És a dir, estar “online” amb 
un mateix, de manera que el cos, els pensaments, i les 
emocions estiguin en sintonia, per informar de com ens 
sentim en cada moment.   

Posar-se metes i objectius realistes: Construir propos-
tes realistes i possibles que permetin apropar-nos a  les 
nostres expectatives i desitjos.

Somiar despert: Disposar d’un moment per aturar-nos i 
relaxar-nos. Com a exemple podries provar el següent 
exercici: Tanca els ulls, imaginat a un lloc tranquil, relaxant, i 
respira lenta i profundament. Sigui on sigui on et porta l’ 
imaginació, deixa’t envoltar per aquest clima relaxant creant 
una sensació de pau i tranquil·litat.

SALUT MENTAL

Factors de risc

La salut física i la salut mental es veuen afectades quan 
es produeixen alteracions en els àmbits següents: 

Alimentació: quan hi ha descontrol, desorganització, 
restricció dels aliments, una ingesta compulsiva, utilització 
de fàrmacs per restringir la gana, purgues o vòmits, entre 
d’altres.

El descans i el ritme de la son: el risc es dóna quan 
sotmetem el cos a un règim de descans diferent del que 
necessita per recuperar-se del desgast quotidià.

Les relacions amb als altres, és a dir, quan les relacions 
estan basades en el sotmetiment, l’agressió, l’abús o la 
dependència.

El consum de tòxics ( alcohol, tabac, cànnabis, cocaï-
na...) afecten el nostre estat d’ànim, el cos, el rendiment 
personal i intel·lectual, i pot desencadenar una patologia de 
salut mental.

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS UN TRASTORN MENTAL?

A QUI POT AFECTAR?

QUINES SÓN LES SEVES CAUSES?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

Segurament has escoltat o utilitzat diferents termes com 
“alteració emocional”, “crisi nerviosa” o “trastorn mental” 
per descriure els problemes de salut mental.

“Trastorn mental” és un terme general que s’utilitza per 
descriure un conjunt de trastorns dels quals es pot 
establir un diagnòstic clínic per part d’un especialista, 
psiquiatra o psicòleg. 

Tal com utilitzaríem el terme “cardiopatia” per referir-nos al 
grup de malalties relacionades amb el cor.

Els trastorns mentals es manifesten en episodis temporals, 
a través de símptomes que poden provocar canvis impor-
tants en el pensament, la conducta i l’estat emocional 
en general, i afecten les capacitats de la persona envers els 
estudis, la feina i/o les relacions interpersonals.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TRASTORN MENTAL
Fitxa informativa

Com es presenta?

Tots som susceptibles de patir alteracions emocionals al llarg 
de les nostres vides. Generalment són reaccions normals 
davant de problemes personals i socials, que solen ser lleus i de 
curta durada. 

Malgrat això, la intensitat del malestar, la seva persistència al 
llarg del temps, la predisposició i l’estil personal per afrontar i 
tolerar-ho (és a dir, les nostres característiques de personalitat), 
podrien donar lloc a un trastorn mental que afectarà una o 
més àrees de la nostra vida.

La vivència d’aquest malestar és personal, i per tant, s’expressa 
de forma particular en cadascú. Sovint es manifesta a través de  

la conducta, amb actituds, en la expressió verbal i/o en el cos. 
Immers en aquest malestar, la persona que el pateix pot sentir, 
pensar i actuar de manera diferent a com ho faria habitualment. 

Les estadístiques indiquen que 1 de cada 5 persones de la 
població general experimentarà algun trastorn mental al 
llarg de la seva vida i el seu inici es dóna habitualment entre 
els 12 i els 24 anys.  

Entre els diagnòstics més comuns trobem la depressió, els 
trastorns d’ansietat i els trastorns reactius a situacions 
d’estrès. D’altres són menys prevalents com l’esquizofrènia 
o el trastorn bipolar.

Factors de risc

   Antecedents familiars o predisposició biològica: la 
majoria de malalties tenen un component genètic. Això 
significa que si un familiar té un trastorn mental, els altres 
membres de la família estan en un major risc de patir aques-
ta alteració en comparació a la població general.
    Balanç químic: un desequilibri dels neurotransmissors del 
cervell pot provocar que els símptomes apareguin. La majo-
ria de fàrmacs utilitzats en salut mental tracten de restaurar 
el seu equilibri.
    Situacions vitals estressants: com les experiències relacio-
nades amb pèrdues o dols, o patir algun tipus de violència o 
accident traumàtic, entre d’altres, són situacions que poden 
provocar, pel seu efecte estressor, alteracions de salut 
mental.

   Consum de drogues: el consum pot desencadenar un 
trastorn de salut mental; s’ha constatat que existeix una 
relació entre psicosi i el consum de marihuana i/o amfetami-
nes.
   Experiències adverses durant la infància: abusos, negli-
gències en la criança, pèrdues significatives o altres traumes 
suposen un factor de risc.
   Factors psicològics individuals: baixa autoestima, baixa 
tolerància a la frustració, estil personal poc adaptat per 
afrontar les vicissituds de la vida com: tendència al negati-
visme, l’aïllament, l’autoexigència o la insatisfacció perma-
nent, entre d’altres.
    Circumstàncies socials actuals: pèrdua de recursos 
econòmics, situació d’atur laboral, manca de xarxa 
social, estrès familiar, etc. 

Les alteracions en la salut mental afecten a persones de qualsevol religió, cultura, nivell econòmic o nacionalitat.
Hi ha, però, un conjunt de factors que quan coexisteixen, augmenten les probabilitats de patir un trastorn mental:



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Com passa amb la salut física, quan abans es rep ajuda per 
tractar les alteracions emocionals, més possibilitats hi ha 
de recuperació.

Les persones amb un trastorn mental sovint senten un gran 
sofriment i poden estar alterats o atemorits. Degut a que a 
vegades no són conscients de la necessitat de demanar 
atenció professional, és important que les persones en les 

quals confia com amics, familiars o altres puguin orientar-lo 
i donar suport perquè busqui l’ajuda pertinent.

Avui dia, amb els tractaments psicològics, la medicació 
adequada i el recolzament de professionals especialit-
zats, la majoria de persones diagnosticades amb un 
trastorn mental són capaços de dur una vida productiva i 
gratificant.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORN MENTAL

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres) o hi ha a la teva disposició dintre de la 
xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



A QUÈ ENS REFERIM QUAN PARLEM D’HABILITATS SOCIALS?

PER QUÈ SERVEIXEN?

PUC MILLORAR LES MEVES HABILITATS COMUNICATIVES?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què són?

Podem observar si una persona és hàbil o no en la relació amb 
els altres, però és difícil donar una definició acurada sobre què 
són les habilitats socials, ja que depenen del context cultural, 
la situació en que ens trobem i les persones que intervenen.

Generalment, el terme “habilitats socials” fa referència a les 
conductes que milloren o empitjoren la interacció amb altres 
persones. Aquí incloem el conjunt d’estratègies verbals 
(llenguatge) i no verbals (aspectes emocionals i corporals) que

disposem per actuar en una situació social.

S’anomenen prosocials aquelles conductes que incremen-
ten les possibilitats de relacionar-nos més satisfactòriament i 
antisocials les que provoquen aïllament.

Tothom és susceptible de millorar els seus coneixements en 
habilitats socials mitjançant l’aprenentatge i l’entrenament. 

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

HABILITATS SOCIALS
Fitxa informativa

Sensibilitat social

La capacitat per escollir la conducta que millor s’adapta a les 
característiques d’una situació i les persones que hi participen 
s’anomena sensibilitat social. Depèn de 2 qüestions essencials: 
l’anàlisi d’un mateix i la comprensió dels altres.

Ser conscients del nostre estat d’ànim i tenir una visió acurada 
de les nostres capacitats a nivell social, ens permet 
autoregular-nos. A vegades podem sentir-nos desbordats per 
les nostres emocions i ens comportem de manera antisocial 
amb la gent que ens envolta. En canvi, si som capaços de 
reconèixer el nostre estat anímic, com per exemple el malhumor 
o la ràbia, podem evitar “pagar” amb els altres el nostre malestar. 

D’altra banda, anomenem empatia a la capacitat d’imaginar 
com se sent l’altre persona i adequar la nostra interacció 
segons el seu estat d’ànim. 

Un grau elevat d’empatia ens permet ser més acurats en la 
interpretació dels altres, tant de les seves intencions com les 
seves necessitats. Les persones sovint no expressen verbal-
ment com es senten, però si parem atenció al to de veu, el gest 
o l’expressió facial entre d’altres, podem percebre si la persona 
que tenim al davant està contenta, trista o enfadada i actuar 
en conseqüència.

Conductes prosocials

Les conductes prosocials són aquelles interaccions amb els 
altres que estan modulades per l’autoconsciència i l’empatia. 
Entre les més bàsiques:

Tenir iniciativa per saludar, presentar-se o iniciar una conversa. 
Mantenir el contacte visual quan parlem amb algú. 
Tenir cura de la nostra expressió facial. Somriure mostra 

accessibilitat.
Modular el to de veu, sense cridar però assegurant que 

se’ns escolti. 
Escolta activa. Parar atenció sense mostrar avorriment o 

desinterès. 
Capacitat de negociar. Per resoldre un conflicte s’ha de 

ser flexible, col·laborar amb l’altre persona, arribant a una 
solució de consens.

