
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA-AM DE 

PRATS DE LLUÇANÈS EN NOM DEL JOVENT REPUBLICÀ PER RECLAMAR MESURES DE 

PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT MENTAL DEL JOVENT 

 

L’última dècada ha posat sobre la taula les conseqüències emocionals que pateixen 

milers de joves a tot el país a causa de les recurrents crisis que arrosseguem des del 

2008. Aquestes crisis han eixamplat les desigualtats socials, que són el principal 

determinant d’una mala salut, especialment entre el jovent. El deteriorament del 

benestar emocional pot derivar en l’aparició de problemàtiques de salut mental i la 

seva cronificació. La pandèmia, a més de no resoldre aquest fenomen, ha contribuït en 

l’agreujament d’una manera molt preocupant d’aquests problemes. 

Així doncs, la salut mental de la gent jove i la població en general, s’ha vist afectada 

per la modificació dels seus hàbits. L’anomenat confinament ha repercutit molt en el 

benestar emocional del jovent, i per exemple segons dades de la Federació de Salut 

Mental de Catalunya, l’estrès posttraumàtic s’ha triplicat. Posant dades sobre la taula 

per evidenciar la magnitud del problema, el suïcidi és la primera causa de mort no 

natural entre els joves d’entre 15 i 29 anys, un 80% de la gent jove ha expressat 

malestar o haver empitjorat arran del confinament i aproximadament un 60% ha 

tingut algun tipus d’ansietat. 

El Jovent Republicà i Esquerra Republicana considerem fonamental la tasca de detecció 

precoç i prevenció prèvia per tal d’evitar arribar a situacions límits que només suposen 

la punta de l’iceberg. Segons la mateixa Federació, el 50% dels problemes de salut 

mental sorgeixen abans dels 14 anys, i el 75% abans dels 25. Per tant, treballar la salut 

mental en la franja del jovent esdevé bàsic i repercuteix en el benestar emocional del 

conjunt de la societat.  

El jovent acumula problemàtiques de tot tipus com la reducció de pràctica esportiva, 

les classes en format virtual, el tancament de serveis i limitació de l’oci o la reducció de 

franges horàries de mobilitat. Són aspectes que afecten a tota la població, però que en 

l’etapa de l’adolescència i joventut esdevenen agreujants i creen un escenari molt 

perillós, com ja s’està demostrant.  

Recentment, la mateixa Unió Europea va declarar la salut mental com una prioritat i va 

assenyalar que cal enfocar aquests problemes des de les polítiques públiques, 

promovent un plantejament que s’amplia al conjunt de la població per tal de prevenir 

aquestes malalties i afrontar els problemes relacionats amb la discapacitat, l’estigma, 

l’exclusió social i les desigualtats. 

 

 

 



 

 

Per tot això proposem l’aprovació dels següents acords:  

PRIMER. Assegurar la implementació de l’Acord del Govern de la Generalitat 

215/2010, de 16 de novembre, pel qual es va aprovar el Pla integral d'atenció a les 

persones amb trastorn mental i addiccions 

SEGON. Posar en valor la tasca de totes les entitats que treballen per la sensibilització, 

el reconeixement i la defensa de les persones amb algun tipus de problema de salut 

mental així com les entitats juvenils que durant el confinament han treballat per posar 

dades sobre la taula i fer evident el greuge d’aquesta problemàtica, com el Consell 

Nacional de la Joventut o la Federació de Salut Mental Catalunya 

TERCER. Comprometre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a seguir lluitant per millorar 

les condicions de les persones amb trastorns mentals així com les seves famílies 

QUART. Promoure la creació d’espais i canals informatius i d’atenció a la salut mental a 

Prats de Lluçanès així com la posada en marxa de campanyes conscienciació i 

intervencions per promoure la salut mental del jovent. 

CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut 

Mental Catalunya. 

 

Prats de Lluçanès, 15 de gener del 2021 


