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1. Primera fase: Presa de decisions 
 

a) Ideació del projecte 
	  
Som la Gemma Carceller i la Maria Vilajuana, estudiants de Comunicació 

Audiovisual a la Universitat de Vic, estem cursant un “cinquè” any universitari 

per realitzar el Treball Final de Grau i al Setembre de 2015 vam començar a 

treballar en aquest projecte.  

Durant el quart curs universitari ja vam decidir que treballaríem juntes en 

aquest projecte. Les dues teníem previst dedicar un any més a la universitat. El 

nostre objectiu era aconseguir un bon resultat fruit de la compenetració i les 

idees d’una i altra.  

La nostra primera idea va ser realitzar un curtmetratge. Volíem idear un guió, 

uns escenaris, buscar uns actors i/o actrius i conèixer el gènere de la ficció. 

Buscant idees, vam pensar en els trastorns mentals. Vam contactar de seguida 

amb la Vanesa Pallàs, psicòloga, perquè ens poses en context sobre les 

malalties mentals. Ella, ens va fer obrir els ulls. Ens va parlar del suïcidi, 

considerat més aviat una tragèdia humana que no pas una conseqüència a un 

trastorn mental, i per tant, un greu problema de la societat actual. En el moment 

de plantejar-nos aquest tema, vam dubtar de si la millor manera de tractar-lo 

era mitjançant la ficció o si seria més adient tractar-lo a través d’un documental.  

Vam començar a indagar trobant nombrosos articles i llibres que tracten el 

tema i vam veure que no seria un problema obtenir-ne informació. Però de 

seguida ens vam adonar que els mitjans de comunicació s’hi mostren força 

desvinculats, és a dir, que la majoria ni publiquen notícies de suïcidis 

pròpiament dits, ni informen de dades de suïcidis ni agafen un rol de 

consciencia d’aquest tema. Per tant vam comprovar que els mitjans de 

comunicació no informen del gran nombre de suïcidis que ens indiquen les 

dades oficials. Vam detectar per tant, un tema aparentment tabú a la societat 

actual i vam voler seguir estudiant aquest cas.   
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I vam decidir fer-ho en format documental. Buscant experts que ens poguessin 

explicar el seu punt de vista i d’aquesta manera poder descobrir si el suïcidi és 

un tema “tabú” a la societat actual i “perquè?”    

 

b) Presentació del projecte 
	  
En aquest treball s’hi plasma la ideació i la creació del documental 40 segons 

que neix amb la intenció d’estudiar el suïcidi i el seu tractament als mitjans de 

comunicació. Hem intentat centrar-nos en una edat en concret a l’hora de 

informar-nos sobre el suïcidi. Quan passàvem per la fase de cerca de 

informació, vam llegir un estudi que determinava que el suïcidi és la segona 

causa de mort entre els joves del segle XXI. Aquesta dada rellevant, ens va 

cridar l’atenció de tal manera que vam voler cenyir-nos-hi. Tot i això, per 

conèixer aquest tema és interessant parla-ne primer en general i després 

centrar-nos en la franja d’edat específica.  

 

El suïcidi és considerat una tragèdia humana. Per la víctima és la única sortida 

a un problema existencial. Per la família i els amics és un fet incomprensible i 

que genera sentiments de culpa. I per els metges representa un fracàs 

terapèutic, ja que gairebé la meitat de les víctimes havia consultat el seu metge 

durant el mes anterior de la mort.  

 

Hi ha dades que ens indiquen que noticies de suïcidis publicades a mitjans de 

comunicació poden portar a algú a dur a terme aquest acte. És per això que els 

mitjans de comunicació tenen un criteri molt clar sobre com informar d’aquestes 

morts tràgiques demostrant sensibilitat i no incitant a dur-la a terme.  

 

En aquest treball doncs, s’hi engloben dos grans àmbits com són la salut i els 

mitjans de comunicació. Per tant, tenint en compte els diferents punts de vista 

que ens ofereixen els diversos testimonis, el documental es divideix en els 

següents blocs:  
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o El bloc de la salut, on metges i especialistes ens parlen del suïcidi des 

d’una vessant tècnica. Ens informen sobre com es manifesta, com afecta 

als subjectes, com es tracta i com s’intenta evitar.  
o El bloc ètic on un psicòleg clínic i sociòleg ens parla de com s’hauria de 

tractar un tema com aquest als mitjans de comunicació, i on és el límit 

entre el dret a la informació i el dret a la intimitat.  
o El bloc comunicatiu, on mitjans de comunicació escrits, radiofònics i 

televisius, ens parlen de com tracten aquest tema al seu mitjà i de com 

creuen que s’hauria de fer. 
o I finalment, el bloc autoritari. On un portaveu dels Mossos d’Esquadra de 

la Generalitat de Catalunya ens parla sobre la temàtica del suïcidi des 

de la perspectiva de les autoritats.  

 

c) Elecció de rols 
	  
Des de l’inici vam decidir realitzar aquest projecte juntes perquè vam creure 

que a l’hora de treballar, ens podríem compenetrar. Sent dues, vam creure que 

ens facilitaria el contacte i la presa de decisions. Tot i viure lluny l’una de l’altra, 

ens hem coordinat i entès des d’un principi. La motivació comuna i la 

comunicació fluïda ens han fet treballar en sintonia.  

El fet de viure en diferents indrets, ha fet que en el moment de començar a 

treballar en punts del projecte ens haguéssim d’organitzar prèviament 

mitjançant trobades. En aquestes trobades, era quan preníem totes les 

decisions del treball: quin enfoc li volíem donar, com volíem que s’organitzés, i 

també ens repartíem tasques a fer i ens posàvem una data d’entrega”, és a dir, 

el dia que ho havíem de tenir acabat. D’aquesta manera podíem seguir 

endavant el treball. Aquests punts repartits, els treballàvem individualment cada 

una, tot i així, sempre teníem contacte via telèfon mòbil i correu electrònic per 

informar a l’altra del que s’estava realitzant.  

Pel que fa al treball escrit, és més senzill poder treballar separades, sempre 

mantenint una comunicació fluïda.  
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Pel que fa a les gravacions del documental ens vam organitzar de la següent 

manera:  

La primera fase va ser la recerca de testimonis que ens aportessin la seva visió 

sobre el tema. Vam trobar-nos i vam parlar sobre qui ens podria ajudar. Un cop 

vam tenir feta la llista de totes les persones, ens la vam repartir equivalentment 

i cada una, pel seu compte, hi va contactar ja sigui per correu electrònic  o per 

telèfon. Cada una s’havia de preocupar de quedar amb la persona en qüestió, 

un dia i una hora determinada, que a les dues ens anés bé.  

 

La segona fase va ser el lloguer del material i la seva recollida i tornada. 

Aquesta feina l’hem fet de forma compaginada, depenent de quina de les dues 

s’hagués de desplaçar a Vic. 

 

La tercera fase ha estat de rodatge de les entrevistes als testimonis. Aquesta 

fase l’hem fet les dues juntes sempre, ja que hem cregut necessari que les 

dues hi fóssim per tota la feina que requereix. Una s’encarregava de realitzar 

l’entrevista al testimoni i l’altra de la seva gravació i de comprovar que la imatge 

i el so fossin correctes en tot moment.  

d) Definició del tipus de documental 
	  
Si ens basem en les modalitats de representació del documental que determina 

Bill Nichols (2001) podem determinar que el documental 40 segons s’emmarca 

principalment dins de la modalitat reflexiva. Té com a objectiu la presa de 

consciència per part de l’espectador, el documental no es considera una 

finestra oberta al món sinó una representació d’aquest, procurant que 

l’espectador agafi una posició crítica. Nichols (2001) la considera la modalitat 

més autocrítica i autoconscients.  

Aquest documental vol mostrar les diferents visions del suïcidi i el seu 

tractament als mitjans de comunicació de les mans de diversos experts i 

testimonis. I finalment el que es vol aconseguir és conèixer la situació actual del 

tema, si s’està fent el correcte i com es podria canviar i millorar.  
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e) Justificació del títol 
	  
Durant la fase inicial de recopilació de informació, vam llegir diversos estudis de 

la Organització Mundial de la Salut (OMS). En un d’aquests estudis hi apareixia 

una dada que ens va semblar molt impactant i rellevant. Cada quaranta segons 

una persona es suïcida al món, això significa que a l’any es produeixen un milió 

de suïcidis aproximadament.  

 

40 segons ens va semblar ideal com a títol del nostre documental. Dues 

paraules, curt però impactant. Una bona manera de fer arribar al públic que el 

suïcidi, per molt desconegut i llunyà que sembli, és un greu problema de salut 

pública, fins al punt que cada quaranta segons que passen, una persona perd 

la vida.  

f) Objectius comunicatius, generals i específics 
	  
Definir els objectius des de l’inici del treball ha estat essencial per tal 

d’organitzar-nos i seguir una línia i una metodologia de treball correcta i no 

desviar-nos. Dins dels objectius generals, s’hi inclouen els motius de la 

realització del projecte:  

 
o Donar a conèixer les dades reals en relació amb el suïcidi aparentment 

desconegudes per la societat.  
o Reflexionar sobre la falta de prevenció del suïcidi de manera correcta i la 

falta de sensibilització per part dels mitjans de comunicació.  
o Descobrir si el suïcidi és un tabú social, perquè i com podria deixar de 

ser-ho. 

 

Com a objectius específics, i més concrets: 

 

o Conèixer quines son les polítiques que es segueixen davant d’una 

temptativa de suïcidi.  

o Aprofundir en el suïcidi juvenil, conèixer aquest col·lectiu més 

vulnerable. 
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o Descobrir quins son els factors de risc i de quina manera es presenten.
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2. Segona fase: el marc teòric 
 

a) El gènere documental 
	  
Segons Llorenç Soler (1999) el documental persegueix l’objectiu de mostrar la 

realitat dels fets. Té en compte doncs: fets viscuts, comportaments i altres 

situacions. Per Soler el documental s’explica en el mateix lloc on succeeix. 

Segons això, el documentalista hauria de rebre el títol de transmissor de la 

veritat, de notari dels fets.  

 

El documental és el gènere on la possibilitat de manipular la realitat és més 

assequible i on és menys perceptible per l’espectador. És un gènere que 

construeix una ficció partint d’elements obtinguts de la realitat. Soler introdueix 

el terme ficció precisament per fer-nos veure que la naturalesa d’un documental 

és falsa. El muntatge, el que aconsegueix és deformar la realitat. El 

documentalista, d’infinits minuts gravats, escull els fragments que donaran lloc 

al documental, però amb quin criteri els tria? El que ens mostra un documental, 

en realitat són trossos de vida, fragments, episodis i petjades separades en el 

temps i l’espai.  

 

L’autor també ens parla del documental com un gènere que des dels seus inicis 

(no s’ha d’oblidar que va ser un “documental” el primer treball filmat pels 

germans Lumière1) es va comprometre fortament amb la realitat. Aviat però, es 

va convertir en una forma d’expressió del propi pensament (crític, social, 

artístic) de l’autor.  

 

Dècades després, amb l’arribada de la televisió, es van generar unes altres 

exigències i uns altres compromisos.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Germans Lumière: Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (1862-1956) i Louis Jean Lumière 
(1864-1948). Van ser inventors, físics, i industrials francesos, que associats  van inventar el 
cinematògraf.  
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Joan Gonzalez (2002) defineix el gènere documental com “una obra 

audiovisual que interpreta la realitat des d’un punt de vista creatiu.” (p.91) 

Ens diu que va néixer per cobrir la necessitat de testimoniar algun fet, sovint de 

tipus científic, amb històries explicades en tercera persona i un punt de vista 

objectiu i distant. Avui, es tracta d’una narració en primera persona i podríem 

afirmar que és el gènere audiovisual democràtic per excel·lència.  