Tenir una opinió pròpia producte de la reflexió personal. 
Permet que els altres ens coneguin i ens tinguin en compte.

Expressar com ens sentim o parlar de les nostres preocupa-
cions fa augmentar el nivell de confiança i intimitat en una relació. 

Fer compliments sincers ajuda als altres a identificar les 
seves capacitats.

Oferir crítiques constructives, d’una manera amable i 
afectuosa, possibilita que els altres millorin.

Acceptar els compliments i les crítiques sense posar-nos 
a la defensiva.

Donar les gràcies.
Oferir o acceptar ajuda. Donar un cop de mà a una altra 

persona és una mostra d’afectivitat i compromís, i obre la 
possibilitat que ens ajudin en el futur.

Demanar disculpes o perdó quan creiem que ens hem 
equivocat o ferit a l’altre demostra interès envers els senti-
ments de l’altra persona.

L’ús d’aquestes formes de relació incrementa les possibili-
tats de gaudir d’una xarxa social àmplia i satisfactòria. 



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Conductes antisocials

HABILITATS SOCIALS

Sovint les conductes antisocials són el resultat d’un anàlisi 
erroni de nosaltres mateixos, ja sigui infravalorant-nos o 
sentint-nos superiors, acompanyat d’un manca d’empatia 
que provoca no tenir en compte els sentiments dels altres 
o malinterpretar les seves intencions. Algunes conductes 
que poden afectar negativament les nostres relacions socials 
serien:

Evitar normes socials bàsiques com la salutació, la 
presentació o mantenir el contacte visual.

Expressió facial de serietat o enfado. Envia el missatge 
de no voler que els altres es relacionin amb nosaltres.

Un to massa alt o cridar pot ser interpretat agressivament 
mentre que parlar fluix pot provocar que no ens prestin 
atenció.

Avorrir-se fàcilment durant una conversa o directament 
no escoltar a l’altre.

Utilització monosíl·labs, frases curtes o “tallants”. De 
vegades podem creure que estem sent “bromistes” sense 
adonar-nos que som pesats, i això pot acabar enfadant a 
l’altre mentre que nosaltres ens sentim incompresos. 

Imposició dels nostres desitjos o opinions en els altres 
mitjançant l’agressió física o verbal, les amenaces o les 
mentides. 

Robar o agafar les coses dels altres sense permís, per 
satisfer una necessitat personal. 

Despreocupació pel benestar dels altres. No donar 
importància els sentiments o necessitats de les persones 
del nostre voltant afavoreix que aquestes també ignorin les 
nostres.

Perjudicar a altres i sentir indiferència. La manca del senti-
ment de responsabilitat provoca aïllament i incomprensió.

Interpretació suspicaç de les intencions dels altres. Hi 
ha persones que pel seu estil de relacionar-se i pensar 
sovint malinterpreten les actuacions dels altres, ja sigui 
buscant motius ocults a les seves conductes o bé 
centrant-se únicament en la part crítica d’un missatge 
que consideren un atac, al qual poden reaccionar de 
manera agressiva. Aquest constant qüestionament provoca 
que les persones  del seu voltant disminueixin el contacte 
amb ella.
 

Victimització i culpabilització dels altres. Hi ha persones 
que creuen que rés del que els hi passa, té a veure amb la 
seva manera personal de relacionar-se amb els altres. 
Aquesta actitud sense crítica sobre les seves actuacions 
impedeix que puguin o vulguin millorar les seves habilitats 
socials de relació per evitar problemes similars en el futur. 

Evitació sistemàtica de situacions socials. La timidesa 
producte de la preocupació, la por o la vergonya pot acaba 
derivant en un aïllament total de la persona. Internet, per 
exemple, pot ser una via de comunicació complementaria 
per les nostres relacions socials, però no pot substituir 
completament la presencial, és a dir, quedar amb la perso-
na per parlar “cara a cara”.

Aquestes maneres de relacionar-se provoca que la gent del 
entorn es distanciï i sovint acabem aïllats, sense amics. 
Aquest procés pot ser gradual o ràpid; per un costat hi ha 
persones tímides que comencen per evitar determinades 
situacions socials i acaben per limitar qualsevol activititat 
social de contacte directe. D’altra banda, les persones 
agressives que produeixen temor en els altres, per tant 
algunes persones poden mantenir-se properes per evitar 
ser agredides o per obtenir algun benefici, de manera 
temporal.

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS?

QUINES ACTUACIONS ES CONSIDEREN BULLYING?

IDEES ERRÒNIES SOBRE EL TEMA.

QUÈ PUC FER SI M’ESTAN MALTRACTANT?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

És molt possible que si fas memòria, recordaràs alguna 
vegada en la qual s’han burlat, t’han insultat o amenaçat, o  
potser, fins i tot, t’han agredit físicament. Aquestes situa-
cions  ens fan enfadar o posar-nos tristos.

Sovint, l’assetjament comença amb una broma que poc 
a poc va derivant en un atac continuu cap a la persona. 

Parlem de bullying quan es realitzen conductes que 
busquen ferir, atemoritzar o intimidar a una persona 
mitjançant l’agressió verbal, física o l’exclusió social. 
Aquestes conductes tenen 3 característiques fonamentals:

Existeix un desequilibri de poder o abús (l’agressor és 
més fort físicament o són diversos agressors).

Els incidents es repeteixen sovint al llarg del temps.

L’agressor o agressors actuen de manera intencionada.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

BULLYING
Fitxa informativa

Actes de maltracte

Un dels problemes en relació al bullying és la dificultat per 
veure la línia vermella que diferencia el que considerem 
una broma sense importancia del que és un maltractament. 

La diferencia és clara: en una broma tothom riu, en el 
bullying hi ha una persona que NO ho fa. El maltracta-
ment sovint provoca: ansietat, símptomes depressius, una 
baixa autoestima i absentisme escolar. 

Es consideren conductes de bullying:

L’agressió verbal mitjançant la provocació, els insults, 
l’ús de malnoms, burles, amenaçes, intimidació, etc.

El maltractament físic com pegar, donar empentes, 
escopir, robar, forçar a fer alguna cosa en contra de la 
voluntat de la persona, etc.

   
Exclusió social a través de la marginació, ignorar, no 

deixar participar en activitats, fer córrer rumors, humiliacions 
o atacs a través de les xarxes socials, etc.

Mites del bullying

“Els agressors neixen com a tals”
FALS. El bullying és una conducta apresa, per tant 
l’assetjador pot canviar.

“El bullying és normal, una fase de la vida”
FALS. No és normal ni acceptable. Si s’accepta concedim  
un major poder al agressor.

“La situació no canviarà, no val la pena fer rés”
FALS. No fer rés o evitar parlar-ne farà que aquesta situació 
s’allargi en el temps i molt probablement s’agreugi.

“Només és una broma, no s’ha d’exagerar”
FALS. Tots relativitzem les coses quan no ens afecten a 
nosaltres mateixos. Només és una broma quan la persona 
la percep d’aquesta manera.

“Si ho dius a algú, serà pitjor”
FALS. Les investigacions realitzades sobre l’assetjament 
demostren que la persecució disminueix quan es parla amb 
el tutor o amb altres companys. 

“Millor aguantar que ser un “xivato”!”
FALS. Aquest senyalament com a “xivato” és un xantatge 
emocional que utilitzen els agressors per evitar que la 
víctima dóni a conèixer la situació, ja que això pot produir 
conseqüències per a ells.

“Confronta i lluita!”
FALS. Encara que a vegades és impossible no defensar-se,  
sovint fa que l’abús empitjori i augmenta el risc d’un atac 
físic.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què es pot fer?

PARLAR AMB ALGÚ. 
Parla amb els teus amics o familiars sobre el tema. Si no 
parles, no s’aturarà.

SI PASSA A L’ESCOLA.
Explica al tutor o al cap d’estudis el que està passant 
perquè un adult abordi la situació. No és ser “xivato” ni 
buscar-se més problemes, és tractar de solucionar una 
situació problemàtica que d’altra manera continuarà 
passant.

SI PASSA FORA.
Informa als teus pares perquè valoreu com buscar una 
solució.

DEMANA AJUDA o PROTECCIÓ. 
Envoltat dels teus amics quan puguis. Quants més 
sigueu, menys probabilitats hi haurà que us agre-
deixin. Recorda també ser un amic quan et necessitin.

PLANEJA AMB ANTEL·LACIÓ: REACCIÓ 0.
Pensa com evitar mostrar una reacció d’enuig o triste-
sa davant les agressions verbals, ja que les provocacions 
perden el seu atractiu si a tu no t’afecten. Prova a prac-
ticar l’expressió facial al mirall, comptar fins a 10, respirar 
profundament sense que es percebi, etc.

NO MOSTRAR POR NI IGNORAR.
Quan l’agressor actúa de manera directa contesta amb 
fermesa, evitant mostrar temor. És necessari expressar 
verbalment que no ens agrada la situació i demanar 
que s’aturi sense denotar irritació o desesperació. 
Entrena la teva expressió facial, el to de veu i les frases que 
creguis oportunes per “actuar” quan sigui necessari. A 
vegades simular seguretat en un mateix pot fer que 
l’assetjament pari.  

EVITA SITUACIONS DE RISC.
Sempre que sigui possible procura eludir l’agressor o 
agressors habituals, canviant les rutes o llocs habituals 
on es produeix l’assetjament.

