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Lleida acull el 19 d’octubre la tercera edició de la jornada per la 

prevenció del suïcidi, aquest any sota el títol “El suïcidi: una 

realitat polièdrica” on es posarà èmfasi en l’origen 

multifactorial de les conductes autolítiques. 

 

Un any més, el Servei de suport al dol de Ponent organitza una jornada professional 

per a la prevenció, detecció i afrontament de la ideació i la conducta suïcida. Es tracta 

de la tercera edició que tindrà lloc a la Sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida, institució col·laboradora en la jornada.  

La mort per suïcidi és un greu problema de salut pública (OMS, 1970) ja que la seva 

prevalença ha augmentat en els últims anys a nivell mundial fins al punt d’arribar a ser 

la primera causa de mortalitat no natural a Espanya, passant inclús per davant a la 

mortalitat per accidents de trànsit. L’any 2015 a Catalunya es van produir 526 morts 

per suïcidi, el que representa que cada dia, al menys una persona mor per suïcidi a 

Catalunya. 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. A Espanya, l'anàlisi de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va plasmar, 

per tercer any consecutiu, una xifra record de morts per suïcidi el 2014 (3.910 

persones). 

El mandat de l’ONU és clar: són els governs qui tenen la responsabilitat d’assumir la 

tasca de prevenció. Sabem que des de les institucions públiques ja es va fent, a poc a 

poc, però encara no és suficient. Manquen mitjans, pressupost, formació, 

investigació... I és que a la nostra societat no li agrada parlar de la mort. Si a més 

aquesta mort és per suïcidi, s’acostuma a fer des del judici i la condemna. Les famílies 

que pateixen la situació han de conviure, no només amb el dolor propi de la pèrdua, 

sinó també amb tota l’estigmatització que acompanya la mort per suïcidi.  

El Servei de suport al dol de Ponent vol posar un petit gra d’arena que contribueixi  a 

millorar la situació i que permeti als professionals obtenir recursos per afrontar i fer 

prevenció de les conductes autolítiques. Tenint en compte aquest context i que el 
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suïcidi és una realitat amagada a nivell mediàtic, social i fins i tot polític, des del Servei 

de Suport al Dol de Ponent es planteja com a objectiu la normalització i l'abordament 

d’aquest drama personal i social oferint informació vàlida per a una millor 

comprensió de la conducta suïcida i claus per a la seva prevenció i conscienciació. 

Sense oblidar la figura dels supervivents (familiars i amics d’una persona que es 

suïcida) als quals oferim suport i acompanyament en el seu dol.  

 

EL CONTINGUT  I PROGRAMA DE LA JORNADA 

És important esmentar l’etiologia multifactorial de la conducta suïcida. Dit en altres 

paraules, les causes del suïcidi són múltiples i d’aquí la seva plurideterminació bio-

psico-social-cultural. En aquest sentit, cal destacar la gran correlació existent entre el 

suïcidi i la patologia mental ja que al voltant d’un 90% dels intents de suïcidi tenen de 

base un trastorn mental entre els quals hi ha la depressió, l’esquizofrènia o la 

drogoaddicció, entre d’altres. En aquesta edició, abordarem la realitat polièdrica del 

suïcidi, característica que ens obliga a mirar-la des de diferents prismes i que té 

repercussió en diversos àmbits: escolar, forces de seguretat, mitjans de comunicació, 

serveis d’emergència, etc.  

El Servei de suport al dol de Ponent ha aconseguit reunir en un mateix dia 

professionals de molta experiència en l’àmbit de la prevenció del suïcidi.  

9:30 a 10:30 Àmbit escolar: Espai per a la detecció?  

Ponent: Dr. Francisco Vilar Cabeza, coordinador del programa d’atenció a la conducta 

suïcida del menor de Sant Joan de Deu de Barcelona. 

10:30 a 11:30 L’experiència en prevenció del col·lectiu LGTBI.   

Ponent: Sra. Veronica Portillo,  psicòloga al Casal Lambda de Barcelona.  

11:30 a 12:00 Pausa cafè 

12:00 a 13:00 L’ocultació del suïcidi a les forces de seguretat. 

Ponent: Sr. Josep Miquel Milagros, portaveu del sindicat dels mossos d’esquadra, 

USPAC. 

DINAR: 13:00 a 14:45 

14:45 a 15:30 La intervenció dels serveis d’emergència 
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Ponent: Sra. Begoña  Odriozola. Psicòloga del SEM. 

15:30 a 16:15 Com haurien de parlar els mitjans de comunicació sobre el suïcidi? 

Ponent: Sr. Josep Ramon Ribé. Vice-president Col·legi de Periodistes de Catalunya-

demarcació de Lleida. Director del diari La Mañana. 

 

OBJECTIUS DE LA JORNADA 

1. Aprofundir en el coneixement de les causes i els factors de risc de la conducta 

suïcida per tal de treballar sobre la prevenció.  

2. Donar visibilitat a la realitat de la mort per suïcidi per tal de millorar el tractament 

que se li dóna des de la societat i trencar així l’estigma i el tabú. 

3. Millorar la manera en què s’acompanya i s’ofereix suport terapèutic a les famílies en 

dol per la mort per suïcidi d’un amic o familiar. 

4. Conèixer de prop la realitat de diferents col·lectius o àmbits que per diferents raons 

tenen una taxa de suïcidi superior a la mitja. Identificar els seus factors de risc i 

detectar possibles factors de prevenció. 

5. Conèixer els protocols de prevenció en diferents àmbits i quins resultats s’estan 

obtenint. 6. Compartir experiències i casos d’èxit en prevenció i detecció de la 

conducta suïcida. 

6. Analitzar els missatges que sobre suïcidi es donen des dels mitjans de comunicació i 

les xarxes socials. 

 

A QUI S’ADREÇA LA JORNADA? 

Aquesta jornada està destinada a les persones que treballen en els àmbits educatius i 

socio-sanitari. Professionals que en algun momemnt estan o poden trobar-se amb la 

realitat del suïcidi en el seu dia a dia o de manera ocasional. Professors/es que 

necessiten recursos per detectar una possible conducta suïcida d’un/a alumne, un/a 

infermer/a que aten un/a pacient que verbalitza ideació suïcida, un/a treballador/a 

social que aten una família en què ha succeit una mort per suïcidi... cal que tots i totes 

estiguin preparats.   
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ENTITATS COL·LABORADORES 

El Servei de suport al dol de Ponent és una entitat sense ànim de lucre i organitza 

aquesta jornada gràcies a les subvencions que rep del departament d’Afers socials i 

Família i de la Diputació de Lleida. A més, cal agrair el treball, la implicació i el suport 

de moltes persones, empreses privades, mitjans de comunicació, entitats i institucions 

i formacions polítiques. 

 

   

 

 

 

 

              

 

SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT 

El Servei de Suport al Dol de Ponent, és una entitat sense ànim de lucre  dedicada a donar 

suport a famílies que viuen la pèrdua d’un ésser estimat, i a les persones professionals o no, 

que les acompanyen en el procés. Ofereix un espai de suport psico-social  basat en el 

respecte, confiança i responsabilitat, sense vincles de caire religiós. 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. L’entitat té seu a 

Tàrrega i a Lleida a la Plaça del Seminiari i a l’Espai Salut de Lleida. 

 

CONTACTE PER MÉS INFORMACIÓ 

Begoña Giménez 

639.610.603  

info@serveidedolponent.org 
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