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El fenomen del suïcidi avui 

Amanda Todd, 15 anys, morta 
per suïcidi  per assetjament 
escolar (Canadá) 
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“L'augment del suïcidi es converteix en un mirall fosc en la 

societat  dels Estats Units moderna: El fràgil sistema de salut 

mental; i la desesperació de tantes ànimes individuals, són  

amagades darrere de les ones de somrients fotos de xarxes 

socials i bonics emoticones” 

 

Alguns experts temen que el suïcidi sigui cada vegada 

més acceptable i que hi hagi una actitud més tolerable 

entre els joves” 
 

Benedict Cavey, The New York Times, 08-06-2018 

“There is an alert based 

across the evidence of 

suicide rates that have been 

climbing each year in United 

States: in 2016 45.000 died 

by suicide, twice the 

number who died by 

homicide.  
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Cal que parlem del suïcidi 

1. El suïcidi forma part de la conducta humana. Ens 

espanta pel nostre desconeixement i l’estigma que 

l’acompanya, però no ens és aliè 

  

2.  Les nostres idees preconcebudes no ajuden a la 

prevenció 

 

3.  La prevenció de la conducta suïcida no precisa de 

 coneixements especials, però sí d’una pedagogia de 

 com abordar-lo sense prejudicis ni valoracions morals 

 

4. El suïcidi no només suposa una mort tràgica, causa un 

 efecte devastador en l’entorn de la persona que hem 

 perdut  
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 per què cal que en parlem ? 

 

  

1. El suïcidi es pot prevenir  

 

2. Tothom pot ser agent de Prevenció 

 

3. l’estratègia de no parlar no funciona.  

 

4. El problema no deixa de créixer.   
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 l’objectiu de la guia  
 

  

Volem visibilitzar el 

problema.  

 

Normalitzar el seu 

coneixement, i també 

l’existència de la conducta. 

 

Fent pedagogia i donant 

claus per la seva prevenció 
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El suïcidi al món 

•  Es calcula que  es produeixen700.000 suïcidis 
a l’any 

• Cada 40 segons una persona mort per suïcidi 



©C Alastuey - C Borràs 

Les xifres que no coneixem 
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Al 2020, a Catalunya, s'han 

registrat   556     (+4%) 

  

Un 4% mès  

 

Per províncies 2020: 

 

Barcelona: 388 

Girona: 62  

Lleida: 24 

Tarragona: 82 

 

 

 

El suïcidi, estadístiques a Catalunya* 

+ 3.200 SUPERVIVENTS ANUALS 

•IdesCAT 2020 
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El suïcidi: unes dades poc conegudes* 

• 2006: 3.246 

• 2008: 3.421** 

• 2010: 3.145 

• 2012: 3.539 

• 2013: 3.870 

• 2014: 3.910 

• 2015: 3.602 

• 2016: 3.569 

• 2018: 3.579 

• 2019: 3.671 3,7 % 

• 2020: 3.941 7,4% 

 

 *Font INE  DADES ESTAT ESPANYOL: ** Des de 2008 és la primera causa de mort no natural 

“En promig, un suïcidi 
individual afecta 

íntimament al menys  a  
sis persones.  

 
Si té lloc en una institució 
educativa o en el lloc de 
treball, té impacte sobre 
centenars de persones.”  

(OMS, 2000) 

 

+20.000 

persones anual 
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Aleshores perquè no es parla ?  
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Per què no en parlem? 

• Factors històrics i socials 

• Creences i mites 
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• Evitem la paraula “suïcidi” 

• Socialment es considerada un mort “proscrita i  
marginal” 

• La idea d’aquella persona que es suïcida 

 

 

El tabú i l’estigma 

“Suïcidi Patològic”:  
Jean-Étienne Esquirol (“Mental Malalties”) en el 

1838 va ser qui va afirmar que el suïcidi era 
quasi sempre un símptoma de bogeria  
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El pes de… 

•"Ella saltó, se suicidó. Y yo sentí un peso 
silencioso por el hecho de que fuera un 
suicidio y no un accidente o un cáncer.” 
 

