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1.
INTRODUCCIÓ

El sistema de sanitari espanyol s’ha vist 
envestit en 2020 i 2021 per una crisi sani-
tària sense precedents que ha superat el 
estrictament sanitari per convertir-se en 
una sindèmia. És a dir, es tracta d’una crisi 
d’orígens socials i, com a tal, es requereixen 
solucions que van més enllà de la medicina, 
com apunta el redactor cap de The Lancet 
Richard Horton. La vulnerabilitat social, 
econòmica, residencial, laboral i sanitària de 
la població predisposa de forma desigual a 
les persones a patir la malaltia.

Al nostre sistema de salut ha primat històri-
cament l’atenció sanitària focalitzada en 
el benestar físic de les persones i en erra-
dicar o minimitzar les malalties que afecten 
aquest benestar físic. Aquest enfocament 
s’evidencia en la invisibilitat i infrarepre-
sentació dels discursos i recursos sobre 
la salut mental i emocional com a part 
del benestar integral de la persona. Si 
en l’àmbit mèdic la salut mental està en un 
segon plànol, en l’àmbit social trobem una 
tendència generalitzada a amagar i invisi-
bilitzar qualsevol malaltia o trastorn mental 

per l’estigma social que hi ha creat en la 
nostra societat, i en moltes altres, contra les 
persones amb trastorns o malalties mentals. 
Les malalties i trastorns mentals t’expulsen 
del sistema productiu, i en les societats 
capitalistes aquesta expulsió del sistema 
productiu suposa l’exclusió econòmica, 
laboral, social i educativa.

Arran de la pandèmia, la salut mental s’ha 
posat en el punt de mira, s’han visibilitzat 
problemes que ja hi eren, però que estaven 
soterrats, s’han incrementat les persones 
amb problemes de salut mental a causa de 
l’aïllament social i problemes econòmics, ha 
augmentat la presència d’aquesta temàtica 
en els mitjans de comunicació i ha impactat 
en les agendes polítiques estatals i autonò-
miques amb cert vigor.

Les persones joves han patit l’espenta de la 
pandèmia, especialment, i els ha afectat a 
tots els nivells: educatiu, laboral, econòmic, 
social i sanitari. I com no, també els ha 
afectat a la seua salut mental. 
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S’han sentit jutjats, 
menyspreats i 
incompresos per 
la població adulta, 
fet que augmenta 
la distància entre 
ambdues generacions 
i els relats sobre les 
seues posicions en la 
societat.

L’objecte del present estudi és apropar-nos 
a la percepció social de la salut mental de 
les persones joves. Aquesta aproximació 
es fa des de dues perspectives, per una 
banda, des de la mirada de les persones 
joves i, per altra banda, des de la mirada 
de les persones expertes en salut mental 
i en joventut. 

Cal matisar que l’apropament d’ambdues 
perspectives es focalitza en trastorns o 
problemes de salut mental que s’han vist 
incrementats en la situació de pandèmia 
viscuda amb alta incidència en les persones 
joves com ara l’estrés, l’ansietat, la depressió, 
les addicions, el desbordament emocional 
o els trastorns de la conducta alimentària 
(com l’anorèxia, la bulímia, l’ortorèxia, la 
vigorèxia, entre altres). Per tant, s’han deixat 
fora d’aquest estudi altres malalties mentals 
com ara l’esquizofrènia, el trastorn límit de 
la personalitat, la paranoia, els trastorns del 
neurodesenvolupament i la demència, entre 
altres.

En definitiva, la finalitat del present estudi 
ha sigut apropar-nos a la percepció 
social sobre la salut mental de les 
persones joves amb la intenció de conéixer 
els discursos sobre salut mental de les 
persones joves i identificar els problemes 
associats i les necessitats no cobertes 
en aquesta matèria a què s’enfronten les 
persones joves valencianes, per tal de fer 
una proposta d’actuacions consensuada 
que minimitze els problemes detectats.

Els objectius del present estudi són els següents:

1. Conéixer els diferents discursos socials i relats sobre la salut mental de les persones 

joves.