 

Gonzalez (2002) defineix quatre eixos fonamentals:  

1. L’eficàcia d’una democràcia. 

2. L’efectivitat d’una televisió pública. 

3. L’existència d’una indústria cultural. 

4. La significació del gènere com una eina útil socialment.  

 

Tal i com ens expliquen Maria Antonia Rebollo i Julio Montoro (2013) l’any 

1922 el documental era definit com una presentació dramàtica de la realitat en 

imatges. Les imatges reals aconsegueixen aquesta realitat que es volia i es vol 

explicar. En l’àmbit audiovisual, el documental és la manera més directa 

d’explicar veritats de la natura, la societat i les persones. Sempre ha estat difícil 

establir les línies divisòries entre el documental i la ficció, entre la veritat i la 

versemblança. El seu apropament o allunyament ha estat condicionat pels 

mitjans tecnològics i per les exigències del públic.  

 

Nichols (2001) argumenta de forma tímida però directa que el documental és 

una forma retòrica. Afirma que la veu del documental és la veu de l’oratòria: la 

veu del cineasta que assumeix una possessió sobre aspectes del món històric. 

Una possessió que fa que tots aquests aspectes del món siguin qüestionats. 

Nichols (2001) assenyala que en aquest tipus de representacions hi predomina 

una manera de parlar diferent a la lògica i a la narrativa: la retòrica. Associada 

a l’argumentació i allunyada dels discursos científics i literaris. Les modalitats 

de representació del documental segons l’autor són les següents:  

 

o Modalitat expositiva: s’associa amb el documental clàssic basat en la 

il·lustració d’un argument a través de les imatges. Es tracta d’una 

modalitat més aviat retòrica i no pas estètica. Dirigida directament a 
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l’espectadora través dels títols de text o les locucions que guien les 

imatges i emfatitzen la idea d’objectivitat i lògica d’argumentació. 

 

o Modalitat poètica: es vincula el seu origen amb l’aparició de les 

avantguardes artístiques del cinema. Es tracta d’una modalitat que ha 

reaparegut en diverses èpoques i que en molts documentals 

contemporanis torna a agafar força i presència. Té la voluntat de crear 

un to i estat d’ànim determinat més que no pas informar a l’espectador, 

com seria el cas de les modalitats expositiva i observacional.  

 

o Modalitat reflexiva: modalitat que té com objectiu la presa de consciència 

per part de l’espectador del propi mitjà de representació i dels dispositius 

que li han donat autoritat. El documental no es considera una finestra 

oberta al món sinó una construcció o representació seva, procurant que 

l’espectador adopti una posició crítica. Nichols (2001) la considera la 

modalitat més autocrítica i autoconscient. Va sorgir del desig de fer que 

les convencions de la representació fossin més evidents i per posar a 

prova la impressió de la realitat de les altres modalitats.  

 

o Modalitat observacional: es tracta d’una modalitat representada pels 

moviments cinematogràfics del Cinema Verité francès 2  i del Direct 

cinema estatunidenc3, els quals tot i mostrar diferències importants, 

comparteixen uns desenvolupaments tecnològics comuns. Combinats 

amb una societat més oberta i un conjunt de teories fílmiques i 

narratives, permeten un apropament diferent als subjectes i els directors 

donaven prioritat a una observació espontània i directe de la realitat.   

 

o Modalitat participativa: desenvolupada principalment al cinema 

etnogràfic i en les teories socials de investigació participativa, mostra la 

relació entre el realitzador i el subjecte gravat. El director es converteix 

en investigador i entra a un àmbit desconegut, participa a la vida dels 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cinema Verité Francès: El podem situar juntament amb altres moviments que van influir en la 
història del cinema contemporani. Va aparèixer a Paris a partir de l’any 1960.  
3 Direct Cinema estatunidenc: És un gènere documental que es va originar entre 1958 i 1962 a 
Amèrica. Semblant en molts sentits al gènere de cinema de realitat.  
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altres, guanya experiència directe i profunda i la reflexa a partir del 

cinema.  

 

o El documental participatiu fa més evident la perspectiva del realitzador, 

ja que s’involucra en el propi discurs que realitza. És aquí on van sorgir 

nous estils d’entrevista i diferents tècniques d’intervenció. També es 

podia convertir en el propi narrador de la història o explicar els fets a 

partir dels testimonis.  

 

o Modalitat performativa: qüestiona les bases del cinema documental 

tradicional i dubta de les fronteres que tradicionalment s’han establert 

entre el gènere documental i la ficció. Focalitza l’interès en 

l’expressivitat, la poesia i la retòrica i no pas en la voluntat d’una 

representació realista. Aquesta nova modalitat neix gracies als models 

anteriors i a les seves carències o defectes.  

 

HISTÒRIA I DESENVOLUPAMENT GÈNERE DOCUMENTAL 
 
Els països europeus amb una llarga tradició democràtica compten amb un alt 

nivell de desenvolupament del gènere documental i els països que han sofert 

una dictadura com Grècia, Portugal o Espanya no tenen tradició documental.  

 

L’any 1979 Espanya va determinar que el gènere documental era massa 

conflictiu i d’aquesta manera va aparèixer un decret llei que dictava que no 

rebria ni subvencions, ni quotes de pantalla i doblatge. És per això que el 

documental gairebé desapareix fins l’any 1996.  

El primer documental de la història és “Nanuk l’esquimal”4 i ja ens mostra la 

posada en escena, la intensitat dramàtica i el protagonisme dels personatges. 

Amb el temps agafa diverses vessants com ara el documental de propaganda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Nanuk, l’esquimal: És un llargmetratge cinematogràfic de l’any 1922 dirigit per Robert 
Flaberty. Esta considerat com el primer documental de la historia. 
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política a les mans de Lenny Riefensthal5, qui va introduir-hi mètodes visuals i 

reconstruccions.  

 

L’any 1960 sorgeixen noves tecnologies que permeten abordar la realitat 

d’altres maneres. La televisió es converteix en el principal mitjà de difusió. Els 

anys 90 apareix la revolució digital que va lligada amb una manca de 

pressupost i especialització ja que es pot gravar fins i tot amb el mòbil. L’edició 

pot ser molt simple i la distribució la pot fer el mateix autor a través de 

plataformes d’Internet com Youtube o Vimeo.  

 

EL GÈNERE DOCUMENTAL I LA TELEVISIÓ 
 
El gènere documental està íntimament relacionat amb la televisió. Les 

principals fonts de finançament per la creació d’obres documentals són les 

televisions. De la mateixa manera que sense democràcia és impossible que el 

documental existeixi, també és inimaginable que tingui presència sense la 

implicació de les televisions públiques.  

Segons el periodista Furio Colombo 6  “La televisió és la realitat com 

espectacle”. Sent la televisió un mitjà tan devorador, els realitzadors s’han vist 

obligats a entrar a la roda de les pràctiques instal·lades en aquest mitjà.  

 

En línies generals, avui, els documentals més compromesos amb l’entorn 

social del telespectador, amb la seva realitat política i els seus valors més 

crítics s’han de buscar a segons canals d’algunes cadenes públiques a altes 

hores de la matinada.  

 

De les cadenes de televisió vigents actualment a Espanya, només disposen de 

la programació de documentals públics les cadenes La 2 (TVE) i TV3. Altres 

com Canal + disposen d’aquesta programació però són privades, i altres tan 

importants com Antena 3 i Tele 5 no compten amb aquesta programació. 

Televisions locals com ara BTV a Barcelona, tot i treballar amb pressupostos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Lenny Riefensthal (1902-2003): Va ser ballarina, actriu, directora i fotògrafa alemanya.  Tot i 
tenir una bona obra, va ser rebutjada pel seu apropament al nazisme.  
6 Furio Colombo (1931): També conegut amb el pseudònim de Marc Saudale. És un periodista, 
escriptor i polític italià. Parla de la televisió en nombrosos articles.  
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que estan fora de mercat i que actualment han canviat la seva política de 

producció, van ser, en un moment donat, un excel·lent laboratori per les joves 

promeses del documental.  

El documental sol ser poc rentable econòmicament però sí una bona inversió 

social.  

 

Tal com ens diu Gonzalez (2002) té la mateixa importància la creació d’un 

documental com la seva distribució. Avui en dia, poques productores viuen 

únicament del gènere documental. El documental català s’està expandint i cada 

vegada més s’identifica amb els dels països de llarga tradició documentalista. 

Si és així és per l’esforç, la voluntat i el risc que persones individuals i 

empreses privades que hi han invertit.  

b) El suïcidi 
	  

Marie Bardet (1997) ens introdueix la terminologia del suïcidi. La paraula suïcidi 

prové del llatí sui, (sí mateix) i de cadere (matar). Un terme que apareix fa 

menys de dos cents anys, abans es parlava del (crim de sí mateix).  

 

El Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, defineix el suïcidi com l’acció de 

treure’s la vida voluntàriament. 

 

Bardet (1997) ens parla de les temptatives de suïcidi com un acte deliberat per 

el qual un individu es causa un prejudici físic, amb la intenció de morir o 

d’obtenir un canvi d’estat, ja sigui posar fi a un patiment físic o psíquic. Les 

temptatives poden ser considerades com suïcidis fallits o crides d’atenció de la 

persona en qüestió al seu entorn. Un dels majors problemes que es plantegen 

amb les temptatives és la seva possible repetició. Es coneix que entre un 30% i 

un 50% dels suïcidis han efectuat almenys  una temptativa prèvia.  

 

Julio Vallejo (2011) ens parla del suïcidi com una tragèdia humana. Per la 

víctima és la única sortida a un problema existencial. Per la família i els amics 

és un fet incomprensible i que genera sentiments de culpa. Per els metges 
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representa un fracàs terapèutic, ja que gairebé la meitat de les víctimes havia 

consultat el seu metge durant el mes anterior a la mort.  

 

Vallejo (2011) ens defineix el suïcidi com “una acció o omissió voluntària 

mitjançant la qual una persona acaba amb la seva vida, sent aquesta la seva 

intenció”. Per tant, ens fa entendre que la conducta suïcida no només és l’acció 

que acaba amb la mort sinó també tots aquells actes en que la mort no acaba 

produint-se. Dins de la conducta suïcida per tant, podem parlar de ideació 

suïcida (plans suïcidis, temptativa suïcida i suïcidi indirecte “constant exposició 

a situacions de risc”) i de suïcidi consumat (la mort). La intenció del subjecte 

pot ser morir o alleujar l’estrès, demanar ajuda, manipular o finalment, la seva 

incapacitat a trobar una alternativa a una situació insuportable. El suïcidi 

consumat és un fet infreqüent entre la població en general, és més freqüent la 

temptativa suïcida.  

 

La OMS7 defineix el suïcidi com un acte deliberat en el que el subjecte es 

causa la mort amb el coneixement o expectativa d’un desenllaç final.  

 

L’organització realitza un estudi a gran escala on contempla les diverses taxes 

tan de suïcidi consumat com de temptatives suïcides. Per grups d’edat, la major 

freqüència de temptatives correspon a adolescents i joves adults. Les dones de 

15 a 24 anys i els homes de 25 a 34 anys. I les taxes més baixes es troben en 

adults de més de 55 anys d’edat. Les taxes de suïcidi consumat s’incrementen 

amb l’edat, tan en les dones com amb els homes. El suïcidi és poc freqüent 

durant la pubertat però incrementa durant l’adolescència i la joventut. L’intent 

de suïcidi és més freqüent entre adolescents i joves adults i el suïcidi és més 

freqüent amb adults de més de 65 anys. I a trets generals, el suïcidi és més 

freqüent en homes que no pas en dones.  