Annachiara Ramalho, supervivent i 

fotògrafa 

 

Foto © Annachiara Ramalho 
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Els mites i les falses creences   
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 Falses creences sobre el suïcidi  
 Els mites 

• Parlar del suïcidi no suposa cap inducció a cometre’l: com 

tampoc preguntar a una persona per què ens preocupa  

 No és cert pensar que no podem prevenir-lo perquè es tracta 

d’un acte impulsiu 

• No és cert pensar que la persona que ho vol fer, no ho dirà 

 No és exacte pensar que la persona amb conducta suïcida 

desitja morir  
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Les persones que es volen suïcidar no són ni valentes, 
ni covards , perceben la seva situació com irresoluble 

en la lògica de la vida.  

• No és cert que les temptatives siguin només un intent exagerat 

de reclamar atenció 

 No és cert que totes les persones que moren per suïcidi o ho 

intenten pateixen un trastorn mental 

• No és cert que hagi d’existir un problema molt greu per explicar 

la conducta 

 No és cert que calgui ser un professional de la salut mental per 

ajudar a prevenir una situació de risc 

 Falses creences sobre el suïcidi  
 Els mites 
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 L’efecte Wheter versus l’efecte Papageno  

Efecte Wherter: imitació de la conducta suïcida després 

d’un suïcidi amb repercussió mediàtica o en un entorn 

determinat , també conegut com efecte contagi o 

suggestió del suïcidi. El seu origen es troba en la 

publicació de J.W. Goethe.   

Efecte Papageno: quan parlem de la conducta 

suïcida de manera pedagògica i responsable això té 

un clar efecte preventiu sobre aquesta conducta. Fa 

referència al personatge de la Flauta màgica 

dissuadit de suïcidar-se per tres nens que li mostren 

alternatives vitals.  

Efecte imitació:                           doble direcció  
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  La conducta suïcida   
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 La conducta suïcida  
1. Finalitat d’acabar amb la vida 

2. La ideació, la planificació, i l’execució 

3. La verbalització del desig de treure’s la vida  

amenaça, els gests i els actes preparatoris 

4. No és necessari el dany físic, molt especialment en 

adolescents per entendre que existeix un risc 

5. És una conducta multifactorial, i profundament 

individualitzada 

 No volem morir exactament: Volem deixar de patir, o no seguir 
vivint d’aquella manera, perquè percebem que la nostra situació 
no és tolerable 
Dos pensaments distorsionats ens dominen:  
- “No hi ha solució pel meu patiment” 
- “Tothom estarà millor sense mi, d’aquí poc no em trobaran a 
faltar”  sentiment de ser una càrrega pels altres 
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La crisi vital 

 

Percepció subjectiva 

1. Problema 

habitual 

2. És temporal 

(crisi) 

3. Té solució 

INTOLERABLE 

INTERMINABLE 

IRRESOLUBLE 
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  Amb la guia coneixerem :   
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 Podem fer moltes coses per la prevenció , però ens hem d’atrevir a preguntar    
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 Preguntar no fa cap mal     

 

 

 

* Guía para la prevención de la conducta suicida en los centros educativos de las Islas Baleares  

Tenir present, conèixer els factors de risc i comprendre que la seva 
acumulació augmenta el risc, constitueix un element preventiu important, 
però cal tenir present que en el cas dels adolescents i els nens, la millor 
manera de saber si hi ha un risc és preguntar 
 
El mite ens fa creure que això pot induir la conducta que volem prevenir 
però no és així, de la mateixa manera que si demanem algú si fuma o si pren 
drogues, no augmentem el risc de què ho faci.  

El millor mètode per valorar i identificar 

la conducta suïcida continua sent 

preguntar directament a la persona 



©C Alastuey - C Borràs 

 El pla de crisi 

 

 

 

La gravetat d’una situació com aquesta demana de molta serenor, 

per poder procedir cal que ja existeixi una planificació coneguda i uns 

procediments prèviament establerts 

• Cal disposar d’un Pla de Crisi que descrigui aquest procediment i 

que identifiqui rols i persones 

• És imprescindible que haguem establert la relació i coordinació amb 

els serveis de Salut prèviament. 

