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L’adolescència és una etapa de la vida associada 
freqüentment amb atributs com la indefinició, la in-
certesa i la vulnerabilitat. Principalment en les soci-
etats occidentals modernes, on aquesta categoria i 
construcció cultural ha cobrat un sentit i una condi-
ció de realitat social i subjectiva. Una part d’aquests 
atributs prové de denotar un període vital de canvis 
físics, psicològics i socials fins a l’edat adulta. Una 
altra part deriva de l’estatus social que connota i 
evoca: a aquesta condició intersticial entre la in-
fància i el món adult. Les i els adolescents semblen 
habitar un espai cronològic d’incertesa, tant per ells 
mateixos com per la mirada adulta. Són subjectes 

socials que evoquen alhora vulnerabilitat i cons-
trucció de futur, dependència i autonomia, riscos i 
expectatives. Probablement l’adolescència –o les 
adolescències, com preferim utilitzar aquí– consti-
tueix l’etapa de la vida més clarament ambigua tant 
per aquells que la travessen com pels qui intenten 
entendre-la i donar-li sentit.

Un dels aspectes que ajuden a potenciar aques-
ta aura d’indefinició i que, alhora, sol derivar en pre-
ocupació pel món adult, és el territori de l’emocio-
nalitat, els sentiments i els estats d’ànim. Els adults 
sovint es mostren refractaris o poc empàtics amb la 
freqüència, el to, la intensitat i la fenomenologia de 



l’emocionalitat adolescent. Tot i que s’hi 
reconeixen, alhora discrepen de la seva 
modulació, que és atribuïda a un moment 
difícil, al desenvolupament fisiològic i psi-
cològic i a la conformació d’una identitat 
encara en construcció. Aquesta situació 
passa a ser especialment rellevant a l’hora 
de valorar problemàtiques de salut mental 
en les i els adolescents. 

En aquests termes, sembla congruent 
entendre la vulnerabilitat emocional dels 
i les adolescents en relació al seu estatus 
intersticial, als determinants socials i als 
seus propis mons vitals. A més, probable-
ment, els i les adolescents són subjectes 
que travessen una major dependència de 
la sociabilitat per tal de constituir-se com 
a autònoms i construir expectatives i pro-
jectes de futur. Inclús, en alguns casos, la 
seva necessitat de sociabilitat pot resultar 
superior a les conseqüències del risc, ja 
que en aquesta arena és on es posa en joc 
l’autoestima i també la pròpia identitat: 
“ser algú”. 

Amb tot, en aquest període vital apa-
reix una sèrie de malestars i problemes 
de salut psíquica associats explícitament i 
enfront dels quals els i les adolescents van 
desenvolupant diferents estratègies de 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

gestió, autoatenció i cura. Davant d’això, 
un aspecte destacable és comprovar com 
es produeix un fenomen d’evitació dels 
serveis de salut mental. Diversos estudis 
indiquen que, en la majoria dels països 
que viuen un procés de capitalisme avan-
çat, només entre el 18% i el 34% dels 
adolescents amb trastorns de depressió o 
ansietat francs són assistits per professi-
onals de la salut mental o per metges de 
família, fins i tot, en els casos que aquest 
tipus d’atenció forma part de la cobertura 
oferta pels sistemes nacionals de salut. 

L’objectiu d’aquest article és analitzar 
aquest fenomen d’evitació dels serveis 
des d’una perspectiva dinàmica que ubi-
qui les representacions i pràctiques dels 
i les adolescents en una posició de major 
horitzontalitat amb els sistemes experts. 
Amb aquest propòsit hem inclòs les reco-
manacions que els propis adolescents ens 
fan per tal de millorar l’accés als serveis, 
posant-les en diàleg amb la visió dels pro-
fessionals. La idea de base és que aquest 
tipus de problemàtica no es pot entendre 
d’una manera comprensiva si no valorem 
adequadament el comportament soci-
al de l’evitació en el context dels models 
explicatius profans, així com en la relació 
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d’aquests amb els recursos professionals, 
incloent-hi les pròpies dificultats dels ser-
veis de salut per apropar-se als i les ado-
lescents, i tot allò que per ells està en joc. 

Metodologia

La nostra indagació és part dels resultats 
derivats del projecte d’investigació titulat 
“Els malestars dels adolescents: Estils de 
vida, salut mental i estratègies profanes 
per afrontar l’adversitat”, realitzat entre 
els anys 2013 i 2016. Aquest projecte es 



L’exploració de base es va dur a terme 
a partir de 105 entrevistes efectuades en 
profunditat i tres grups focals realitzats 
amb adolescents. La selecció dels entre-
vistats es va fer a partir del Panel de Fa-
mílies i Infància (PFI), una enquesta dis-
senyada i realitzada per l’Institut d’Infàn-
cia i Món Urbà (CIIMU), que es va iniciar 
el 2006 amb 3.004 adolescents residents 
a Catalunya i en el qual es recollia infor-
mació sobre estats d’ànim i diagnòstics de 
depressió/ansietat, entre altres elements. 
La mostra, de 105 entrevistats, va tenir 
en compte tres grups d’adolescents: 1) 
amb depressió/ansietat diagnosticada; 2) 
amb malestar autopercebut en termes de 
depressió, i 3)  amb absència de malestar 
i de diagnòstic. 

Les entrevistes es van realitzar a par-
tir d’un qüestionari semiestructurat amb 
38 preguntes amb l’objectiu d’analitzar 
les seves narratives sobre els malestars, 
les seves estratègies profanes d’afrontar 
l’adversitat i la seva visió del paper dels 
serveis professionals de salut i salut men-
tal en la resolució de les seves afliccions. 
Per a aquesta entrevista es va dissenyar 
una vinyeta inicial on un/a noi/a imagina-
ri/ària de disset anys (Juan en castellà/

Joan en català o María en castellà/Maria 
en català) mostrava símptomes de de-
pressió seguint els criteris que establei-
xen manuals a l’ús com el Diagnostical 
and Statistical Manual of Mental Disorders 
Version IV-TR de l’American Psychiatric 
Association, més conegut com a DSM-IV-
TR (APA, 2004), però sense explicitar-ne 
possibles motius o causes. 