 

Pel que fa als mètodes utilitzats, la OMS ens diu que és habitual utilitzar 

mètodes més violents i letals en el suïcidi consumat que no pas en les 

temptatives de suïcidi. Pel que fa als intents de suïcidi el més freqüent és 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 OMS (Organització Mundial de la Salut) 
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l’enverinament (fàrmacs o altres substàncies). En el cas de les dones utilitzen 

mètodes passius, menys violents i letals que comporten major probabilitat de 

supervivència. En el cas dels homes, utilitzen mètodes més violents i letals com 

ara penjar-se, precipitar-se o utilitzar armes de foc. Pel que fa a les conductes 

de risc, Bardet (1997) ens en parla de conductes perilloses per les quals una 

persona es troba en un estat proper al suïcidi o a la temptativa de suïcidi, però 

en el quan la mort no es busca conscientment. Algunes d’aquestes conductes 

de risc són fàcilment identificables, com la toxicomania o l’alcoholisme i n’hi ha 

d’altres que s’amaguen darrera altres conductes com ara esports d’alt risc, 

conducció esportiva… L’autor determina l’adolescència com un període de la 

vida especialment propici per les conductes de risc, com a resultat d’una cerca 

de superació i del joc amb els límits.  

 

És gairebé impossible cercar una única raó per la qual una persona decideix 

posar fi a la seva vida. Existeixen doncs, diferents variants, a trets generals que 

poden incidir a aquesta conducta:  

 

Els factors psicològics influeixen en la conducta del subjecte. Es tracta de 

situacions de desesperança, introversió, baixa autoestima, incapacitat del 

control dels impulsos i carència d’afecte.  

 

Tot i que entre un 60% i un 80% dels suïcides no pateixen cap patologia 

mental, el seu estat de salut en general sol ser dolent, tan físic com psicològic. 

Entre els adults es revela sovint un gran consum de medicaments com ara 

ansiolítics o antidepressius. Pel que fa als adolescents, presenten freqüents 

trastorns de comportament com ara l’anorèxia, acostumen a estar més cansats 

i a tenir més problemes de son.  

 

Els trastorns de la personalitat, són definits per l’American Pshychiatric 

Association 8  (APA) com “Un patró persistent d’experiència interna i 

comportament que s’aparta marcadament de les expectatives de la cultura de 

la persona que l’exhibeix ”. Existeixen diferents tipus de trastorns que afecten a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 American Pshychiatric Association (APA): És una organització pel treball conjunt de diferents 
psiquiatres.  
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la personalitat, i que allunyen al subjecte d’una percepció realista de la realitat i 

sovint d’ells mateixos. 

 

L’ansietat és una reacció instintiva d’autoprotecció que es desencadena en 

qualsevol persona davant d’una situació de perill o incomoditat. Malgrat ser una 

reacció normal, hi ha persones que tendeixen a patir-la molt sovint per 

situacions que a simple vista podrien ser insignificants, però que el subjecte no 

és capaç d’assumir-les o tractar-les. L’ansietat és una emoció que pot arribar a 

ser patològica. 

 

Totes les situacions de ruptures familiars creen un alt risc d’acte suïcida: dol, 

separació, divorci...Les persones d’avançada edat, i en especial els homes que 

han perdut la seva esposa, no toleren la seva pèrdua. En general, com més a 

prop estem de la nostra mort, més alt és el risc. Els abusos sexuals són causa 

d’un gran nombre de temptatives de suïcidi, ja que les víctimes enterren el seu 

secret i no poden aguantar-ho en soledat. Existeixen antecedents familiars com 

l’alcoholisme, malalties mentals i suïcidi.   

 

Tots aquells que han consumit drogues presenten un major risc d’intent i de 

ideació suïcida que aquelles que no en consumeixen. David Shaffer (1988) va 

assenyalar que “ El 70% dels suïcidis entre joves es podia associar amb el 

consum de drogues” (p. 36-41). 

Al seu torn, Vicenç Villatoro (2003) creia que la població adolescent que 

intentava suïcidar-se estava íntimament relacionada amb el consum de 

drogues.   

 

És evident que l’aïllament, ja sigui relacional o social, hi juga un paper 

desfavorable. Els adolescents que realitzen temptatives de suïcidi pateixen una 

gran soledat afectiva i moral. Les seves relacions familiars estan alterades, ja 

sigui per falta d’interès dels pares o per excés de protecció per part d’aquests. 

Pel que fa als adults d’entre 25 i 35 anys, són decisius els problemes d’inserció 

social i professional. I pels majors de 65 anys, moltes vegades la vellesa va 

acompanyada d’una marginació social i familiar.  
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Existeixen multitud de malalties neurològiques com ara el càncer o la sida, que 

quan es manifesten de forma física atacant un o diversos òrgans d’un subjecte, 

generen una situació de desesperança mental.  

Pel que fa a les teories del suïcidi, l’any 1838, el doctor Jean- Etienne 

Dominique Esquirol 9 autor de la reforma psiquiàtrica a França, afirma que tots 

els suïcides han perdut la raó. Aquest dogma perdura sense discussió fins 

després de la Segona Guerra Mundial. És llavors quan els suïcides ja no són 

tancats a manicomis.  

 

Émile Durkheim (1992) és qui estableix les bases de la sociologia moderna del 

fenomen del suïcidi. Basant-se amb nombroses estadístiques mundials, afirma 

que el suïcidi no es pot explicar amb determinacions individuals. La causa del 

suïcidi s’ha de buscar en el grau de integració dels individus a la societat i en 

l’acció reguladora que aquest exerceix en el seu psiquisme.  

 

Durkheim (1992) distingeix quatre tipus de mort voluntària: 

 

El suïcidi egoista on els subjectes es caracteritzen per ser persones 

excessivament individualistes. L’aparent llibertat de la que gaudeix l’individu el 

condueix a la insatisfacció i finalment a la desesperança. Predomina a les 

societats més avançades.  

 

El suïcidi altruista, es tracta d’una versió contrària al suïcidi egoista. El subjecte 

vol integrar-se excessivament a la societat a la qual pertany. Depèn totalment 

de la societat que l’envolta i li manca personalitat pròpia. Se sent obligat a 

complir les normes i costums de la societat, com si d’un deure es tractés.  

 

El suïcidi anatòmic, considerat el més important. Sorgeix en societats on per 

efecte d’una transformació brutal, els principals punts de referència i valors 

comuns es destrueixen. L’anòmia és l’estat de confusió social, la manca de 

normes i lleis que regulen l’activitat humana.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Jean -Étienne Dominique Esquirol (1772- 1840): Va ser un psiquiatra francès. Autor de la 
reforma psiquiàtrica a França. 
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I finalment el suïcidi fatalista, podríem dir que és la versió oposada al suïcidi 

anatòmic. On els subjectes no accepten aquestes normes i lleis que regulen 

l’activitat humana. Senten limitació pel seu futur i reprimeixen passions i 

sentiments.  

La suicidología, jove disciplina que pretén prevenir el suïcidi i apareguda als 

anys 60, emana directament de la teoria psicològica. Aquesta teoria fa servir 

mètodes estadístics i clínics, i considera el suïcida amb la seva globalitat física, 

psíquica (conscient i inconscient) i social.  

Norman Farberow (1969) té en compte la intenció del subjecte que es troba en 

una situació de temptativa suïcida i el classifica en quatre tipus:  

 

o El suïcidi intencional, on el subjecte necessita ser el protagonista de la 

seva fi i per tant de la seva autodestrucció.  

o El suïcidi subintencional, on el subjecte passa a estar en segon pla i per 

tant el que decidia seran les circumstàncies en les que es troba immers. 

Depenent d’aquestes circumstàncies el suïcidi serà un èxit o un fracàs 

absolut.  

o El suïcidi no intencional, on el subjecte té una actitud passiva.  

o El suïcidi contra intencional, on el subjecte no busca la seva eliminació 

sinó que fuig d’una situació de perill.  

 

Greenwood (2007) afirma que “Els adolescents pateixen uns poderosos canvis 

emocionals i psicològics que han de viure al mateix temps que han de deixar 

enrere la zona de confort que els hi ha facilitat tants anys una família i s’han de 

introduir a un medi social molt més ampli.” (p.129-130). Aquesta transició pot 

ser difícil quan aquest entorn social es percep amenaçador a la vegada que la 

llar no recolza l’adolescent en el millor del casos o l’abandona i el maltracta en 

el pitjor. És en aquesta etapa quan l’adolescent està intentant separar-se de la 

família i establir una identitat pròpia. Durant aquest període és vital que els 

pares tinguin la capacitat de tolerar un comportament rebel, d’incertesa i de 

ràbia del jove. Hi ha ocasions en que els pares no són capaços d’aguantar 

aquestes emocions i és llavors quan accentuen la sensació d’ansietat, 

impotència i pessimisme del jove. El suïcidi pot semblar llavors, la única 

manera de posar fi a aquest caos i desesperança.  
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L’adolescent ha dirigit contra ell mateix la ràbia que sentia contra altres.  

A partir de la recerca d’informació podríem classificar els indicadors de risc en 

un individu amb els següents: 

o Sexe: les dones tenen una major probabilitat de intent de suïcidi mentre 

els homes tenen una major probabilitat de fer-ho.  

o Edat: sembla que han augmentat les taxes tan de homes com de dones. 

Els suïcidis semblen agafar el seu punt fort entre els trenta i els trenta 

quatre anys.  

o Depressió: els trastorns afectius estan associats a un major risc de intent 

de suïcidi i de suïcidi, tan en la població general com en els joves. Els 

estudis efectuats estimen que els joves que pateixen trastorns d’estat 

d’ànim tenen fins a vint-i-set vegades més possibilitats de morir per 

suïcidi que aquells que no pateixen cap trastorn.  

o Historial d’ intents previs: és el major factor de predicció, ja que el risc de 

“completar” el suïcidi augmenta després de diferents intents.  

o Abús d’alcohol i drogues: és un important factor de risc tan en la 

població en general com en els joves. I encara més quan aquest abús 

està combinat amb un trastorn mental. La “tríada letal” consisteix en un 

comportament antisocial, depressió i abús de substàncies i va associada 

amb un alt risc de suïcidi per part dels joves.  

o Dèficit de pensament racional: s’ha determinat que un alt risc de suïcidi 

està associat amb una reduïda capacitat per resoldre problemes i amb 

trastorns del pensament associats a la psicosis. Tot i que una petita 

proporció dels adolescents que moren per suïcidi presenten trastorns 

psicòtics, és elevat el risc, quan estan relacionats amb la psicosis.  

o Malaltia: el fet de tenir una malaltia crònica , ja sigui emocional o 

psíquica, accentua el risc de suïcidi.  

o Pla organitzat: un indicador de risc és l’existència d’un pla i el nivell de 

letalitat. També augmenta el risc, disposar dels medis per a dur a terme 

un suïcidi.  

o No tenir parella: la falta d’una parella estable és un risc en el cas de la 

població en general. La ruptura d’una relació s’ha identificat com un risc 

en el cas dels adolescents, concretament els homes.  
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o Falta de recolzament: l’absència de recolzament als adolescents en 

combinació amb episodis estressants a la seva vida, incrementa el risc 

de suïcidi. Entre aquests factors de risc hi trobem circumstàncies 

familiars adverses com la separació dels pares o conflictes entre pares i 

fills,. Conflictes amb l’autoritat com suspendre a l’escola o ser processat 

per la justícia. Haver patit abusos sexuals. L’encomanament del suïcidi 

sembla ser un fenomen al qual els joves hi son especialment 

vulnerables.  

 

Per tal de conèixer una mica millor el tema del suïcidi i fer-nos ressò de la seva 

importància en la nostra societat, hem accedit a dades, extretes de l’institut 

Nacional d’Estadística i corresponents estudis a partir d’aquesta font. Ens hem 

centrat en Espanya i en Catalunya, a nivell general i també a nivell específic 

(centrant-nos en dades referents al suïcidi juvenil). Segons la OMS cada any 

més de 800.000 persones es suïciden, i moltes altres ho intenten.  

Pel que fa al nombre de suïcidis l’any 2000, el suïcidi es va convertir en una de 

les tres principals causes de mort entre la franja d’edat dels 15 als 35 anys a 

Espanya. Sent també	  la segona causa de mort entre els 15 i els 29 anys d’edat 

a tot el món l’any 2012, situant-se darrere de les morts per accidents de trànsit. 

