
Cada 40 segons una persona se 

suïcida al món. 

 

Segons l’Organització Mundial 

de la Salut, al 2012 hi va haver 

més morts per suïcidi que per 

homicidis, desastres naturals i 

conflictes bèl·lics junts. És un 

problema de Salut Pública 

important. 

 

A Catalunya ja és la primera 

causa de mort en els menors de 

34 anys. 



La conducta suïcida es pot prevenir si s'estableixen els 

mitjans d'ajuda adequats. 
 

Alguns fets que poden portar a una persona a cometre un 

intent de suïcidi són:  

• Depressió. Desesperança. Incapacitat per a continuar la 

  vida quotidiana. 

• Sentiments de solitud, manca de vincles socials.  

• Patiment i dolor.  
 

Si t’has trobat en aquesta situació, és important recordar: 

• No s'ha d'intentar arreglar la situació per un mateix. 

• El primer pas és parlar de la teva preocupació amb alguna 

  persona propera per a què t'ajudi. 

• Sol·licitar al més aviat possible l'ajuda d'un professional. 



Per ajudar-te a superar aquests 

moments tan difícils que estàs 

passant, el Consorci Hospitalari 

de Vic t’ofereix un programa 

d’atenció especial.  

En aquest programa, un professional de la salut mental 

t’acollirà, t’escoltarà i mirarà en què et pot ajudar i, si tu 

vols, et farà un seguiment telefònic durant uns mesos per tal 

d’acompanyar-te en aquesta situació. 

 

També pots adreçar-te al teu centre de salut o venir 

d’urgències sempre que ho precisis. 



Recorda que: 
 

• Sovint, el suïcidi és la solució permanent a un problema 

  passatger. 

• Quan estem deprimits tenim una visió de les coses molt estreta 

  i poc objectiva. A mesura que passa el temps, les coses    

  poden canviar molt. 

• El temps és un factor molt important i d' això no te’n falta, és el 

  teu aliat. Espera abans d' actuar. 

• La majoria de les persones que han pensat alguna vegada en 

  el suïcidi, posteriorment s’alegren d'estar vius. En realitat no 

  volien posar fi a la seva vida, només volien evitar la pena i 

  el dolor. 
 

Si et sents molt malament i penses que perdràs el control, vine a 

veure’ns!  