El cicle d’evitació d’un grup  
d’adolescents catalans

Dels 105 informants que van ser entre-
vistats en la nostra investigació, solament 
21 (11 amb diagnòstic, 7 amb malestar 
i 3 del grup control) mostraren una acti-
tud explícita i clara de cerca d’atenció en 
l’àmbit professional davant els símptomes 
de depressió. No obstant això, sempre 
incorporaven altres recursos addicionals, 
com el suport de la pròpia xarxa social, 
i oferien diferents alternatives al tracta-
ment professional. Els motius de l’evitació 
es poden sintetitzar en dotze causes. Els 
quatre més freqüents i rellevants van ser: 
“Normalització del problema” (31), “Es-
tigma” (28), “Autoconfiança” (24) i “No 
cal ajuda professional” (24). En canvi, els 
motius menys referits van ser: “Dificultat 

va centrar en la població catalana i va ser 
finançat pel Ministerio de Ciencia e Innova-
ción del Gobierno de España i la Fundació 
Marató TV3. Va suposar una mobilització 
de recursos que va implicar diferents fases 
d’investigació, una tasca interdisciplinària 
de negociació d’estratègies metodològi-
ques i, també, una temptativa d’aplicar 
els resultats de l’estudi, com va ser l’ela-
boració d’una guia de bones pràctiques en 
l’atenció psicosocial d’adolescents, desen-
volupada de manera col·laboradora entre 
ells, els professionals i els investigadors.
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en l’accés”, “Tracte professional estere-
otipat” i “Desconeixement dels serveis”. 
Aquests últims van ser esmentats espe-
cialment pels i les adolescents amb diag-
nòstic i amb malestar. 

Els motius d’evitació dels nostres in-
formants s’han d’entendre com a dinà-
mics i interrelacionats entre si, en una 
xarxa semàntica que ofereix sentit als 
estats depressius i les eleccions sobre el 
tractament, siguin experts o llecs. Les 
causes d’evitació i les seves associacions 
es poden representar en base a tres grans 
conjunts de motius.

1) El primer grup es compon de causes 
associades amb la normalització del 
malestar i que se sintetitzen en la idea 
“d’estar normalment deprimit”. Aquí 
l’evitació prové del fet d’entendre que 
els recursos propis (confiança en un 
mateix i en la xarxa social) són sufi-
cients per resoldre els símptomes de 
depressió.

2) El segon grup es compon de causes 
associades amb la problematització 
del malestar i amb la decisió d’una 
possible cerca d’ajuda. Els obstacles 
aquí provenen del propi subjecte (au-
tonegació) i de l’accés als serveis (des-

coneixement de com accedir-hi, por a 
parlar amb un professional i que li de-
tectin un trastorn, dificultat en l’accés 
a causa del sistema de visites, etc.).

3) El tercer grup fa referència a l’avalu-
ació de les conseqüències viscudes o 
imaginades de l’atenció professional, 
tant a nivell del context social (estigma 
i vergonya) com en relació al tracta-
ment esperat en els serveis (desconfi-
ança sobre el resultat del tractament i 
expectatives d’un tracte estereotipat).
El límit entre el primer grup i el se-

gon remet a la definició profana d’un estat 
normal o patològic. El límit entre el se-
gon i el tercer es correspon amb l’elecció 
o no de cercar ajuda professional. Els tres 
conjunts (normalització, problematització 
i avaluació de les conseqüències) mostren 
una lògica temporal en forma d’itinerari. 
Primer, els subjectes normalitzen el seu 
malestar, tendeixen a confiar en els seus 
propis recursos i desconsideren la neces-
sitat d’una atenció professional. Davant 
la continuïtat i l’empitjorament dels seus 
símptomes comencen a problematitzar i 
es plantegen si no estaran negant la gra-
vetat del seu malestar; també es pregun-
ten quin recurs utilitzar, si seran capaços 

d’explicar a algú el que els passa i si rebran 
un diagnòstic en cas d’accedir als serveis. 
Seguidament, avaluen les conseqüències 
de l’atenció especialitzada en l’àmbit so-
cial (vergonya, estigma) i si rebran una 
assistència adequada a les seves neces-
sitats. Amb tot, aquestes tres etapes no 
segueixen un ordre purament seqüencial 
i unidireccional, sinó que el model o cicle 
d’evitació organitza la seva experiència de 
manera dinàmica i amb múltiples recur-
rències; per exemple, l’afectat pot visu-
alitzar les conseqüències de l’atenció en 
salut mental (com l’estigma) després de 
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a “depressió”. Però això no significa neces-
sàriament una concordança amb el model 
explicatiu professional, ja que estem da-
vant una noció popular que per la majoria 
no suposa la necessitat d’un tractament 
psicoterapèutic i/o psicofarmacològic. 
“Estar deprimit” és fer una davallada, es-
tar ratllat, sentir-se frustrat, preocupat, 
tancat en un mateix, com a conseqüèn-
cia de problemes interpersonals i afectius, 
però el llindar perquè sigui necessari un 
tractament implica un grau rellevant de 
severitat. En aquest sentit, “estar depri-
mit” no és percebut com un trastorn que 
necessiti atenció professional, sinó com 
un estat habitual de l’adversitat humana; 
una manera “d’estar normalment depri-
mit” derivada de les situacions de la vida 
quotidiana, com són els problemes en els 
estudis, amb la família, amb els amics, 
fins i tot, patir un desengany amorós, i, 
per tant, la tendència dins d’aquesta pers-
pectiva és que la seva resolució s’haurà 
de mantenir en aquest mateix àmbit so-
cial. Normalitzar un estat de depressió o 
un problema psicològic suposa restituir-lo 
al domini de l’experiència. Aquesta és una 
forma de despatologitzar-lo. Si pel pro-
fessional els símptomes de depressió són 

l’indici d’un procés psicopatològic, per ells 
es tracta de les seves vivències i trajectò-
ries biogràfiques. 