RESPECTA’T A TU MATEIX. 
Ningú té el dret de tractar-te despectivament i ferir-te 
intencionadament. 

RECORDA: SI VEUS ACTITUDS DE BULLYING, NO 
PARTICIPIS... PENSA QUE LA PRÒXIMA VEGADA 
PODRIES SER TU.
A vegades el bullying s’agreuja perquè les persones que 
habitualment no participen no fan rés per evitar-ho o fins 
i tot s’hi sumen.

BULLYING

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS L’ANSIETAT?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUE PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

L’ansietat és un estat emocional que pot generar sensacions 
de malestar físic, sentiments de por o de perill imminent.

Un grau d’ansietat saludable permet a la persona estar 
motivada, activa i alerta davant dels perills. Quan el grau és 
excessiu i s’allarga en el temps pot produir des d’un 
bloqueig emocional fins a una malaltia física.

L’ansietat pot variar en intensitat, anant des d’una moderada 
inquietud fins a un atac de pànic. També pot variar en la 
durada, des d’un breu moment fins a anys.

Situacions com la ruptura d’una relació, preocupació pels 
exàmens, o una discussió amb un amic poden causar   
estats d’ansietat, preocupació o por. 

Cal remarcar que la tolerància a l’ansietat varia en cada 
persona, per exemple: Hi ha persones que davant d’un 
examen poden arribar a bloquejar-se oblidant el que 
han après i d’altres que aquesta situació la viuen amb 
relativa normalitat i això els permet utilitzar millor les 
seves capacitats.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

ANSIETAT
Fitxa informativa

Com es presenta?

Tothom experimenta ansietat en diferents moments i situacions 
de la vida. Cal diferenciar entre un estat ansiós puntual davant 
d’un fet o situació adversa no habitual d’un trastorn d’ansietat.

Un trastorn d’ansietat es diferencia d’una ansietat normal en 
3 aspectes:

    La seva intensitat no ens permet desenvolupar les nostres 
activitats quotidianes com el treball, l’escola,...

    Té una duració mínima de 2 setmanes.

   Altera els nostres hàbits: augment o pèrdua de la gana, 
insomni o excessiva somnolència,...

Aquests símptomes es poden trobar en persones de totes 
les edats. 

Com em sento?

L’ansietat es manifesta de moltes maneres diferents segons 
la situació, la persona i l’entorn. 

A NIVELL EMOCIONAL podem sentir-nos...

    Irritables o constantment de mal humor.

   Preocupats o amb un sentiment permanent de què 
alguna cosa dolenta passarà.

   Que sovint fem moltes preguntes requerint que algú 
ens tranquil·litzi.

     Molestos quan es produeix un error o si hi ha un canvi 
de la rutina.

   Amb la necessitat d’aconseguir i controlar que totes les    
coses que fem estiguin perfectament realitzades.

    Desanimats o molt preocupats enfront les situacions        
quotidianes de la vida. 

A NIVELL FÍSIC es pot manifestar com sensacions de 
malestar intens com: 

    · Boca seca i/o dificultat per empassar.
    · Augment de les pulsacions, el cor va a “mil per hora”.
    · Alteració de la respiració, respirant més ràpidament.
    · Suor exagerada en mans i aixelles.
    · Tremolor, mals de panxa, mals de cap,etc. 



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Si es tracta d’una reacció puntual no habitual, que s’ha 
presentat de forma esporàdica i t’has recuperat amb certa 
rapidesa, estàs davant d’una ansietat dins de la normalitat 
que no requereix cap tractament específic. 

Si observes que darrerament o de forma cíclica, reacciones 
desmesuradament i  pateixes o experimentes els símptomes 
que hem descrit en l’apartat “Com es presenta?”, i està

afectant al teu rendiment personal, seria important  
consultar-ho amb persones de la teva confiança per valorar 
la possibilitat de demanar ajuda especialitzada.

Un grau elevat d’ansietat pot arribar a bloquejar les teves 
capacitats. En canvi, si es pot resoldre, permet afrontar 
millor els reptes i vicissituds de la nostra vida. 

ANSIETAT

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la Consul-
ta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa públi-
ca són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS LA DEPRESSIÓ?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

La depressió en la seva vessant patològica es denomina 
“depressió clínica”. Es manifesta a través d’uns símptomes 
concrets i que es mantenen durant un temps determinat. 
Per tant, la depressió clínica és un trastorn mental que 
requereix atenció professional. 

Tots ens podem sentir tristos o desanimats en algun 
moment de la nostra vida. La tristesa és un sentiment
comú per totes les persones, de qualsevol edat, condi-
ció  social i econòmica. Aquest sentiment s’experimenta  
generalment davant situacions de pèrdua i dol. De 
forma col·loquial, es diu que s’està  “depre”, quan en 
realitat  ens referim a estar desanimat o trist.

El més habitual és recuperar el nostre estat d’ànim 
habitual sense necessitat de fer cap tractament.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

DEPRESSIÓ
Fitxa informativa

Com es presenta?

Diferenciarem entre els 2 tipus més importants de trastorns 
depressius:

     Distímia o depressió menor.
La distímia es caracteritza per un sentiment de tristesa o ànim 
depressiu la major part dels dies de la setmana, durant un any 
o més, juntament amb alguns dels símptomes inclosos a 
l’apartat “Com em sento?”, on s’explica com es presenta la 
depressió. La persona que ho pateix pot mantenir el seu 
funcionament quotidià però amb un rendiment per sota del 
seu potencial. Si aquest estat distímic no és resolt, en cert 
casos pot evolucionar cap a una depressió major. 

    Depressió major.
La depressió major es caracteritza per un deteriorament greu 
o pèrdua important de l’estat anímic habitual durant dues 
setmanes com a mínim i afecta de forma molt rellevant al 
funcionament quotidià tant en l’escola com al món laboral, 
les relacions socials i els interessos personals. La persona 
es pot instal·lar en un mal humor intens i persistent, amb 
passivitat i/o aïllament, manifestacions de desesperació, plors 
inconsolables. També poden aparèixer reaccions d’enuig i 
tensions en les relacions familiars, aïllament dels amics amb 
una disminució de  les activitats diàries o una tendència a 
actuar de forma perillosa com: un consum excessiu i abusiu 
de begudes alcohòliques i/o drogues entre d’altres. 

Com em sento?

Si una persona està clínicament deprimida vol dir que 
està experimentant com a mínim un dels dos símptomes 
següents, amb una durada mínima de dues setmanes:

     Una  tristesa inusual o un humor irritable que no desapareix.
 
     Pèrdua  de l’interès o de la capacitat de gaudir  aque-
lles activitats que anteriorment resultaven satisfactòries i  
plaents.

A més d’aquests dos símptomes també s’han d’observar 
quatre o més dels següents:

· Manca d’energia i cansament.
· Sentir-se sense vàlua, poc important o culpable quan 
no hi ha cap tipus de causa que ho justifiqui.
· Pensar sobre la mort sovint o desitjar-la.
· Dificultat en la concentració i/o per prendre decisions.
· Moure’s més lentament i, a vegades, vivència de molta   
agitació amb dificultats per calmar-se.
· No poder dormir i, a vegades, dormir massa.
· Pèrdua d’interès en el menjar i, a vegades, menjar    
massa.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

És important fer una intervenció precoç en el primer episodi depressiu per assegurar el tractament adequat i prevenir 
episodis recurrents o recaigudes, que sovint es donen en la depressió no tractada.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

DEPRESSIÓ

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa pública 
són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS L’AUTOLESIÓ?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

L’autolesió ÉS UNA CONDUCTA, no un trastorn.

Acostuma a començar a l’adolescència i aquest comporta-
ment és indicatiu d’un grau important de malestar emocional.

Els joves que s’autolesionen expressen les seves dificultats 
per tolerar i afrontar l’angoixa davant de les dificultats.
 
Fer-se mal a si mateix és una forma de comunicar-ho 
sense paraules. 

Cal  aclarir que encara que l’autolesió no és un trastorn 
mental, pot aparèixer com a símptoma associat a estats 
depressius, addiccions o drogodependències i a alguns 
trastorns de la personalitat.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

AUTOLESIÓ
Fitxa informativa

Com es presenta?

L’autolesió es refereix a la conducta de fer-se mal 
deliberadament, però no té la intenció de causar-ne la 
mort. 

En l’estat emocional que es dóna l’autolesió, apareixen 
sentiments diversos i molt intensos que no es poden aguantar, 
sense trobar altres formes d’expressió del malestar, que no 
comportin aquest risc.
 

Autolesions més comuns:
     Sobredosi o ingesta excessiva de substàncies tòxiques 
(fàrmacs, alcohol o altres drogues).
     Lesions menors i/o potencialment perilloses, que poden 
posar en risc la vida.
    Fer-se talls en la part superior dels braços o als canells. 
    Cremades per cigarretes o encenedors.
    Donar-se cops.
    Mossegar-se o interferir en la cicatrització de les ferides.
    Imprudència deliberada, és a dir, posar-se en situacions 
de risc intencionadament.

Com em sento?

Els joves que s’autolesionen ho poden fer per un ampli 
nombre de raons:
     Per escapar de la seva insuportable angoixa.
     Per intentar canviar l’actitud d’una altra persona. 
     Per escapar d’una situació difícil.
     Per buscar l’alleugeriment de la tensió.
     Per ser ajudats, com a crida d’atenció. 

