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PER QUÈ UNA JORNADA SOBRE SUÏCIDI EN GENT GRAN? 
 
  
 
Els adults majors constitueixen el grup d’edat en què el suïcidi assoleix amb major freqüència la seva expressió més 
categòrica: la consumació. En la població de edat de 75 anys o més, el nombre de suïcidis és aproximadament 3 vegades 
superior a les del grup de 15 a 24 anys. La mitja és d’uns 10-50 intents de suïcidi per un suïcidi consumat. En els grups 
majors de 65 anys la proporció s’estima d’1-4 intents per cada suïcidi.  
 
Perfil: Mascles, majors de 75 anys que viuen sols; la majoria d’aquests té un trastorn psiquiàtric, sent el més freqüent el 
trastorn depressiu major. Les malalties físiques acostumen a ser el precipitant més freqüent, sobretot aquelles que 
provoquen un dolor crònic o una limitació funcional.  
 
Però, no només és preocupant la taxa de suïcidis consumats entre els majors sino que a més és freqüent trobar 
l’anomenat “suïcidi silenciós”  o “síndrome de lliscament” (Carbonell 1985) en què la persona rebutja els aliments i les 
cures mèdiques, amb un abandonament progressiu fins deixar-se morir. Aquest tipus de suïcidi és tan letal como l’actiu, 
la intenció de morir és la mateixa, canvia el mitjà. 
 
Una característica de la conducta suïcida en la persona gran és que el 86% dels casos que es suïciden no han rebut 
tractament psiquiàtric (Catell- Jolley 95). És a dir, que les persones grans no comuniquen les seves intencions de 
suïcidar-se, gairebé no  verbalitzen els seus sentiments de desesperança i no busquen ajuda per millorar el seu malestar. 
Evidentment, això dificulta moltíssim la possibilitat de prevenir-lo. 
 

Aquesta jornada tindrà lloc el proper divendres 27 de maig a la Sala d’Actes de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova. 
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9:00 a 9:30h   Sr. Jordi Cortada. Director Territorial de Salut. Inauguració institucional de la jornada.  
  
9:35 a 10:20h Radiografia de la gent gran. Evolució i estat actual. 
Ponent: Pendent de confirmació 
  
10:25 a 11:10h La soledat a la tercera edat. Com treballen la detecció d’idees suïcides i la prevenció. 
Ponent: Albert Quiles. Director ONG Amics de la Gent Gran. 

 Pausa –cafè: 11:10 a 11:40h 
  
11:40 a 12:25 Les cures pal·liatives en front la malaltia terminal i dolor com a factors ideadors 
  Ponent: Maria Nabal. Responsable de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Arnau de Vilanova.  
  
12:30 a 14:00h  TAULA RODONA:  Com ens plantegem que sigui el final de la vida? Podem triar aquest final?  

- Concepció Canut (Presidenta DMD- Lleida) 
- Isabel Pampins (Psicòloga, especialitzada en acompanyament al final de la vida) 
- Ramón Camats (profesor Universidad).-  més legal/responsabititat mèdica 
 
 Temps lliure per dinar: 14:00 a 16:00h 
  

16.00 a 16:45h Conducta suïcida en la tercera edat: aspectes etiològics, clínics i preventius.  
Ponent: Dra. Maria Irigoyen, Psiquiatra a l’Hospital Arnau de Vilanova 
 
16:50 a 17:25h Malaltia mental i suïcidi en la gent gran. 

 Ponent: Luis F. Agüera Ortiz. Presidente. Sociedad Española de Psicogeriatría 
17:30 a 19:30h Protocols de detecció i prevenció de conductes suïcides. L’experiència des de diferents àmbits. 
Àmbit sanitari. Dra. Teresa Vilà. Directora CAP de Balaguer. 
Àmbit Benestar Social. Pilar Planella. Responsable de Serveis Socials per a la Gent Gran de la Paeria de Lleida. 
Àmbit residencial . Laura Lozano. Treballadora Social de residència Betula Alba. 

 
CLAUSURA 
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ANTECEDENTS: 
I JORNADA PER A LA REFLEXIÓ I EL DEBAT: EL SUÏCIDI EN 
JOVES I ADOLESCENT 
 
L’any 2015 es va celebrar la primera jornada per a la reflexió i el debat sobre el suïcidi, centrada en la prevenció en joves 
i adolescents.  
Aquesta jornada va comptar amb la participació de 10 ponents procedents de diferents àmbits (sanitari, educatiu, 
psiquiàtric, etc.). En total, més de 45 persones inscrites van participar-hi. 
 
La jornada, que va tenir lloc en el FeSalut, va comptar amb el suport de la Diputació de Lleida, els ajuntaments de Lleida 
i Tàrrega, el departament de Benestar i Família, d’Institut Català de les Dones, FeSalut-Gestió de Servei s Sanitaris, 
Artmemori-Ayuda en el duelo i mitjans de comunicació com La Mañana, diari Segre i Ràdio Tàrrega.  
 
La jornada va ser seguida per gran quantitat de mitjans de comunicació, blocs i altres xarxes socials que es van fer ressò 
de la jornada mitjançant el hastag #alertacontrasuicidio, complint així un dels objectius més importants: traslladar al 
debat públic, social i polític un tema que és tabú i que, precisament per la seva ocultació, no es prou estudiat ni 
convenientment resolt.  
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QUI SOM? 
 
El Servei de Suport al Dol de Ponent es va fundar l’any 2002 per a respondre a una necessitat no coberta fins aquell 
moment: acompanyar les persones que s’enfrontaven a la dura situació de refer-se després de perdre un ésser estimat.  
En aquella època no existia cap unitat de dol que se’n cuidés del tema i l’Anna Maria Gallardo, la seva fundadora, va 
iniciar una gran tasca entre les ciutats de Tàrrega i Lleida.  
 
Neix com a projecte assistencial  per donar resposta a les necessitats d’una societat que ha d’afrontar una experiència 
de pèrdua i mort sovint silenciada, estigmatitzada o evitada  
 
Des dels seus inicis, l’entitat s’ha declarat laica, respectant les creences de cadascú i confiant en la seva fe si això li era 
d’ajut en el seu procés d’elaboració del dol.  
 
Som una entat sense ànim de lucre, acollint en els seus serveis tota persona que ho necessiti sense discriminació per 
raons econòmiques, socials, de raça, edat, gènere o qualsevol altra condició. 
 
Després de 13 anys, som una entitat reconeguda i amb una àmplia experiència, als professionals de la qual ens 
demanen assessorament d’altres unitats de dol de tota Espanya i participem en diferents jornades i esdeveniments per 
compartir la nostra experiència. 
 
El Servei de Suport al Dol de Ponent està integrada a la Federació d’Entitats de la Salut, FeSalut des de la seva creació 
l’any 2011.  A més, rep el suport de l’Administració Pública mitjançant subvencions concedides pel Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, la Paeria de Lleida i l’Ajuntament de Tàrrega.  
 