Els entrevistats i entrevistades consi-
deren que l’atenció professional és sola-
ment per a situacions especialment greus. 
Primer s’ha d’esperar que remetin els 
símptomes d’aflicció per si mateixos o amb 
una actitud activa sortint amb els amics o 
“traient-ho tot”. A més, la percepció més 
generalitzada és que la “depressió” és un 
problema que es resol amb l’afrontament 
personal per part de l’afectat, i que l’ac-
cés a una atenció especialitzada provo-
carà una important pèrdua d’autonomia 
personal i de control de la pròpia trajectò-
ria vital. Els problemes són d’un mateix i, 
per tant, també han de ser resolts per un 
mateix. Fins i tot es poden entendre com 
a massa personals per explicar-los a algú 
i, encara més, si es tracta d’una persona 
estranya. Accedir als serveis de salut per 
aquests motius s’entén com la conseqüèn-
cia d’una debilitat de caràcter que com-
portarà la incapacitat per resoldre per si 
mateixos problemes futurs i que generarà 
desconfiança en les seves pròpies capa-
citats. En relació amb això les persones 
entrevistades van assenyalar: 

prendre consciència que té un problema i 
optar per intentar la normalització del seu 
malestar.

Els significats plurals  
de l’anomenada depressió

La major part dels joves van definir la situ-
ació del personatge de la vinyeta amb què 
s’iniciaven les entrevistes qualitatives –en 
les quals es descrivia la simptomatologia 
de la depressió sense anomenar-la– com 
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“Hay muchos que no confían en 
ellos, no creen que les puedan ayudar. 
Es una persona desconocida, ¿cómo te 
va ayudar una persona desconocida? 
No sabe lo que hay en tu cabeza”. 

“No siempre ayudan. Y es muy di-
fícil abrirte a un desconocido que solo 
te va a mirar de manera analítica. 
Ayuda más abrirte a alguien más cer-
cano, o alguien ajeno pero que conoz-
cas, que a un señor con una bata que 
vaya escribiendo todo el rato todo lo 
que dices”. 

“Un amigo fue a un psicólogo pri-
vado y como era privado no confiaba 
en él porque pensaba: ‘si mi padre 
le paga, el psicólogo luego se lo va a 
contar todo a mi padre porque le está 
pagando’”.
Fins i tot aquells qui van realitzar una 

psicoteràpia en el passat o l’estan realit-
zant actualment tendeixen a normalitzar 
els seus estats com quelcom propi de la 
vida, dels conflictes amb la parella, amb 
els pares, amb els amics, etc. Les causes 
del malestar són interpretades en clau so-
cial i/o interpersonal i l’exercici individual 
és aprendre a “portar-les”, “suportar-les”. 
Els recursos profans associats amb l’au-

tocura són els primers en ser anomenats 
i valorats, incloent-hi la xarxa social on 
destaquen els amics propers i els progeni-
tors: “Un padre y una madre son los me-
jores psicólogos”, que poden dir “primero 
cálmate y luego hablamos” o “mi padre es 
un apoyo muy grande. Es como un psicó-
logo, así por decirlo un poco”. El psicòleg 
és sols “si no hay más remedio” o “bueno, 
si fuese un caso extremo. Algo muy, que 
vea: ‘Esto ya no puedo yo sola’”. La xar-
xa social adquireix, així, gran rellevància 
com a primer recurs al qual acollir-se. La 
família, especialment els progenitors, i el 
grup d’amics permeten mitigar el males-
tar o negociar la manera de resoldre’l, in-
cloent-hi la valoració de la seva severitat 
i la necessitat d’una atenció professional. 

La gestió adolescent dels malestars 

El primer acte de consciència en relació 
a la necessitat d’ajuda s’inicia amb la su-
peració de l’autonegació sobre la magni-
tud i la severitat dels símptomes. Aquesta 
consciència emergeix com a conseqüència 
de la duració del malestar o l’aparició de 
conductes inusuals, com quedar-se a casa 
tancat, perdre la gana o plorar sense mo-
tiu aparent. La severitat del problema i, 

per tant, la necessitat d’atenció professi-
onal és un tema negociat a la pròpia xar-
xa social dels afectats (família i amics) i 
no tant una decisió independent. Amb la 
consciència del malestar s’inicia un procés 
de problematització que implica, també, 
transcendir el llindar de la normalitat per 
inscriure’s en la patologia. 

El llindar per discriminar una situació 
que requereix ajuda professional és més 
lax i alhora més tendent a normalitzar els 
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símptomes en comparació amb el model 
explicatiu professional. L’autonegació és 
un obstacle citat principalment per les 
dones amb diagnòstic, i ser conscient 
d’això suposa, segons les seves pròpies 
narratives, sortir d’un “tancament de si 
mateixes” que els “impedeix veure” i ac-
ceptar “el que està passant”. Simultània-
ment emergeix la por a patir un trastorn 
mental, que és expressat en la idea de 
“tenir alguna cosa”, que “(els professio-
nals) et trobin alguna cosa”. Un element 
pertorbador en aquest procés de proble-
matització és la dificultat per expressar 

el propi malestar o per percebre’n les 
causes. Fins i tot alguns informants amb 
vivència de depressió van manifestar 
que s’adonaren que patien un proble-
ma de salut mental al veure’s incapaços 
de determinar i expressar el motiu de la 
seva aflicció, la qual cosa redundava en 
la por a parlar amb un professional i que 
aquest els pogués detectar algun tras-
torn mental.

Rere la potencial consciència de la 
magnitud del problema, emergeixen qües-
tions pràctiques d’accés als serveis i nous 
obstacles que se’n deriven. Els entrevis-
tats i entrevistades n’assenyalen fona-
mentalment dos: el desconeixement sobre 
a quin tipus de serveis acudir i els proble-
mes d’accessibilitat. Pel que fa al desco-
neixement indiquen les dificultats per dis-
criminar entre un psiquiatra i un psicòleg 
i saber quin és el professional més adient. 
Generalment es decanten per acudir a un 
psicòleg, perquè es considera menys es-
tigmatitzant en l’imaginari social. Llevat 
d’algunes excepcions, la majoria associa 
exclusivament la figura del psiquiatra amb 
la prescripció farmacològica i, a la vegada, 
desconsideren que el seu malestar es pu-
gui resoldre amb psicofàrmacs. A pesar de 

compartir el terme (que no el concepte) 
“depressió” amb el model explicatiu pro-
fessional, i que alguns verbalitzen la difi-
cultat per conèixer els motius del seu ma-
lestar, en el model profà es percep l’aflicció 
com a resultant de causes biogràfiques i 
psicosocials i, en aquesta mesura, s’haurà 
de resoldre en el mateix àmbit.

