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1. QUÈ ÉS EL SUÏCIDI? 

Aquesta guia va dirigida a persones usuàries i familiars i a tota la societat en general, la 

qual forma part del Pla de Prevenció del suïcidi i maneig de la conducta suïcida, com a 

acció de l’Estratègia de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016 - 2020 de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb la finalitat de proporcionar una 

ajuda pràctica en diferents entorns. 

L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar persones usuàries i familiars i societat en 

general, la informació necessària per a que puguen detectar qualsevol tipus de 

conducta suïcida en el seu entorn, de manera que a qualsevol àmbit es contemple la 

prevenció del suïcidi i el maneig de la conducta suïcida. 

Es tracta de fer una aproximació al concepte de suïcidi, identificant els grups de 

persones en situació de vulnerabilitat, superant els mites que giren al voltant del suïcidi, 

assenyalant els factors de risc i de protecció, així com diferents ferramentes de 

detecció, actuació i intervenció a qualsevol àmbit. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), identifica el suïcidi i els 

intents de suïcidi com un dels problemes més greus de salut pública 

que poden afectar les persones, i és per això que recomana que siga 

atés de manera prioritària. 

La conducta suïcida inclou una àmplia gamma de pensaments i actes 

en relació amb la mateixa mort (Anseán, 2014): 

 Suïcidi: acte suïcida amb resultat de mort, definit com a acte deliberat en què una 

persona decideix llevar-se la vida voluntàriament. 

 Acte suïcida: acció autolesiva amb grau variable de dany físic o d’intencionalitat 

suïcida. 

 Comunicació suïcida: manifestacions verbals o no verbals sobre ideació suïcida, 

independentment de la seua intencionalitat. 
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 Ideació suïcida: inclou tot tipus de pensaments relacionats amb el suïcidi, idees o 

desig de morir, idees suïcides o fins i tot el pla suïcida. 

 Conducta/comportament suïcida: engloba una diversitat de comportaments com 

pensar en el suïcidi (o ideació suïcida), planificar el suïcidi, idear el suïcidi i cometre 

un suïcidi pròpiament dit. 

La conducta suïcida és un problema complex, per al qual no hi ha una sola causa ni una 

sola raó, sinó que és el resultat d’una interacció complexa de factors biològics, genètics, 

psicològics, socials, culturals i mediambientals. És difícil explicar per què algunes 

persones decideixen cometre suïcidi, mentre altres en una situació similar no ho fan. No 

obstant això, la majoria dels suïcidis es poden previndre. Els pensaments suïcides 

normalment estan associats a problemes que es poden resoldre, encara que siguen 

molt greus, amb el temps i l’ajuda de familiars, persones properes, amistats i 

professionals. 

 La desesperança, el dolor i el 

buit són estats temporals. 
  El suport de la família i de les amistats, i 

l’ajuda professional de sanitat, educació, igualtat 

i inclusió, contribueixen a la prevenció de la 

temptativa suïcida i/o al suïcidi  

 

 El suïcidi pot ser el resultat 

d’un acte impulsiu. 

 

 

QUÈ DIUEN LES DADES?

 Segons dades de l’OMS, el suïcidi es troba entre les 20 

causes de defunció més importants en el món. 

 Més de 800.000 persones se suïciden cada any i s’estima 

que aproximadament ocorre un suïcidi cada minut i un intent 

cada tres segons. 

 El suïcidi afecta persones de qualsevol edat, cultura o 

grup poblacional. Als països desenvolupats, el suïcidi figura 

entre les deu principals causes de mort i és una de les tres primeres entre persones 

de 15 a 35 anys. 
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 A Espanya en 2016 es van registrar 3.569 suïcidis, amb una taxa de 7,68 casos per 

100.000 habitants, entre els quals els casos de suïcidi d’homes triplica el de dones. 

 A la Comunitat Valenciana en 2016 es van registrar 336 casos de suïcidi, dels quals 

255 van ser homes i 81 dones. Això suposa pràcticament un suïcidi al dia. 