L’autolesió és un llenguatge que utilitza el cos enlloc de 
les paraules i els sentiments. Aquesta conducta és un 
intent disfuncional de la persona per gestionar sentiments 
caòtics com la ira, l’odi o un sofriment emocional intens i dir 
als altres que se sent decepcionat o abandonat.

La majoria de vegades aquests actes són una cerca d’afecte 
i no s’ha de veure com un intent de manipulació.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

AUTOLESIÓ

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa pública 
són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net

Els joves que s’autolesionen poden tenir dificultats en les 
relacions interpersonals, i  els pot resultar difícil acceptar i/o 
demanar ajuda. 

És important que la persona s’adoni que poden haver proble-
mes emocionals associats, que tenen tractaments efectius, 
i que els ajudarà a millorar i recuperar el seu benestar.



QUÈ ÉS EL TDAH?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és un 
diagnòstic clínic, que es dóna a un conjunt de símptomes 
que presenten alguns nens, joves i adults. Les persones amb 
TDAH tenen dificultat per parar atenció a l’escola, a casa o al 
treball, i poden ser molt més impulsius i actius del que seria 
normal per la seva edat. Aquests comportaments contri-
bueixen a causar problemes significatius en les relacions, 
els aprenentatges i la conducta.

Diferents estudis indiquen que poden haver factors 
genètics i de desenvolupament neurològic que afecten el 
funcionament bioquímic i metabòlic del cervell. 

D’altra banda també existeixen factors emocionals i/o 
ambientals que poden originar la mateixa simptomatolo-
gia de desatenció i hiperactivitat, com per exemple: la 
depressió, les pors i preocupacions, la separació dels 
pares, el dol per la pèrdua d’una relació de parella, la mort 
d’ algú proper, la dificultat per fer amics i altres. 

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TDAH
Fitxa informativa

Com es presenta?

La persona que presenta simptomatologia TDAH experimenta 
molts sentiments d’impotència front les seves dificultats en: 
concentrar-se per estudiar o altres tasques, per mantenir 
l’atenció durant les classes, per acabar les tasques que es 
comencen (jocs, lectures, deures,...), per estar quiet a la cadira, 
aguantar-se la necessitat de parlar o interrompre les activitats 
dels altres, seguir les normes i regles, etc.

Pot semblar que és tossut i que s’enfronta als límits i a 
l’autoritat, quan en realitat hi ha una incapacitat per regular i 
controlar els impulsos. No hi ha una intencionalitat clara de 
rivalitzar ni ser oposicionista.

La baixa autoestima és un altre sentiment que s’ex-
perimenta com a conseqüència dels fracassos en les 
relacions amb la família, amb mestres, els companys, en el 
rendiment escolar, etc.

Com em sento?

Les principals característiques del TDAH són 3:

  DESATENCIÓ: és refereix a la dificultat per mantenir 
l’atenció, escoltar, i adonar-se’n dels detalls; oblida sovint 
allò que se li ha dit, té tendència a no acabar les coses que 
es proposa (tasques escolars, jocs, etc.)  i/o passa d’una 
activitat a una altra sense acabar-ne cap. També sovint 
apareix un grau de dificultat per organitzar-se i això afecta 
a la possibilitat de tenir uns hàbits d’estudi eficaços.

    IMPULSIVITAT: tendència a respondre   irreflexivament 
i a interrompre constantment les converses dels altres, i/o 
dificultat per aguantar i esperar el seu torn tant en situacions 
escolars o durant els jocs. Aquest símptoma fa que sovint 
es trobi immers en conflictes involuntaris de relació.

    HIPERACTIVITAT: és un impuls incontrolat que fa que la 
persona estigui en constant moviment, sense poder parar 
quiet i parlant excessivament. És com si tingués un 
“motor” en marxa del que ell no té el control.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Els joves que experimenten manca d’atenció, impulsivitat 
i/o hiperactivitat no són sempre capaços d’identificar que 
estan patint un trastorn, parlar-ne de les seves dificultats i 
demanar ajuda.

És convenient poder identificar aquestes dificultats, avaluar 
el problema i adreçar-se a un servei que pugui confirmar o 
descartar el trastorn. 

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS EL TRASTORN OBSESSIVOCOMPULSIU?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

El trastorn obsessivocompulsiu (TOC), es caracteritza per la 
presència de pensaments reiteratius o obsessions recu-
rrents que són incontrolables i provoquen comportaments 
repetitius, també anomenats compulsions. 
 
Les persones amb TOC reconeixen que les seves obses-
sions i compulsions són irracionals i excessives, però no 
tenen cap control sobre elles.

Els pensaments recurrents no desitjats generen angoixa, 
i les compulsions són rituals repetitius per reduir l’ansietat, 
però només serveix de manera temporal.

Quan es pateix un TOC la persona sent que si no completa 
aquests rituals o conductes alguna cosa dolenta o perillosa 
passarà.

Les obsessions i compulsions són esgotadores, obliguen 
a invertir molta quantitat de temps, i interfereixen signifi-
cativament en la vida diària: les relacions familiars i 
socials, tasques diàries, els aprenentatges o la feina. 

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TRASTORN 
OBSESSIVOCOMPULSIU
Fitxa informativa

Com es presenta?

Obsessions típiques
Aquestes idees repetitives es poden centrar en temàtiques 

com: la religió, sexe, neteja, alimentació, guardar i ordenar 
objectes, entre d’altres. 

Compulsions típiques
La necessitat imperiosa de rentar-se alguna part del cos com 

per exemple les mans o la cara, i fer-ho amb una determinada 
freqüència, d’una manera concreta i amb una seqüència ordenada. 

També pot donar-se la necessitat de netejar objectes, 
espais de la casa i d’altres estris d’ús personal.

Realitzar comprovacions una vegada rera l’altra per 
assegurar-se que queda tancat el gas, la porta, finestra, el 
foc, llum...

Necessitat de tocar certs objectes un  nombre determinat  
de vegades, mantenint-los tots en un ordre constant, per color 
o mida, sense poder parar.

Com em sento?

Contestaries que SÍ a alguna de les 2 afirmacions següents?

1. He tingut pensaments repetitius o preocupacions exage-
rades sense cap relació amb problemes reals de la meva 
vida . Com per exemple que jo o algú a prop meu patirà un 
accident, un atac o alguna malaltia).

2. He fet una mateixa activitat repetidament i amb molt 
d’ordre, precisió, i  similitud cada vegada, que m’ha interferit 
en la meva vida diària, com per exemple:

Rentar-me les mans o les dents, dutxar-me o rentar la 
roba molt més sovint del que caldria. 

Contínuament he fet neteja o endreçat, seguint sempre 
el mateix mètode, a casa, a l’escola o a la feina.

Constantment comprovo que les portes o finestres 
estiguin ben tancades i/o els electrodomèstics apagats.

Em sento més tranquil temporalment després de fer 
aquestes coses, però aviat necessito tornar-les a fer.

Penso que aquests pensaments o conductes no són 
raonables.

Si la resposta és afirmativa, és important que busquis 
l’opinió d’un professional especialista de salut mental.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

En el trastorn obsessivocompulsiu es té consciència que 
els pensaments són irracionals, però també apareix la 
por pel que podrien opinar i  pensar els altres, sentint 
que hi ha el risc de ser etiquetats com a  persones “dèbils” 
o “boges”.   

Per això pot donar-se, que les persones en procés de 
desenvolupar el trastorn, tractin de mantenir els seus 
símptomes en silenci i tinguin por de buscar ajuda. Cal 
ajudar a la persona per buscar atenció especialitzada.

Com passa amb d’altres trastorns mentals, una intervenció 
precoç ajuda a millorar l’evolució i la recuperació.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORN OBSESSIVOCOMPULSIU

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

    Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

     Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens 
la possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ SÓN L’ANORÈXIA I LA BULÍMIA?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

Els trastorns alimentaris són alteracions dels hàbits de la 
conducta alimentària que generen problemes de salut, que 
poden arribar a ser greus.
 
Alguns joves lluiten per perdre pes fins al punt d’arribar a la 
inanició posant en perill la seva salut, i de vegades la vida. 
Sovint, tot i que el seu pes es troba molt  per sota  del que 
seria adequat i saludable per l’edat, s’experimenta amb 
satisfacció i èxit el fet d’aconseguir controlar la necessitat 
de menjar i la pèrdua de pes. Aquest és el patró habitual de 
l’ANORÈXIA NERVIOSA.

Altres joves entren en una dinàmica alimentària on hi ha 
períodes d’ingesta descontrolada i massiva que el fan 
sentir molt culpable, i llavors per compensar aquests 
excessos i mantenir el seu pes a ratlla,  es busquen fórmu-
les com: autoprovocar-se el vòmit, utilització de laxants i 
diürètics, fer exercici físic en excés,  entre d’altres. Aquest 
és el patró habitual de la BULÍMIA NERVIOSA.  

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TRASTORNS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTÀRIA
Fitxa informativa

Com es presenta?

Ambdós trastorns tenen en comú una sobrevaloració de la 
importància del pes i l’aspecte físic.