Pel que fa a les dificultats d’accessibi-
litat, s’al·ludeix a l’esforç i la “mandra” en 
sol·licitar una visita als serveis de salut, la 
por a oblidar la cita, la demora en ser atès 
i la tensió viscuda mentrestant (“què em 
diran, què no em diran”). També conside-
ren onerós l’accés a professionals privats, 
principalment psicòlegs, el que –junt amb 
una certa desconfiança sobre l’eficàcia de 
les teràpies i tractaments– redunda en 
més motivacions per evitar aquest tipus 
d’ajuda. En lloc d’això, emergeixen nova-
ment estratègies profanes, com tancar-se 
a l’habitació, plorar o esperar “que demà 
sigui un altre dia”.

L’estigma com a barrera en l’accés  
als serveis de salut mental

L’estigma associat als trastorns mentals 
és un dels motius més freqüents d’evitació 
dels serveis i és compartit amb una gran 
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ments com de l’ús que poden fer de la in-
formació confidencial, per exemple, amb 
la família. El segon és la visió de les te-
ràpies disponibles com a estereotipades i 
insensibles a l’especificitat del pacient. De 
fet, això és viscut com un desacord en-
tre l’adolescent que es dirigeix al servei 
per un problema biogràfic i relacional i la 
resposta profesional que obté, que s’albira 
en un codi psicopatològic que no entén. 

incloses les relacions terapèutiques. La 
vergonya adquireix, així, un caràcter de 
corporització i subjectivització dels preju-
dicis socials sobre els problemes de salut 
mental i, en aquesta mesura, conforma 
una de les causes d’evitació més evidents. 
Al seu torn, alguns informants afirmaven 
al respecte:

“Para no descubrirse a sí misma. 
Tenemos miedo a nosotros mismos. 
Miedo a qué nos va a decir ese señor o 
esa señora y a descubrir nosotros mis-
mos cuáles son nuestras razones de 
porqué estamos mal”. 

“A lo mejor no quiere contar sus 
problemas más íntimos a nadie. Siente 
vergüenza, siente que la van a analizar 
mucho, se van a reír de ella”. [¿Quién 
se va a reír de ella? ¿El especialista?]. 
“Sí, a lo mejor piensa que esas cosas 
son tan vergonzosas que no se pue-
den ni contar, que a lo mejor creen 
que está loca, que hablarán con sus 
padres y no quiere”. 
En aquesta sèrie de trajectòries, reals 

i imaginades, finalment emergeixen dos 
motius molt vinculats entre si. El primer 
és la desconfiança cap als professionals, 
tant en termes de l’eficàcia dels tracta-

transversalitat per part dels diferents en-
trevistats i entrevistades. Es planteja com 
un atribut relacional que opera principal-
ment en la distorsió social de la imatge 
del self i, alhora, en l’impacte que aquesta 
distorsió genera en la imatge que un té de 
si mateix. D’aquesta manera opera tant a 
nivell de la hetero-estigmatització com de 
l’auto-estigmatització. L’estigma es mate-
rialitza en la por al rebuig per part de la 
família i dels amics, amb la idea que el fu-
tur laboral i vivencial estarà compromès, 
i en sentir vergonya i culpabilitat. Alguns 
participants de l’estudi arriben, fins i tot,  
a indicar que utilitzant els serveis de sa-
lut mental no se soluciona el problema del 
malestar, sinó que se n’adquireixen dos: 
un trastorn mental i l’estigma associat.

Freqüentment, els i les adolescents 
manifesten entendre l’estigma i la ver-
gonya com dues cares de la mateixa mo-
neda. D’una banda, l’estigma adquireix 
una dimensió social atribuïda i, per tant, 
externa, tot i que també sigui interiorit-
zada i incorporada en el self mitjançant 
l’auto-estigmatització. D’altra banda, la 
vergonya es defineix com una de les fa-
cetes d’aquesta interiorització que porta a 
la inhibició en les relacions interpersonals, 
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sones que utilitzen els serveis, amb l’ob-
jectiu de mostrar-los com quelcom que no 
és rar, ni estrany, ni extravagant. Els edu-
cadors i educadores tenen un paper im-
portant en aquesta tasca. També els mass 
media amb la seva capacitat de divulgació 
i disseminació. 

Els i les adolescents participants in-
sisteixen en la necessitat d’incorporar-los 
com a agents actius en els processos de 
normalització per salvar la bretxa gene-
racional i les dificultats comunicatives de-
rivades d’aquesta. Per això subratllen no 
només que aquestes intervencions s’han 
de fer, sinó com s’han de fer; és a dir, afa-
vorint l’horitzontalitat i, per tant, atorgant 
protagonisme als propis adolescents. Al-
gunes idees que apunten en aquest sen-
tit són: a) la realització de workshops en 
el medi educatiu impartits no tan sols per 
experts sinó també pels mateixos adoles-
cents i joves, b) la inclusió de la proble-
màtica del help-seeking en els circuits dels 
mass media (sèries, notícies, publicitat), 
on siguin els propis adolescents els qui 
parlin del tema, explicant les seves expe-
riències i informant de quins temes es pot 
parlar amb un professional, quina és la 
ubicació dels serveis i com accedir-hi.

vistades van plantejar diverses recoma-
nacions per a la millora de l’accessibilitat 
a partir de la discussió sobre els resultats 
preliminars de la investigació. Aquestes 
recomanacions poden organitzar-se en 
dos grans temes: la normalització de l’ús 
dels serveis i la seva organització.