 Del total de suïcidis comesos en 2016, més del 75 % són homes i el 24% 

aproximadament són dones. No obstant això, tot i que el nombre d’homes que se 

suïciden és més elevat, les dones ho intenten en més proporció. 

 

 

 

 

 

 

 La a Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc entre les comunitats autònomes en 

nombre de suïcidis. 

Gràfic 1. Xifres absolutes de casos de suïcidi per comunitats autònomes, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 
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 La Comunitat Valenciana és la tercera comunitat autònoma amb la taxa més baixa 

de suïcidi, amb una taxa al voltant dels 6,80 casos per cada 100.000 habitants. 

Gràfic 2. Taxa de suïcidi segons comunitat autònoma, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 

 El suïcidi és una de les principals causes de mort entre persones joves de 15 a 29 

anys. En els grups d’edat entre 30 i 49 anys, el suïcidi supera en més del doble el 

nombre de casos de defunció per accident de trànsit. 

Gràfic 3. Proporció de suïcidis sobre el total de defuncions, Comunitat Valenciana, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 
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Gràfic 4. Comparació de nombre de persones mortes per accidents de trànsit i suïcidis a la Comunitat 

Valenciana, 2016. 

 

INE. Elaboració pròpia 
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2. MITES SOBRE EL SUÏCIDI 

Hi ha moltes idees errònies i prejudicis sobre la conducta suïcida. Aquests mites es 

contradiuen amb el que ens mostra la realitat (OMS, 2014).  

Conéixer algunes d’aquestes creences errònies i acostar-nos a la realitat del suïcidi ens 

permetrà poder donar un suport més efectiu a familiars i/o amistats que es troben en 

una situació de risc, o fins i tot a nosaltres mateixos. 

  “Parlar sobre el suïcidi pot incitar a cometre’l” 

Aquesta creença causa temor d’abordar aquest tema i ens allunya de qui necessita 

ajuda. A causa de l’estigma que hi ha al voltant del suïcidi, la majoria de les persones 

que consideren la possibilitat de suïcidar-se no saben amb qui poden parlar. 

Està demostrat que parlar del suïcidi de manera responsable redueix el risc de cometre’l 

ja que preguntar a una persona sobre la presència de pensaments suïcides permet 

alleujar la tensió que suposa el seu malestar i li fa veure que ens importa. Li pot donar 

temps per a reflexionar i sentir que hi ha altres opcions. 

És important preguntar, però ho és més escoltar de manera atenta i sense jutjar, de 

manera que es perceba un desig d’ajuda genuí. No és aconsellable entrar en discussió o 

llevar importància al que la persona sent. 

  “Qui ho diu no ho fa i qui ho fa no ho diu” 

Tot i que és cert que alguns suïcidis es cometen sense advertència prèvia, la majoria de 

les persones amb ideació suïcida expressen prèviament amb paraules, amenaces, 

gestos o canvis de conducta els seus propòsits d’acabar amb la seua vida i altres es 

comporten de manera que deixen entreveure les seues intencions.  

Parlar del suïcidi pot ser una manera de demanar ajuda en una persona que està patint. 

La majoria de les persones que pensen en la possibilitat de suïcidar-se es troben en una 

situació en la qual no troben alternatives. Desafiar-los en aquesta situació és un acte 

irresponsable, ja que la persona es troba en una situació vulnerable i que no disposa 
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dels recursos necessaris per a adaptar-se a determinades situacions. Per això és 

important conéixer els signes d’alarma i detectar-los. 

  “Qui se suïcida té una malaltia mental” 

Tot i que les persones amb malalties mentals se suïciden amb més freqüència, moltes 

no estan afectades pel comportament suïcida i no totes les persones que es lleven la 

vida tenen un trastorn mental. 

El que indica el comportament suïcida és un gran sofriment, però no necessàriament un 

trastorn mental. 

  “La persona amb conducta suïcida està decidida a morir”  

Tota persona que té idees i pensaments suïcides es troba en una situació ambivalent, és 

a dir, amb desitjos de morir i de viure. El fet de parlar-ne obertament, reflexionar i el 

suport emocional poden ajudar a donar temps per a previndre la conducta suïcida. 

