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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ D’ERC SOBRE LA SALUT MENTAL I L’ATENCIÓ AL 
SUÏCIDI JUVENIL (Tram. 302-00125/12)  
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1. Fer una revisió de la cartera de serveis dels Centres de Salut Mental Infantil 

i Juvenil i el Centre de Salut Mental d’Adults, que permeti millorar 

l’acompanyament en el traspàs entre aquests serveis de salut mental. 

Incorporant la perspectiva juvenil i l’equitat territorial i assegurant, 

a través de protocols específics, la continuïtat assistencial entre un i 

altre centre i garantint el personal suficient.  

Transacció esmena 1 CeCP, esmena 1 PSC , esmena 1 Cs i punt 1 ERC 

2. Fer de la participació ciutadana, una eina imprescindible per seguir avançant 

amb les polítiques encarades a millorar la salut mental juvenil i facilitar 

eines a la població general per identifica problemàtiques de suïcidi i 

actuar de forma ràpida a través del sistema de salut, l’escola o la 

família.  

Acceptar esmena 2 PSC 

3. Incorporar, en els òrgans de participació de Salut Mental del Departament 

de Salut, la perspectiva juvenil, així com la dels supervivents, fomentant la 

participació d’associacions de joves i d’afectats i familiars.    

Acceptar esmena 3 PSC 

4. Elaborar un estudi que permeti entendre les evidències científiques de la 

associació entre l’ús de tecnologies mòbils i la depressió en els adolescents. 

Aquest estudi s’elaborarà amb perspectiva de gènere, intercultural i 

territorial.  

Acceptar esmena 2 CeCP 
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5. Establir un equip d’avaluació dels resultats del programa del Codi Risc 

Suïcidi per planificar noves actuacions i si s’escau, elaborar un Pla específic 

de prevenció de la conducta suïcida. 

6. Seguir millorant el registre del Codi Risc Suïcidi fent una anàlisi de les 

diferències entre centres i territoris, incorporant les possibles causes 

que poden determinar diferències territorials o de centre, així com 

assegurar un seguiment específic del fenòmen del suïcidi juvenil.  

Transacció esmena 6 PSC, esmena 3 CeCP i punt 6 ERC 

7. Dotar de recursos Seguir apoderant l’atenció primària per tal de 

garantir la detecció de tenir diagnòstics més precoços i fer una major 

prevenció de l’intent suïcida entre els i les joves del nostre país, així com 

formar els professionals en l’àmbit social, educatiu i de la societat 

civil per ser subjectes actius en un la de prevenció del suïcidi.  

Acceptar esmena 3 Cs  

8. Impulsar major coordinació entre departaments pel què fa a les polítiques de 

millora de la salut mental de la població jove i entre la vessant 

preventiva de salut pública i el CatSalut.  

Acceptar esmena 8 PSC 

9. Entendre l’escola com un entorn promotor de la salut dels adolescents. 

Apostar per accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions 

de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, 

la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en 

col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària 

presents en el territori. 

9.bis. Donar impuls a l'educació emocional a les escoles i instituts 
reforçant la formació continuada del professorat i oferir, des del 
Departament d'Educació continguts de qualitat per a que s'incorpori 
l'educació emocional a la programació en tota l'etapa educativa.  
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Acceptar esmena 4 CeCP 

10.Elaborar formacions descentralitzades del nou programa Salut i Escola, per 

assolir una òptima divulgació.  

11. Impulsar la creació de formacions específiques en competència 

emocional en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi juvenil, 

adreçat al professorat i als professionals que interactuen amb els 

infants i joves. 

Transacció esmena d’addició 10 PSC i esmena 6 CeCP 

 

Aprovat:   UNANIMITAT (129 vots a favor)  


