
I Jornada Professional de Salut Mental de Rubí 

Prevenció de la conducta suïcida en persones adolescents i joves

20 d’octubre de 2022

L’estat anímic dels 
adolescents, les 

hospitalitzacions per 
conductes suïcides i 
les morts per suïcidis 
a Rubí: conèixer per 

prevenir.



Estructura

1. Evolució de l’estat anímic de l’alumnat de 4t d’ESO

2. Hospitalitzacions per conductes suïcides

3. Mortalitat per suïcidi 

4. Marc de referència i estratègies de prevenció

5. Reflexions a partir de les dades



Enquesta d’hàbits relacionats amb la salut (4t ESO)

Rubí

2 onades:
2015
2019

Província de Bcn

2022

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/enquestes-de-salut

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/enquestes-de-salut


Resultats de l’enquesta: estat anímic, Rubí 2019
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Molt cansat/ada per fer coses

Amb problemes per a dormir

Desplaçat/ada, trist/a o deprimit/ida

Desesperançat/ada

Nerviós/osa o en tensió

Avorrit/ida de les coses

Enfadat/ada o violent/a

Quantes vegades t'has sentit...

Sempre Sovint De vegades Rarament Mai Ns/Nc

Components de l’estat d’ànim

Les noies 

presenten pitjor 

estat anímic que 
els nois



2019

2015

Període

Estat anímic

Sexe = NoiaSexe = Noi

Positiu NegatiuPositiu Negatiu

0

20

40

60

80

P
e

rc
e

n
ta

tg
e

Resultats de l’enquesta: estat anímic, Rubí 2015-2019

Evolució de l’estat d’ànim
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Comparativa estat anímic positiu 
Rubí – província de Barcelona

Evolució temporal negativa de 

l’estat anímic, tant en els nois 
com especialment en les noies



Indicadors de salut local

Rubí

Informe anual

Quadre de comandament

Província de Bcn

Informe anual

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/informes_indicadors_salut_local

https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/informes_indicadors_salut_local


Rubí

Evolució de les hospitalitzacions per conductes suïcides. Rubí 
2018 - 2021

2018-2021

Font: Registre CMBD del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia.

Al 2021 les 

hospitalitzacions 

per temptatives 

de suïcidi s’han 

duplicat

Vallès Occidental Tendència comarcal similar



Rubí

Taxa específica de les hospitalitzacions per conductes suïcides 
per edats. Rubí 2018-2021

2018-2021

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut. Elaboració pròpia. 

La taxa és més 

elevada en 

dones en tots 

els grups d’edat. 



Rubí

Hospitalitzacions per conductes suïcides. Rubí 2021

Les tres principals causes d’ingrés:
1. Lesió de regió corporal no especificada (63%)
2. Signes i símptomes que afecten l’estat emocional (17%)
3. Intoxicació, reacció adversa i infradosificació: 

antiepilèptics, hipnosedants i antiparkinsonians (6%)

2021

Font: Registre CMBD-HA del Servei Català de la Salut

2 de cada 3 

persones 

hospitalitzades 

són dones

48
hospitalitzacions 

al 2021

62,5% DONES

37,5% HOMES

La principal causa 

d’ingrés tant en 

homes com en 

dones és la lesió 

de regió corporal 

no especificada

Vallès Occidental 33,9%66,1%



Nombre de morts per suïcidi. Rubí, 2011-2020

Rubí
80% HOMES

2011-2020

45
suïcidis en 

10 anys

20% DONES

74%26%Vallès Occidental

Gairebé la 

meitat dels 

suïcidis van 

ser en persones 

de més de 70 

anys

Més casos entre 
els 45 i 54 anys

Font: Registre de mortalitat de l’INE. Elaboració pròpia.



Evolució de la taxa específica de mortalitat per suïcidi

Rubí

2,69

10,32

5,12

La taxa 

específica de 

mortalitat per 

suïcidis fluctua 

en el temps i no 

presenta una 
tendència clara. 

Font: Registre de mortalitat de l’INE. Elaboració pròpia.

2015-2020



Evolució de la taxa específica de mortalitat per suïcidi, per edats

Rubí

En els darrers 10 

anys la major 

incidència de 

morts per suïcidis 

ha estat en la 

població de més 
de 74 anys

Font: Registre de mortalitat de l’INE. Elaboració pròpia.

A Catalunya, el suïcidi és la principal causa de mort no natural i la segona causa de 
mort en joves d’entre 15 i 29 anys (2,39 morts per 100.000 habitants)

>74 anys

45-74 anys



Algunes dades més...

Des de fa anys 

és la primera 

causa de 

mortalitat 
externa

S’estima que el 

nombre d’intents 

de suïcidis es 

mou al voltant 

dels 20 per cada 
mort El número de 

persones de 

l’entorn 

afectades van 

des de 6 fins a 
més de 100

La mort de 

persones joves 

augmenta la bretxa 

dels anys de vida 

potencialment 
perduts



Marc de referència

La taxa de mortalitat per suïcidi forma part del marc d’indicadors mundials per als
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, Fita 3.4: 

Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, 
mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar

El Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, entre els objectius de mortalitat, planteja:

Reduir en un 7,5% la mortalitat per suïcidi (objectiu 22)
Reduir més d’un 7,5% la mortalitat per suïcidi en la població de 15 a 24 anys (objectiu 23)



Estratègia autonòmica i nacional

Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC)

Reduir el 2030 la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d’un 15% i en més d’un 20% en 
els grups prioritaris (adolescents, joves, gent gran, malalts crònics...).
Crear un sistema que integri el conjunt de dades de tots els agents implicats en l’atenció al 
suïcidi.
Reduir l’estigma social mitjançant actuacions comunitàries.
Atenció adequada als supervivents, família i professionals.

Estratègia de Salut Mental del Sistema Nacional de Salut 2022-2026

Prevenció, detecció precoç i atenció a la conducta suïcida (línia estratègica 3)

No existeix un pla nacional, són d’àmbit autonòmic.



Reflexions a partir de les dades (I)

1.El suïcidi és un problema de salut prevenible. És important monitoritzar-lo per fer 
una presa de decisió informada i desenvolupar polítiques adaptades.

2.Implementar intervencions col·lectives, més enllà de les individuals, que han de 
ser adequades a les diferents situacions i especialment dirigides a la prevenció i 
detecció precoç, considerant les edats i el gènere.

3.Fer un abordatge des de la multicausalitat: la soledat no elegida, les malalties 
cròniques, els valors socials…

4.Incorporar la vulnerabilitat social: per què presenten pitjor dades dels persones 
migrants, del col·lectiu LGTBIQ+, sense llar, víctimes de violència de gènere, 
assetjament escolar, laboral i/o sexual?



Reflexions a partir de les dades (II)

5.Promoure l’abordatge comunitari basat en la Salut a totes les polítiques: 
accions des de diferents àmbits com el sanitari, educatiu, laboral, 
associatiu…

6.Fomentar la formació i capacitació de professionals de diferents sectors: 
policia local, joventut, serveis socials, farmacèutics, monitors de lleure…

7.Continuar trencant el silenci: visibilitzar el problema, lluitar contra l’estigma i 
oferir informació de qualitat i fiable per fer prevenció i sensibilització de 
manera responsable. 



Salut i gràcies!

Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social

Servei de Salut Pública

Passeig de la Vall d’Hebron 171

Edifici Serradell i Trabal 2n A

08035 Barcelona

Telèfon: 934 022 468

s.salutp@diba.cat

www.diba.cat/salutpublica


