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Un pla per a la reinserció 
de joves amb problemes 

de salut mental

“Necessitava algú que m’escoltés i 
em comprengués, perquè no tot-
hom es dedicava a fer-ho”, explica. 

El cas de la Nicol exemplifica la 
situació de precarietat en què es 
troben molts joves, que pateixen la 
inestabilitat laboral i l’abandona-
ment dels estudis i que, a més, com-
baten diferents problemes de salut 
mental. De fet, les taxes de fracàs 
escolar s’enfilen fins al 15%, hi ha 
un 20% d’atur juvenil i els joves que 
viuen en risc de pobresa i exclusió 
social arriben al 30%, segons les da-
des de la Generalitat, agreujades 
per la pandèmia. Per pal·liar, en 
part, aquesta radiografia preocu-
pant, el Govern va anunciar ahir un 

programa d’acompanyament a 
través d’entitats sense ànim de 
lucre dotat amb gairebé 10 mili-
ons d’euros per atendre 20.000 
joves, entre ells, uns 3.000 que 
pateixen problemàtiques de sa-
lut mental. Entre aquest últim 
grup de joves, la Generalitat es 
proposa, concretament, assolir 
un 5% d’inserció laboral. 

El programa, batejat com a 
Ocell de Foc, es proposa que tots 
aquests joves d’entre 16 i 30 anys 
puguin reprendre el fil dels estu-
dis que van deixar a mitges o que 
trobin el camí cap a la inserció la-
boral en empreses ordinàries. 
“L’objectiu del projecte és que 
tots els joves puguin tenir una vi-
da autònoma, independent i ple-
na”, va dir el president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, durant 
la presentació del programa a les 
instal·lacions de l’entitat social 
Grup Sant Pere Claver, acompa-
nyat pel conseller de Treball, Ro-
ger Torrent. Aragonès va anunci-
ar que vol aprovar el Pacte Naci-
onal de Salut Mental l’any que ve, 
una iniciativa que inclourà for-
mació perquè els docents puguin 
acompanyar estudiants i un re-
forç dels serveis especialitzats en 
aquestes problemàtiques.  

100 institucions 
Els beneficiaris del projecte, que 
s’engegarà l’any vinent i s’allar-
garà fins al 2024, seran entitats 
juvenils sense ànim de lucre, as-
sociacions i cooperatives d’inici-
ativa social, ajuntaments, cen-
tres educatius o empreses d’in-
serció laboral, entre d’altres, i 
s’espera que hi participin unes 
100 institucions. Per assegurar 
que el projecte arribi a tot el ter-
ritori, el Govern ha organitzat 25 
nuclis a Catalunya. Cada nucli 
haurà d’estar format com a mí-
nim per quatre entitats que tre-
ballin en un projecte conjunt i 
comptarà amb una subvenció de 
190.000 euros. Torrent va asse-
gurar que volen “reforçar el teixit 
social” i que per això són molt ne-
cessàries les “aliances” entre en-
titats, centres i empreses.e 

Un 30% dels joves viuen en risc de pobresa i exclusió. GETTY

El Govern subvenciona amb 10 milions 
les entitats que fan l’acompanyament
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Nicol Tayte té 24 anys i fa 4t d’ESO 
a l’Institut Obert de Catalunya. Els 
problemes de salut mental li han 
impedit fins ara entrar al mercat la-
boral i l’han obligat a deixar els es-
tudis diverses vegades. Però fa dos 
anys que ha trobat el suport neces-
sari per reprendre el camí cap al gra-
duat escolar. Com a usuària de la 
Fundació Lluís Artigues, la jove 
compta amb Nerea Pérez, una tre-
balladora social que li fa l’acompa-
nyament educatiu, però també per-
sonal i emocional, en el seu dia a dia: 
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Fins a 450 multes per saltar-se el nou límit de l’AP-7
especialment tràgic, amb 15 acci-
dents mortals a les carreteres ca-
talanes. De moment, però, el Ser-
vei Català de Trànsit no disposa 
de les dades sobre la quantitat 
d’accidents que hi ha hagut en 
aquest tram concret des de l’apli-
cació de la mesura.  

Dispositiu especial 
L’augment de la sinistralitat ja va 
provocar que el cap de setmana 
passat es fessin 100 controls ex-
tres, i de cara al pont de desembre 
el departament d’Interior prepa-
ra un altre dispositiu especial. El 
conseller, Joan Ignasi Elena, va 
explicar que, per exemple, es li-
mitarà la circulació dels camions 
per l’AP-7.e

Una imatge de l’AP-7 a l’altura de 
Cerdanyola del Vallès. ACN
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Els Mossos d’Esquadra han multat 
450 conductors en quatre dies per 
haver superat el límit de velocitat de 
100 quilòmetres per hora al tram de 
l’AP-7 entre el Papiol (Barcelonès) 
i Granollers (Vallès Oriental). Fins 
ara s’hi podia circular a 120 km/h, 
però la setmana passada el Servei 
Català de Trànsit va aplicar per pri-
mer cop aquesta reducció. De dijous 
a divendres hi van passar 100.000 
vehicles, i el 0,54% van ser fotogra-
fiats per un radar. 

La limitació arriba per procurar 
que hi hagi menys accidents, sobre-
tot davant d’un mes de novembre 
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