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Divendres 23 de novembre de 2012
Els assistents a la Jornada podran gaudir gratuïtament de
les exposicions que hi haurà al CaixaForum:

● “Les arts de Piranesi”
● “Què pensar. Què desitjar. Què fer”. Col•lecció
d’art contemporani de la Fundació “la Caixa”
● “Justícia alimentària”

A més, a les 16 hores del mateix dia, CaixaFòrum us convida
a fer una visita guiada a l’exposició “Les arts de Piranesi” a
tots aquells que ho especifiquin en la inscripció.

CaixaForum

Centre Social i Cultural de l’Obra Social “La Caixa”
Av.Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
(antiga Av. Marquès de Comillas)
Barcelona

PROGRAMA
Cada any se suïciden un milió de persones al món. Això
suposa una mort cada 40 segons, un immens patiment
de la persona i del seu entorn familiar, i uns costos
econòmics xifrats en milers de milions. S’estima que al
2020 les víctimes podrien ascendir a 1,5 milions l’any (1).
El suïcidi ja és la primera causa de mort entre els homes
de 30 a 44 anys a Catalunya (2).
La prevenció del suïcidi és una necessitat que no s’ha
abordat a nivell mundial de forma adequada a causa,
sobretot, de la falta de sensibilització sobre la seva
importància i del tabú que l’envolta.
Entre els factors de risc més importants trobem els
trastorns mentals, principalment la depressió i els
causats per consum d’alcohol, l’abús de substàncies, la
violència, les sensacions de pèrdua, i diversos entorns
culturals i socials.
És evident que la prevenció del suïcidi requereix
també de la intervenció de diversos àmbits de la salut i
exigeix un enfoc innovador, integral i transversal, amb
la participació del sector de la salut, però també de
l’educació, el món laboral, els cossos de seguretat, la
justícia, la religió, el dret, la política i els mitjans de
comunicació.
Aquesta jornada, doncs, pretén obrir un espai de
reﬂexió per donar a conèixer les pràctiques que ﬁns ara
s’han anat desenvolupant amb bons resultats i, alhora,
analitzar quins són els reptes pendents per seguir
avançant.

1 Font: Organització Mundial de la Salut
2 Font: Mental Health Policy andPractice across Europe, de Martin
Knapp et al. 2007

9.00 h. Acollida i registre de participants

11.30 h. Descans

9.15 h. Acte inaugural

13.00 h. Taula d’experiències: “Sobreviure a un suïcidi”

Representant del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
Representant de la Diputació de Barcelona
Xavier Trabado, president de la FECAFAMM
9.45 h. Conferència inaugural “L’optimització dels
programes de prevenció del suïcidi i les seves
aplicacions a Europa (Projecte OSPI)”
Dr. Ricardo Gusmao, professor de la Clínica
Universitària de Psiquiatria e Saude Mental,
Faculdade de Ciencias Medicas de Lisboa. Membre
de l’Aliança Europea contra la Depressió (EAAD)
Modera: Dr. Joan Vegué, psiquiatra i director
mèdic del CPB. Centre Psicoteràpia Barcelona
Serveis Salut Mental

● Cecília Borràs, presidenta de Després del
suïcidi: Associació de Supervivents (DSAS)

Juan Carlos Pérez Jiménez, supervivent,
sociòleg i escriptor de “La mirada del suïcida”

●

● Projecció d’Attempters, de la fotògrafa Nadya

Elpis. Treball documental de persones que han
superat un intent de suïcidi
Modera: Ricard
periodista

Ruiz

Garzón,

escriptor

i

14.00 h. Cloenda
Xavier Trabado, president de la FECAFAMM
Marta Poll, directora de FECAFAMM

10.30 h. Taula Rodona: “Experiències de prevenció en
suïcidi a Catalunya”
● “Estudi forense realitzat a Sabadell i accions

a realitzar per prevenir el suïcidi”
Dr. Diego José Palao, psiquiatra i director
Executiu del Centre Salut Mental del Parc Taulí
Sabadell
● “Grups de seguiment”

Dra. Carmen Tejedor, psiquiatra de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Modera: Dr. Victor Pérez Sola, psiquiatra i
director de Unitat del Servei de Psiquiatria
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona

INSCRIPCIONS
Formulari d’inscripció:
http://www.fecafamm.org/jornadaprevenciosuicidi.html
Preu: 20 euros (10 euros per entitats federades)
Últim dia d’inscripció: 16 de novembre