    L’ anorèxia nerviosa.
      · Tendència a un elevat grau d’autoexigència i perfeccionis-
me, com per exemple al rendiment acadèmic.
   · Eliminació de les necessitats alimentàries i del descans; 
seguint dietes amb restricció o eliminació d’aliments bàsics.
    · Sotmetre’s a un estricte programa d’exercici físic.
   · Presentar un pes corporal molt baix i un índex de massa 
corporal  (IMC) per sota de 17,5 (IMC= pes / talla²).

     · En les noies pot donar-se una pèrdua del període menstrual.

    Bulímia nerviosa.
  · Episodis repetits d’ingesta compulsiva de menjar 
(afartaments o “atracons”).
    · Conductes extremes de compensació per controlar el 
pes; seguint dietes o practicant dejú, ús freqüent de 
laxants, vòmits recurrents,  i/o amb una pràctica excessiva 
d’exercici físic.

Com em sento?

La majoria dels joves es valoren a si mateixos en funció 
dels èxits que aconsegueixen en diferents àrees com: les 
relacions socials, l’escola, les habilitats esportives, entre 
d’altres. En canvi, les persones amb trastorns alimentaris es 
valoren principalment en termes estètics relacionats amb la 
seva figura i pes, i la seva capacitat per controlar ambdós.

    A NIVELL FÍSIC: 
    · Les persones que estan al seu voltant poden observar 
una pèrdua de pes excessiva que no és conseqüència  de 
cap malaltia orgànica. 

    A NIVELL PSICOLÒGIC: 
     · La persona sent que no s’agrada, es veu grassa, amb 
un excés de greix intolerable i pot sentir un menyspreu pel 
seu aspecte físic.
    · Hi ha una por intensa a guanyar pes o al menjar.

    A NIVELL DE CONDUCTA: 
    · S’eliminen  menjars o aliments que abans agradaven.
    · Pràctica d’exercici físic constant i excessiva. 
    · Evitació de menjar en companyia. 
     · Obsessió per analitzar les etiquetes del menjar o el càlcul 
de calories. 
    · Seguiment de dietes extremes o periodes de dejú.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Un 90% dels casos d’anorèxia es donen en noies. És un 
trastorn que acostuma a començar en l’adolescència 
amb dietes que acaben descontrolant-se. Per alguns 
joves, el trastorn es dóna de forma puntual, però en 
d’altres, es converteix en un trastorn greu amb repercus-
sions importants per la salut que poden arribar a posar en 
risc la vida de la persona.

En l’anorèxia la persona no té consciencia de la malaltia
i s’observa poca motivació per canviar aquesta actitud.

Els signes externs com la pèrdua de pes facilita que les 
persones del seu voltant busquin ajuda. En la bulímia, 
degut a que pot no donar-se una reducció de pes 
marcada, les persones poden trigar més abans de 
buscar ajuda. En ambdós trastorns és necessària 
l’atenció per part d’un especialista en Salut Mental. 
Hem de tenir en compte que quan més aviat es detectin 
aquests trastorns, millor serà la capacitat de la persona 
per recuperar-se. 

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS EL TRASTORN LÍMIT DE PERSONALITAT?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

El trastorn límit de la personalitat (TLP) és una alteració 
severa de les característiques de la personalitat i de les 
tendències comportamentals dels individus. Normalment 
afecta a diversos aspectes de la personalitat i quasi sempre 
van acompanyats d’alteracions personals i socials 
considerables.

En l’adolescència, en canvi, el desenvolupament normal de la 
personalitat es caracteritza per una inestabilitat emocional
que pot afectar a les relacions interpersonals, a l’expressió 
dels sentiments, a la percepció de l’autoimatge i al 
control dels impulsos.   

Però aquest trastorn inclou una varietat d’estats clínicament 
significatius i de patrons de conducta, que tendeixen a persistir 
en un estil de vida característic i en la forma de relacionar-se 
amb un mateix i els altres. 

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TRASTORN LÍMIT DE 
PERSONALITAT
Fitxa informativa

Com es presenta?

Les persones que pateixen un TLP presenten una hiper-
sensibilitat a l’estrès i a tot el que els envolta, produint una  
important inestabilitat emocional.

S’experimenta un mal humor constant que s’expressa 
amb ira, ràbia, violència verbal o física, que els resulta molt 
difícil de regular. 

La impulsivitat extrema fa que arribin a posar-se en risc i 
aleshores es donen situacions com: relacions promiscues, 
descontrol dels hàbits alimentaris, addiccions, conducció 
temerària, intents de suïcidi o bé comportaments automutilants.

Aquest trastorn de la personalitat sovint es presenta acom-
panyat d’altres trastorns com: trastorns afectius, d’ansietat, 
d’abús de substàncies o de la conducta alimentària.

Com em sento?

Sovint es passa per uns estats d’ànim extrems que poden anar 
des de la ràbia més intensa al desànim i una tristesa profunda. 

S’experimenta descontrol i poc domini sobre les reaccions o 
conductes impulsives que comporten aquests estats emocionals. 

Les persones que el pateixen expressen vivències 
d’insatisfacció constants i permanents, amb la sensació 
d’estar “buit” per dins, que es pot confondre amb avorri-
ment i no ho és. Aquesta sensació de buidor es fa intolerable 
i apareix la necessitat de calmar-la fent coses com: menjar 
en excés, consum de drogues, relacions nocives i/o expe-
riències impactants i intenses.

Es tendeix a mantenir relacions inestables i intenses, 
passant ràpidament de l’amor a l’odi. Sovint poden fer 
esforços  frenètics per evitar quedar-se sols, tant si es 
tracta d’una situació d’abandó real o imaginària. 

Des de la família, escola i amics s’observen conductes 
provocadores i de risc que  transgredeixen les normes i 
els límits vivint situacions de perill. Es tendeix al absen-
tisme escolar que pot comportar fracàs acadèmic.

També són persones amb dificultats marcades per man-
tenir objectius, compromisos i  projectes.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Els joves que experimenten aquest trastorn no sempre 
son capaços d’entendre el que els està passant i ales-
hores poden no estar disposats a buscar ajuda.  

Si poden rebre el tractament i recolzament adequat, 
tenen moltes possibilitats de controlar-se i tolerar 
l’estrès d’una manera més adequada, millorant la seva 
estabilitat emocional i les relacions amb la família i amics.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORN LÍMIT DE PERSONALITAT

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

    Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

     Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens 
la possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

L’abús de substàncies fa referència al consum de drogues 
o altres substàncies tòxiques que poden desencadenar 
conductes addictives que acaben per convertir-se en un 
trastorn.

Segons un estudi publicat per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Salut, Subdirecció General de Drogode-
pendències) en el curs 2006-2007, les drogues més 
consumides pels estudiants d’educació secundària de 14 
a 18 anys han sigut l’alcohol, el tabac i el cànnabis. 

Aquest estudi també mostra una tendència en l’augment 
del consum entre els joves d’altres substàncies com: la 
cocaïna, l’èxtasi, al·lucinògens, amfetamines, substàncies 
volàtils i l’heroïna. Aquestes dades preocupen pel risc que 
comporten per a la salut, tant física com mental, dels joves 
consumidors.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TRASTORNS PER ABÚS 
DE SUBSTÀNCIES
Fitxa informativa

Com es presenta?

Els trastorns per consum de substàncies es valoren en termes 
de dependència, tolerància i abstinència.

La dependència es refereix al patró de consum d’una 
substància en concret, que comporta una alteració i un males-
tar clínic.

La tolerància a la substància està relacionada amb la 
necessitat d’augmentar la quantitat gradualment al llarg del 
temps, per aconseguir el mateix efecte inicial.

El síndrome d’abstinència són els símptomes que compor-
ten un malestar físic general i intens, amb ansietat elevada 
per la necessitat urgent de consumir la substància.

Tot això repercuteix i comporta una reducció i un empobri-
ment de la vida escolar, familiar, laboral i social en general. 
Sovint l’abús pot acabar en una intoxicació amb greus 
conseqüències per a la persona, arribant a necessitar 
atenció mèdica urgent.

El consum i l’abús poden desencadenar estats emocionals 
de risc i trastorns com: depressió, psicosi, aïllament, intents 
de suïcidi, pèrdua de capacitats cognitives (memòria, 
concentració, atenció...).

Com em sento?

Malgrat que forma part de l’essència de ser jove tenir curiosi-
tat per conèixer i descobrir, és necessari valorar el risc que 
comporten les noves experiències que decidim viure.

De vegades s’està ansiós, desmotivat, apàtic, trist o 
“depre”, i es necessita trobar la manera ràpida de fer-ho 
desaparèixer. En certs moments pot sorgir el desig de 
saber quines sensacions produeixen les drogues al 
nostre cos o també la possibilitat de seguir el que propo-
sen altres companys per a no ser exclosos.

En relació amb el consum de drogues o substàncies 
tòxiques el repte està en fer-se preguntes com:

Es tan fantàstic com ho pinten? El que no en pren es   
perd alguna cosa?
Perquè dic que si o perquè dic que no? Com dic No?
El què he decidit està ben vist pels meus amics?
M’acceptaran si decideixo una cosa diferent?
Si no utilitzo les drogues, com calmo el meu malestar?
Si no tinc l’alcohol, els “porros”... perdré la meva alegria? 
Ho necessito per a sentir-me segur i confiat?
És cert que puc controlar-ho? 
Puc deixar-ho quan vulgui? Em quedaré enganxat?
Cal que demani ajuda? En podré sortir-ne sol?



