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El present document és un resum de l’Informe de Diagnosi elaborada per Fil a l’agulla per al Servei per 

Adolescents i Famílies (SAIF) de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de conèixer les necessitats de les 

persones adolescents i de les famílies amb adolescents, i per tal de recollir les seves experiències i 

perspectives en relació als Punts Aquí T’Escoltem i al Centre per Famílies amb Adolescents.  

La diagnosi s’ha realitzat tot partint de tres col·lectius: les famílies, els i les adolescents, i el col·lectiu de 

professionals que treballen en relació al SAIF i / o amb adolescents. En total s’han realitzat 66 entrevistes 

amb les següents característiques: 25 entrevistes a famílies amb adolescents, la meitat usuàries del Centre per 

Famílies amb Adolescents i la meitat no usuàries d’aquest servei; 33 entrevistes a adolescents tot seguint el 

mateix criteri; i 8 entrevistes a professionals que treballen en contacte amb adolescents i /o en contacte amb 

el SAIF.  

LA PERSPECTIVA DEL COL·LECTIU DE PROFESSIONALS  

1. Temes que preocupen als i les adolescents des de la perspectiva professional 

Els temes més importants són els conflictes dins la família i la gestió d’aquests conflictes, els processos 

migratoris   i  les violències. Els temes que segueixen són el futur, els estudis, la perspectiva laboral... i les 

relacions afectivo-sexuals. La majoria de joves no solen buscar referents per gestionar els seus problemes, i 

en general necessiten un suport previ per accedir a recursos. Entre població adolescent nouvinguda 

existeixen xarxes i centres de referència. I en el cas concret de les famílies, hi ha major disponibilitat de les 

famílies per buscar solucions. El problema és la manca de recursos específics on abordar les relacions amb 

els fills i filles.  

2. Visió de l’Aquí T’Escoltem i del Centre per Famílies amb Adolescents  

La idea d’aquests recursos és molt positiva i existeix una associació molt directa amb l’acompanyament 

emocional com característica central. Trobem algunes valoracions: L’atenció individual de la psicòloga 

de l’Aquí T’Escoltem és un espai molt apreciat per la seva especificitat. No se solapa amb altres serveis. El 

mateix es pot dir de l’atenció psicològica individual i grupal a famílies. Hi ha diferències a l’hora de valorar 

el treball grupal amb adolescents. Per una part, la valoració positiva per l’acollida i el treball emocional en 

grups, però per un altra alguns dubtes quant al solapament amb altres activitats. Els aspectes valorats dels 

serveis del SAIF són molts, tant del contingut com del format. Quant a l’accessibilitat dels Punts Aquí 

T’Escoltem la percepció majoritària és que no són serveis on la població pot arribar sola, i que cal major 

flexibilitat quant al número de visites.   

3. Derivacions, coordinació i propostes 

Existeix una valoració molt positiva de les derivacions i la coordinació i a l’hora una demanda de millora 

de la coordinació. Les professionals fan una llista de suggeriments que passen per major coneixement del 

territori. Les idees més coincidents són la necessitat d’acostar el SAIF als llocs on són els joves; en concret 

una major presència física als instituts, amb les AMPES, als llocs on es troba la gent que és usuària 

potencial. Les professionals han manifestat molt interès en aquesta construcció de vincles comunitaris amb 
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les professionals de l’Aquí T’Escoltem i el Centre per Famílies amb Adolescents. Això també enllaça amb la 

necessitat de coordinació per tal de pactar més l’orientació de les accions grupals. També hi ha propostes 

específiques pel col·lectiu racialitzat i el treball sobre educació afectivo-sexual. 

EL COL·LECTIU ADOLESCENT  

1. Preocupacions de les persones entrevistades i del seu entorn. 

Destaca tot allò relacionat amb els estudis i les perspectives de futur, per tots els grups d’edat, identitat de 

gènere, i per tots els districtes. En situacions de risc, les preocupacions estan molt més associades a la 

inclusió, o a les dificultats econòmiques que suposa el fet d’estudiar. En segon lloc però molt per davall, el 

benestar psicològic o la salut, i s’expressa en situacions diferents per les quals no hi ha un patró comú: 

problemes de salut i hospitalitzacions, les conseqüències d’haver patit abusos sexuals infantils, o el fet de 

patir depressions. El tercer tema són els conflictes amb la família, i s’inclouen des de discussions fins 

situacions més complicades que dificulten la convivència. Cal dir que en un grup petit d’entrevistes s’han 

detectat situacions de risc associades amb adolescents, en alguns casos menors d’edat, que no viuen amb la 

família. Les preocupacions de l’entorn d’amistats i relacions també ofereixen molta informació. 

