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ta l de pl antej310el que e n rea litat és el punt
c lau del Ilibre: oferir una proposta d ' interve nció educati va en I'ambit de la sa lut
mental amb adolesce nts.

Els darrers anys vivim un període de creixent alarma social a I'entorn de les psicopatolog ies assoc iades als i a les adolescents, que han passat a ser considerades
com una de les principals problematiques
de is ado lescents actuals que cal afrontar.
Des d ' aquesta perspecti va, efecti vament,
el que es reclama és una major atenció
psicológ ica i psiquiatrica, que compoI1a
una cre ixe nt medicalització deis adolescents, com han denunciat molts especialistes. En can vi, perdem la perspectiva
global per tal d 'enfocarel problema en tota
la seva dimensió, per comprendre que, en
realitat, bona p31t d 'aquestes psicopatolog ies di ag nosticades són un símptoma d ' altres probl e matiques que no són fac il s
d ' abordar, i que resten en la invisibilitat.
Ens referim a determinats malestars adolescenls contemporani s, com poden ser la
soledat, la manca d 'estimac ió i, en alguns
casos, el desencaix en la societat.

És, així, en la segona p31t del text on,
segons elmeu parer, podem trobar la major
riquesa d' aquest assaig, quan ens mostren
la seva proposta de prax i educati va "en
construcció", tot fent referencia de manera
mo lt específica a les fun cions de l' educador/a soc ial en I' ambit de la salut mental.
Esdevé c1au la seva mirada crítica als recursos destinats als adolescents, per tal de
fer pales fin s a quin punt massa sov int
aquests no donen res posta a les seves necessitats i, sobretot, no són ca pa~os d ' atendre ' Is des de la seva realitat i la seva
subjecti vilat, respectant el moment de l
seu procés i atorgant-Ios un paper actiu en
el procés educatiu . Tot aixó, il ·lustrar amb
múltiples casos que són una finestra obeI1a
a la realitat d 'aquests ado lescents singulars, que necessiten ser reconeguts, que
necess iten adults de referencia propers i
positius. Uns casos que ens permeten re fl exionar i que, sens duble, poden ser molt
útil s també per a la formac ió deis futurs
professionals de I'educac ió soc ial.

Com comento e n el pró leg de l lIibre,
aquest és un assaig, sov int provocador en
e ls termes i en I' enfocament, en que les
autores ens propose n un a mirada educati va al tema de la psicopatologia en l' adolescenc ia. Des de la perspecti va d ' unes
pro fess ionals de I' educac ió soc ial, amb
un a ampli a ex peri enc ia d ' inte rve nci ó
amb ado lescents i salut menta l, Pastor i
Pi é e ns pa rl e n d e la necess itat de
desproblemalilzarprimerel col ·lectiu per

En definiti va: un llibre suggerent que,
Iluny de do n31o receptes tancades, vo l
obrir interrogants i convidar a la re tlex ió
sobre les possibilitats i e ls reptes de l' educació soc ial en I'ambit de les psicopatologies a I' adolescencia.
Anna Berga i Timoneda
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