Organitza:

Col·labora:

Després del Suïcidi
Associació de Supervivents
DSAS

Per a més informació:
Després del suïcidiAssociació de Supervivents
Tel. 662.545.199 (de 10 a 13h)
www.despresdelsuicidi.org

I JORNADA DE
PORTES OBERTES
Dissabte, 6 d’abril del 2013

Inscripcions:
Enviar un mail amb els noms de les persones que
vindran a l’acte a:
jornada@despresdelsuicidi.org
Las inscripciones son gratuitas
El idioma será castellano

Nou HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU
Sala de Actes • Bloc A, Planta 3
C/ Mas Casanovas, 90
08041 Barcelona

Transport públic
Metro:
Línea L4 (groga) Guinardó | Hospital de Sant Pau
Línea L5 (blava) Sant Pau | Dos de maig
Autobusos: C/ Sant Quintí: 192,
C/ Mas Casanovas: 192 ,
C/ Sant Antoni Maria Claret: 15 - 19 - 20 - 45 - 47 - 50 - 51 - 92 117 - 192 - N1 - N4,
C/ Cartagena:192

Reg. d’Associacions de la Generalitat de Catalunya nº 48863

La trobada
Des que la DSAS es va constituir en
associació, han estat moltes les persones
que s'han acostat a nosaltres. Amb alguns

Programa
10.15h. Acollida
10.30 h. Benvinguda
Cecíliia Borràs, presidenta de la DSAS

de vosaltres ens hem conegut, hem parlat
de les nostres vivències. Altres, ens heu
escrit explicant el que sentiu després de la
mort per suïcidi del vostre ésser estimat i

10.40 h. Presentació de la DSAS
10. 50 h. Grups de Suport
Carles Alastuey, coordinador dels Grups
de Suport de la DSAS

ens heu trucat per ser escoltats .
La majoria ens heu dit que sobreviviu a
un dolor immens, però que necessiteu
parlar, recordar i sentir-vos compresos.
A tots vosaltres que us heu acostat a la
DSAS, a tots aquells que heu sentit parlar

11.00 h. El dol: supervivència a la mort per
suïcidi
Begoña Elizalde, psicòloga especialista
en dol i Coordinadora del Grup de Dol
del Col·legi Oficial Psicòlegs de
Catalunya
12.00 h. Descans

de nosaltres, a tots aquells que no ens
coneixeu encara, us convidem a trobar-nos
i compartir junts un matí, per presentar-vos

12:30 h. Veus de supervivència:
Persones que donaràn la seva veu per a
compartir la seva vivència

la DSAS, parlar del dol després la mort per
suïcidi i la supervivència.
Sigueu benvinguts.

13:00 h. Comiat