 

Figura 1. Nombre per defuncions a Espanya entre els anys 2005- 2006 per edats. Dades 

obtingudes de INE 

 

 
 

 

Pel que fa al nombre final de suïcidis (tenint en compte anys 2005-2006 a 

Espanya que recull un gràfic organitzat amb ítems d’edat i sexe). 
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Pel que fa a l’any 2005, podem observar que hi van haver un total de 1.909 

suïcidis a Espanya (sent 1.419 homes i 490 dones) Centrant-nos amb la franja 

d’edat juvenil, de 13 a 29 anys, observem que es van suïcidar 258 nois i 58 

noies l’any 2005 a Espanya. Pel que fa a l’any 2006 podem observar que hi van 

haver un total de 1.806 suïcidi. El percentatge d’homes (77% que correspon a 

1.388 homes) és molt superior al percentatge de dones que és van suïcidar 

durant aquell any a Espanya (23% que correspon a 418 dones) Si ens fixem en 

l’edat, centrant-nos en el suïcidi juvenil podem veure que el total de joves 

englobant dels 13 anys als 29 anys, es van suïcidar 213 joves ( 169 nois i 44 

noies).  

 

Figura 2.Tipus de defuncions a Espanya els anys 2005-2006. Dades obtingudes de INE 

 

 
 

El gràfic és dels mateixos anys 2005 i 2006. Té en compte una classificació de 

dades en funció del sexe (homes i dones) i en funció del mètode emprat per 

dur a terme els suïcidis, tenint en compte l’execució i les tècniques. 

Dels diferents mètodes és fa una classificació: en suïcidis provocats per una 

arma de foc, per una arma blanca, per enverinament, per escanyament, 

precipitat, per un pas de vehicle i altres.  

Pel que fa a l’any 2005, observem que pel que fa als homes, el mitjà per 

suïcidar-se més comú en aquell any, va ser l’escanyament (749), mentre que 

per les dones, va ser llençar-se des de algun tipus de precipici (203).  

Pel que fa a l’any 2006, observem que pel que fa als homes, el mitjà per 

suïcidar-se més comú en aquell any, va ser novament l’escanyament (728), 

mentre que per les dones, de igual manera que la tendència de l’any anterior, 

va ser llençar-se des d’algun tipus de precipici. 
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Figura 3. Nombre per defuncions a Espanya entre els anys 2011- 2013. Dades obtingudes de 

INE 

 

 
Com es pot observar el nombre de suïcidis a nivell general ha anat augmentant 

progressivament des de l’any 2011 (quan el total era de 3.180 suïcidis) al 2012 

(quan el total era de 3.539) a finalment l’any 2013 (quan el total va ser de 3.870 

suïcidis). Pel que fa als sexes predominants observem que l’augment de suïcidi 

per part del sexe femení també ha anat augmentant al llarg dels tres anys: al 

2011 hi van haver 745 dones que van suïcidar-se, al 2012 es van suïcidar 815 

dones i finalment al 2013, van suïcidar-se 959 dones. Pel que fa al sexe 

masculí, la tendència és la mateixa, i per tant a l’augment. Al 2011 es van 

suïcidar 2.435 homes, al 2012 van suïcidar-se 2.724 homes i finalment al 2013, 

hi van haver 2.911 suïcidis per part d’homes.  

 

Figura 4. Nombre de defuncions per sexe i províncies a Catalunya l’any 2013. Dades 

obtingudes de INE 
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Centrant-nos en Catalunya, hem agafat novament dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística. En aquesta ocasió	   ens centrem en els suïcidis de l’any 2013 i 

englobem un gràfic que té	   en compte el sexe i també	   les províncies dels 

subjectes, i també una comparació amb el total de suïcidis d’Espanya i per tant, 

quin percentatge representa Catalunya dins d’aquest total. 

En el gràfic podem observar el total de suïcidis de l’any 2013 a Catalunya, que 

va ser d’unes 544  persones (de les quals 419 eren homes, i 125 dones). El 

total de suïcidis a Catalunya correspon a un percentatge del 14,1% respecte el 

total de suïcidis a tot l’Estat Espanyol (3.870 suïcidis en total a Espanya, sent 

2.911 homes i 959 dones). 

 

Centrant-nos per províncies podem observar diferències notables: 

 

• Pel que fa a la província de Barcelona, veiem que és la que més suïcidis 

va tenir. S’ha de tenir en compte però	  que es tracta de la província més 

gran de Catalunya i que per tant engloba major nombre d’habitants. A la 

província de Barcelona és van suïcidar l’any 2013: 375 persones (289 

homes i 86 dones) 

• Pel que fa a la província de Girona es van suïcidar l’any 2013: 61 

persones (46 homes i 15 dones). 

• Pel que fa a la província de Lleida es van suïcidar l’any 2013: 45 

persones (33 homes i 12 dones). 

• Pel que fa a la província de Tarragona es van suïcidar l’any 2013: 63 

persones (51 homes i 12 dones). 
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Figura 5. Evolució de la taxa de mortalitat per, suïcidis i autolesions. Dades obtingudes 
de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya 

 

 

 

En el següent gràfic lineal podem observar a la línia vertical els anys col·locats 

cronològicament, començant per l’any 1999 fins l’any 2013. Pel que fa al total 

de suïcidis s’observa una disminució	   general amb una davallada significativa 

entre els anys 2006 i 2007 però	  també	  un repunt prou significatiu entre els anys 

2010 i 2011.  
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EL CODI RISC SUÏCIDI A CATALUNYA 
 
El Codi Risc Suïcidi (CRS) es va implantar a Catalunya en el període dels anys 

2014-2015. Aquest protocol d’actuació, implantat pel Govern d’Espanya, 

persegueix tres objectius principals: disminuir la mort per suïcidi, augmentar la 

supervivència de la població atesa per conducta suïcida i finalment, prevenir la 

repetició de temptatives de suïcidi en els pacients d’alt risc. 

El govern instaura aquest codi prioritzant la prevenció i promoció de la salut 

mental, la lluita contra l’estigma i el suport a les famílies.  

 

El codi risc suïcidi classifica els diferents factors de risc de conducta suïcida en 

funció d’uns criteris: 

 

o Estar deprimit/da. 

o Diagnòstic psiquiàtric de: 

o Trastorn depressiu. 

o Trastorn psicòtic. 

o Trastorn bipolar. 

o Trastorn límit de la personalitat. 

o Trastorn conducta alimentària 

o Agitació, agressivitat, impulsivitat, nivell de consciència alterat 

o Consum excessiu i/o dependència de l’alcohol 

o Malalties orgàniques greus. 

o Altres factors de risc: 

o Gènere home >65 o adolescents 

o Problemes socials 

o Esdeveniments vitals estressants. 

o Accés a armes o tòxics. 

o Antecedents familiars de primer grau de suïcidi consumat. 
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Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va elaborar una sèrie 

de criteris exposant la novetat que suposava aportar el Codi Risc Suïcidi a 

Catalunya.  

o Millorar la detecció precoç del risc en qualsevol punt d’atenció, 

especialment el 061-Catsalut respon per determinar els recursos a 

mobilitzar. 

o Prioritzar els pacients de més risc amb una atenció més proactiva: més 

implicació per totes les parts, adequació a la complexitat/risc i flexibilitat 

en la resposta assistencial. 

o Seguiment integral i longitudinal, evitar la desvinculació de les persones 

en major risc. Ruta assistencial. 

o Millorar la comunicació i coordinació entre dispositius amb el 

recolzament de les TIC i l’HC3. 

o Millorar la informació disponible (registre sanitari de casos) avaluar 

resultats. 

Per tal de dur a terme un protocol establert concret en cas d’haver d’intervenir 

per suïcidi o temptativa de suïcidi el CRS te una sèrie de fases i procés 

assistencial. 
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En el cas d’alerta per temptativa de suïcidi , hi ha una primera fase de detecció 

i cribratge, on intervé CatSalut. A continuació, ja a l’hospital, es fa una fase 

d’avaluació clínica especialitzada i seguiment proactiu, posteriorment s’ofereix 

un seguiment preventiu durant 12 mesos. 

A partir d’aquí es classificaran les temptatives en funció del risc de tornar a 

realitzar una temptativa de suïcidi detectades pels professionals. 

 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

El pla del CRS, que es va implantar a Catalunya va passar per diferents fases: 

En la primera fase, és a dir la fase pilot, l’any 2014: 

o S’implanta el codi risc suïcidi a Lleida, al Camp de Tarragona a l’est del  

Vallès Occidental i a Barcelona ciutat. 

En una segona fase, a l’any 2015 s’implanta al Juny a Girona, al Setembre a 

les Terres de l’Ebre, a l’Octubre a l’Alt Pirineu i a la Catalunya central i 

finalment, al novembre a l’entorn metropolità. 

 

 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
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Un cop implantat a tot el territori català el codi risc suïcidi, es destaquen: 

o 13 hospitals de referència amb servei de psiquiatria dels territoris pilot. 

o 39 centres de Salut Mental en d’adults. 

o 28 centres de Salut Mental Infantil i Juvenil. 

o 7 hospitals de Dia. 

o 2 equips EMSE (Barcelona i Tarragona). 

o 061 CatSalut Respon (resta de Catalunya). 

Al setembre del 2015 ja hi havia més de 900 professionals donats d’alta en el 

Registre per introduir les dades. 

Des de la implantació del codi risc suïcidi a Catalunya s’han registrat les 

següents dades: 

o En un any s’han enregistrat prop de 1.500 persones amb conducta 

suïcida en el 40% del territori (taxa 48,8/100.000hab). 

o El 94% de les persones han fet una sola temptativa. 

o S’ha activat el codi risc suïcidi en el 73% dels casos. 

o 2 de cada 3 persones han assistit a la visita de seguiment del CSM. 

o El SEM ha fet les trucades de seguiment als 30 dies en el 91% dels 

casos.  

o El 68 % dels casos presenten algun trastorn mental diagnosticat. Els 

més prevalent: depressió i trastorns adaptatius. 

 

Pel que fa a la població atesa, el 65% són dones, amb una mitjana d’edat de 42 

anys. El 9% de la població atesa són menors de 18 anys. 

 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
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El codi risc suïcidi, implantat al 2015 dóna molts bons resultats un any després, 

donant sempre prioritat als supervivents i fent ressò d’una problemàtica social 

molt evident. 

c) El tractament del suïcidi als mitjans de comunicació 
	  

El tractament del tema del suïcidi als mitjans de comunicació	  ha variat al llarg 

del temps, tot i que sempre, ha estat un tema tabú	  en menor o major grau. 

L’any 1774 l’escriptor alemany	  Johann Goethe10 va publicar un llibre titulat “Las 

penas del joven Werther”. El llibre parlava d’un jove, Werther, qui patia 

constants desenganys amorosos i situacions mentals complicades i finalment 

decidia suïcidar-se. L’èxit del llibre es va estendre arreu d’Europa fins al punt 

en què	   els joves imitaven la personalitat del protagonista del llibre, el seu 

vestuari... És aleshores quan es va començar a observar que la tendència a 

suïcidar-se, sobretot entre els joves anava augmentant progressivament des de 

la venda del llibre. Per aquest motiu, el llibre, es va considerar maleit i va 

arribar a prohibir-se en alguns països, com Itàlia, Alemanya i Dinamarca.  