1.1   Estudiar el tractament dels mitjans de comunicació sobre la salut mental de la 

joventut i el seu impacte en el col·lectiu jove. 

1.2  Estudiar els motius precipitants percebuts dels trastorns o malalties mentals en la 

joventut des de la mirada de les persones joves i d’experts. 

2. Estudiar l’impacte de la crisi social, econòmica, laboral i sanitària en la salut mental de les 

persones joves valencianes.

2.1  Identificar els principals problemes de les persones joves en matèria de salut mental

2.2 Estudiar els tractaments desenvolupats en relació amb trastorns i malalties mentals 

en joves. 

3. Aproximar-nos als discursos de les administracions públiques de caràcter territorial en 

matèria de salut mental de les persones joves.

3.1 Fer un recull dels diferents recursos disponibles per a fer front al patiment de les per-

sones joves. 

3.2 Identificar les deficiències i necessitats no cobertes en matèria de salut mental. 

4. Elaborar mesures consensuades i participades per a prevenir i tractar el malestar mental 

de les persones joves. 

Per tal de donar resposta als diferents 
interrogants, s’ha dissenyat una recerca 
amb triangulació metodològica, és a dir, 
la combinació de diferents tècniques de 
recerca quantitativa i qualitativa amb l’objec-
tiu de conéixer la realitat de forma completa 
i complexa i esbrinar convergències i diver-
gències entre els diferents interlocutors i 
interlocutores ( joves, joves diagnosticades 
i persones expertes en joventut i/o salut 
mental). 

Concretament, s’ha fet una enquesta a 
650 persones joves de la Comunitat 
Valenciana, s’han realitzat tres focus groups 
a persones joves per trams d’edat (15-17 
anys, 18-23 anys i 24-30 anys), s’han fet set 
entrevistes individuals semiestructurades i 
una entrevista grupal a persones joves diag-
nosticades amb algun trastorn o problema 
de salut mental i, per últim, s’han fet nou 
entrevistes individuals semiestructurades a 
persones expertes en joventut i salut mental 
(àmbit polític, social i sanitari).
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4.
APROXIMACIÓ A LA 
PRESÈNCIA DE LA SALUT 
MENTAL ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

2.
PRINCIPALS 
CONCLUSIONS 
DE L’ESTUDI

APROXIMACIÓ A LA 
PRESÈNCIA DE LA SALUT 
MENTAL ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

Les persones joves i les expertes coincideixen en què la salut mental és un tema 
desconegut, estigmatitzat socialment (amb major intensitat entre la població 
adulta) i secundari (tant en termes de salut com en prioritat política). 

Les persones joves consideren que el sistema sanitari tracta la salut mental com 
una dimensió secundària de la salut, molt per darrere de la dimensió física. A 
més, assenyalen que la salut mental no és una prioritat política i la inversió en 
aquest servei és insuficient per garantir una atenció digna a la ciutadania en 
general i a les persones joves en particular. 

L’estigma social produeix una manca de suport social i temor de les persones 
joves a anomenar i expressar les seues emocions, fet que invisibilitza els 
problemes de salut mental al si de la societat.  Aquesta estigmatització té 
conseqüències sobre la salut de les persones joves, bé per la necessitat de 
mantenir el silenci sobre el malestar experimentat i l’evolució d’aquest, bé per l’ús 
generalitzat d’internet per a l’autodiagnòstic i l’autotractament. L’estigma social 
sobre la salut mental es converteix en un veritable risc per a les persones amb 
problemes de salut mental. 

La invisibilització i infravaloració de la problemàtica genera una baixa i insuficient 
inversió en aquesta matèria, el que es materialitza en el fet que el sistema sanitari 
i la societat en el seu conjunt no està preparat per a donar resposta i fer front a 
les necessitats derivades dels problemes de salut mental.

La pandèmia visibilitza els problemes de salut mental abans soterrats amb major 
o menor intencionalitat. Aquesta visibilització fomenta una major empatia cap als 
problemes relacionats amb la salut mental i ha servit com recurs pedagògic per 
posar nom a diferents malestars, normalitzar el problema i demanar ajuda 
professional.