La normalització dels serveis d’atenció en 

salut mental

Els entrevistats i entrevistades indi-
quen que cal una acció robusta a nivell 
social ampli, encaminada a eliminar o, si 
més no, mitigar l’estigma associat a l’ús 
dels serveis de salut mental i que afecta 
tant a usuaris com a professionals, encara 
que, òbviament, amb un impacte vital di-
ferent. Per això, s’ha d’informar més àm-
pliament del paper que tenen els i les pro-
fessionals de la salut mental, normalitzant 
en l’àmbit cultural i en la quotidianitat la 
possibilitat del seu accés. L’escola és en-
tesa com un espai privilegiat per treballar 
aquesta normalització, mitjançant un tre-
ball crític dels estereotips associats amb 
els usuaris, però també amb els i les pro-
fessionals de la salut mental. Això es pot 
fer, entre altres mitjans, informant àmpli-
ament de la freqüència i el tipus de per-

D’aquesta manera, entre el que esperen 
de l’ajuda i el que reben o pensen que re-
bran es produeix un decalatge que redun-
da en l’evitació dels serveis. 

Recomanacions per a la millora  
de l’accessibilitat

En els grups focals subsegüents a les en-
trevistes realitzades, les persones entre-
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cial com en l’àmbit de les relacions amb 
els serveis. Això no obstant, hem conside-
rat que els obstacles percebuts estan inte-
grats relacionalment més que no pas pen-
sats i sentits com a barreres discretes. En 
aquest sentit, la nostra anàlisi indica que 
les causes de l’evitació s’organitzen des 
de la perspectiva dels i les participants de 
l’estudi en tres conjunts de motius d’evi-
tació: 1) derivats de la normalització del 
malestar emocional, 2) derivats de la pro-
blematització del malestar emocional i de 
l’accés, i 3) derivats de l’avaluació de les 
conseqüències de la cerca d’ajuda profes-
sional. 
    Els i les adolescents entrevistades en 
aquesta investigació proposen recoma-
nacions que es poden i s’han de tenir 
en consideració. La normalització de l’ús 
dels serveis de salut mental a una esca-
la educativa i social més àmplia és una 
necessitat per evitar l’estigmatització i, 
consegüentment, l’evitació dels serveis. 
El mateix podem dir sobre la demanda 
d’una relació clínica basada en la valo-
ració de l’especificitat biogràfica (veure 
el pacient, no sols la categoria diagnòs-
tica) i en l’acompanyament. Cal destacar 
altres recomanacions, com la flexibilitat, 

nal-pacient. També suggereixen que sigui 
ràpida i sense períodes molt dilatats entre 
les consultes. A més, apunten la neces-
sitat de flexibilitzar i adaptar els horaris 
de consulta, ja que els serveis públics es-
pecialitzats atenen generalment en horari 
lectiu, la qual cosa implica que hagin de 
sortir del centre escolar i, per tant, justifi-
car la seva sortida, perdent així la privaci-
tat i exposant-se a la vergonya i l’estigma. 
Així mateix, recomanen que el o la profes-
sional no es passi l’estona de la consulta 
transcrivint. Pel que fa a l’àmbit educatiu, 
indiquen la necessitat de crear o reforçar 
la figura del mediador i proposen poten-
ciar la informació en llocs freqüentats per 
joves (centres cívics, centres esportius, 
etc.). El mediador és entès com una figura 
a la qual poden sol·licitar informació sobre 
els serveis i els professionals disponibles. 

Conclusions

Aquest estudi explora des d’una perspec-
tiva qualitativa els motius que porten als i 
les adolescents a evitar els serveis de salut 
mental i aporta les recomanacions ofertes 
per aquests per tal de millorar l’accessi-
bilitat als serveis. En l’anàlisi emergeixen 
diferents motius, tant en l’àmbit psicoso-

L’organització dels serveis

Els i les participants del nostre estudi 
consideren que per afavorir el help-seek-
ing els serveis s’han d’organitzar més en-
torn del concepte d’atenció propera, per-
sonalitzada i continuada. Per això, s’han 
de centrar més en l’atenció que en els 
aspectes burocràtics, més en la flexibili-
tat que en el tracte formal o formalista, 
més en la singularitat subjectiva que en 
els models protocol·litzats, els quals con-
sideren estereotipats i un obstacle en si 
mateixos. En canvi, consideren molt ade-
quada la proximitat amb els pediatres, per 
ser professionals de referència en les se-
ves trajectòries vitals i, en aquest sentit, 
reforcen el seu paper. Són conscients que 
en el trànsit de la infància a l’adolescència 
primerenca es generen discontinuïtats i 
transformacions que s’haurien de resoldre 
amb una major coordinació entre els i les 
professionals i amb un acompanyament 
que permeti que el vincle professional-
pacient se sostingui en el temps. 

Entre altres iniciatives, proposen que 
la primera consulta amb el o la professio-
nal de salut mental pugui ser domiciliària, 
amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i 
propiciar una bona comunicació professio-
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almenys en la primera trobada en-
tre professional i pacient, per crear 
una aliança terapèutica adequada 
que permeti conjurar la por i crear la 
confiança per narrar les seves pre-
ocupacions o afliccions. Finalment, 
cal dir que el conjunt d’aportacions 
dels i les adolescents van ser la base 
de l’elaboració de la guia de bones 
pràctiques en l’atenció psicosocial 
en joves i adolescents, desenvolu-
pada per l’equip d’investigació; una 
guia que intenta donar llum a la veu 
de les persones en l’abordatge dels 
malestars i la construcció dels itine-
raris de recuperació en l’àmbit de la 
salut mental. 
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Correa-Urquiza, M. (2018). La condición del diálo-
go: Saberes profanos y nuevos contextos del 
decir. Revista de la Asociación Española de Neu-
ropsiquiatría, 38(134), 567-585 
En aquest article l’autor analitza la possibilitat de 
trobades i diàlegs entre sabers profans i sabers 
experts a l’hora de pensar el sofriment psíquic i 
proposar opcions de cura atentes a la seva com-
plexitat inherent. Els “sabers profans” existeixen, 
“estan aquí” i operen quotidianament –clandesti-
nament– malgrat que el sistema d’abordatge a la 
salut s’articuli gairebé exclusivament a partir dels 
sabers experts derivats de les disciplines.