Dos cents anys després, l’any 1974 el sociòleg David Philips11, va començar a 

estudiar la conducta d’imitació, que pren el nom de “Efecte Werther”. Per dur a 

terme la investigació	   Philips va fer un recull de les notícies publicades a la 

premsa escrita, concretament al diari New York Times 12 , un dels més 

importants dels Estats Units. Philips va comptabilitzar el nombre de morts per 

suïcidi des de la publicació	  d’aquesta notícia. Va realitzar una comparativa amb 

les morts per suïcidi que es duien a terme les setmanes que no apareixia cap 

notícia a la premsa respecte aquest tema. Va arribar a la conclusió	  que existia 

un clar repunt de la conducta suïcida en les setmanes que apareixia alguna 

notícia relacionada amb el tema als mitjans de comunicació. Malgrat això, cal 

dir que no existia un repunt global, sinó	  un augment en les zones més pròximes 

a la notícia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Johann Goethe (1749-1832): Va ser un pensador i literat alemany. La seva producció literària 
abasta des de la poesia, la novel·la, el teatre i l’assaig. 
11 David Philipps: Era un sociòleg que va elaborar un estudi sobre el suïcidi, el qual va ser molt 
influent, ja que demostrava que l’efecte Werther no tenia tant efecte social com inicialment 
s’havia cregut.  
12 New York Times: Es un diari publicat en la ciutat de Nova York. Es distribueix als Estats Units 
i molts altres països. Es propietat de The New York Times Company 
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Des d’aleshores el tractament del tema suïcidi als mitjans de comunicació	  ha 

anat canviant, malgrat la conducta d’imitació	  segueix encara molt vigent en la 

forma de tractar aquestes notícies. El tractament del suïcidi als mitjans de 

comunicació	  forma part d’una de les preocupacions ètiques més presents en el 

món de l’audiovisual. Resulta molt complicat saber quines són les imatges o els 

continguts que s’han de mostrar.   

 

Vallejo, (2011) ens parla sobre la divulgació	  dels casos de suïcidi a través dels 

mitjans de comunicació	  (televisió, ràdio, premsa, internet, literatura) i afirma que 

en ocasions aquesta publicació	   ha anat seguida de suïcidis en sèrie o 

epidèmics. Es tracta de suïcidis apareguts després de l’exposició	   d’un model 

proper temporal i/o genèric al mateix, es tracta d’un fenomen conegut com 

l’”Efecte Werther”.  

 

L’aparició	   d’un efecte epidèmic apareix amb les següents circumstàncies: el 

model és una persona cèlebre especialment del món de l’espectacle, és un fet 

real i no pas de ficció, s’especifica donant detalls, la cobertura mediàtica és 

àmplia i finalment quan el model és una temptativa ja que els subjectes més 

temptats a la imitació	  són els menys decidits a morir.  

 

Després de la publicació	   del llibre del jove Werther, i l’estudi de Philips 

concretament entre els anys 1983 i 1986, es va observar a través de diferents 

estudis l’increment de suïcidis en alguns països. Es el cas d’Àustria, on van 

augmentar els suïcidis en el tren subterrani de Viena, després de la publicació	  

de noticies sensacionalistes sobre el suïcidi als mitjans de comunicació. Per 

aquesta raó, l’Associació	   Austríaca de Prevenció	   del Suïcidi va engegar una 

campanya contra aquest tipus de cobertura periodística. A partir d’aquí, es va 

deixar d’abordar aquestes notícies als mitjans de comunicació, i es va observar 

una disminució	  posterior de la taxa de suïcidi.  

També	   trobem casos similars en països com Canada, Regne Unit i Estats 

Units.  

Avui en dia els mitjans de comunicació	  posen a l’abast llibres d’estil propis on 

exposen les seves polítiques.  
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A continuació	   exposem un recull de diferents mitjans que inclouen en el seu 

llibre d’estil, com tractar aquesta temàtica: 

 

El llibre d’estil del diari El País diu: 
 “	  El periodista deberá	  ser especialmente prudente con las informaciones relativas a suicidios. 

En primer lugar porque no siempre la apariencia coincide con la realidad, y también porque la 

psicología ha comprobado que estas noticias incitan a quitarse la vida a persones que ya eran 

propensas al suicidio y que sienten en ese momento un estímulo de imitación. Los suicidios 

deberán publicarse solo cuando se trate de personas de relevancia o supongan un hecho de 

interés general” 

 

Pel que fa al llibre d’estil del diari El mundo diu:  
“	  Un suicidio no debe ser noticia en sí	  mismo. Acaba siéndolo cuando el autor es un personaje 

relevante o cuando se convierte en un hecho significativo por la forma de llevarse a cabo, la 

edad o el problema social que se esconde detrás. A la hora de informar de un suicidio hay que 

tener en cuenta previamente dos cuestiones. Primera, que hay que valorar el común criterio de 

psiquiatras y psicólogos que nos advierten de que las noticias sobre un suicidio atraen a otras 

potenciales víctimas. Segunda, que no hay que precipitarse y calificar de suicidio una muerte 

solo por las apariencias. Hace falta profundizar en la noticia”. 

 

El llibre d’estil de RTVE diu:  
“	  Especial sensibilidad. Como pauta genérica, deben evitarse las informaciones e imágenes 

referidas a suicidios y autolesiones de gravedad y, más aún, cuando sus protagonistas sean 

niños o adolescentes. En RTVE, el suicidio debe considerarse un asunto especialmente 

sensible, tanto en los programes de actualidad como en los de ficción”. 

 

Malgrat tots aquests mitjans relaten aquestes pautes pròpies existeixen 

algunes, vigents per a tots els mitjans relatades per la OMS (Organització	  

Mundial de la Salut), que demana una informació	   responsable per part 

d’aquests. Per aquest motiu, la OMS va confeccionar un document. 

 “	  Prevención del suicidio: un instrumento para profesionales de los medios de 

comunicación” destinat als professionals de la comunicació	   englobat dins del 

pla SUPRE (Suicide Prevention).  
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El document relata que “	   [...] uno de los muchos factores que pueden llevar a 

una persona vulnerable al suicidio es la publicidad sobre este tema en los 

medios de comunicación. La forma como estos medios informan acerca de 

casos de suicidio puede influir en otros suicidios” 

 
“En términos generales, existe evidencia suficiente para sugerir que algunas formas de 

cobertura periodística y televisiva real del suicidio están asociadas con un exceso en suicidios 

estadísticamente significativo; el impacto parece ser mayor entre la gente joven. No obstante, 

los medios de comunicación no informan sobre la mayoría de los suicidios; cuando se toma la 

decisión de informar al público sobre un suicidio, usualmente involucra una persona, método o 

lugar en particular. Con frecuencia este tema es de interés periodístico y los medios de 

comunicación tienen derecho a informar sobre él. No obstante, los suicidios que con mayor 

probabilidad atraen la atención de los medios de comunicación son aquéllos que se apartan de 

los patrones usuales. De hecho, es impactante que los casos presentados en estos medios 

sean casi invariablemente atípicos y fuera de lo común y representarlos como típicos perpetúa 

aún más la información errónea sobre el suicidio. Los médicos y los investigadores reconocen 

que no existe la cobertura de noticias sobre el suicidio ,sino cierto tipo de cobertura noticiosa 

que aumenta el comportamiento suicida en poblaciones vulnerables. A la inversa, ciertos tipos 

de cobertura pueden ayudar a prevenir la imitación del comportamiento suicida. No obstante, 

existe siempre la posibilidad de que la publicidad sobre el suicidio pueda hacer que éste 

parezca normal. Una cobertura repetitiva y continua del suicidio tiende a inducir a y promover 

pensamientos suicidas, particularmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes”. 

 

La OMS exposa una sèrie de pautes, recomanacions i directrius destinades 

als mitjans de comunicació, explicant com s’ha d’abordar el tema del suïcidi 

en el seu apartat “¿Cómo informar sobre el suicidio en general?”. Les pautes 

són les següents: 

 
“Las estadísticas deberán interpretarse cuidadosa y correctamente” 

“Deberán usarse fuentes auténticas y confiables. 

Los comentarios espontáneos deberán manejarse con cuidado en vista de las presiones por 

tiempo.	   

Las generalizaciones basadas en cifras pequeñas requieren particular atención y las 

expresiones tales como ‘epidemia de suicidios’	  y ‘el lugar con mayor tasa de suicidios en el 

mundo’	  deberán evitarse. 

Se debe oponer resistencia a informar el comportamiento suicida como una respuesta 

entendible a los cambios a la degradación social o cultural”.
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Pel que fa a l’apartat titulat	   “¿Cómo informar sobre un suicidio específico?”	  

recull les següents pautes: 
“La cobertura sensacionalista de suicidios deberá	  evitarse de manera diligente, 

particularmente cuando involucra a una celebridad. Esta cobertura deberá	  minimizarse hasta 

donde sea posible. Cualquier problema mental que la celebridad pueda haber tenido deberá	  

reconocerse igualmente. Deberá	  hacerse el mayor esfuerza por evitar exageraciones. Las 

fotografías de la víctima, del método empleado y de la escena del suicidio deben evitarse. 

Los titulares en primera página nunca son la ubicación ideal para informar sobre un 

suicidio.” 

 

“Deberán evitarse las descripciones detalladas del método usado y cómo lo obtuvo la 

víctima. Las investigaciones han demostrado que la cobertura por parte de los medios de 

comunicación tiene mayor impacto sobre el método de suicidio adoptado, que la misma 

frecuencia con que ocurren los suicidios. Ciertos escenarios –	  puentes, acantilados, edificios 

altos, vías férreas, etcétera–	  están tradicionalmente asociados con el suicidio y la publicidad 

extra aumenta el riesgo que más personas los usen.” 

 
“No deberá	  informarse acerca del suicidio como algo inexplicable o simplista. El suicidio nunca 

es el resultado de un solo factor o hecho. Usualmente lo causa una compleja interacción de 

muchos factores tales como enfermedad mental y física, abuso de sustancias, conflictos 

familiares e interpersonales y acontecimientos estresantes. Es útil reconocer que una variedad 

de factores contribuyen al suicidio. 

 

“El suicidio no deberá	  describirse como un método para hacer frente a problemas personales 

tales como bancarrota, incapacidad de aprobar un examen, o abuso sexual. 

Los informes deberán tener en cuenta el impacto sobre las familias y otros supervivientes en 

términos del estigma y el sufrimiento psicológico. 

Glorificar a las víctimas de suicidio como mártires y objetos de adulación pública, puede sugerir 

a las personas vulnerables que la sociedad honra el comportamiento suicida. En vez de eso, 

deberá	  ponerse énfasis en lamentar la muerte de la persona. 

Describir las consecuencias físicas de intentos de suicidio (daño cerebral, parálisis, etcétera) 

puede actuar como elemento de disuasión”. 

 

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) també	   relata alguns apunts dirigits als 

professionals dels mitjans de comunicació, explicant com tractar el suïcidi: 
“	  El suicidio se puede prevenir igual que los accidentes de tráfico. Por ello hacen falta políticas 

y programas de prevención, actualmente inexistentes en España. 

Incidir especialmente en la población anciana y adolescente.
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Proporcionar pautas prácticas de actuación a educadores, familiares, cuidadores y 

profesionales sanitarios 

Hay que difundir información veraz y científica, eliminando el oscurantismo y el estigma que se 

ha asociado históricamente al suicidio”	   

 

A més de l’Institut Nacional d’Estadística i la OMS diferents organitzacions de 

premsa de diferents països han anat publicant consells i pautes dirigides als 

professionals de la comunicació	  sobre com abordar el tema del suïcidi.  Totes 

elles coincideixen en que no es aconsellable exposar com s’ha dut a terme un 

suïcidi. També	  estan d’acord en què	  no s’ha de buscar el sensacionalisme, ni la 

glorificació	  ni l’excés d’informació. Es busca doncs arribar a informar d’aquests 

successos donant informació	   i possibles sortides a les persones que es troben 

en aquestes situacions. Malgrat en els últims anys s’ha observat un augment 

de les notícies que tracten el suïcidi no hi ha dubte que encara segueix sent un 

tabú	  entre la societat i també	  un conflicte ètic molt present pels professionals de 

la comunicació. 
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3. Tercera fase: desenvolupament de guió 
 

a) Procés de creació 
	  

Un cop hem escollit el tema que tractarem i el format audiovisual que farem 

servir per tractar-lo, comencem el procés de creació.  

 

La primera fase d’aquest procés és la documentació. El més important és 

conèixer a la perfecció els tres temes que hem decidit que formin part del marc 

teòric: el gènere documental, el suïcidi i el tractament del suïcidi als mitjans de 

comunicació.  

