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«Cal desestigmatitzar la 
malaltia mental en la infància»
El director de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu 
ens apropa en aquesta entrevista a la realitat de la malaltia mental
en la infància i l’adolescència i reivindica una normalització social 
d’aquests trastorns que permeti intervenir de forma precoç i eficaç
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L’Hospital Sant Joan de Déu ha publi-
cat recentment sota la seva coordina-
ció l’informe Trastorns del comporta-
ment en la infància i l’adolescència, què 
està passant? Quin era l’objectiu de 
l’estudi?
L’informe obeeix a una demanda que 
havíem detectat sobretot entre el col-
lectiu de pares i mares. El que s’ha vist és 
a partir d’estudis epidemiològics que es 
fan a Catalunya, com és l’Enquesta de 
Salut de Catalunya, que els trastorns del 
comportament en la infància són força 
prevalents. Al voltant d’un 9% de la 
població dels nens i adolescents tenen 
aquests trastorns. Així, aprofitant aques-
tes dades a nivell epidemiològic, el que 
hem fet és una revisió de tota la docu-
mentació que hi ha en aquest tema per 
veure com està el tema dels trastorns de 
conducta en l’edat infanto-juvenil. 

I què ens diuen les dades?
La percepció que tenim d’aquesta reali-
tat és que en cap cas són dades alar-
mants, sinó que obeeixen a que concre-
tament en el cas de Catalunya hi ha una 
xarxa d’atenció als problemes de salut 
mental de la població infanto-juvenil 
molt ben desenvolupada, sobretot si la 
comparem amb altres comunitats. Per 
tant, és probable que aquesta capacitat 
de detecció tant de les àrees bàsiques de 
salut com de la xarxa de salut mental 
realment sigui bona i detecti tota la 

casuística possible. Així, no és que hagin 
augmentat aquests trastorns respecte 
anys precedents, ni que siguin xifres que 
es puguin considerar alarmants, sinó que 
són trastorns que si fins ara la gent no els 
prestava massa atenció doncs probable-
ment ara se’ls mira amb més cura. 

Perquè la malaltia mental també 
afecta als infants, encara que ens costi 
acceptar-ho... 
Una de les lectures més importants 
d’aquest document és que la malaltia 
mental en la infància i l’adolescència exis-
teix. Nosaltres precisament el que volíem 
destacar és que moltes de les patologies 
que veiem en l’edat adulta ja existien en 
la infància, no es va diagnosticar bé, no es 
va tractar bé, i que lògicament en el 
decurs del temps ha anat evolucionant i 
apareix en l’edat adulta. Per tant, cal fer 
una revisió exhaustiva de possibles tras-
torns psiquiàtrics en la infància, perquè 
es tinguin instruments o criteris per diag-
nosticar correctament aquest tipus de 
trastorns: trastorn d’ansietat, trastorns 
depressius, trastorns de la conducta ali-
mentària, trastorns del comportament, 
trastorns generals de desenvolupament, 
com l’autisme, la síndrome d’Asperger, 
etc., malalties realment molt greus que 
tenen el seu debut durant la infància. 
Durant molts anys ens ha semblat que la 
malaltia mental era patrimoni exclusiu 
de la població adulta. Malauradament, 
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