Martínez-Hernáez, A.; DiGiacomo, S.M.; Carceller-
Maicas, N.; Correa-Urquiza, M.; Martorell-Pove-
da, M.A. (2014). Non-professional-help-seeking 
among young people with depression: a qualita-
tive study. BMC Psychiatry 14(1), 1-11 
Els adolescents i els adults joves sovint pateixen 
malestar psíquic i depressió, però tendeixen a evi-
tar buscar ajuda professional. L’objectiu d’aquest 
estudi va ser explorar els motius de la cerca d’aju-
da no professional en una mostra d’adults joves 
residents a Catalunya amb símptomes depressius 
a través d’un estudi qualitatiu. A més, es va con-
vidar els subjectes a oferir les seves recomana-
cions per fer més accessibles els serveis de salut 
mental.

Carceller-Maicas, N. et 
al. (2013)
Orientaciones para las 
buenas prácticas en la 
atención psicosocial de 
jóvenes y adolescentes
Tarragona: Publicacions 
URV

Una guia pràctica elaborada en col·laboració amb 
adolescents, joves i professionals per pensar les 
maneres d’abordar el malestar i el sofriment psí-
quic contemporani. La raó pràctica de la seva ela-
boració és la infrautilització dels serveis professio-
nals per part d’aquest grup d’edat davant situaci-
ons de depressió i ansietat, principalment; encara 
que, també, davant els malestars propis del cicle 
vital. La raó més teòrica, tanmateix, transcendeix 
l’objectiu específic per delinear un mode d’inves-
tigació-participació propi de la salut mental col-
lectiva.

PER LLEGIR

Kleinman, A. (1988)
The Illness Narratives: 
Suffering, Healing, and the 
Human Condition
Estats Units: Basic Books

Kleinman va desenvolupar el concepte de models 
explicatius que inclou tots els actors del procés de 
malaltia i el seu tractament: el malalt, la família 
i els professionals de la salut, tenint en compte 
tant els sabers experts com els sabers profans, 
concepte clau en Antropologia de la Salut que fa 
referència al model explicatiu des de l’experiència 
dels subjectes en els seus itineraris vitals. Aquests 
sabers s’entenen en la necessària complementari-
etat, conflicte i negociació amb els sabers experts 
a l’hora de pensar en un abordatge ampliat de la 
salut que doni compte de la complexitat del feno-
men. En aquest llibre, l’autor planteja la necessi-
tat de donar lloc a les narratives de l’aflicció com 
a element fonamental per a una comprensió dels 
processos de salut, malaltia i atenció.
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Correa-Urquiza, M.; Rius Sagrera, A.; Segura 
Cuella, R. (dirs.) (2013)
Adolescències: crisis, malestar i creixement 
[Documental] 
Espanya, 27 min

Documental realitzat per un equip de la 
Universitat Rovira i Virgili en el marc del 
projecte d’investigació “The emocional dis-
tress of adolescents” finançat pel Ministerio 
de Ciencia e Innovación del Gobierno de 
España i la Fundació La Marató de TV3, en 
els resultats del qual se centra el present 
article.

PER VEURE

COVID i salut mental

La Fundació Autònoma Solidària, en una convo-
catòria extraordinària per a projectes orientats 
a reduir l’impacte social negatiu de la Covid-19, 
finança el projecte d’AFIN, liderat per la IP Dia-
na Marre, “La cura de la salut de persones amb 
diagnòstic de trastorn mental greu en la pandè-
mia COVID-19: acció-participació en educació 
per a la salut”. Aquest projecte compta amb 
la col·laboració de les associacions Radio Niko-
sia i l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut 
Mental (ASCISAM). L’objectiu d’aquest estudi 
és conèixer quines són les necessitats dels usu-
aris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de 
Catalunya en la situació actual de pandèmia, 
conèixer també quina atenció s’està donant des 
d’Infermeria de Salut Mental Comunitària i com 
aquesta atenció ha canviat respecte a l’atenció 
que es donava prèviament a la pandèmia. Els 
resultats permetran consensuar i traçar estra-
tègies comunes entre usuaris i Infermeria de 
Salut Mental que millorin la repercussió negati-
va de la pandèmia COVID-19.
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NOTÍCIES AFIN

Llançament de la web Transformadopción

Irene Salvo Agoglia lidera el projecte “Repensando la Adop-
ción desde la Perspectiva de los Niños, Niñas y Adolescentes”, 
finançat per l’Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(ANID), de Xile. Aquest projecte se centra en la investiga-
ció especialitzada sobre adopció i la seva respectiva trans-
ferència a l’aplicació efectiva del Dret a Viure en Família, el 
Dret a la Identitat i el Dret a la Participació Infantil en l’àmbit 
de l’adopció. Associat a aquest projecte, s’ha llençat el lloc 
web especialitzat TRANSFORMADOPCIÓN. Aquest web comp-
te amb diversos recursos i informació de qualitat derivada 
d’investigacions interdisciplinàries dirigides a múltiples ac-
tors de l’àmbit de les polítiques públiques, les intervencions 
professionals i la investigació, i als protagonistes directes de 
l’adopció (persones adoptades, famílies adoptives, famílies 
d’origen, etc.). A través d’aquest lloc, s’intenta construir col-
laboracions i ponts entre totes les persones involucrades, per 
tal d’assolir avenços significatius i respondre efectivament als 
múltiples desafiaments presents i futurs en aquest camp, a 
nivell xilè, regional i global.

https://vimeo.com/82190200.
https://transformadopcion.com/


AFIN nº 129

p.  14

Nou llibre sobre Antropologia i Reproducció

Diverses membres d’AFIN han participat en The Routledge 
Handbook of Anthropology and Reproduction, de pròxima 
publicació, en el qual, a través dels seus trenta-nou ca-
pítols, reconegudes acadèmiques internacionals en Antro-
pologia Biològica, Arqueològica, Lingüística, Social i Cultu-
ral mostren els contextos, condicions i contingències que 
marquen i conformen les experiències reproductives, com 
sempre travessades pel gènere, la raça i la classe. Es tracta 
d’una obra de gran interès per acadèmiques i estudiants, 
així com per professionals de totes les disciplines interessa-
des en l’estudi de la reproducció. 