 

Un cop tenim aquesta informació, hem d’organitzar la feina a fer de manera 

cronològica:  

 
o Primer de tot, buscar especialistes i testimonis que vulguin col·laborar en 

les entrevistes del nostre projecte.  
o Seguidament preparar una entrevista per a cada un d’ells. Ja que les 

preguntes no seran les mateixes si ens estem dirigint a un metge o a un 

periodista.  
o Organitzar l’agenda de rodatges, els dies i les hores que visitarem els 

nostres testimonis. Això és imprescindible per el punt següent.  
o Realitzar el lloguer i recollir el material de gravació a la universitat.  
o La gravació de les entrevistes i dels plans de recurs dels testimonis.
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b) Sinopsi 
	  

Entre els joves, el suïcidi es la primera causa de mort, abans que els accidents 

de trànsit. Existeix un tabú evident a la societat al voltant d’aquest tema per por 

a un hipotètic efecte crida, i els mitjans de comunicació en son còmplices, tot i 

que darrerament s’observa un canvi de tendència. Comunicar el suïcidi podria 

ser una manera de combatre’l. Amb aquest documental ens endinsem amb la 

complexitat del tema del suïcidi. Volem conèixer l’opinió dels especialistes, de 

les autoritats i dels periodistes envers com abordar aquesta paradoxa, i 

esbrinar per què malgrat i ser una de les principals causes de mort al món, el 

suïcidi no és tractat com un problema greu de salut pública. 



40 segons: el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació                                  Gemma Carceller i Maria Vilajuana  
	  
	  

	   36	  

c) Escaleta   
	  
Seqüència Personatge Continguts So/ Música Veu en Off Inici Fi Durada 

total 
1.  Imatge recurs 1: 

Gorg Biarritz 
(Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

 00:00 00:06 00:06 

2.  Imatge recurs 2: 
Gorg Biarritz 
(Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

 00:06 00:12 00:12 

3.  Imatge recurs 3: 
Gorg Biarritz 
(Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

 00:12 00:18 00:18 

4.  Imatge recurs 4: 
Camp (Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

 00:18 00:23 00:23 

5.  Imatge recurs 5: 
Camp (Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

Els casos de suïcidi han augmentat 
un 60% en els últims 45 anys. 

00:23 00:30 00:30 

6.  Imatge recurs 6: 
Camp 
(Campdevànol) 

A beautiful day 
(souncloud) 

A Catalunya més de 500 persones 
moren cada any per suïcidi. 

00:30 00:34 00:34 

7.  Imatge recurs 7: 
Camp (Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

Segons xifres de l’OMS, cada any 
800.000 persones al món decideixen 
acabar amb la seva vida. El suïcidi és 
un fenomen global... 
 

00:34 00:43 00:43 

8.  Imatge recurs 8: 
Camp 
(Campdevànol) 

A beautiful day 
(souncloud) 

...que afecta a tots els països 
independentment de la seva situació 
socioeconòmica. 

00:43 00:48 00:48 

9.  Imatge recurs 9: A beautiful day Més del 86% d’aquestes persones 00:48 00:58 00:58 
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Camp (Salelles) (souncloud) presenten diagnòstics psiquiàtrics i la 
depressió constitueix el principal 
factor de risc del suïcidi. 
 

10.  Imatge recurs 10: 
Posta de sol 
(Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

Cada 40 segons una persona es 
suïcida al món.  
 

00:58 01:21 01:21 

11.  “40 segons” Títol 
del documental 

A beautiful day 
(souncloud) 

 01:21 01:29 01:29 

12. Judit Pons Entrevista: 
Presentació del 
tema del suïcidi 

  01:29 01:42 01:42 

13. Jordi Naudó Entrevista: 
Presentació del 
tema del suïcidi 

  01:42 01:58 01:58 

14. Vanesa Pallàs Entrevista: 
Presentació del 
tema del suïcidi 

  01:58 02:17 02:17 

15. Jordi Naudó Entrevista: 
Presentació del 
tema del suïcidi 

  02:17 02:43 02:43 

16.  Imatge recurs 11: 
Búnkers del 
Carmel 
(Barcelona) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 02:43 02:49 02:49 

17.  Imatge recurs 12: 
Barceloneta 
(Barcelona) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

La major taxa de suïcidis recau en els 
homes. Les últimes dades que ens 
mostra l’Institut General d’Estadística 
de Catalunya de l’any 2014, estimen 
que 393 homes van decidir posar fi a 

02:49 02:55 02:55 
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la seva vida. Pel que fa a les dones, 
la taxa és inferior, amb 138 dones 
que van decidir posar fi a la seva vida 
l’any 2014. 
 

18.  Imatge recurs 13: 
Barceloneta 
(Barcelona) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 02:55 03:02 03:02 

19.  Imatge recurs 14: 
Barceloneta 
(Barcelona) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 03:02 03:19 03:19 

20. Judit Pons Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  03:19 03:36 03:36 

21. Jordi Naudó Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  03:36 03:53 03:53 

22.  Imatge recurs 15: 
Nucli Antic 
(Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

El suïcidi és un problema de salut 
pública que cal prevenir i contra el 
qual cal lluitar. 
 

03:53 03:59 03:59 

23.  Imatge recurs 16: 
Carrer (Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

La Generalitat de Catalunya 
comunicava amb una nota de premsa 
l’any 2013, la implantació del Codi 
Risc Suïcidi (CRS), un nou codi que 
pretén disminuir les temptatives de 
suïcidi i la repetició mitjançant la 
gestió protocol·litzada i homogènia 
de les persones de risc identificades 
pels centres de la xarxa pública del 

03:59 04:08 04:08 
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sistema sanitari. 
24.  Imatge recurs 17: 

Nucli Antic 
(Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 04:08 04:15 04:15 

25.  Imatge recurs 18: 
Carrer (Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 04:15 04:24 04:24 

26.  Jordi Naudó Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  04:24 05:00 05:00 

27. Judit Pons Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  05:00 05:36 05:36 

28.  Imatge recurs 19: 
Parc (Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

El tabú al voltant del suïcidi fa que 
moltes famílies vulguin oblidar el que 
ha passat i amagar-ho a l’entorn.  
 

05:36 05:43 05:43 

29.  Imatge recurs 20: 
Parc (Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

Associacions com Després del 
Suïcidi (DSAS) lluiten per trencar 
aquest silenci. 

05:43 05:49 05:49 

30.  Imatge recurs 21: 
Parc (Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

Existeix un tabú social sobre el 
fenomen, un estigma al voltant de la 
malaltia mental, que oculta la majoria 
dels suïcidis, i que porta moltes 
famílies a no voler explicar la seva 
experiència, ni parlar entre ells, per 
una barreja de vergonya i culpa. 
 

05:49 05:57 05:57 

31.  Imatge recurs 22: 
Parc (Tàrrega) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 05:57 06:06 06:06 

32. Judit Pons Entrevista:   06:06 06:29 06:29 
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Afectació a les 
famílies 

33. Jordi Naudó Entrevista: 
Afectació a les 
famílies 

  06:29 06:56 06:56 

34.   Imatge recurs 23: 
Carrer (Cervera) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

En el cas dels adolescents, el suïcidi 
pren una especial importància. 
Acabar amb la vida d’un mateix s’ha 
convertit en la primera causa de mort 
entre els adolescents catalans.  

06:56 07:08 07:08 

35.  Imatge recurs 24: 
Carrer (Cervera) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

La tendència d’aquests joves és 
abandonar el tractament psicològic 
quan aquest existeix. Si abandona la 
teràpia és molt possible que la 
conducta suïcida es reactivi. 
 

07:08 07:16 07:16 

36.  Imatge recurs 25: 
Carrer (Cervera) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 07:16 07:20 07:20 

37. Judit Pons Entrevista: El 
suïcidi juvenil 

  07:20 07:49 07:49 

38. Vanesa Pallàs Entrevista: El 
suïcidi juvenil 

  07:49 08:10 08:10 

39.   Imatge recurs 26: 
C-25 (Vic) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 08:10 08:17 08:17 

40.  Imatge recurs 27: 
Carrer (Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

El nombre de suïcidis a Espanya va 
arribar a un rècord històric l’any 2014 
i fins i tot va duplicar la xifra de morts 
per accident de trànsit. Un total de 
3.910 persones es van treure la vida, 
la xifra més alta registrada per 

08:17 08:24 08:24 
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l’Institut Nacional d’Estadística. 
41.  Imatge recurs 28: 

Carrer (Manresa) 
I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 08:24 08:35 08:35 

42.  Jordi Naudó Entrevista: 
Comparativa 
accidents de 
trànsit 

  08:35 08:48 08:48 

43. Judit Pons Entrevista: 
Comparativa 
accidents de 
trànsit 

  08:48 09:06 09:06 

44. Jordi Naudó Entrevista: Tabú   09:06 09:41 09:41 
45.  Imatge recurs 29: 

Parc de l’Agulla 
(Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

La gran dificultat amb la que 
s’enfronten les associacions que 
lluiten per conscienciar sobre el 
suïcidi és el tabú que representa a la 
nostra societat. 

09:41 09:48 09:48 

46.  Imatge recurs 30: 
Parc de l’Agulla 
(Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 09:48 09:55 09:55 

47.  Imatge recurs 31: 
Parc de l’Agulla 
(Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

Els experts en salut mental fa anys 
que recomanen trencar el tabú i 
tractar el tema sense embuts.  
 

09:55 10:02 10:02 

48.  Jordi Naudó Entrevista: Tabú   10:02 10:27 10:27 
49.  Judit Pons Entrevista: Mitjans 

de Comunicació 
  10:27 10:40 10:40 

50. Jordi Naudó Entrevista: Mitjans 
de Comunicació 

  10:40 10:52 10:52 

51. Judit Pons Entrevista: Mitjans   10:52 11:31 11:31 
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de Comunicació 
52. Vanesa Pallàs Entrevista: Mitjans 

de Comunicació 
  11:31 11:55 11:55 

53.  Judit Pons Entrevista: Mitjans 
de Comunicació 

  11:55 12:21 12:21 

54.  Imatge recurs 32: 
Parc de l’Agulla 
(Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

L’OMS considera que no s’està	  
abordant de manera correcta el tema. 

12:21 12:29 12:29 

55.  Imatge recurs 33: 
Parc de l’Agulla 
(Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

I que existeix una falta de 
sensibilització envers el suïcidi a la 
societat. 
 

12:29 12:35 12:35 

56. Xavier 
Porcuna 

Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  12:35 12:59 12:59 

57. Eva Vial Entrevista: Silenci 
dels Mitjans de 
Comunicació 

  12:59 13:37 13:37 

58.  Eduard Font Entrevista: Silenci 
dels Mitjans de 
Comunicació 

  13:37 13:56 13:56 

59.  Eva Vial Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  13:56 14:37 14:37 

60. Josep Grau Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  14:37 15:07 15:07 

61. Gemma Peris Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  15:07 15:46 15:46 
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62. Eduard Font Entrevista: 
Informació oficial 

  15:46 16:22 16:22 

63. Xavier 
Porcuna 

Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  16:22 17:05 17:05 

64.  Gemma Peris Entrevista: Efecte 
Crida 

  17:05 17:35 17:35 

65. Eduard Font Entrevista: Efecte 
Crida 

  17:35 18:07 18:07 

66.  Imatge recurs 34: 
Carrer (Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 18:07 18:17 18:17 

67.  Imatge recurs 35: 
Passeig (Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

En els últims anys s’ha observat una 
tendència entre els mitjans de 
comunicació per trencar el tabú que 
rodeja el suïcidi.  

18:17 18:24 18:24 

68.  Imatge recurs 36: 
Passeig (Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

S’intenta parlar-ne més que abans tot 
i que no s’ha aconseguit encara 
trencar  aquest tabú. 