  
“Només la gent major i les persones amb problemes greus se suïciden, per tant, 

en la infància i l’adolescència no se suïciden” 

A les persones adultes ens costa afrontar que el suïcidi és una causa de mort en edats 

primerenques de la vida. Una quarta part de les morts per suïcidi es produeixen en 

adolescents i menors de 25 anys. Tendim a trivialitzar els problemes de la infància i 

l’adolescència, com a “coses de l’edat”, amb la qual cosa minimitzem el grau de 

sofriment que els pot generar un problema. El suïcidi és un problema latent en totes les 

edats. 

  “Qui intenta el suïcidi estarà en aquest perill tota la vida”  

El risc més elevat de suïcidi sol ser a curt termini i específic segons la situació. Al voltant 

de la meitat de les persones que han patit una crisi suïcida han tingut una nova crisi dins 

dels sis primers mesos. Però, encara que els pensaments suïcides poden tornar, no són 
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permanents, i qui haja tingut pensaments i intents suïcides pot portar després una 

llarga vida sense que es tornen a produir. 

No es pot generalitzar i la millor manera de previndre és parlar-ne, escoltar i fer sentir 

suport.  

  “Només professionals de psiquiatria poden previndre el suïcidi”  

El mite que subjau a aquesta idea errònia és que parlar amb una persona que presenta 

ideació suïcida sense la deguda preparació pot ser perjudicial. L’evidència ens diu que 

acostar-se a la persona amb una actitud d’escolta, amb el desig genuí d’ajudar, és el 

primer pas per a la prevenció. 

Professionals de la psiquiatria i la psicologia clínica tenen experiència en la detecció del 

risc de suïcidi i el maneig d’aquest, però no són els únics que poden previndre’l. 

Qualsevol persona pot col·laborar en la prevenció i l’ajuda a les persones que es troben 

en una situació de crisi suïcida. Si en parlem i escoltem, haurem iniciat la prevenció, però 

es recomana acudir a un especialista. 

  “El suïcidi no es pot previndre”  

Per descomptat que es pot previndre, igual que els accidents de trànsit, la violència de 

gènere o els homicidis. Però calen polítiques i plans de prevenció.  

Els mitjans de comunicació i les xarxes socials poden ser aliats valuosos en la prevenció 

del suïcidi si enfoquen de manera responsable el tema. Els mitjans de comunicació 

tenen en compte els suggeriments de les persones expertes: publicar senyals d’alerta 

d’una crisi suïcida, dispositius de salut mental als quals poden acudir, explicar quines 

persones estan exposades a més risc i mesures senzilles que permeten a la població 

saber què fer en cas de detectar una persona en risc de suïcidi. Les xarxes socials poden 

actuar com a sistemes de suport comunitari. 
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“Acostar-se a una persona en crisi suïcida sense preparació per a fer-ho és 

perjudicial”  

Si hi ha desitjos reals d’ajudar una persona en crisi a trobar altres solucions que no 

siguen el suïcidi, amb el fet de parlar i escoltar de manera responsable n’haurem iniciat la 

prevenció. 
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3. FACTORS DE RISC I PROTECCIÓ 

 FACTORS DE RISC 

Les persones suïcides que estan demostrant senyals d’advertiment estan en més risc si 

presenten algun dels factors que s’exposen a continuació: 

 

 FACTORS DE PROTECCIÓ 

En contraposició als factors de risc hi ha els factors de protecció, amb l’orientació de 

moltes intervencions de prevenció a l’enfortiment d’aquests factors.  