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Malgrat que forma part de l’essència de ser jove tenir curiositat 
per conèixer i descobrir, per trobar i posar a prova totes les 
habilitats i l’autonomia que s’ha anat adquirint, és important i 
necessari valorar el risc que comporten les noves experièn-
cies que decidim viure.

Degut al biaix optimista de les persones, és difícil adonar-se’n 
quan s’ha perdut el control de la situació. Si el consum és 
diari, interfereix en la vida diària creant tensions familiars o 
afectant l’escola o el treball, i quan no es consumeix la subs-
tància apareix un síndrome d’abstinència com el descrit 
anteriorment, és necessari buscar atenció especialitzada.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORNS PER ABÚS DE SUBSTÀNCIES

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ SÓN ELS TRASTORNS PSICÒTICS?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

La paraula psicosi s’utilitza generalment per descriure un 
conjunt de símptomes o alteracions mentals i emocionals, 
que afecten  la percepció i el contacte amb la realitat.

Apareixen diferents graus d’alteracions a nivell de pensament,

emocions i conducta. La psicosi afecta de manera severa 
la vida del qui la pateix, i pot afectar, en major o menor 
grau, diverses àrees com: les relacions socials, el treball, 
els estudis, o la cura personal (higiene, hàbits alimentaris, 
descans...). 

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TRASTORNS PSICÒTICS
Fitxa informativa

Com es presenta?

Els trastorns psicòtics s’acostumen a presentar en estadis:

    1er ESTADI.
Els primers símptomes apareixen de forma subtil i ambi-
gua. Poden haver alteracions en la rutina diària, del ritme 
del descans (no es pot dormir per la nit, o es dorm de forma 
radical, arbitraria i incoherent), en les relacions socials, 
disminució de la capacitat de concentració i altres sensa-
cions estranyes i difícils d’explicar.

    2on ESTADI. 
Apareix l’episodi agut del trastorn, on s’observen símptomes 
clars d’alteració en la percepció de la realitat, en forma 
d’al·lucinacions, deliris, desorientació o alteracions dels afectes.
 
    3er ESTADI.
Amb un tractament adequat la persona es pot recuperar d’un 
primer episodi. Malgrat això, el grau de recuperació varia 
segons la persona.

Algunes psicosis agudes estan induïdes pel consum de 
drogues. Els símptomes solen aparèixer ràpidament i poden 
durar des d’hores fins a dies. En aquest estat és comú patir 
al·lucinacions visuals, desorientació i problemes de memòria.

En persones que presenten vulnerabilitat per patir una malaltia 
psicòtica, el consum pot desencadenar-la. Entre les drogues 
que la poden provocar es troben el cànnabis, la cocaïna, l’èxtasi 
o les amfetamines.

Els trastorns psicòtics més persistents poden presentar-se en 
forma d’esquizofrènia o trastorn bipolar (veure fitxa).

Com em sento?

S’experimenten sensacions d’estranyesa, confusió, desorien-
tació, nerviosisme, angoixa o irritació que no són conegudes 
ni habituals. Apareix la percepció de no ser el mateix d’abans. 
Podem escoltar, veure, olorar, percebre un sabor o tocar coses 
que els altres no veuen ni senten; se’n diu al·lucinacions.
Tenim la sensació de no poder pensar amb claredat; ens 
costa concentrar-nos per estudiar o treballar o ens pot resul-
tar difícil escoltar o parlar amb els altres. 
A vegades ens podem sentir molt eufòrics i capaços de dur a 
terme gestes molt importants, quasi heroiques, que només 
alguns escollits poden fer. Això es dóna per la creença de tenir 
capacitats o poders especials que els altres no tenen. 
Aquestes o d’altres idees no basades en la realitat se’n diuen deliris.

Podem sentir un grau elevat d’apatia, fins i tot en la cura 
personal (higiene, hàbits alimentaris, de la son, etc.). No 
s’ha de confondre amb mandra. En l’altre extrem també 
podria aparèixer una eufòria que ens porta a dur una activitat 
desenfrenada.
Podem sentir un bloqueig emocional, que és una reducció 
en la capacitat d’experimentar emocions apropiades a una 
situació, com canvis d’humor bruscos, sentir-se exagerada-
ment  excitats o caure en un desànim extrem. 
Podem aïllar-nos socialment, per la pèrdua d’habilitats 
socials o a la por a relacionar-nos amb els altres.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Quan el trastorn psicòtic apareix en l’adolescència, 
pot confondre’s la simptomatologia d’aquesta altera-
ció amb les característiques pròpies d’aquesta etapa. 
Aquest fet, en alguns casos, pot comportar que els 
primers símptomes passin desapercebuts durant un any o 
més abans de ser tractada.

Els joves que experimenten un trastorn psicòtic no 
sempre són capaços d’entendre o estan disposats a 
parlar del que està passant. Molts tenen por a que 
se’ls etiqueti de “bojos” i la majoria no busquen ajuda per 
si mateixos. Per això és necessari que la família, amics o 
professionals que treballen amb ells, puguin detectar els 
símptomes de la malaltia i tractar de guiar-los per buscar 
l’ajuda necessària.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORNS PSICÒTICS

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

    Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

     Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens 
la possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS L’ESQUIZOFRÈNIA?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

El terme esquizofrènia significa “ment fracturada” i es refereix 
als canvis en les funcions mentals de la persona, on els 
pensaments i les percepcions es tornen desordenats, 
confusos i caòtics, fent molt difícil connectar amb la realitat 
que l’envolta.

L’esquizofrènia és un tipus de psicosi. Afecta el funciona-
ment normal del cervell, interferint en la capacitat per pensar, 
sentir o actuar al llarg de tota la vida. Quan es rep el tracta-
ment adequat, la simptomatologia millora.  

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

ESQUIZOFRÈNIA
Fitxa informativa

Com es presenta?

L’esquizofrènia afecta en major proporció als homes entre 
els 16 i els 25 anys. L’inici pot ser ràpid  i aparèixer en unes 
setmanes, o bé lent, desenvolupant-se al llarg de mesos i anys.

De les persones diagnosticades amb esquizofrènia:
     · 1/3 pateixen un únic episodi.
     · 1/3 tenen múltiples episodis.
     · 1/3 té una evolució crònica.

És important aclarir alguns dels MITES, malentesos i fets 
que envolten aquesta patologia. Hi ha estereotips i actituds 
negatives envers els trastorns mentals, i en particular amb 
l’esquizofrènia, que sovint provoquen estigma, aïllament i 
discriminació. Ara en revisem alguns:

1. La gent amb esquizofrènia és perillosa?
NO. L’esquizofrènia no comporta un major grau de conflicti-
vitat o violència. El tractament mèdic adequat ajuda a 
contenir els símptomes que estan en la base del descontrol 
emocional. D’altra banda, pot haver una minoria que es 
torna agressiva quan estan experimentant un episodi agut 
sense rebre el tractament adequat. La por que apareix a 
partir del deliris i/o al·lucinacions sovint és el desencadenant 
d’aquesta  reacció violenta.

2. La gent amb esquizofrènia són deficients ?
NO. No és una incapacitat intel·lectual. Però si no es tracta, 
pot afectar al rendiment cognitiu de la persona produint un 
empobriment intel·lectual.

Com em sento?

Els símptomes principals són:

   Deliris: són falses creences. Com per exemple sentir-se 
perseguit, culpable o responsable d’algun fet, que els altres 
es riuen de nosaltres, etc. La persona es troba tan 
convençuda del seus deliris que ni l’argument més lògic pot 
fer-les canviar.

    Al·lucinacions: són falses percepcions. La més comuna 
és la percepció auditiva d’escoltar veus, però també poden 
incloure visuals, tàctils, olfactives i/o gustatives, que la 
persona sent com a reals i no ho són.  

  Dificultats de pensament: apareixen problemes de 
concentració, memòria o per planificar coses. Això fa que 
s’alterin les capacitats de raonament, comunicació, expres-
sió o la realització de les tasques de la  vida quotidiana. En 
aquest estat  resulta difícil mantenir una conversa perquè la 
persona s’expressa de forma confusa, i sovint el seu discurs 
no té coherència.

  Manca de motivació: Pot presentar un grau elevat 
d’apatia, fins i tot en la cura personal: higiene, hàbits 
alimentaris,etc...) i que no s’ha de confondre amb mandra.

    Bloqueig emocional: la persona pateix una reducció de 
la capacitat d’experimentar emocions.

   Aïllament social: per la pèrdua d’algunes habilitats 
socials o la por a relacionar-se  amb els altres.

    Alteracions de la son: el ritme del descans s’altera i pot 
variar d’un extrem a l’altre, com la hipersòmnia o l’ insomni.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Degut a que tant els deliris com les al·lucinacions es 
perceben com a reals en l’esquizofrènia, fa difícil adonar-se 
que són producte o símptomes d’un trastorn mental, i per 
tant, és més difícil demanar ajuda en la  fase aguda. Per 
això és necessari que la família, amics o tutors que estan 
a prop puguin detectar el problema i orientar-lo per buscar 
atenció especialitzada.

El retard en la intervenció terapèutica pot tenir algunes de 
les següents conseqüències: una recuperació més lenta 
amb un funcionament personal a llarg termini més pobre, 
increment del risc de depressió o suïcidi, tensions en les 
relacions socials amb amics i familiars que suposen una 
pèrdua de xarxa de suport, alteració o interrupció dels 
estudis i/o el treball, increment de l’ús d’alcohol i drogues, 
pèrdua d’autoestima i confiança, i/o augment del risc de 
problemes legals. 