18:24 18:31 18:31 

69.  Imatge recurs 37: 
Passeig (Manresa) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 18:31 18:35 18:35 

70. Xavier 
Porcuna 

Entrevista: 
Informació oficial 

  18:35 19:19 19:19 

71. Eva Vial Entrevista: 
Evolució del 
suïcidi 

  19:19 19:40 19:40 

72. Gemma Peris Entrevista: 
Evolució del 
suïcidi 

  19:40 19:56 19:56 

73. Xavier 
Porcuna 

Entrevista: 
Tractament del 

  19:56 20:18 20:18 
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suïcidi 
74.  Imatge recurs 38: 

Comisseria 
Mossos Esquadra 
(Cervera) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

El Cos de Mossos d’Esquadra 
s’encarrega de recopilar informació… 

20:18 20:23 20:23 

75.  Imatge recurs 39: 
Comisseria 
Mossos Esquadra 
(Cervera) 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

…sobre dades de suïcidis per establir 
plans de prevenció i plans d’atenció 
als afectats.  
 

20:23 20:33 20:33 

76. Eduard Font Entrevista: Tabú   20:33 21:09 21:09 
77.  Imatge recurs 40: 

Parc Natural de la 
Muntanya de 
Montserrat 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 21:09 21:15 21:15 

78.  Imatge recurs 41: 
Parc Natural de la 
Muntanya de 
Montserrat 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

La forma com informen els mitjans és 
molt important. Per això es recomana 
una informació responsable per part 
d’aquests. 
 

21:15 21:21 21:21 

79.  Imatge recurs 42: 
Parc Natural de la 
Muntanya de 
Montserrat 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

L’OMS apunta que un dels múltiples 
factors que pot portar una persona 
vulnerable al suïcidi és la publicitat 
sobre aquest tema als mitjans de 
comunicació. 
 

21:21 21:28 21:28 

80.  Imatge recurs 43: 
Parc Natural de la 
Muntanya de 
Montserrat 

I won’t go to bed 
(Soundcloud) 

 21:28 21:37 21:37 

81. Eva Vial Entrevista:   21:37 22:18 22:18 
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Tractament del 
suïcidi 

82. Gemma Peris Entrevista: 
Respecte famílies 

  22:18 22:45 22:45 

83. Josep Grau Entrevista: 
Respecte famílies 

  22:45 23:25 23:25 

84. Eva Vial Entrevista: Tabú   23:25 23:43 23:43 
85. Eduard Font Entrevista: Tabú   23:43 24:17 24:17 
86. Xavier 

Porcuna 
Entrevista: 
Tractament del 
suïcidi 

  24:17 25:24 25:24 

87.  Imatge recurs 44: 
Camp (Salelles) 

A beautiful day 
(souncloud) 

Encara hi ha un enorme tabú social 
que impedeix parlar d’aquestes 
qüestions obertament i això 
estigmatitza a les víctimes. De la 
mateixa manera, els sistemes 
d’informació i notificació dels casos 
de suïcidi exigeixen millores. Els 
plans de prevenció del suïcidi 
requereixen treball conjunt de 
diversos sectors com el de la salut, 
l’educació, el dret, la política i la 
justícia.  
 

25:24 25:50 25:50 

88.  Fos en negre. 
Crèdits Finals 

A beautiful day 
(souncloud) 

 25:50 27:19 27:19 
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4. Quarta fase: Disseny de direcció i producció 
 

a) Direcció 
	  
En el moment en que vam escollir el suïcidi com a tema del nostre treball, érem 

conscients que era desconegut a la societat i poc tractat, de manera correcta, 

pels mitjans de comunicació. I era precisament això el que volíem plasmar al 

documental, aquesta falta de informació i de conscienciació de la societat.   
 

Primer de tot vam decidir quin seria el centre d’interès del nostre treball i a 

partir d’aquí vam buscar la manera de fer arribar el missatge al públic. Per 

conèixer un problema vam creure adient parlar amb aquelles persones que el 

coneixen de primera mà o que el pateixen o l’han patit. Uns especialistes en 

salut mental que ens hi aproparien des d’una vessant més tècnica, uns 

especialistes en comunicació que ens hi aproparien des d’una vessant 

periodística i les víctimes d’aquest problema social, que ens aportarien el seu 

sincer i més íntim punt de vista. 
 

Després de parlar amb els especialistes en salut vam veure que aconseguir 

casos reals de suïcidi seria complicat. Teníem clar que el documental havia de 

durar trenta minuts i vam veure que volíem explicar massa coses i aconseguir 

massa material. Vam decidir llavors centrar-nos en el suïcidi i el seu tractament 

als mitjans de comunicació, i deixar de banda els casos reals de suïcidi.  
 

Per tant vam decidir que el nostre documental comptaria amb: les entrevistes, 

els plans recurs, la música i la veu en off.  
 

Per realitzar les entrevistes vam seguir les pautes establertes de deixar aire a 

la part contrària d’on l’entrevistat parla. Aquest mai ha de mirar a la càmera 

sinó a la persona que li realitza l’entrevista que es troba al costat de la càmera. 
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Pel que fa al so de les entrevistes vam procurar en tot moment que la 

localització fos silenciosa i vam enregistrar-lo mitjançant un micròfon de 

corbata. En dues ocasions però ens van sorgir imprevistos. En el cas de 

l’entrevista a la Gemma Peris de Ràdio Tàrrega, al ser la primera entrevista no 

dúiem el micròfon de corbata i vam enregistrar el so amb el micròfon de la 

pròpia ràdio, això fa que el so se senti diferent que al de la resta d’entrevistes. 

El segon imprevist que ens vam trobar va ser al visionar l’entrevista de l’Eva 

Vial de Barcelona Televisió, no ens ven vam adonar i durant tota la gravació el 

seu collaret va anar rascant amb el micròfon de corbata, això fa que se senti un 

soroll durant la gravació.  
 

Totes les entrevistes les vam realitzar a un entorn de confiança de l’entrevistat 

per d’aquesta manera, aconseguir que s’hi sentís còmode i no pensés en la 

càmera que l’estava gravant.  
 

Pel que fa al muntatge del documental, després de visionar alguns 

documentals i fer-los servir com a referents, vam decidir que volíem que fos de 

tipus continuo, és a dir que intercalés entrevistes, amb imatges recurs que 

estiguessin relacionades amb aquestes entrevistes i amb el que diguessin els 

testimonis. Fer servir de fil conductor la veu en off d’un narrador que ens guiés 

per el documental i utilitzar el recurs de la música, majoritàriament en segon pla 

però quan fos necessària i es produïssin silencis entre veu en off i entrevista, 

agafés més importància. Vam decidir fer el muntatge d’aquesta manera perquè 

vam creure que donaria frescor, vitalitat i ritme al nostre documental, i a la 

vegada el faria més entenedor i proper.  
 

La part gràfica del treball la vam realitzar gràcies als coneixements adquirits a  

les assignatures de Taller d’Infografia i Taller de Postproducció cursades durant 

el grau. Vam decidir dissenyar un logotip del títol del nostre treball amb el 

programa Illustrator per poder realitzar els crèdits inicials i amb la mateixa 

estètica dissenyar els cyrons del documental. Tan els crèdits com els cyrons 

estan fets amb el programa After Effects.  
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b) Producció 
	  
La decisió del disseny de producció va ser imprescindible abans de començar a 

treballar en el projecte. Quan ens vam reunir a principi de curs, vam decidir 

com funcionaríem a l’hora de treballar i quina direcció volíem que prengués el 

nostre treball.  
 

Vam decidir que el documental 40 segons estaria dirigit a un públic 

preferentment adult i el seu objectiu seria fer reflexionar l’espectador sobre 

perquè el suïcidi és un fet tan desconegut a la societat d’avui. També vam 

decidir que seria un projecte audiovisual de baix cost ja que el material tècnic 

era cedit per la Universitat de Vic i que la seva duració seria de mitja hora, 

seguint el model dels documentals 30 minuts de TV3. Al ser dues a l’equip, ens 

vam repartir la feina equivalentment i vam treballar sempre que vam poder 

conjuntament cap a una sola direcció. 
 

La nostra fase inicial va ser la documentació, un procés llarg i classificatori per 

segmentar bé els nostres tres objectius principals a conèixer: el gènere 

documental, el suïcidi i el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació. Un 

cop vam tenir finalitzada aquesta fase, el pla de producció es va centrar en els 

rodatges, tan de les entrevistes com dels plans recurs.  
 

Un cop vam establir els blocs que construirien el nostre documental, vam fer un 

llistat de les persones i/o entitats que ens podrien oferir declaracions 

interessants sobre el tema. L’elecció dels entrevistats va ser àmplia ja que vam 

tenir en compte que no tots ens podrien rebre. La feina prèvia a cada entrevista 

va ser important. Primer de tot ens vam informar de quina era la relació de la 

persona en qüestió amb el nostra tema i després vam redactar una entrevista 

per cada tipus d’entrevistat. En el moment de l’entrevista, vam decidir dividir-

nos les tasques a fer per atendre de millor manera a l’entrevistat i per obtenir 

bons resultats. Una de les dues s’encarregava exclusivament de decidir les 

posicions pertinents per la gravació, de col·locar el micròfon de corbata a 

l’entrevistat i de fer-li l’entrevista. L’altra s’encarregava de la gravació, de que la 

imatge i el so fossin perfectes en tot moment.  
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Vam haver de realitzar entrevistes a persones de diverses parts del territori 

català i és per això que ja des d’un primer moment vam decidir que les 

entrevistes les realitzaríem allà on ells ens rebessin. En el cas de metges a la 

consulta, en el cas de comunicadors als mitjans de comunicació… Dins de les 

possibilitats estètiques que ens permetia la localització, vam intentar que allà 

on gravéssim les entrevistes fos a un lloc on l’entrevistat hi tingues certa 

relació. 
 

Pel que fa als plans recurs, vam decidir que jugaríem amb la càmera ràpida i  la 

càmera lenta de imatges. Entorns que tinguessin relació amb les persones i/o 

entitats que surten al documental.  
 

Un cop vam tenir tant les entrevistes com els plans recurs vam procedir al 

muntatge del documental. Una fase llarga i entretinguda, on ens vam adonar 

que teníem molts minuts gravats i un documental de 30 minuts on encabir-ho 

de la millor manera i fent la millor tria possible.  
 

Pel que fa al so del documental, les entrevistes estan gravades amb micròfon 

de corbata directament a la càmera, a més a més vam afegir-hi una veu en off 

que condueix el documental i música que l’acompanya. 
 

c) Direcció d’art i fotografia  
	  
Pel que fa a la direcció d’art i fotografia del nostre documental, hem posat en 

comú tot el que hem anat aprenent al llarg del grau. Des de l’inici hem anat 

plantejant-nos certes situacions en les que ens podríem trobar a l’hora de fer el 

gravació per tal de tenir planificats plans alternatius.  

Des del principi, vam decidir que es tractaria d’un documental proper, malgrat i 

el tema sigui delicat hem intentat en tot moment que l’entrevistat es sentís 

relaxat, còmode i confiat. En alguns d’aquests casos, com els metges i els 

mitjans de comunicació, ens ha anat molt bé conèixer abans als entrevistats, 

tenir una primera presa de contacte per tal de crear una certa confiança el dia 

del rodatge. Per aquest motiu, en tots aquests casos, creiem que es manifesta 

la naturalitat, l’espontaneïtat i la comoditat de l’entrevistat.  
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Per dur a terme les diferents entrevistes, hem seguit les pautes establertes en 

la majoria de documentals. L’entrevistat no mira a càmera, sinó que respon 

mirant a la persona (en aquest cas una de nosaltres) que es qui realitza 

l’entrevista. Aquest procediment, ens ha permès un contacte visual còmode i 

una postura correcta i relaxada per part de l’entrevistat davant de càmera.  

Pel que fa a les localitzacions, que hem classificat en interiors i exteriors, han 

estat curosament seleccionades en la majoria dels casos (tret d’alguna 

modificació d’última hora en el cas d’alguns mitjans). Pel que fa a les 

localitzacions interiors hem combinat diferents enquadraments, filtres i enfocs 

per tal de destacar el que pretenem que simbolitzi diferents metàfores o 

relacions amb allò que s’està explicant. Pel que fa als plans, hem variat grans 

plans generals, plans sencers, mitjos i fins i tot plans detall, en funció del que 

volíem destacar en cada gravació. 