 Com més factors protectors concórreguen en una mateixa persona, més 

reduïda serà la probabilitat que la persona faça un intent o tinga una conducta 

suïcida  

 

SISTEMES DE SALUT 

•Barreres per obtenir accés a l'atenció de 
salut 

SOCIETAT 

•Accés a mitjans utilitzables per suïcidar-se 

•Notificació inadequada pels mitjans de   
difusió 

•Estigma associat a comportaments de    
recerca d'ajudes 

COMUNITAT 

• Desastres, guerres i conflictes 

• Estrés per desplaçaments i aculturació 

• Discriminació 

• Traumes o abusos 

RELACIONS 

• Sentit d'aïllament i falta de suport social 

• Conflictes en les relacions, disputes, 
pèrdues 

INDIVIDU 

• Intent de suïcidi anterior 

• Trastorns mentals, depressió actual, 
desgast laboral o fatiga inexplicable 

• Consum nociu d'alcohol o d'altres 
drogues 

• Pèrdua de treball i financera 

• Desesperança 

• Dolor crònic o canvis en la salut 

• Antecedents familiars de suïcidi 

• Factors genètics i biològics 

• Canvi en les circumstàncies de treball 
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Es consideren factors de protecció: 

 PERSONALS 

 

 L’habilitat en la resolució de conflictes o problemes, de manera adaptativa. 

 La competència personal i tindre autoconfiança. 

 L’estabilitat emocional, l’optimisme i una identitat personal desenvolupada. 

 La capacitat per a demanar consell i ajuda quan sorgeixen dificultats. 

 Relacions personals sòlides. 

 Estratègies pràctiques positives d’afrontament i benestar com a manera de vida. 

 FAMILIARS 

 

 L’enfortiment de les relacions interpersonals, i sobretot de l’entorn més pròxim, 

pot servir de gran ajuda. 

 Suport familiar, caracteritzat per una alta cohesió social. 

 SOCIALS 

 

 Adoptar valors culturals i tradicionals. 

 Integració social, manteniment d’activitats ocupacionals. 

 Tindre creences i pràctiques religioses, espiritualitat o valors positius. 

 SISTEMA DE SALUT 

 

 Proporcionar una atenció integral per part de l’equip multidisciplinari, contínua i 

a llarg termini en persones amb trastorns mentals, amb malaltia física o amb 

abús d’alcohol. 

 Educació per a la salut mental, la prevenció i la promoció de la salut. 

 Sistema sanitari universal. 
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4. SENYALS D’ALARMA 

En la majoria dels casos de suïcidi, abans de consumar-lo, 

s’evidencien una sèrie de símptomes i signes que possibiliten la 

detecció del risc de suïcidi. Per això és important conèixer aquest 

tipus de senyals per tal de detectar aquest risc i aplicar les pautes 

de prevenció des del seu entorn més proper.  

Això no significa que en tots els casos de suïcidi apareguen aquest tipus de senyals, 

encara que és important conèixer-les per a poder-les detectar.  

És fonamental prestar atenció als canvis de comportaments de familiars, persones 

estimades, amistats, etc., manifestats en: 

VERBALS 

 Comentaris o verbalitzacions negatius sobre el seu futur o relacionats amb l’acte 

suïcida o la mort. 

Expressen estar a soles i aïllats i es veuen incapaços de suportar la seua vida 

quotidiana, amb sentiments d’impotència, indefensió, depressió i 

desesperança. 

 Comiats verbals o escrits.  

“Vull que sàpies que en tot aquest temps m’has ajudat molt”. 

 Fan comentaris a persones properes sobre la seua insatisfacció i poca voluntat de 

viure.  

Moltes vegades, això ocorre abans que els facen a professionals sanitaris, per 

això és important conéixer l’entorn personal de la persona en risc i obtindre’n 

informació. 

 Amenacen o comenten a persones properes la seua intenció.  

Si superem el mite que diu que els qui es volen suïcidar no ho diuen, això es 

podria entendre com una petició d’ajuda. 
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NO VERBALS 

 Canvi sobtat en la seua conducta. 

Augment significatiu de la irascibilitat, irritabilitat, ingesta de begudes alcohòliques 

superior a l’habitual i freqüència inusual. 

Període de calma i tranquil·litat sobtat quan prèviament ha presentat gran agitació. 

Considerar-ho com una millora pot ser un error; pot constituir un senyal de perill 

de risc imminent. 

 Alteracions de l’estat d’ànim. 

Estant amb depressió, es millora de manera sobtada i inesperada, moment en què 

es poden sentir amb prou forces per a dur a terme els seus plans de suïcidi. 