Persones joves i expertes coincideixen que la pandèmia ha aguditzat els 
problemes de salut mental que algunes persones ja patien i ha generat 
malestars nous en població de totes les edats que abans no hi era.

Les problemàtiques més freqüents entre les persones joves són: l’ansietat, 
l'estrés, la depressió, problemes d’autoestima, els trastorns de la conducta 
alimentària (TCA) i les addiccions a substàncies (estupefaents i alcohol) i al joc en 
línia. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Les persones expertes criden l’atenció sobre l’augment de les conductes 
suïcides, de les que estan donant part els centres educatius i també estan 
reflectides en les estadístiques de morts per suïcidi en menors de 39 anys en la 
Comunitat Valenciana. 

Les principals causes dels problemes de salut mental de les persones joves 
convergents entre persones joves i expertes són la inestabilitat econòmica i 
laboral, la impossibilitat de complir els cànons de bellesa i un ideal de projecte de 
vida, la pèrdua d’éssers estimats, ruptures amoroses, manca d’habilitats i 
competències emocionals, l’estudi i les restriccions socials durant la pandèmia. 
Tant joves com experts perceben que els problemes de salut mental són 
multicausals.

Les persones joves senten malestar a causa de la infravaloració i incomprensió 
de les persones adultes. Estan completament en contra dels termes que s’han 
popularitzat per a parlar de la població jove actual com a “generació de 
vidre/cristall”, ja que pensen que no s’ajusten a la realitat. El grup d’experts i 
expertes consultat destaca el paper determinista del món dels adults i dels 
progenitors.

Les persones joves parlen de la seua salut mental primer amb la família 
(principalment nucli familiar), la parella i el grup d’iguals i després amb 
professionals de la psicologia.

L’accés a una atenció psicològica de qualitat és percebut per les persones joves 
com car i complicat. S’observa en aquest punt l’efecte de classe en l’atenció 
sanitària infradotada en el servei públic de salut.

Les persones joves i els perfils experts consideren que la presència de la salut 
mental és escassa i insuficient als mitjans de comunicació. El tractament de la 
salut mental en els mitjans és negatiu, superficial, morbós i sensacionalista. 
Ambdós interlocutors consideren que cal formar en aquesta temàtica als 
professionals perquè els mitjans de comunicació puguen convertir-se en un 
instrument pedagògic en matèria de salut mental per a la ciutadania i treballar 
per evitar que aquesta temàtica siga un tabú, tant als mitjans com a la societat 
en general. 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Les persones joves consideren que hi ha un alt desconeixement dels recursos 
socials, educatius i sanitaris (públics i privats) destinats a la salut mental (en 
general i en particular a la de les persones joves).

El desconeixement dels recursos es materialitza en una infrautilització i menor 
abast d’aquests. Paradoxalment, es percep que la sanitat pública està saturada i 
els recursos destinats a la salut mental són insuficients per a la demanda 
d’aquests. 

Critiquen la inexistència o ineficient comunicació dels serveis destinats a la salut 
mental orientat a les persones joves i demanden una major informació dels 
recursos existents, els requisits i les formes d’accés.

La percepció generalitzada de les persones joves i també dels experts és que els 
recursos d’atenció a la salut mental són insuficients i deficients. Les persones 
joves destaquen com a elements negatius de l’atenció sanitària de salut mental, 
la dilatada espera entre les sessions i l’escassa durada de cadascuna de les 
sessions (percebuda com a insuficient). 

Les persones expertes consultades consideren que hi ha una sobremedicalització 
de les persones joves. Aquest fet es percep com una conseqüència de la manca 
de recursos i de professionals de la psicologia en l’àmbit públic i de la necessitat 
de sostenir la situació de les persones joves diagnosticades per evitar que 
s’agreugen els quadres amb els quals es presenten. 

L’atenció psicològica privada està millor valorada que la pública en termes 
generals per part de les persones joves. Les persones joves perceben que el mal 
funcionament del servei públic d’atenció a la salut mental és la falta d’inversió en 
recurSos i professionals de la salut mental.

