
 
«Salut i 
 
Oriol Rom
Coordinad
Rovira i Vi
Barcelona

 
 
La salut 
compte a
s'han de 
entren en
considera
prevenir i
dir que u
importànc
temes de
tornen a 
pobles o
posseeixe
emocions
 
Es podria
(desnutric
exclusiva
en comp
precaritza
se li dóna
es dóna 
mecanism
identitat c
generen “
consum. 
del temp
consumir 
caràcter” 

situacio

maní i Alf
dor del Mà
irgili. Presi

a, 10 de no

no és no
aspectes g

considera
n les cate
ar els disp
 atendre e

una perso
cia a l'es
e malaltia 
re-conside
originaris 
en una c
s es posen

a dir que 
ció infanti
ment mal
pte altres
ació econò
a a la com
major fra

me genera
contempo
“residus h
Així mate
s està co
i demost
que es d

ns de ris

fonso, 

àster en A
ident del G
vembre 20

omés una 
generals i 
ar les act
egoritzacio
positius so
els proble
ona està 
specialitza
(moltes v
erar les m

nord-am
certa “efic
n en prime

la societa
il, malaltie
lalties crò
s aspect
òmica i so

mpetitivitat 
agilitat en 
ador d'ans
rània. Z. B

humans” p
eix, el tem
ondicionat
rar l'èxit i 
óna en le

Post

sc en els

Antropolog
Grup IGIA 
008 

qüestió d
culturals 

tuacions o
ons de sa
ocials i ca
emes relac
malalta o

ació, men
vegades s
medicines 
mericans, 
càcia simb
er lloc. 

at del cap
es infecci

òniques i d
es cultur
ocial, es t
en compt
els indiv

sietat que
Bauman d
perquè mo

mps i la so
t per la b
l’estatus)

es societa

tadoles

s joves»

gia Mèdica

de biolog
com la g
objectives
alut i mal

ategories c
cionats am
o saludab
nysprea le
e les con
populars

etc.). 
bòlica” qu

pitalisme h
oses, etc
degenera
rals com
trenquen 
tes de la s
idus, la v
 s'acaba c

destaca q
oltes perso
ociabilitat a
banca pe
). El sociò
ts actuals

scència
XXVII S

Bar

a i Salut I

ia sinó q
lobalitzac
s tant de 
laltia. En 
culturals q
mb aques
ble). La s
es perspe
sideren s
 (de socie
Aquestes

uan creen

ha supera
c.) i es ca
tives. No 

m la glob
llaços soc
solidaritat
via de sor
constituin
ue amb la
ones qued
apareixen

erquè la g
òleg, R. S
s a través

a.Mites
Seminar
rcelona, 1

Internacion

ue també
ió i el con
tipus físi
la idea d

que la soc
st àmbit (le
societat o
ectives d
upersticio
etats andi
s manife
n una situ

at la trans
aracteritza
obstant a

balització.
cials (per 
t), augmen
rtida és l'
t com a fo

a globalitz
den fora d
n com a b
gent s'end
enett exp
 de la nar

s i para
i interdis
10 novem

nal de la 

é s'han de
nsum. És 
c com ps
de “salut”
cietat disp
es catego
ccidental,

d'altres cu
ons). Actu
ines, asià
stacions 
uació ritua

ició epide
a per ten
això, s'ha
 Aquesta
la import

nta l'indivi
'èxit i el c
ocus princ
zació actu
d'aquest s
béns esca
deuta per
lica la “co
rració de 

adoxes
sciplinar
mbre 2008

Universita

e tenir en
a dir, que

síquic que
s'han de

posa per a
ories per a
 al dona

ultures en
alment es
tiques, de

populars
al, on les

emiològica
ir gairebé
n de teni
a genera
tància que
idualisme
consum –
cipal de la
alment es

sistema de
ssos (par
r a pode
orrosió de
la història

s 
i  
8 

at 

n 
e 
e 
e 
a 
a 
r 
n 
s 
e 
s 
s 

a 
é 
r 
a 
e 
, 
–
a 
s 
e 
rt 
r 

el 
a 



d'un treballador italià que va emigrar als Estats Units i la fragilitat de les relacions 
dels seus fills en la societat nord-americana. 
 
En aquest marc els joves han de construir els seus estils de vida (mimetisme entorn 
del consum o resistència) que expliquen gran part dels seus processos de mort i 
morbiditat. Actualment, els joves poden ser vistos com a una dada estadística (entre 
els 15 i 29 anys), o com a un període de transició entre l'adolescència i la vida 
adulta, o també sota certs comportaments específics (cultures juvenils). Es podria 
dir que la postadolescència és el període entre la maduresa i la independència 
econòmica i social, encara que no han de ser considerats com subjectes amb 
mancances o “adults incomplets” perquè aquestes perspectives no deixen 
relacionar els individus amb els seus contextos. 
 
Les “cultures juvenils” són els conjunts de formes de vida i de valors expressats pels 
col•lectius de joves en resposta a les seves condicions d'existència materials, 
socials i simbòliques. Es construeixen tant a partir de la cultura hegemònica com de 
la familiar i parental, amb cinc elements bàsics: generació, gènere, classe, ètnia i 
territori. Els “estils de vida” són un conjunt de pautes d'acció i cosmovisions dintre 
dels processos materials i simbòlics en els quals es desenvolupa la vida d'un 
individu o grup. Els principals factors estructurals que condicionen els estils de vida 
dels joves actualment són: les transformacions dels grups domèstics (es passa de 
l'autoritarisme patriarcal a un més fragmentat i absent amb la conseqüent 
incomunicació i problemes en els hàbits tradicionals com l'alimentació), l'educació 
(l'escola no és un lloc de transmissió i pateix tots els símptomes socials de 
comunitats complexes), el mercat (treball, habitatge, indústries del temps lliure 
influïdes pel consum, re-elaboracions, resistències, socialització, etc.). 
 
Per altra banda, s'ha de dir que el “risc” és això que potencialment pot ocórrer 
donades certes condicions. Cada societat centra el risc com una cosa o una altra 
(davant malalties, drogues, etc.). La construcció social del risc es realitza segons 
criteris culturals, morals i polítics. Aquest risc apareix com obligació social i 
oportunitat per als joves. En aquesta etapa, les experiències –incloent el risc– 
augmenten i poden resultar positives per a l'aprenentatge social (sexe, drogues, 
etc.). Respecte de la relativa extensió de conductes de risc entre els joves, s'ha de 
tenir en compte que no es tracta només de conductes habituals i compulsives. 
Tenen aspectes positius com que aquests joves tenen més eficàcia de resposta 
davant de diverses crisis. Moltes vegades, un cop experimentat el risc (responent a 
l'exigència del grup d'amics), existeix una tendència a no repetir, i a tenir millor 
control. Així mateix, s'ha de considerar que existeix una distinció per gènere quant a 
assumir riscos entre dones i homes (aquests últims tendeixen a assumir-ne més). 



 
Les malalties que els afecten tenen a veure amb els estils de vida. La salut dels 
joves a Catalunya té una bona situació en general (indicadors estructurals bàsics) 
però està afectada per diversos factors socials: desigualtats socials i els models 
culturals hegemònics basats en el consum. Entre les situacions de risc significatives 
en relació a la salut es tenen en compte la inseguretat laboral, l'accidentalitat vial, 
els trastorns alimentaris, el consum de drogues, els comportaments sexuals i la 
salut mental. 
 

Resum de les ponències realitzat per l'equip de redacció de l'Àmbit Maria Corral 