 Tancar assumptes pendents, reparar documents, regalar objectes molt personals, 

etc. 

Aquest tipus d’activitats es consideren compatibles amb preparatius per a llevar-se 

la vida. 

 Aïllament personal i social. 

La pèrdua d’interès per les seues aficions, aparença física personal, obligacions 

laborals, familiars i d’amistat solen considerar-se com a senyals de risc. 

 Recol·lecció d’informació sobre el suïcidi. 

De vegades, la persona afectada du a terme accions de recol·lecció d’informació 

sobre formes d’autolesionar-se i mètodes de suïcidi. 

 Adquisició de possibles mitjans lesius. 

Poden adquirir de manera sobtada utensilis considerats possibles mitjans lesius que 

els puguen ajudar al suïcidi, sense cap tipus de motivació aparent. 
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5. QUÈ FER? 

 PERSONES EN RISC 

EN CAS DE PRESENTAR IDEES SUÏCIDES… 

 Si creus que la vida no val la pena, no saps com canviar les coses o penses que no 

hi ha solució als problemes i el sofriment… 

 Si ja no tens forces, sents que t’enfonses, tens canvis bruscos d’humor, trastorns 

del somni i penses a morir… 

 Si estàs considerant les drogues i l’alcohol com un refugi… 

 Si estàs elaborant un pla de com, quan i on suïcidar-te i no et lleves aquesta idea 

del cap… 

EN AQUESTS CASOS, HAURIES DE: 

 Demanar ajuda. Pots acudir a una persona de confiança o professional. 

 No sentes vergonya. Comunica-t’hi i explica’ls el que t’ocorre. 

 Confeccionar o posar en marxa un pla de seguretat. 

SI HAS REALIZADO UN INTENTO, hauries de: 

Concertar una cita amb professionals de salut mental: psicologia o 

psiquiatria. 

En cas de no saber on acudir, pots demanar ajuda a un familiar o amic 

que t’ajude a gestionar una cita o t’aconselle a qui acudir. 

Demanar informació.  

És important conèixer el que t’està passant, los riscs, les conseqüències i 

com abordar-ho. 

Buscar recursos i associacions.  

Les associacions del teu entorn et poden orientar i recolzar per conèixer 

els recursos als que pots accedir.  

Crear un Pla de Seguretat. 

Això serveix per a reduir el risc d’altre intent. Per a elaborar-lo et poden 

ajudar professionals, familiars o amistats. 
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QUÈ PUC FER? 

1. CONSTRUEIX UN SISTEMA DE SUPORT 

 Busca una persona en qui confies. Els has de 

parlar amb sinceritat sobre els teus 

pensaments. Pots tindre diverses persones 

de confiança, com ara familiars i amistats. Et 

poden ajudar. 

 Col·labora. Facilita’ls informació sobre el que 

penses, els teus sentiments i desitjos. Et 

poden ajudar a recuperar-te. La teua 

sinceritat és molt important. 

 Contacta-hi com més prompte millor. No ho deixes passar. Contacta com més 

prompte millor amb les teues persones de confiança quan tingues pensaments 

suïcides. Elles coneixen el teu problema i et poden ajudar. 

 Deixa que t’ajuden. Pensar que ningú et pot ajudar és un error. Deixa que ho 

intenten, perquè només és possible si tu ho permets.  

2. RECUPERA EL CONTROL 

 Desenvolupa una rutina. Un bon començament pot ser establir uns horaris per 

als àpats, les hores de somni, fer activitats regulars que siguen del teu gust. Això 

t’ajudarà a recuperar la normalitat. 

 Dedica temps a les teues aficions. Dedicar temps a aquelles activitats que et 

resultaven gratificants et pot ajudar en els moments difícils, sobretot si les 

comparteixes i practiques amb altres persones. 

Comença a poc a poc. Pots planificar un parell d’activitats diàries que t’agraden.  