El Pla de Crisi* ha d’estar específicament adaptat a la realitat del centre de treball, 

escolar, etc... doncs ha de preveure els recursos de què disposa i identificar i 

protocolaritzar les accions, les persones i el seu rol. 

És important que involucri a l’equip directiu, personal de suport psicopedagògic, 

infermeria, però també a la resta de personal del centre.  

Sempre que sigui possible, algun expert en conducta i prevenció suïcida. 

També és important que s’hagi coordinat amb els serveis de salut mental de la zona. 

El Pla de crisi ha de trobar-se actualitzat per evitar malentesos i accions improvisades. 

*Estratègies escolars per a la Promoció de la Salut Mental i la Prevenció del Suïcidi, en redacció 
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Els principis clau de la Intervenció  

 

1-  Reduir el dolor.  
2- Incrementar l’esperança. 
3- Millorar la connexió. 
4- Reduir la capacitat del 
suïcidi 
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 Què podem fer      

 

 

 

 
 

• Escollir un espai adequat per parlar:  
Que sigui un espai tranquil i que afavoreixi la privacitat 
 
En cas que la situació presenti el grau de temptativa, això pot no ser possible,  
cal considerar principalment que aleshores la nostra estratègia és que la persona 
abandoni aquell espai sense forçar les accions ni els moviments.  
 

• No podem tenir presa per “solucionar la situació”, donem la possibilitat de 
que l’adolescent es pugui explicar.  

 
La nostra actitud és l’escolta activa i empàtica, sense retreure la conducta amb  
l’objectiu clar d'asserenar la situació si és possible, i avaluar el nivell de risc real de la 
situació  per poder prendre decisions i orientar la seva direcció.  
 
 

La persona en crisi suïcida no necessita  

curiosos, necessita ajuda serena 
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 Ens posicionem 

 

 

 

 
 

Tot pla de seguretat d'un adolescent en 

risc de suïcidi hauria d'incloure el 

compromís dels pares o tutors legals  

de privar l'accés a mètodes* 

Francisco Villar 2021 “Morir antes del suicidio. Prevención en la adolescencia“, Barcelona, Herder  

La OMS ho indica a les guies  de prevenció: es tracta de privar 

l'accés a tota la medicació que hi hagi a casa  
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13-12-2012 
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10 anys treballant per visibilitzar la 

problemàtica del suïcidi 

Una entitat humil amb una gran ambició 
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13-12-2012 
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• 1. Atenció a la pèrdua per suïcidi. 

• 2. Formació de col·lectius estratègics. 

• 3. Intervenció en col·lectius de risc.  

• 4. Treball de planificació i aprovació de 

projectes amb l’administració. 

• 5. Presència en els mitjans i a les 

xarxes socials : visibilitzar la prevenció 

i  la problemàtica del suïcidi.  

QUÈ FEM. 
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Són molts els temors, són moltes les preguntes que no 
ens atrevim a fer.  

Ens fa vergonya, ens fa molt de mal, estem en shock.  

La nostra acció es centra en el següents principis 

• Normalitzar: no estem sols, no som els únics. 

• Autoritzar: És normal com ens sentim. 

• Acompanyar: us podem ajudar , ens ha passat a 
nosaltres també. 

• Educar sobre la pèrdua. 

• Educar per erradicar els mites sobre el suïcidi. 

 

Acollim, escoltem, compartim  
el dolor i orientem. 
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Són una CAMARA DE DESCOMPRESIÓ 

• Entorn de confiança i de sinceritat  

• Entrenar habilitats 

• Compartir les expectatives que pensem tenen 
els altres: que “ho podem superar” 

• No ens atrevim a explicar, temem o estem 
convençuts que no ens entendran  

 

Els Grups de Suport 
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GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 
Carles Alastuey 

 
www.despresdelsuicidi.org 

info@despresdelsuicidi.org 