Chandra Clemente i Alexandra Desy  
a la Universitat de Bergen

Alexandra Desy i Chandra Clemente van ser seleccionades per participar en els 
cursos d’estiu organitzats per la Universitat de Bergen, que tenen com a objectiu 
analitzar les interdependències de la ciència, la societat i els desafiaments globals, 
destinats a doctorands i doctorats junior. En particular, Alexandra i Chandra van for-
mar part del curs “Salut reproductiva: dinàmiques locals/globals”, junt amb dotze 
persones més de diversos països del món.  

Xerrades a les escoles

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha atorgat dues subvencions al Centre AFIN, 
que permetran fer xerrades gratuïtes, entre setembre i desembre de l’any 2021, a 
les AFA de les escoles dels barris de Gràcia i Les Corts, respectivament. Es tracta 
de xerrades que ofereixen a les famílies recursos pràctics per a l’educació dels in-
fants, que han sortit de les investigacions que desenvolupen les pròpies integrants 
del grup AFIN. 

https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Anthropology-and-Reproduction/Han-Tomori/p/book/9780367278366
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Anthropology-and-Reproduction/Han-Tomori/p/book/9780367278366


AFIN en formacions  
sobre tecnologies reproductives

Diana Marre i Sofía Gaggiotti participaren, els dies 6 i 13 
de maig, en el “I Curso de Medicina Reproductiva en entor-
no virtual 3D”, organitzat pel Servei de Medicina Reproduc-
tiva de l’Hospital de Sant Pau-Fundació Puigvert. El curs 
tenia com a objectiu donar resposta, de manera pràctica 
i dinàmica, a les necessitats formatives sobre Reproduc-
ció Assistida entre residents d’Obstetrícia i Ginecologia. A 
través de casos clínics, que es van treballar en grups de 
5-6 persones amb un tutor o tutora per grup i a través 
d’una plataforma d’entorn virtual 3D (3D Virbela ®), es 
van donar eines bàsiques per abordar de manera pràctica 
diferents situacions clíniques que poden donar-se, tant en 
l’àmbit d’atenció primària com en el context hospitalari. 

D’altra banda, Diana Marre va participar, entre els dies 
21 i 23 de juny, en el Taller virtual “Nuevas fronteras en 
tecnologías reproductivas. Interrogando la reproducción 
en el siglo XXI: ¿cómo influyen en los países de tradición 
católica?”, organitzat per la Red Latina de Investigadores 
en Biotecnologías Reproductivas (REDLIBRE), grup inter-
disciplinari i interuniversitari, especialitzat en biotecnolo-
gies reproductives d’Europa i Amèrica, amb la presentació 
“Viajes transfronterizos en el Sur de Europa en el siglo 
XXI” en el panel titulat “Vínculos, familias y Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida (TRHA)”. La retransmissió 
del taller es va poder seguir a través de YouTube.
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L’atenció a la infància tutelada en els centres educatius

Per als qui viuen en centres o famílies d’acolliment i per als qui van arri-
bar a la seva família a través de l’adopció, l’escolarització no és sempre 
un camí de roses. La recerca ha demostrat que els centres escolars ten-
deixen a assumir que les trajectòries vitals i les situacions familiars de 
l’alumnat són homogènies, la qual cosa resulta en pràctiques excloents 
o poc sensibles cap als qui no viuen amb les seves famílies d’origen. 
Com afirma l’antropòloga Chandra Clemente de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, “demanar-li que porti una foto de quan era bebè a 
una nena adoptada que possiblement no té a penes informació sobre 
els primers anys de la seva vida la situa en una situació molt incòmoda 
i pertorbadora; el mateix succeeix quan se li demana a l’alumnat que 
empleni una fitxa amb un arbre genealògic en el qual no és possible encaixar la seva realitat 
familiar”.

A més d’haver estat separada de les seves primeres famílies, bona part de la infància tute-
lada o adoptada ha experimentat també altres situacions que han impactat els seus processos 
de desenvolupament, com la institucionalització, les cures negligents o situacions de violència o 
maltractament. Els centres educatius necessiten informació que els permeti interpretar correc-
tament les seves reaccions i necessitats, de manera que puguin acompanyar-los adequadament 
en la seva vida escolar i permetre’ls desenvolupar tot el seu potencial.

El projecte Brighter Future, finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea i coordinat 
des de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat un manual per a professorat de primà-
ria i secundària amb informació i estratègies que facilitin la inclusió escolar d’aquest col·lectiu. 
De la protección a la inclusión ofereix en les seves pàgines elements de reflexió i recomanacions 
pràctiques que contemplen les realitats específiques de nens, nenes i adolescents tutelats per 
l’Estat o que van arribar a les seves famílies a través de l’adopció, inclosos els qui van arribar 
al país sense figures parentals que els acompanyessin. El manual ha estat publicat en anglès, 
holandès, italià i castellà i està disponible per a la seva descàrrega a la pàgina web del projecte 
(brighterfutureproject.eu), on també es poden consultar els altres productes d’aquest.

http://brighterfutureproject.eu/
http://brighterfutureproject.eu/files/2021/06/BF_Handbook_es.pdf


Repertoris ètics en la ficció infantil

Recentment s’ha publicat 
el llibre Enseñando a sen-
tir. Repertorios éticos en 
la ficción infantil, de Ma-
carena García González, 
membre d’AFIN. L’obra 
explora les relacions entre 
ètica i estètica en la ficció 
per a infants, centrant-se 
en temes considerats com

a «difícils» o «controvertits», segons les con-
sideracions actuals sobre el que seria apropi-
at per a nens i nenes. L’autora examina crí-
ticament la premissa que la literatura infantil 
serveix per aprendre d’emocions, qüestionant 
les epistemologies adultistes i les aprehensions 
conservadores subjacents quan els llibres s’uti-
litzen per ensenyar a sentir. En vuit capítols 
explora diferents temes –empatia, violència, 
xenofòbia, mort, migració, gènere i pobresa, 
entre altres– en llibres infantils, animacions ci-
nematogràfiques i en els discursos i pràctiques 
que apareixen des de diverses institucions que 
modelen el consum cultural dels nens i les ne-
nes. La pregunta que es va teixint al llarg del 
volum és com certs repertoris emocionals que 
s’ofereixen i afavoreixen en la ficció infantil for-
men un entramat amb les inequitats i exclusi-
ons de la societat contemporània. 