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

ESQUIZOFRÈNIA

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS EL TRASTORN BIPOLAR?

QUINS SÍMPTOMES HAURÍEN DE PREOCUPAR-ME?

HAURIA DE MOTIVAR LA PERSONA A BUSCAR AJUDA?

QUÈ PASSA SI LA PERSONA NO VOL L’AJUDA?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

El trastorn bipolar és un diagnòstic utilitzat per definir 
aquelles alteracions greus de l’estat d’ànim, que es 
descriuen com alteracions extremes de l’humor. Es pot 
passar de l’eufòria a un desànim extrem. És a dir, durant 
un temps ens podem sentir exageradament eufòrics i en 
altres moments caure bruscament en un desànim profund. 

Aquests canvis d’humor poden afectar als pensaments, als 

sentiments, a la salut física i emocional, a la nostra conducta i 
al funcionament diari. També es poden veure afectades la 
qualitat de les relacions, tant amb la família com amb els amics. 

És important emfatitzar que tothom té pujades i baixades 
de l’estat d’ànim que estarien dins la normalitat, 
incloent aquelles relacionades amb els canvis hormonals a 
l’adolescència i durant el cicle menstrual en les noies. 

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

TRASTORN BIPOLAR
Fitxa informativa

Com es presenta?

Es presenta en episodis que es repeteixen en el temps. 
L’estat d’ànim passa per dos moments molt diferents: 

Estat maníac: és una exaltació de l’estat d’ànim que 
comporta un  augment exagerat de la vitalitat i dels nivells 
d’activitat. Això pot durar entre dues setmanes i quatre mesos 
aproximadament.

Estat depressiu: és una disminució de l’estat d’ànim,que 
comporta una pèrdua o descens pronunciat de la  vitalitat i 
de l’activitat. Pot tenir una duració major que l’estat maníac.

La persona pot estar uns dies molt eufòric, sentint-se 
capaç de poder fer tot el que se li passa pel cap 
(característic de l’estat maníac), i de cop i volta caure en una 
“depre”, sentint-se cada cop més desanimat, amb una 
sensació d’enfonsament, desesperança i catàstrofe 
(característic de l’estat depressiu). 

Com em sento?

La persona que ho pateix sent dificultats per controlar el 
seu estat d’ànim. No és mandra, ni irresponsabilitat. 

Símptomes més freqüents durant l’EPISODI MANÍAC:
Hiperenèrgic. Durant un període de temps apareix la sensa-

ció de ser capaç de fer qualsevol cosa, amb una excitació i 
eufòria desmesurada. Hi ha una pèrdua de la inhibició 
social normal que pot provocar que duguin a terme compor-
taments poc pràctics o extravagants ( com una gran despe-
sa de diners, bromes en circumstàncies no apropiades...).

Canvis en els hàbits del descans, l’alimentació i la higie-
ne:  disminueix la necessitat de dormir o descansar, saltar-se 
àpats o estar tot el dia menjant, no prestar atenció a la neces-
sitat de mantenir la higiene personal, etc.

Major velocitat de pensament i parla: El pensament va a mil 
per hora, les idees els desborden, i això provoca que es parli més 
ràpid passant d’un tema a un altre sense adonar-se’n. Com 
que el cap va molt ràpid, costa veure les conseqüències de les 
coses que es fan i/o es diuen. En aquest estat, la consciència de 
les pròpies capacitats i límits no es correspon amb la realitat. 

Irritabilitat: pot estar més enfadat o molest amb els 
altres, sobretot quan es rebutgen les seves idees o plans.

Plans o creences irreals: Tenir la sensació de que es 
tenen capacitats especials que no es corresponen amb  la 
realitat, com idees de sobrevaloració personal i/o optimis-
me excessiu.
  
Símptomes més freqüents durant l’EPISODI DEPRESSIU:

Hiperdesànim: La perspectiva de futur està tenyida de 
desesperança, de foscor, i es té la sensació que res sortirà 
bé. Hi ha una sensació de cansament i fatiga que com-
porta només tenir ganes d’estar estirat hores i hores al llit o 
al sofà, i una pèrdua d’interès per aquelles activitats o 
coses que abans motivaven i que ja no es poden sentir 
com engrescadores o divertides. 



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què puc fer?

Si s’experimenten com a mínim 3 dels símptomes 
descrits, seria indicat demanar assessorament a un 
especialista en salut mental. 

Sovint la persona que experimenta un trastorn bipolar 
no és capaç de comprendre o explicar el que li està 
passant, però aquests canvis son visibles per les perso-
nes que té al seu voltant, que poden recolzar i orientar 
a la persona per a buscar atenció especialitzada.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

TRASTORN BIPOLAR

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

    Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

     Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens 
la possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ SÓN?

QUINS PROFESSIONALS EL COMPOSEN?

QUAN HAURIA DE DEMANAR ATENCIÓ?

QUIN TIPUS DE TRACTAMENT PUC REBRE?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Què és?

El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) inclou dispositius especialitzats per l’atenció a la salut 
mental,  com els centres de salut mental infantils i juvenils, per 
adults, hospitals de dia, unitats d’hospitalització o serveis de 
rehabilitació comunitària.

Aquests dispositius tenen equips multidisciplinaris formats per 
professionals amb diferents formacions acadèmiques i funcions 

assistencials com metges, psicòlegs, infermers i treballadors 
socials. Aquests professionals treballen en equip per oferir una 
atenció integral cuidant tots aquells aspectes relacionats amb la 
salut emocional i física de les persones.

Els serveis més propers són els centres de salut mental desple-
gats en tot el territori i als que s’accedeix per derivació dels 
pediatres i metges de capçalera dels centres d’atenció primària.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

EQUIP DE SALUT MENTAL 
MULTIDISCIPLINAR
Fitxa informativa

Qui m’atendrà?

METGE PSIQUIATRA: aquest metge atén i ajuda a aquelles 
persones que pateixen o sofreixen problemes emocionals o 
trastorns mentals.
PSICÒLEG CLÍNIC: el psicòleg ha sigut instruït en tots aquells 
aspectes relacionats amb la manera que els humans pensem, 
sentim i ens relacionem amb els altres.
Els coneixements d’ambdós professionals els acredita per 
poder diagnosticar i tractar les diferents alteracions emocio-
nals i mentals. Com a metges, els psiquiatres també poden 
prescriure medicació si és necessari.
INFERMER: dóna atenció a les necessitats bàsiques i 
complexes de les persones, tenint cura dels hàbits de la nostra 
vida diària i promovent conductes saludables per mantenir el 
nostre benestar físic i emocional.
TREBALLADOR SOCIAL: promou la millora de les condi-
cions socials que incideixen en el desenvolupament de la 
persona i la comunitat.

EDUCADOR SOCIAL: dóna resposta a les demandes 
d’accés a la cultura, el benestar i la participació social de la 
persona. Ofereixen atenció formativa no reglada i assistencial 
a aquelles persones amb problemes socials, persones en risc 
d’exclusió o amb problemes d’adaptació al seu entorn, i 
afavoreixen l’accés als diferents recursos en la comunitat.
TERAPEUTA OCUPACIONAL: professional que avalua i detec-
ta les necessitats de la persona pel desenvolupament de les 
activitats bàsiques de la vida diària, i el capacita amb eines i 
habilitats que milloren la seva qualitat de vida.

A més de les professions descrites anteriorment, segons el 
tipus de servei, poden ser presents altres professionals 
diferents per millorar l’atenció integral de les necessitats de la 
persona.

Quan s’ha de demanar ajuda?

Es convenient anar a un servei de salut mental quan alguna 
preocupació, malestar o alguna situació viscuda ens afecta 
de manera greu en una o varies àrees de la nostra vida, 
com a l’escola, la feina, les nostres activitats d’oci o a les 
nostres relacions amb la família i amics.

Les causes poden ser diverses i no a tothom ens afecta de 
manera semblant una mateixa situació. En un servei de salut 
mental s’atenen els problemes emocionals i mentals de 
l’individu amb l’objectiu d’eliminar el sofriment de la perso-
na i dotar-la de les eines adequades per fer front a la situa-
ció que ha creat el malestar.

Depenent del problema, la intervenció pot estar destinada a 
treballar amb la família per millorar la comunicació, ensen-
yar a la persona a adaptar-se més satisfactòriament al

seu entorn social o fer una intervenció terapèutica per la 
resolució d’un problema d’ansietat, un estat depressiu o 
altres trastorns.

Existeixen prejudicis o tabús respecte a realitzar una consul-
ta a aquests especialistes.  Es tendeix a pensar que si una 
persona es visita en un servei de salut mental només pot 
significar que té una alteració molt greu i es pot tractar 
d’amagar-ho per por a ser considerat un “boig”. Això no passa 
amb d’altres especialistes quan es tracta d’un malestar físic.

Aquesta visió dificulta en gran mesura, que les persones que 
pateixen  símptomes de malestar emocional i mental arribin 
als serveis adequats.



Si us plau, no llençis aquesta fitxa a la paperera. Pensa en el medi ambient i ajuda’ns
perquè sigui reutilitzada. Moltes gràcies.

Què és un tractament en salut mental?

