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DESPRÉS DEL SUÏCIDI-ASSOCIACIÓ DE SUPERVIVENTS 
DSAS



El trencament de la raó

Juan Carlos Pérez, superviviente, “La mirada del suicida” 

“El acto de la propia muerte

(suicidio) atribuye tan poco

valor a la vida que desborda

la lógica y los límites de la

razón entre los que nos

quedamos.” 



Cada 40 segons mor una persona per suïcidi en el 
món (OMS, 2004)

Cada 41 segons algú intenta trobar-li un sentit



En el 2012, en 

Cataluña, se han 

registrado 526

defunciones por 

suicidio que suponen 

una tasa de 

mortalidad de 6,5 

defunciones por 

100.000 habitantes. 

La mortalidad es más 

elevada entre los 

hombres (9,7) que 

entre las mujeres 

(3,4).

El suïcidi: estadístiques a Catalunya*

+ 3.000 SUPERVIVENTS ANUALS

* Font Canal Salut Generalitat de Catalunya, 2011



«Cada suïcidi suposa la devastació 
emocional, social i econòmica de 

nombroses famílies i amics»

Dra. Catherine Le Galès-Camus, 
Subdirectora General de la OMS 

Per a Malalties No Transmissibles
i Salut Mental 



"Segons l'American Psychiatric Association

DSM els nivells d'estrès provocats per la

vivència del suïcidi d'una persona estimada té

un rang equivalent a l'experiència d'un camp

de concentració"



World Health Organization.Preventing Suicide:How to Start a Survivor’s 

Group. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2008

“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 i socials que 

envolten el fet poden fer que el sender sigui 

encara més difícil” 



13-12-2012





Què oferim
• Grups de Suport

• Entrevistes d ’Acollida

• Informació

• Formació

• Fons audio-documental

• Xerrades i conferències







450 SUPERVIVENTS* 190 Trobades d’ Acollida

173 Contactes telefònics 271 Respostes per correu

* octubre 2012 a desembre 2014

3 Grups de Suport





Día Internacional del Superviviente, 15-

11-2014



“La persona que se suicida 

deposita todos sus 

secretos en el corazón del 

superviviente, le sentencia 

a afrontar muchos 

sentimientos negativos y, es 

más, a obsesionarse con 

pensamientos relacionados 

con su papel, real o posible, 

a la hora de haber 

precipitado el acto suicida o 

de haber fracasado en 

evitarlo. 

Esta es una carga muy 

pesada.”

Edwin Shneidman
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