Després del Suïcidi
Associació de Supervivents

Tercera
Jornada
de Portes
Obertes

Dissabte 18 d’abril de 2015
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Carrer de Sant Quintí, 89 (entrada principal)
Sala d’Actes (Bloc A, Planta Tercera)

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

La Jornada

Programa

“El camí d’un supervivent després de la pèrdua
d’un ésser estimat que s’ha suïcidat, pot ser terriblement dolorós, devastador i traumàtic. Els
tabús culturals, religiosos y socials que envolten
el fet poden fer que la senda sigui encara més
més difícil.”

10:00h

(OMS, World Health Organization, 2008)
La majoria dels supervivents a una mort per
suïcidi compartim un dolor inmens, necessitem
parlar, recordar i sobretot sentir-nos compresos
en les nostres emocions i pensaments.

Acollida
10:30h
Benvinguda i presentació de la DSAS
Cecília Borràs, presidenta de la DSAS
10:50h
Grups de Suport:
Compartint el dolor amb els altres, aprenent
dels altres i d’un mateix.
Carles Alastuey, coordinador dels Grups de Suport de
la DSAS

El dol per una mort per suïcidi és tot un repte
per a les persones supervivents. Un repte de
vida que hem de conèixer i amb el que haurem
de conviure. Però també hem d’estar alerta als
signes i senyals d’alarma quan el nostre dol pot
estar en risc de complicar-se i necessitar d’ ajuda professional.

11:00h

La III Jornada de Portes Obertes pretén parlar
d’aquest tema i ser un espai de trobada de supervivents.

Descans

Us convidem a compartir junts.
Sigueu benvinguts.

El dol a la mort per suïcidi:
Signes i alertes del procés
Dr. Santiago Duran-Sindreu, psiquiatra i responsable
del Pla d’Atenció al Supervivent de l’Hospital de Sant
Pau, Barcelona
11:45h

12:00h
Intervenció del públic
13:00h
Comiat

Inscripcions
Aquest acte és gratuït però té un aforament
limitat. Pots inscriure’t al nostre web
www.despresdelsuicidi.org o a través del
formulari publicat a la nostra pàgina de Facebook.

Accés en Transport Públic
Metro:
L4 (groga): Guinardó — Hospital de Sant Pau
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
C/ Cartagena: 192

Amb el Suport de:

