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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.  
 
Tenint en compte aquest context i que el suïcidi és una realitat amagada a nivell 
mediàtic, social i fins i tot polític, des del Servei de Suport al Dol de Ponent volem 
posar el nostre granet de sorra en 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 als quals oferim suport i acompanyament en el seu dol.  
 
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 del 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). 
 
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 camps: escolar, forces de seguretat, 
mitjans de comunicació, serveis d’emergència, etc. 
 
El Servei de Suport Dol de Ponent, ONG creada l’any 2002, és una entitat sense 
ànim de lucre. El seu objectiu és acompanyar les famílies en els procés de final de 
vida i de dol. La seva missió també inclou el oferir recursos als professionals i la 
societat, com ara tallers o jornades.. 
     

Programa 
 
8:30 a 9:00h   Acreditacions i lliurament de la documentació. 
  
9:00 a 9:30h   Inauguració institucional de la jornada.  
  
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 
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. 
 
  
16:15 a 17:00h    Conclusions i cloenda. 

 
 Objectius: 
Aprofundir en el coneixement de les causes i els factors de risc de la conducta suïcida 
per tal de treballar sobre la prevenció.  
- 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. 
- 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.  
  
 Adreçat a: 
 Professionals interessats en la prevenció i la detecció de la ideació suïcida així com 
professionals de l’acompanyament en el dol. Estudiants de l’àmbit sòcio-sanitari i 
educatiu. 

  