No has d’esperar a tindre ganes per a tornar a les teues aficions. Les aniràs 

recuperant progressivament i a poc a poc aniràs gaudint-ne de nou. 
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3. IDENTIFICA LES SENYALS DE RISC 

 Identifica la causa o l’inici del teu malestar. Intenta reflexionar sobre la situació 

que t’ha portat a aquest tipus de pensaments o actes i tracta d’evitar-los. Pots 

anotar en una llibreta com et sents en cada moment i per què, perquè et siga 

més fàcil identificar-los. 

 Aprén a reconèixer quan pots patir una crisi. Saber com et sents i quines en 

poden ser les conseqüències t’ajudarà a saber quan posar en marxa el teu pla de 

seguretat i recórrer a les teues persones de confiança. L’impuls suïcida és 

sempre transitori.  

 FAMILIARS 

Sovint, quan les persones diuen “Estic cansada de la vida” i “No hi ha raó per a viure”, 

s’ignoren o se’ls donen exemples d’altres persones que han estat en pitjors dificultats. 

Cap d’aquestes respostes ajuda la persona en risc... 

  

 

QUÈ FER DAVANT UNA SITUACIÓ DE RISC? 

 TINDRE DISPONIBLES TELÈFONS D’AJUDA O D’EMERGÈNCIES 

 Telefonar al servei d’emergències: 112 

 Acudir  a urgències de l’hospital més proper. 

 En cas d’estar en tractament en salut mental, contacteu amb el seu especialista 

com més prompte millor. 

 Informar el seu entorn més proper per a conscienciar-lo de la importància de 

donar-li suport. 

 LIMITAR L’ACCÉS A POSSIBLES MITJANS LESIUS 

 Retirar del seu entorn tot tipus de materials que es puguen utilitzar amb finalitat 

suïcida. 

 Hem de tindre present que se solen utilitzar aquells mitjans que són coneguts i 

accessibles. 

 L’important és oferir calidesa, suport, paciència i temps a la 
persona en situació de risc  
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 EVITAR L’AÏLLAMENT 

 INVOLUCRA L’ENTORN. Factors com la desesperança, la impulsivitat i l’aïllament 

social són factors que poden multiplicar el risc de suïcidi. En situacions 

d’aïllament la persona afectada no pot expressar el seu estat emocional i 

difícilment la podrem ajudar. Hem d’involucrar tant la família com les amistats, 

ja que aquestes últimes, de vegades, poden arribar on no pot la família.  

 NO LA DEIXES SOLA. Davant del risc de suïcidi, no hem de deixar a soles aquesta 

persona, amiga o familiar, i l’hem de posar en contacte amb els serveis de salut 

mental com més prompte millor. 

 RESPECTA EL SEU ESPAI. Hem d’aprendre a no ser invasius, respectar el seu espai 

i detectar els possibles senyals crítics i ajudar-los a disminuir el nivell d’estrés en 

aquestes situacions.  

El risc de suïcidi pot continuar una vegada donada l’alta d’hospitalització de la 

persona afectada. Per això és important continuar amb el seguiment 

professional, ja que molts dels suïcidis es produeixen en fases de millora i, per 

tant, hem d’estar alerta. 

 MILLORAR LES HABILITATS DE COMUNICACIÓ 

 Hem de parlar de la seua idea de cometre el suïcidi obertament, adoptant una 

posició reflexiva i d’escolta, ja que això ens ajudarà a conèixer els motius que 

condueixen la persona a tindre aquestes idees en els seus pensaments i li 

podrem proposar alternatives. 

 No hem de jutjar la persona pels seus pensaments o la seua manera d’actuar i 

hem de prendre les seues amenaces seriosament, sense entrar en pànic. Hem 

d’entendre que la persona afectada està passant per un moment de la seua vida 

molt difícil. 

 Si millorem la comunicació i coneixem els pensaments i sentiments de la 

persona afectada i les possibles causes d’aquests, podem estar atents als senyals 

d’alarma, tant verbals com conductuals.. 
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 AUTOCURA DE LA FAMILIA I L’ENTORN 

És fonamental la cura mitjançant la presència i el recolzament, potenciant la 

comunicació i generant un pla d’activitats que siguen satisfactòries per al nucli 

familiar. 