El centre de salut mental realitza valoracions, diagnòstics i 
tractaments. Aquests són una indicació terapèutica que 
prescriuen els especialistes en aquesta àrea de la salut. Té 
l’objectiu de disminuir o resoldre les alteracions mentals i 
emocionals que s’expressen a través de símptomes. 

N’hi ha diferents tipus de tractaments en salut mental: 

Farmacològics: La medicació permet restaurar el balanç 
bioquímic del cervell per reduir o fer desaparèixer els símp-
tomes.
 

Psicològics: Mitjançant intervencions individuals,  grupals 
i/o familiars que tenen com a objectiu reflexionar, entendre 
i afrontar el malestar psíquic (que s’expressa a través del 
cos, de les emocions i/o la conducta) que causa una altera-
ció en la nostra vida quotidiana.

Pel districte de les Corts us podeu adreçar a:

CSMIJ de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmij@chmcorts.com

CSMA de Les Corts
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon: 93 419 14 59. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail : csmalc@chmcorts.com

Pels districtes de Sarrià i Sant Gervasi pots posar-te en
contacte amb:

CSMIJ de Sarrià–Sant Gervasi
Adreça: c/ Montnegre 21, 3a planta
Telèfon:93 419 09 19. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmij@chmcorts.com

CSMA de Sarrià-Sant Gervasi
Adreça: c/ Clos de Sant Francesc, 2-10
Telèfon: 93 280 56 70. Horari de 8:30 a 17:30
E-mail: csmassg@chmcorts.com

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

Com demanar ajuda?

Pots demanar ajuda als adults de confiança del teu entorn 
(pares, tutors o altres). També hi ha a la teva disposició dintre 
de la xarxa de salut pública diferents serveis que et podran 
donar orientació i atenció especialitzada si fos necessària:

     Pots trucar al telèfon de Sanitat Respon (061) per infor-
mació i orientació.

   Si el teu Centre Escolar disposa del Programa Salut i 
Escola, pots demanar visita amb el infermer/-a de la 
Consulta Oberta que et podrà assessorar.

    Al teu Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP), tens la 
possibilitat de consultar amb el teu metge pediatra o de 
capçalera sobre allò que et preocupa i et pot derivar al 
Servei Especialitzat en Salut Mental si és necessari.

     Els serveis especialitzats de Salut Mental a la xarxa 
pública són:

    · Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ). És el 
servei d’atenció especialitzada que dóna atenció a les 
necessitats biopsicosocials de Salut Mental en infants i 
adolescents menors de 18 anys, i les seves famílies.
  
    · Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). És el servei 
d’atenció especialitzada que dóna atenció a les persones 
majors de 18 anys.

Per cada districte de Barcelona hi ha un CSMIJ o CSMA 
referent, i la sectorització respon al Centre d’Atenció 
Primària (CAP).

Per a més informació

Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental o fer alguna consulta, entra a la nostra pàgina web:
www.espaijove.net



QUÈ ÉS?

QUINS SERVEIS TINC A LA MEVA DISPOSICIÓ?

QUINA ATENCIÓ DONEN?

QUINS PROFESSIONALS M’ATINDRAN?

A ON PUC ADREÇAR-ME PER ORIENTACIÓ?

Qui els gestiona?

El Servei Català de la Salut (CatSalut) és l’ens públic 
responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris 
de cobertura pública per a totes les ciutadanes i ciutadans 
de Catalunya.

En l’àmbit educatiu, el Consorci d’Educació de Barcelona 
és l’organisme encarregat de la gestió integral de l’educació 
a la ciutat, atenent les necessitats dels centres educatius i 
les seves famílies.

Si creus que tu o alguna persona propera està sofrint aquest problema emocional i estàs preocupat, dóna la volta a la fitxa...
Si vols informació sobre altres temes de Salut Mental entra a la nostra pàgina web: www.espaijove.net

XARXA COMUNITÀRIA
Fitxa informativa

Serveis educatius

EQUIP ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOPEDA-
GÒGICA (EAP d’educació)

És un servei de suport psicopedagògic i social als 
centres i a la comunitat educativa. Desenvolupen les 
seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn, 
amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professio-
nals del sector.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El Programa Salut i escola és una actuació promoguda 
pels departaments d’Educació i de Salut, per tal d’impulsar 
la promoció i prevenció de la salut a l’escola.

En aquelles escoles adherides a aquest programa s’ha 
iniciat la Consulta Oberta, on l’ infermer/-a del Centre 
d’Atenció Primària atén als joves de 3er i 4rt d’Educació 
Secundària Obligatòria (E.S.O.) resolent qualsevol dubte 
relacionat amb la seva Salut: 

La salut mental
La sexualitat
El consum de substàncies 
L’alimentació

Aquest espai dóna atenció sanitària amb garanties de 
privacitat, confidencialitat i proximitat.

Serveis sanitaris i socials

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (CAP)

L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés de 
les ciutadanes i ciutadans a l’assistència sanitària. 

El CAP és el primer lloc on s’ha d’anar quan es té un proble-
ma de salut o quan es vol prevenir quelcom. 

Els professionals sanitaris del CAP, com el metge o 
l’infermer, sempre estan molt a prop teu i de la teva família. 
Amb ells pots establir una relació personalitzada i de 
confiança, i  t’aconsellaran en totes les qüestions relacio-
nades amb la salut.

Al CAP tens un equip de professionals sanitaris per ajudar-
te a mantenir la teva salut i el teu benestar. 

CENTRES DE SERVEIS SOCIALS

Per tal de prevenir la marginació i promoure la integració 
d’aquelles persones o famílies que per raó de dificultats 
econòmiques, personals, discapacitat o d’altres motius es 
troben necessitades d’ajuda o de protecció social existeix 
una xarxa pública de serveis socials.

Qualsevol persona que visqui a la ciutat i es trobi en una 
situació de necessitat social o conegui algú que se’n 
trobi, pot adreçar-se personalment o per telèfon al 
centre municipal de serveis socials que li correspongui 
pel seu domicili.
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Pàgines Web consultades: 

 

Austràlia 

 Internacional Early Psychosis Asociation (IEPA) Melbourne, Australia; 

www.iepa.org.au 

 Early Psychosis Prevention and Intervention Center. Orygen Youth Health, Australia; 

www.eppic.org.au 

 Orygen Youth Health, Australia; www.orygen.au 

 National cannabis prevention and information center (ncpic). Orygen Youth Health, 

Australia; www.ncpic.org.au 

 REACH OUT, Australia; www.reach-out.com.au  

 HEADROOM, Australia. Information on Mental health by young people for young 

people; www.headroom.net.au 

 It’s All Right, Australia; www.itsallright.org 

 Sane, Australia; www.sane.org 

 Professional Counselling. Depression counselling and Psychologist Services in 

Australia; www.depression.com.au 

 Department of Health,Victoria, Australia; www.health.vic.gov.au 

http://www.iepa.org.au/
http://www.eppic.org.au/
http://www.orygen.au/
http://www.reach-out.com.au/
http://www.sane.org/
http://www.health.vic.gov.au/
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 Kids Matter Resource Center, Australia; www.kidsmatter.edu.au; 

www.apapdc.edu.au/kidsmatter. 

 Australia’s Youth Mental Health Foundation, Australia;www.headspace.com 

 Kids Helpline, Australia; www.kidshelp.com.au 

 Beyondblue: the national depression initiative, Australia; www.beyondblue.org.au. 

 

 

Canadà 

 Canadian Mental Health Association (CMHA), Canadà; www.cmha.ca/bins/index.asp. 

 Canadian Psychiatric Research Foundation (CPRF) o Healthy Minds Canada (HMC), 

Canadà; www.cmha.ca; http://healthymindscanada.ca/. 

 

Estats Units  

 National Institute of Mental Health(NIMH), Amèrica; www.nimh.nih.gov 

 CASEL. Collaborative for Academic, Social, and Emocional Learning, Amèrica; 

http://casel.org/ 

 Mental Health Amèrica (MHA), Amèrica; www.mentalhealthamerica.net; 

www.nmha.org. 

 UCLA School Mental Health Project. Center for Mental Health in Schools, Amèrica; 

http://smhp.psych.ucla.edu 

 International Obsesive-Compulsive Disorder (OCD) Foundation, Amèrica; 

www.ocfoundation.org. 

 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, America; www.aacap.org 

 University of California, Berkeley. Matthew Walker. 

http://newscenter.berkeley.edu/2010/02/22/naps_boost_learning_capacity/ 

 

Europa  

 

 YouthinMind, Anglaterra; www.youthinmind.info. 

 Organización Mundial de la Salud (OMS); www.who.int/es/ 

 SOS Drogas, Espanya; www.sosdrogas.com 

 www.elpais.com/articulo/espana/alcohol/drogas/provocan/50000/ 

accidentes/ano/elpepuesp/20080717elpepunac_11/Tes 

 http://digestive.niddk.nih.gov/spanish/pubs/cirrhosis/ 

 

Catalunya 

 Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; www.gencat.cat/salut/ 

www.gencat.cat/educacio/butlleti/professors/noticies/salutiescola.pdf 

 Consorci d’educació de Barcelona, Catalunya; www.edubcn.cat 
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http://www.headspace.com/
http://www.kidshelp.com.au/
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http://www.nimh.nih.gov/
http://www.mentalhealthamerica.net/
http://www.ocfoundation.org/
http://www.aacap.org/
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