
EL SUÏCIDI EN JOVES I ADOLESCENTS
Prevenció, detecció i afrontament

I Jornada per a la reflexió i el debat

Lleida – 28 de maig

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

Lleida – 28 de maig – De 9:00 a 19 hores

Sala Polivalent – Espai FeSalut – C/ Henri Dunant, 3

INSCRIPCIONS: 
info@serveidedolponent.org

Tel. 973. 501.503 //  639.610.603
www.serveidedolponent.org

20 €

Preu per 
persona

35 €

Preu 
abonament
2 persones

Per persona

17 €

Preu especial inscripció
abans del 15 maig

2 persones

29 €15 €

Preu 
especial 

estudiant / 
soci

Idioma: Castellà // Certificat d’assistència

Difon en xarxes socials: #alertacontrasuicidio



La mortalitat per suïcidi és un greu problema de salut pública que ha augmentat
en els últims anys a nivell mundial. L’ OMS preveu que per al 2020 representarà un
2,4% del total de càrrega per malaltia en els països desenvolupats. L’any 2011 es
produïren 485 morts per suïcidi a Catalunya, fet que suposa el 6,52 morts per
100.000 habitants de la població general. Per aquesta raó, el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya ha promogut la creació de l’anomenat Codi de Risc
Suïcidi, programa que pretén disminuir la mortalitat per suïcidi, augmentar la
supervivència de la població atesa per conducta suïcida i fer prevenció de la
repetició de temptatives suïcides en els pacients de risc elevat.

Segons dades de l’ OMS, el suïcidi és una de les cinc primeres causes de mortalitat
en la franja d’edat entre els 15 i 19 anys, constituint en molts països la primera
causa. Segons les dades de la Generalitat de Catalunya, l’any 2011 es produïren 16
morts per suïcidi a Catalunya en la població d’entre 15 i 24 anys. Aquestes dades
fan aconsellable el desenvolupament d’estratègies de prevenció i seguiment
d’aquest col·lectiu. Per aquesta raó s’ha considerat d’alta prioritat en les
institucions internacionals i dins del programa SUPRE (iniciativa mundial de l’ OMS
per a la prevenció del suïcidi).

El Servei de Suport Dol de Ponent, ONG amb més de 12 anys d’experiència, ha vist
augmentar el nombre de consultes de les famílies en relació amb les idees i/o actes
suïcides durant la infància i l’adolescència. Per aquest motiu i en consonància amb
les iniciatives d’organismes nacionals i internacionals, considerem la rellevància de
donar-nos un temps per a la reflexió i el debat impulsant aquesta jornada.

Objectius:

- Epidemiologia, possibles causes i prevenció de riscs entre els joves i adolescents.
- Identificació d’estratègies, pràctiques i recursos assistencials.
- Explorar l’ impacte de la mort per suïcidi en el procés de dol dels familiars.
- El paper d’internet i en especial de les xarxes socials en les idees i actes suïcides.

Adreçat a:

Professionals directament implicats així com als familiars que senten la necessitat
d’ampliar la seva comprensió de les possibles causes i especialment la prevenció.
Estudiants de l’àmbit de la salut, social i educatiu.

Programa: 

9:00 a 9:30h Acreditacions i lliurament de la documentació.

9:30 a 10:00h  Inauguració institucional de la jornada. 

10:00 a 10:45h El suïcidi, una malaltia mental o una decisió?
Ponent: Ramón Camats. Doctor en Filosofia, Catedràtic d’Educació Secundària. 
Universitat de Lleida.

10:45 a 11:30h Situació actual del suïcidi entre joves i adolescents a Catalunya. 
Ponent: Maria Irigoyen Ontiñao. Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

Pausa –cafè: 11:30 a 12:00h

12:00 a 12:45h Prevenció de la conducta autolítica en joves i adolescents 
Ponent: Montserrat Pàmias. Responsable del Servei de Psiquiatria Infantil. 
Consorci Hospitalari Parc Taulí.

12:45 a 13:45h  Projecció del documental “Supervivents. Les cicatrius del 
suïcidi”. Autors: Itziar Bernaola y Pablo Ferrán.

Temps lliure per dinar: 14:00 a 16:00h

16.00 a 16:45h La resil·lència com a factor protector en el suïcidi.
Ponent: Jordi Grané Ortega. Cap de la Regidoria de Família, Infància, Usos del 
Temps i Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

16:45 a 18:00h Afrontament del dol per suïcidi en els familiars i en els 
supervivents al suïcidi.
Cecilia Borrás. Presidenta de Després del Suïcidi - Associació de Supervivents.
Laura Massana. Psicòloga. Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi   
Xavier Muñoz. Director Tècnic del Servei de Suport de Dol de Ponent.
Maite Arbones. Supervivent de suïcidi.

18:00 a 18:45h Xarxes socials i idees suïcides: Altaveu o prevenció?
Ponent: Isabel Ponce. Directora Tècnica del Teléfono de la Esperanza.

18:45 a 19:00h Conclusions i cloenda.