 Encara que superem els mites del suïcidi, identifiquem els diferents senyals 

d’alerta i prenguem les mesures de prevenció recomanades, no podem descurar 

l’entorn de la persona afectada, ja que en la majoria dels casos no podem 

controlar-la les 24 hores del dia. 

 És important disposar del suport de familiars i amistats que ens puguen ajudar a 

previndre la conducta suïcida. 

 Hem de comptar amb el suport de professionals de la salut, psiquiàtric i/o 

psicològic, ja que ens poden proporcionar els recursos necessaris i les pautes de 

prevenció de la conducta suïcida... 

COM COMUNICAR-SE?  

 Estar present, acompanyar  

 Escoltar atentament, romandre calmat. 

 Empatitzar, entendre els seus sentiments. 

 Transmetre missatges no verbals d’acceptació i 

respecte. 

 Expressar respecte per les seues opinions i pels 

seus valors personals. 

 Parlar honestament i genuïnament. 

 Demostrar interés i calidesa. 

 Centrar-se en els seus sentiments. 
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ON ACUDIR DAVANT D’UNA SITUACIÓ DE RISC? 

Hi ha diversos recursos dirigits a familiars de persones mortes i supervivents del suïcidi: 

 ESPAIS DE COL·LABORACIÓ 

 GRUPS DE SUPERVIVENTS: Hi ha diferents associacions de familiars i amistats que 

han viscut la mort d’una persona per suïcidi, així com de persones que en algun 

moment han tractat de llevar-se la vida. 

Funcionen com a grups d’ajuda mútua i estan 

dedicats a donar suport en el procés de dol i 

ofereixen atenció especial per a diluir la culpa, 

la incomprensió i la vergonya. Tenen com a 

objectiu donar suport i comprensió a les 

famílies, persones properes i supervivents que 

comparteixen la mateixa situació, 

proporcionar orientació a familiars sobre com abordar els problemes de 

convivència diària i les situacions de crisi, desenvolupar conductes o actituds 

positives i augmentar les xarxes de suport social, amb l’increment del nivell de 

participació ciutadana. 
. 

 ESCOLA DE FAMÍLIES: Estan destinades a cobrir les necessitats de formació, 

informació i suport que puguen sorgir en les famílies o persones properes. 

Entre altres, els seus objectius són: potenciar les habilitats de comunicació 

familiar, reduir les situacions d’estrés i sobrecàrrega familiar, afavorir la solució 

de problemes en el si de la família, fomentar la recuperació de rols socials en el 

si de la família, trencar l’aïllament social i la situació d’estigma de les famílies de 

persones amb malaltia mental, i proporcionar orientació a familiars sobre com 

detectar i previndre conductes suïcides. 
 

 ASSOCIACIONISME: En les associacions també hi ha programes de respir familiar 

que tenen com a objecte desenvolupar una sèrie d’activitats que serveixen a les 

famílies que conviuen amb les persones amb problemes mentals per a tindre un 

temps lliure de la responsabilitat de cuidar o supervisar el seu familiar, un 

temps per a elles mateixes... 
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 UNITATS DE SALUT MENTAL: Les unitats de salut mental ofereixen un abordatge 

psicoterapèutic integral, utilitzant teràpia psicofarmacològica i tècniques 

psicoterapèutiques, individuals i grupals, basades en l’evidència científica. En 

aquestes unitats s’ofereix atenció a les persones supervivents del suïcidi i tenen 

protocols d’atenció per a persones amb conducta suïcida. 

