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

Programa
Tornem a celebrar la nostra IV Jornada de Portes
Obertes que pretén ser un espai de trobada durant
un matí de dissabte, de la nostra entitat: “Després
del Suïcidi-Associació de Supervivients — DSAS”.
Aquest any és un acte especial, commemorem el
nostre 5è aniversari com la primera associació de
supervivents que va néixer per trencar el tabú i la
solitud per acompanyar i donar suport en el dol de
persones, que malauradament hem viscut una mort
per suïcidi propera.
Aquest any reprenem un tema que la majoria de
les famílies on hi han nens i adolescents preocupa.
De les vostres trobades i converses amb nosaltres
recollim les vostres inquietuds i preocupacions, que
també són les nostres, i mirem en la mesura que
podem donar orientació i comprensió. En aquest
sentit tractarem un tema que es pot viure amb certa
inquietud: què fer i què dir als nens i adolescents
de la família: fills, germans, nebots, néts ... que han
viscut la mort per suïcidi. Nens que ens pregunten
o preguntaran què va passar.
Des de la DSAS, amb voluntat de donar ajuda
i suport, volem parlar d’aquest tema amb el Dr.
Eduard Forcadell, psicòleg clínic infantil-juvenil de
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).

10:00h
Acollida
10:30h
Benvinguda
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 Grupo de Suport de la DSAS
11:00h
Quan vivim una mort per suïcidi a casa:
els nostres nens i adolescents
Dr. Eduard Forcadell, psicòleg clínic infantil i juvenil.
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
11:45h
Descans

La IV Jornada de Portes Obertes és un temps i
espai per compartir en companyia, obert també
a totes aquelles persones que vulguin conèixer la
nostra associació i donar suport a la nostra missió
i tasca.

12:00h

Us convidem a trobar-nos junts,
sigueu tots benvinguts.

13:00h

Intervenció del públic

Comiat

IV Jornada de
Portes Obertes
DSAS Després del Suïcidi
Associació de Supervivents
Dissabte, 6 de maig de 2017
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Quintí, 89 (entrada principal)
Sala de Actos Bloc A, Planta 3

Inscripcions
Al nostre web: despresdelsuicidi.org
També a través del formulari que hem publicat a la
nostra pàgina de Facebook i Twitter
Acte Gratuït / Aforament limitat

Transport públic
Metro:
L4 Guinardó / Hospital de Sant Pau
L5 Sant Pau / Dos de maig
Autobusos:
C/ Sant Quintí: 192 C/ Mas Casanovas: 192
C/ Sant Antoni Maria Claret: 19 / 20 / 45 / 47 / 50 / 51 /
117 / H8 / N1 / N4 C/ Cartagena: 192 N0

Amb el suport de:

Organitza:

