V Jornada de
Portes Obertes
DSAS Després del Suïcidi
Associació de Supervivents

Dissabte, 27 d’abril de 2019
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Quintí, 89 (entrada principal)
Sala d’Actes (Bloc A, Planta 3)
DSAS Després del Suïcidi
Associació de Supervivents
despresdelsuicidi.org

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

Tornem a celebrar la nostra 5a edició 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
Supervivents - DSAS”.
Una jornada matinal per mostrar qui som: 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 hem
viscut una mort per suïcidi.
Aquest any abordarem un tema que la majoria
de nosaltres ens hem pogut, en algun moment,
plantejar: Depressió i suïcidi: què mites poden
existir? Una persona pot patir una depressió
sense mostrar símptomes evidents i morir per
suïcidi? Hi ha diferències en homes i dones?
Què risc de depressió i suïcidi existeix en un dol
per un suïcidi?
Des de la DSAS, sempre amb voluntat de donar
informació i suport, volem parlar d’aquest tema
amb el Dr. Víctor Pérez, és metge especialista
en Psiquiatria per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Actualment és director de l’Institut de
Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospital del
Mar (Barcelona), director del Grup de Recerca
en Salut Mental de l’IMIM i professor titular
de psiquiatria de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
La V Jornada de Portes Obertes és un temps
i espai també per compartir en companyia,
obert a totes aquelles persones que vulguin
conèixer la nostra associació i donar suport a
la nostra missió.
Us convidem a trobar-nos junts, sigueu tots
benvinguts.

Programa
10:00h
Acollida
10:30h
Benvinguda
Cecília Borràs
Presidenta de la DSAS
10:40h
Qui som — Reconeixements
Carles Alastuey
Coordinador dels Grupo de Suport de la DSAS
11:00h
Depressió i suïcidi: senyals, signes i mites
Dr. Víctor Pérez Sola,
Psiquiatra, Director de l’Institut de Neuropsiquiatria i
Addiccions de l’Hospital del Mar, Barcelona
11:45h
Descans (15 minuts)
12:00h
Intervenció del públic
13:00h
Tancament de l’acte
Cecília Borràs
Presidenta de la DSAS
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Inscripcions
Al nostre web: despresdelsuicidi.org
També a través del formulari que hem publicat a la
nostra pàgina de Facebook.
Acte Gratuït. Aforament limitat.

Transport públic
Metro:
L4 (Groga) Guinardó / Hospital de Sant Pau
L5 (Blava) Sant Pau / Dos de maig
Autobusos:
C/ Sant Quintí: 191, 192, V23
C/ Mas Casanovas: 191, 192, V23
C/ Cartagena: 191, 192, V23
C/ Sant Antoni Maria Claret: 19, 47, D50, 117, H8,
V23, 191, 192
Amb el suport de:

Organitza:

