
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA CREACIÓ D’UNA MESA I
UN PLA DE SALUT MENTAL

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ja fa mesos que la salut mental dels nostres joves és un tema recurrent a l'esfera
política i mediàtica del nostre país. No és estrany perquè les dades són esfereïdores.
Segons l'informe elaborat pel Consell Valencià de Joventut prop del 81% dels joves
valencians  diuen  haver  patit  estrés,  el  73,38%  períodes  d'ansietat  i  el  46,15%
depressió.

No és només un sofriment juvenil, tot i que sembla que ho estan patint de manera més
acusada. Les dades proporcionades fa uns dies per l'Oficina de Salut Mental de la
Conselleria  de Sanitat  Universal  i  Salut  Pública  assenyalaven  que  hi  ha  hagut  un
increment del 94% en els casos reportats del 2019 al 2021. A més s'ha experimentat
un creixement d'un 17% en els pacients de psiquiatria infantil.
D'altra  banda,  les  dades  sobre  suïcidi  són  dramàtiques.  Segons  l'INE en  2021  el
suïcidi va ser la primera causa de mort externa a l'estat. Al País Valencià es van llevar
la vida un total de 438 persones, essent la tercera comunitat autònoma en nombre de
suïcidis, més de l'11% de les persones que es suïcidaren a Espanya vivien al País
Valencià. A més a més, les dades reflecteixen, que el suïcidi és la principal causa de
mort  no  natural  en  els  joves  d'entre  15  i  29  anys.  De  fet,  els  centres  educatius
valencians han vist com la seua quotidianitat s'ha vist trasbalsada per l'estat de la salut
mental  dels  seus  i  les  seues  estudiants,  doblant-se  les  conductes  suïcides  i  les
autolesions  entre  l'estudiantat.  Uns  centres  als  quals  els  hi  manquen  recursos  i
formació per a poder atendre aquesta situació de manera suficient.

Com bé assenyala també l'estudi del Consell Valencià de Joventut els problemes de
salut  mental  estan  molt  relacionats  amb  qüestions  que  remeten  a  condicions
estructurals  de  vida  i  que  no  es  modifiquen  amb  un  servei  puntual  de  consulta



psicològica, sense que això signifique que no siga necessari. La incertesa davant del
futur, la inestabilitat laboral i els problemes econòmics l'aïllament social (56,92%) i les
dificultats per a l'emancipació (51,69%).

La gravetat de la situació tant la present com la que s'albira, així com la complexitat de
les  fonts  de  problemes  de  salut  mental  entre  la  població,  però  sobretot  entre  les
persones més joves són un clam al consistori per prendre mesures. Mesures àmplies,
de gran abast i complexitat.

En aquest sentit plantegem els següents punts d’acord:

PRIMER.- Que  es  constituïsca  una  mesa  pública  per  la  salut  mental  de  la  ciutat
d'Alcoi.  Una  mesa  que  estiga  composta  per  professionals  dels  diferents  recursos
existents en salut mental a la ciutat, representants de l'àmbit sanitari, laboral, i entitats
juvenils.

SEGON.-  Que una  de  les  primeres  qüestions  a  tractar  per  aquesta  mesa  siga  la
realització d'un pla integral de salut mental al municipi que estructure i coordine tots els
recursos disponibles a la ciutat.

TERCER.-  Que es constituïsca un espai de debat anual promogut primer pel mateix
Ajuntament d'Alcoi, després per la mesa de salut mental per a tractar el suïcidi i poder
promoure bones pràctiques per a tractar aquests problemes entre els centres de salut,
els centres educatius, les famílies i els mitjans de comunicació.

Alcoi, 30 de desembre de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