EN CAS DE CRISI PODEU … 

 Telefonar al Servei d’Emergències: 112 

 Acudir al seu Centre de Salut 

 Acudir a Urgències de l’Hospital més proper 

 Contactar amb:  

TELÈFON DE L’ESPERANÇA 

 
 TELÈFON D’ATENCIÓ EN CRISI +34 717 003 717 

  VALÈNCIA 

Telèfon: 963916006  Adreça electrònica: valencia@telefonodelaesperanza.org 

Web: http://telefonodelaesperanza.org/valencia 

Seu: C/ Espinosa, nº 9 - 1º - 1ª; 46008, València 

  ALACANT 

Telèfon: 965131122  Adreça electrònica: alicante@telefonodelaesperanza.org 

Web: http://telefonodelaesperanza.org/alicante 

Seu: C/ Benito Pérez Galdós, 41 - Entr. C; 03005, Alacant 

Seu 2: C/ Bernabé del Campo Latorre, 26, 03002, Elx 

 
 CASTELLÓN 

Telèfon: 964227093 Adreça electrònica: castellon@telefonodelaesperanza.org 

Web: http://telefonodelaesperanza.org/castellon 

Seu: C/ Segorbe, nº 8 - Entlo. - 12004 Castelló 

 

mailto:valencia@telefonodelaesperanza.org
http://telefonodelaesperanza.org/valencia
mailto:alicante@telefonodelaesperanza.org
http://telefonodelaesperanza.org/alicante
mailto:castellon@telefonodelaesperanza.org
http://telefonodelaesperanza.org/castellon
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PER A MÉS INFORMACIÓ… 

GENERALITAT VALENCIANA 

  Pla de Prevenció del Suïcidi  

Web:  www.prevenciodelsuicidi.san.gva.es

 Oficina Autonòmica de Salut Mental  

Web: www.san.gva.es/web/dgas/salud-mental1 

ASSOCIACIONISME 

  Federació Mental CV 

Telèfon 963535065 – 664217979  

Web: www.salutmentalcv.org/ Adreça electrònica: info@salutmentalcv.org 

Seu: c/ Cieza, 4, baix, 46014 València  

 Associació Viktor Frankl 

Telèfon: 963510113 Web: http://asociacionviktorfrankl.es/  

Adreça electrònica: correo@asociacionviktorfrankl.org 

Seu: c/ Don Juan de Austria, 34, 4t-4a, 46002 València 

 Fundació ANAR (Ajuda a xiquets i adolescents en Risc) 

Telèfon menors: 900202010 Telèfon adults: 600505152 

Web: www.anar.org  Adreça electrònica: valencia@anar.org 

Seu: c/ Colón, 22. 46004 – València. 

  Caminar (Associació Valenciana de Suport en el Dol) 

Telèfon: 676197806 – 963747836   

Web: www.ayudaduelocaminar.com Adreça electrònica: avcaminar@hotmail.com 

  AIPIS (Associació d’Investigació, Prevenció i Intervenció)  

Web: www.redaipis.org Adreça electrònica: info@redaipis.org  

  FEAFES (Confederació Espanyola de Agrupacions de Familiars i Persones amb 

Infermetat Mental)  

Telèfon: 673461420 Web: www.consaludmental.org 

Adreça electrònica: informacion@consaludmental.org 

 

 

 

http://www.san.gva.es/web/dgas/salud-mental1
http://www.salutmentalcv.org/
http://www.anar.org/
mailto:valencia@anar.org
http://www.ayudaduelocaminar.com/
mailto:avcaminar@hotmail.com
http://www.redaipis.org/
mailto:info@redaipis.org
http://www.consaludmental.org/
mailto:informacion@consaludmental.org
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 Fundació FSME (Fundació Salut Mental Espanya per a la prevenció dels trastorns 

mentals i el suïcidi) 

Telèfon: 910834393  

Web: www.fsme.es Adreça electrònica: fsme@fsme.es  

Seu: Plaça dels Mostenses, 13. Of.44. 28015 Madrid 

 Societat Espanyola de Suicidologia 

Telèfon: 910834393 Web: https://suicidologia.jimdo.com/ 

Adreça electrònica:  secretaría@suicidologia.es 

Seu: Plaça de los Mostenses 13, Of. 44. 28015, Madrid. 

APPS 

 PREVENSUIC  

https://www.prevensuic.org/ 

 +CAMINOS  

http://www.mascaminos.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

http://www.fsme.es/
mailto:fsme@fsme.es
https://suicidologia.jimdo.com/
mailto:secretaría@suicidologia.es
http://www.mascaminos.org/
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