Les persones joves consideren que cal incorporar la salut mental en l’agenda 
política; invertir en recursos i personal per a l’atenció de la salut mental (tant dins 
del sistema sanitari com en les institucions públiques educatives); integrar de 
forma transversal la gestió de les emocions en l’educació formal i 
complementar-la en l’educació no formal; donar a conèixer els recursos de salut 
mental accessibles a la ciutadania i crear grups de suport entre iguals, entre 
altres actuacions.  

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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MARC CONCEPTUAL 
AL VOLTANT DE LA 
SALUT  MENTAL

PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
EN MATÈRIA DE SALUT 
MENTAL EN PERSONES 
JOVES

3.

A continuació es detalla el llistat de les demandes socials i sanitàries obtingudes als discursos 
de les persones joves i de les persones expertes.

Propostes estructurals des de la perspectiva social

• Canvi de cultura en la consideració de la salut mental: tots som susceptibles de patir una 

malaltia o trastorn mental.

• Polítiques socials que integren la salut mental de la ciutadania.

• Polítiques d’ocupació jove i garantia de drets laborals.

• Polítiques d’habitatge i polítiques per a l’emancipació jove.

• Crear espais d’encontre, proximitat i comunicació entre els joves i intergeneracionals.

• Impulsar xarxes de suport entre iguals.

• Ajudes econòmiques per a teràpies i tractaments.

• Implantar l’educació emocional en el currículum educatiu de Primària i Secundària.

• Promoure l’educació emocional en els diferents àmbits de la vida: sanitari, educatiu, laboral, 

familiar...

• Promoure la formació entre el personal docent per a saber com gestionar la relació amb 

alumnat que manifesta problemes de salut mental.

• Incorporar professionals de la psicologia (amb perfil clínic) als centres educatius de 

primària, secundària i universitat.

• Impulsar serveis d’acompanyament i suport psicològic fora de la institució sanitària.

• Promoure la valoració i diversitat dels cossos neutralitzant els discursos i les imatges dels 

mitjans de comunicació que fomenten el seguiment de cànons de bellesa excloents.

• Visibilitzar la salut mental als mitjans de comunicació. 

• Fomentar i difondre models socials desvinculats del consum normalitzat d’alcohol.

• Fiscalitzar l’accés al tabac, l’alcohol i els jocs en línia.

• Fomentar les activitats d’oci educatiu.

• Fomentar activitats dirigides a la joventut que fomenten la seua responsabilitat i autonomia.
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Propostes estructurals des de la perspectiva sanitària

• Més inversió per a tindre més recursos en l’àmbit sanitari i social.

• Més investigació en salut mental.

• Augmentar el nombre de professionals de la psicologia en l’àmbit públic.

• Incorporar la figura del psicòleg/a de capçalera en Atenció Primària per a la detecció i 

prevenció de casos.

• Crear espais de teràpia confortables i confiables.

• Concertar la teràpia psicològica per ajudar a descongestionar el sistema de salut públic.

• Treballar en mesures de prevenció del deteriorament de la salut mental.

• Impulsar campanyes periòdiques de sensibilització cap a la salut mental.

• Impulsar campanyes de prevenció del suïcidi.

• Adaptar les polítiques de salut mental que han resultat exitoses en altres territoris.

VALORACIÓ DE LA JOVENTUT VALENCIANA SOBRE ALGUNES 
PROPOSTES DE MILLORA

En línies generals, observem que totes les propostes d’intervenció en l’àmbit de la salut mental 
estan aprovades en l’enquesta amb notes superiors a 7,7 (notable). Concretament, les propos-
tes amb puntuació més alta són: “facilitar l’accés als professionals de la psicologia en altres 
àmbits diferents al sistema de salut”, “incrementar el nombre de professionals de salut mental 
en Atenció Primària” i “incrementar el nombre de centres especialitzats en salut mental” (amb 
els valors de 8,61, 8,52 i 8,40 respectivament). 

Gràfic 1. Mitjanes de les valoracions de cadascuna de les propostes 
següents.

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta realitzada en el present estudi a les persones joves 
valencianes.
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