Apareixen temes nous que no eren visibles quan es parla d’un/a mateix/a, com per exemple els consums i les 

addiccions i les relacions afectives i sexuals, i la popularitat i les pressions dels grups.  

Què fa el col·lectiu adolescent per gestionar les seves preocupacions? La tendència més important és la 

de no demanar ajuda davant les preocupacions. Els grups més joves tendeixen més a no parlar dels seus 

problemes amb ningú o a dir-ho a la família, mentre que al grup de més edat, a partir dels 18 anys, és quan 

apareix la tendència a buscar informació a recursos juvenils o a recórrer al professorat. També s’observa en 

les noies més repartiment dels suports, entre família, amistats i recursos juvenils,  mentre que els nois 

tendeixen a confiar en més mesura en amistats, i menys en els altres possibles suports. Un terç de les 

persones entrevistades no coneix cap recurs per adolescents i joves.  

2. Adolescents que han utilitzat l’Aquí T’Escoltem.  

S’observen itineraris diferents a l’hora de conèixer i accedir al servei, i hi ha tres maneres d’arribada que 

són igualment importants per accedir a l’atenció psicològica individual: la tasca realitzada a l’institut, el 

boca-orella que fan les amistats i la relació amb els equipaments juvenils. Les diferències a l’hora de 

conèixer l’existència del servei només són destacables per grups d’edat, de manera que a menor edat, més 

importància tenen els tallers, i a major edat, les amistats o el fet d’acudir de manera autònoma al servei.  

Existeixen dues idees molt centrals i compartides en la valoració del servei. La primera és la qualitat 

humana de l’atenció des de la primera visita, cosa que fa que continuïn el procés d’acompanyament, 

especialment en relació a l’atenció individual. La segona idea, també pensant en el treball individual, és el 

fet d’estar prou desesperat o desesperada per intentar-ho. A diverses entrevistes hi ha expressions com 

“m’ha canviat la vida”, “ha estat un punt d’inflexió a la meva vida”... Entre els punts forts trobem el fet 

d’haver pogut expressar els neguits en un espai de suport sense judicis. I com a punts febles, la demanda de 

més temps de taller en el cas de les activitats grupals, i el fet d’acabar als 20 anys. Quant als aspectes 

organitzatius, i la periodicitat de les cites, dos idees importants: en general la periodicitat i el fet d’haver de 

demanar cita es valora de manera positiva i útil. Hi ha certa percepció de flexibilitat per adaptar-se als 
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horaris i no genera massa problemes. Però també hi ha un grup de persones que suggereixen la possibilitat de 

poder acudir per urgències. La possibilitat de fer sessions per vídeo-conferència no té gaire acceptació. 

L’informe recull un seguit de recomanacions fetes per les persones adolescents.  

 
3. Adolescents que no han utilitzat l’Aquí T’Escoltem. 

Dins les entrevistes a adolescents captades des de Fil a l’agulla ens hem trobat en dues situacions diferents, 

la d’adolescents que no utilitzen cap servei o cap recurs, i la d’adolescents que sí que són usuàries de 

serveis per joves però són diferents de l’Aquí T’Escoltem. Aquest darrer grup és molt heterogeni, en el 

qual el fet d’acudir a algun servei no es pot associar ni a un grup d’edat, ni a altres factors com identitat de 

gènere, territori o classe social. Els recursos utilitzats són Espais Joves, JIPs, i en alguns casos recursos més 

especialitzats. 

Entre les persones que no utilitzen cap recurs per joves hem detectat dos grups diferents. Per una part nois i 

noies de territoris o d’un origen social més benestant, que ja tenen activitats i xarxes que fan que no 

necessitin o no busquin cap tipus de recurs. Per un altra part, adolescents que ni utilitzen ni semblen proclius 

a utilitzar l’Aquí T’Escoltem ni altres serveis semblants. Es tracta de nois de barris amb renda més baixa i 

sovint situacions properes a l’exclusió social. Les edats estan al grup de 15 a 17 anys. La visió que tenen dels 

serveis per joves és de llunyania simbòlica. Es molt present l’interès per l’esport, i la identitat al voltant de 

ser “del carrer” junt amb experiències anteriors fan que percebin molt lluny qualsevol recurs institucional.  