SexAFIN, educació afectivosexual i reproductiva 

“SexAFIN, educació afectivosexual i reproductiva” es un projecte d’educació sexual amb les comunitats 
educatives a les escoles de primària, que tanca el seu quart any consolidant i ampliant el projecte. SexAFIN 
es porta a terme amb infants, professionals de l’educació i famílies i té com a objectiu contribuir a un 
desenvolupament integral del benestar en la salut sexual i reproductiva de nens i nenes a través de 
metodologies participatives.  

Durant el curs acadèmic 2020/2021 hem realitzat diversos projectes SexAFIN:
•	 SexAFIN-Penedès: La continuïtat del projecte en les tres escoles del Penedès -per tercer any 

consecutiu en una d’elles i quart any en les altres dues-, ha permès que el professorat estigui produint 
activitats a realitzar amb els infants amb l’assessorament de SexAFIN. La presència del professorat 
en els nostres tallers, així com la devolució de resultats i les coformacions portades a terme els últims 
anys, han permès que els professionals de l’educació obtinguessin les eines necessàries per treballar la 
sexualitat a les aules de manera autònoma. 

•	 SexAFIN-APS: Aquest any hem iniciat un projecte d’Aprenentatge i Servei en una escola de Barcelona. 
Els nens i les nenes han realitzat tallers que els permetran dur a terme tres serveis a la comunitat, 
durant el primer semestre del següent curs acadèmic. En aquests tallers hem treballat qüestions de 
gènere, diversitats, cos i sexualitat amb infants de primer a sisè de primària. Així mateix, s’han realitzat 
diversos tallers amb professionals de l’educació i famílies. 

•	 SexAFIN-Ciudad Juárez: Entre el mes de febrer i març hem desenvolupat un projecte de cooperació 
universitària amb estudiants d’Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado 
de Chihuahua (Mèxic), realitzant un cicle de ponències on diferents persones vinculades al grup AFIN 
explicaven les seves investigacions sobre sexualitat i infància. L’objectiu d’aquest projecte és donar 
eines a les estudiants perquè puguin desenvolupar el projecte en les institucions educatives en les 
quals participen. 
En aquest curs, SexAFIN ha incorporat el format virtual per tal de realitzar més de vint xerrades a 

famílies sobre “Eines per parlar de sexualitat amb nens i nenes”.
Per més informació sobre el projecte, podeu contactar amb: c.afin@uab.cat.
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Curs virtual  
sobre coneixements etnogràfics

Carolina Remorini participarà com a docent en 
el curs “Trayectoria de vida en el marco de 
nuevos modelos y enfoques disciplinarios. El 
aporte del conocimiento etnográfico a proble-
mas aplicados”, que organitza el Laboratorio 
de Investigaciones en Etnografía Aplicada de 
la Universidad Nacional de La Plata (Argenti-
na). El curs es proposa abordar i discutir les 
perspectives relacionals i ecològic-contextuals 
com a vies privilegiades per a l’abordatge de 
les trajectòries vitals en relació amb les pro-
blemàtiques contemporànies que donin comp-
te de les vinculacions entre els nivells micro, 
meso i macro social. El curs es durà a terme 
de forma virtual.

Per consultar sobre el programa, docents, 
calendari i aranzels podeu accedir a aquest 
enllaç.
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Recursos gratuïts per combatre la violència contra la infància  LGTBI+

El projecte Diversity and Childhood ha presentat una sèrie de recursos 
gratuïts dirigits a professionals i a la societat en general per combatre 
la discriminació i la violència cap a la infància i l’adolescència LGTBI+. 
D’una banda, s’ha posat en marxa un curs massiu en línia (MOOC) de 
quatre setmanes de durada, en el qual ja hi ha gairebé 300 persones 
inscrites de tot el món. També s’ha publicat una guia sobre l’atenció a 
la infància LGTBI i de gènere no conforme dirigida a professionals, que 
està ja disponible en deu idiomes de la Unió Europea, inclòs l’espanyol. 
Finalment, s’ha presentat una APP, disponible per a Android i Apple, 
dirigida a nens, nenes i adolescents.

El projecte Diversity and Childhood, que ara entra en la seva fase final i en el qual han participat diverses 
membres d’AFIN sota el lideratge de Joan Pujol, ha estat finançat per la Unió Europea i dirigit per José Anto-
nio Langarita, de la Universitat de Girona. Mentre que la major part de les recerques sobre les violències cap 
a la infància i l’adolescència LGTBI+ s’han centrat en l’entorn educatiu, aquest projecte ha inclòs, també, 
en la seva anàlisi altres àmbits, com són: el dels serveis de salut, l’atenció a les famílies, l’espai públic i els 
mitjans de comunicació. Des d’una perspectiva que intentava anar més enllà de la comprensió de la violèn-
cia com una situació que implica persones individuals, s’ha contemplat aquesta com un factor estructural, 
que se sustenta en les comprensions socials binàries del gènere i la sexualitat.

Diversity and Childhood s’ha implementat en nou països europeus: Bèlgica, Portugal, Croàcia, Grècia, 
Lituània, Eslovènia, Hongria, Polònia i Espanya. Això ha permès una anàlisi comparativa de les realitats lo-
cals, així com un rellevament de les bones pràctiques a cada país. Els informes resultants poden consultar-
se a la pàgina web del projecte, des d’on també és possible inscriure’s gratuïtament per seguir en línia les 
sessions del congrés final del projecte, que tindrà lloc els dies 2 i 3 de setembre.

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/postgrado/verCurso.php?id=5448
https://www.fcnym.unlp.edu.ar/postgrado/verCurso.php?id=5448