LES FAMÍLIES D’ADOLESCENTS 

1. Preocupacions de les famílies amb adolescents 

Existeixen cinc grans temes de preocupació que es repeteixen constantment i amb pràcticament amb el 

mateix pes. En relació a consums, hi ha famílies que tenen una preocupació més difosa per voler prevenir 

problemes i d’altres que han tingut que gestionar dinàmiques de consum i la seva relació amb altres facetes 

de la vida de les adolescents. Destaca també la preocupació pel consum d’alcohol. En el tema dels estudis i 

el futur, les preocupacions no causen tanta alarma en les famílies, en el sentit que no motiven una 

intervenció o un suport extern. Algunes expressen la preocupació per les característiques de l’institut o del 

sistema educatiu en sentit més ampli. La preocupació per l’ús i abús de pantalles es refereix a jocs en línia, 

temps que passen els i les adolescents amb el mòbil, ús de xarxes socials etc. i la situació específica de 

l’exposició de les noies. La preocupació per les pantalles també enllaçarà amb el darrer tema més majoritari, 

que són els conflictes dins la família. Les famílies que han utilitzat el Centre per Famílies amb Adolescents 

tenen aquesta preocupació en molta més mesura que les altres. També és majoritària per al grup d’edat 

d’entre 15 i 17, mentre que no hi ha diferències segons la identitat de gènere. A la salut i el benestar 

psicològic hi ha tant preocupacions sobre la manera d’acompanyar en funció del caràcter com episodis 

relacionats amb salut mental, com poden ser les depressions.  Algunes de les persones entrevistades 

manifesten aquestes necessitats no sols en relació al benestar de l’adolescent, sinó com una necessitat pròpia, 

de tenir un contrast o una referència.  

A qui acudeixen les famílies per gestionar totes aquestes preocupacions? Així com en les entrevistes a 

adolescents hem vist una forta tendència a gestionar-s’ho una mateixa, les persones adultes tenen molts 
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mecanismes per contrastar el que els hi passa, buscar informació i trobar estratègies. Entre els suports més 

habituals hi ha el parlar-ho amb la parella, el parlar-ho amb altres famílies i el recórrer a psicòlegs de 

diferents recursos. La meitat de les que han utilitzat psicòlegs són les pròpies del Centre per Famílies amb 

Adolescents, però l’altra meitat no. Per tant és un suport molt buscat, tant a la xarxa privada com a recursos 

públics com els CSMIJ o els Serveis Socials. 

2. Famílies que utilitzen el Centre per Famílies amb Adolescents 

Les famílies entrevistades que són usuàries han conegut l’existència del Centre per Famílies amb 

Adolescents de maneres diverses. Algunes han fet una recerca activa i han trobat el centre per internet, en 

altres casos tenien la necessitat i altres persones els van parlar del centre. El coneixement de la xarxa de 

recursos ha influït també en el coneixement del centre. I la proximitat física al centre juga un paper important 

a l’hora de facilitar l’accés. No hi ha una sola via d’accés.  

Igual que a les entrevistes amb adolescents, el tracte rebut a les primeres interaccions és decisiu per que 

les persones dipositin la seva confiança en el servei. També la urgència per solucionar els temes. El fet 

d’anar al Centre per Famílies parteix de decisions més informades que en el cas de les adolescents, perquè hi 

ha un major coneixement de la xarxa de recursos. Per contra, l’institut o la derivació des d’altres serveis no 

juga aquest paper de vincle en el cas de les famílies entrevistades.   

A l’hora de valorar la utilitat, destaca l’aplicabilitat de les pautes, tant de l’atenció psicològica individual 

com de les xerrades, i la possibilitat de crear xarxa i de conèixer altres famílies. Si hi ha algun punt feble 

que destacar són algunes xerrades que resulten menys útils i la necessitat de tenir més visites si és necessari.  

3. Famílies que no utilitzen el Centre per Famílies amb Adolescents. 

Una part de les famílies que no utilitzen el Centre per Famílies amb Adolescents utilitzen o han utilitzat 

altres serveis per gestionar situacions relacionades amb adolescents. En la major part dels casos es tracta 

de psicòlegs a nivell particular, i també en alguns casos han utilitzat recursos de la xarxa pública, com el 

CSMIJ o recursos de mediació. En alguns d’aquests casos, les situacions de salut mental, d’addiccions o 

l’exemple de la infracció apareixen com determinants per buscar un suport extern. Per tant s’associa més al 

problema que a cap grup d’edat o a altres factors.  

Entre les famílies que no utilitzen cap recurs el tret més definitori és que no s’han trobat amb cap 

situació suficientment greu per buscar un suport extern. Sí que utilitzen els mitjans comentats 

anteriorment a l’hora de buscar informació, contrastar altres experiències amb famílies, etc. Però sense un 

suport professional específic.  

Els factors que farien acostar-se a les famílies a un recurs com el Centre per Famílies amb Adolescents són 

el nivell de necessitat o el fet de no sentir-se jutjat com a pare o com a mare. En quant als temes que els 

generarien interès en un servei d’aquest tipus, destaquen sexualitat, drogues, xarxes socials, o els 

estudis. També nomenen el com acompanyar, que és un tema present en moltes entrevistes, en el sentit que 

no només es tracta de disposar d’informació, sinó de pautes que facilitin la relació. L’informe recull també 

les seves recomanacions quant a temes i format.  
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