Per altra banda, les localitzacions interiors, han estat seleccionades en funció 

de l’entrevistat. Totes elles comparteixen un element comú: es tracta d’espais 

silenciosos i aïllats, allunyats de qualsevol distracció per part de l’entrevistat. 

Per tal d’aportar credibilitat, hem cregut convenient seleccionar els espais en 

funció del càrrec de la persona entrevistada i per tant, l’hem situat en el seu lloc 

habitual de treball, fet que també ens ha aportat aquesta naturalitat i comoditat 

per part de l’entrevistat, pel fet d’estar en un dels seus lloc quotidians. 

L’enquadrament, en el cas de les localitzacions interiors es similar en tots els 

casos. Hem deixat aire, en alguns casos a la dreta i en alguns a l’esquerra, que 

queda justificat pel fet de seguir el protocol d’entrevista. Es molt més realista 

que no pas si haguéssim situat les persones al mig de l’enquadrament, mirant 

en un punt fix, per exemple. Pel que fa als plans, hem considerat que un pla 

mig, i en algun cas gairebé un primer pla, era la millor opció. D’aquesta 

manera, aconseguim que l’espectador se senti més proper i creem major 

credibilitat i atenció.  

Si ens centrem en l’estètica dels entrevistats, de igual manera que en els 

espais on es troben, hem cregut convenient que cada un d’ells vestís com en el 

seu lloc de treball. En el cas dels mitjans de comunicació de manera més 

informal, i en el cas d’algun metge o mosso d’esquadra amb el seu uniforme 

habitual de treball. Pensem que aquest fet li explica també sense necessitat de 
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paraules a l’espectador, qui és qui està parlant i per tant novament, aporta 

credibilitat al que s’està explicant.  

Si bé es cert, que a mesura que han anat avançant els rodatges, ens hem anat 

trobant amb certes dificultats: espais no previstos deguts a canvis d’última 

hora, il·luminació poc nítida, etc. 

Malgrat això, hem intentat resoldre aquestes situacions amb naturalitat, 

adaptant-nos als nous espais, i traient el màxim de rendiment possible a cada 

localització.  

Tant la direcció de fotografia com d’art impliquen crear una bona atmosfera, 

una bona coordinació del disseny de l’espai i tenir cura dels detalls.   

	  

d) Pla de treball 
	  
En el següent apartat, incloem el pla de treball, elaborat des de l’inici del procés 

de creació del treball final de grau, fins al moment de la seva entrega i defensa.  

En el primer esquema, resumim els tres principals processos: Pre-producció, 

Producció i Post-producció estructurats en calendari.  

 

FASE DE 
PRE- PRODUCCIÓ 

SETEMBRE 2015 

OCTUBRE 2015 

NOVEMBRE 2015 

DESEMBRE 2015 

GENER 2016 

FASE DE 
PRODUCCIÓ 

FEBRER 2016 

MARÇ 2016  

ABRIL 2016 

FASE DE POST – 
PRODUCCIÓ 

ABRIL 2016 

MAIG 2016 

ENTREGA MAIG 2016 

DEFENSA JUNY 2016 
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En la següent taula, estructurem el procés de creació del documental, en un pla 

de treball més específic. Les àrees marcades en groc corresponen a les 

tutories supervisades, les àrees marcades en verd corresponen als rodatges.  

 

SETEMBRE 2015 

 Maduració idea, recerca i primer contacte  

OCTUBRE 2015 

20.10.15 TUTORIA (I) Adjudicació tutora 

NOVEMBRE 2015 

11.11.15 TUTORIA (II) Primera trobada amb la tutora, modificació del 

tema inicial del treball i inici treball de camp 

DESEMBRE 2015 

1.12.15 – 

31.12.15 

Treball de camp: 

Fase de documentació a través de llibres d’autors i recerca 

d’informació sobre el suïcidi i el tractament d’aquest tema als 

mitjans de comunicació. 

GENER 2016 

1.1.16 – 

15.1.16  

Treball de camp: 

Fase de documentació a través de llibres d’autors i recerca 

d’informació sobre el suïcidi i el tractament d’aquest tema als 

mitjans de comunicació per al marc teòric. 

15.1.16 – 

30.1.16 

Treball de camp: 

Fase de documentació a través de llibres d’autors i recerca 

d’informació sobre el suïcidi i el tractament d’aquest tema als 

mitjans de comunicació per al marc teòric. 

Contacte i recerca de participants per a les entrevistes: metges, 

autoritats i mitjans de comunicació  

Elaboració de les entrevistes, adequades a cada perfil (mitjans 

de comunicació, autoritats i metges i personal sanitari) 

Elaboració de l’índex del treball 

FEBRER 2016 

1.2.15-  

15.2.15 

Contacte i recerca de participants per a les entrevistes: metges, 

autoritats i mitjans de comunicació  
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15.2.15 – 

23.2.15 

Elaboració PRIMERA FASE: Presentació del projecte, elecció 

de rols, objectius comunicatius 

Elaboració SEGONA FASE: Procés de creació 

24.2.16 TUTORIA (III): Revisió entrevistes abans del procés de rodatge 

24.2.16 Trobada amb Judit Pons (infermera del Centre de Salut Mental 

d’Osona) Entrevista inicial. 

25.2.16 Elaboració TERCERA : PRE – PRODUCCIÓ 

MARÇ 2016 

 Elaboració QUARTA FASE: Rodatge 

4.3.16 Rodatge a Ràdio Tàrrega (entrevista a Gemma Peris) 

5.3.16 Rodatge a Barcelona Televisió (entrevista a Eva Vial) 

5.3.16 Rodatge d’imatges de recurs a Barcelona (La Barceloneta, el 

Barri del Carmel) 

16.3.16 Rodatge al Centre de Salut Mental d’Osona (entrevista a Judit 

Pons) 

17.3.16 Rodatge d’imatges de recurs a Vic 

20.3.16 TUTORIA (IV): Revisió del marc teòric del treball 

28.3.16 Rodatge a Universitat de Vic (Entrevista a Jordi Naudó) 

28.3.16 Rodatge d’imatges de recurs a Vic. 

29.3.16 Rodatge d’imatges de recurs a Manresa. 

ABRIL 2016 

10.4.16 Rodatge a Avinyó (entrevista a Vanesa Pallàs) 

18.4.16 TUTORIA (V): Revisió del marc teòric del treball, repàs annexos 

i revisió entrevistes. Organització. 

20.4.16 Rodatge a Manresa (entrevista a Eduard Font) 

21.4.16 Rodatge a Sabadell (entrevista a Xavier Porcuna) 

28.4.16 Rodatge a Lleida (entrevista Josep Grau) 

28.4.16- 

30.4.16 

Primera fase d’edició i muntatge 

29.4.16 Rodatge a Manresa (imatges recurs) 

29.4.16 Elaboració CINQUENA FASE: Post-producció i edició textual 

30.4.16 Rodatge a Manresa (imatges recurs) 

MAIG 2016 
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1.5.16- 

15.5.16 

ELABORACIÓ CINQUENA FASE: POST-PRODUCCIÓ I 

EDICIÓ TEXTUAL 

Edició i muntatge  

ELABORACIÓ SISENA FASE: TANCAMENT 

ELABORACIÓ SETENA FASE: ANNEXOS 

ELABORACIÓ ESCALETA FINAL 

2.5.16 Rodatge a Campdevànol (imatges recurs) 

3.5.16 TUTORIA (VI): Revisió muntatge 

3.5.16 Rodatge a Tàrrega (imatges recurs) 

4.5.16 Rodatge a Cervera (imatges recurs) 

5.5.16 Rodatge a Manresa (imatges recurs) 

6.5.16 Rodatge a Manresa (imatges recurs) 

7.5.16 Rodatge a Montserrat (imatges recurs) 

7.5.16-

17.5.16 

Elaboració SISENA FASE 

17.5.16 TUTORIA (VII): Revisió muntatge i treball escrit.  

20.5.16 Entrega TFG 

JUNY 2016 

 Exposició i defensa TFG 

 

e) Referents  
	  
Abans de començar a gravar el nostre documental vam realitzar una recerca de 

documentals que ens servissin de referent. Com que no n’havíem fet mai cap, 

va ser un bon recurs d’on extreure idees. Això ens va ajudar a triar quines 

idees ens agradaven i per tan les inclouríem al nostre projecte i quines no 

utilitzaríem. Al desconèixer força el tema del suïcidi, dos dels tres documentals 

que ens han servit com a referent tracten sobre el nostre tema però amb un 

enfocament diferent i l’últim no té a veure en el tema però ens va agradar la 

seva estètica i organització de la informació. El primer dels referents és Suïcidi, 

la mort evitable13. Un documental emès pel programa 30 minuts de TV3 l’any 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 És pot visualitzar aquest documental en el següent enllaç: 
http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1950/Suicidi-la-mort-evitable  
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2015 i dirigit per Jordi Regàs i Sara Segarra. Vol mostrar-nos la dura realitat del 

suïcidi i apropar-nos-hi mitjançant professionals de la salut i víctimes del suïcidi, 

des de persones que ho han intentat fins a persones que han perdut algun 

familiar o amic per aquesta causa.  
 

La descripció que acompanya el documental ens diu que “El doble de morts per 

suïcidi que per accidents de trànsit a Catalunya l’any 2013. Però la xifra de 

suïcidis no rep ni molt menys la mateixa divulgació i encara menys campanyes 

de prevenció”  
 

Aquest documental fa referència i compta amb la participació d’Osona Salut 

Mental, sent Osona una de les comarques amb més suïcidis de Catalunya en 

els últims anys. És d’aquí precisament d’on vam extreure dos dels testimonis 

del nostre documental, ja que sent estudiants de la Universitat de Vic teniem 

facilitat en contactar amb ells.  
 

Pel que fa a l’estètica del documental, tal com hem comentat, aquest compta 

amb la participació d’experts i de víctimes, en el nostre cas agafem la idea dels 

experts però les víctimes no ja que decidim fer-hi participar els mitjans de 

comunicació que s’adapta més al nostre tema.  
 

A Suïcidi, la mort evitable, hi apareixen imatges recurs de paisatges referents o 

que tenen alguna relació amb l’entrevistat, aquests plans venen acompanyats 

per una música instrumental tranquil·la, gairebé sempre en segon pla, menys 

quan apareixen silencis justificats i la música té més rellevància. Vam decidir 

incorporar aquestes característiques al nostre projecte audiovisual.  
 

Totes les entrevistes estan realitzades en un entorn proper i de confiança de 

l’entrevista, aquesta idea ens va semblar ideal per plasmar-la al nostre 

documental.  
 

I finalment, un últim aspecte que ens va agradar per tenir-lo en compte és 

l’ordre de les entrevistes i les informacions. Primer apareix el testimoni parlant 

sobre un tema, i després d’informe mitjançant una veu en off sobre dades i/o 

curiositats d’aquells informació que ha esmentat l’entrevistat.  
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El segon referent és La muerte silenciada14. Un documental dirigit per David 

Fernández de Castro i produït per TVE- MINIMAL FILMS (España) l’any 2013.  
 

El 17 de febrer de 2013, Televisió Espanyola va emetre un reportatge al seu 

programa Documentos TV sobre l’estigma i el silenci associats al suïcidi a 

Espanya.  
 

Al visionar aquest documental ens vam fixar primerament en els crèdits inicials i 

vam decidir que volíem incorporar la idea al nostre projecte. Comença amb 

imatges recurs i música en primer pla, seguidament s’hi incorpora una veu en 

off que mitjançant frases curtes i concises ens informa de dades sorprenents i 

desconegudes sobre el suïcidi. Entre frase i frase hi ha uns silencis molt 

marcats, que et deixen un petit temps per reflexionar sobre el que acaba de dir. 

I finalment, diu el títol del treball, apareix un fos en negre i les lletres del títol.  
 

Un altre aspecte en el qual ens vam fixar del documental i que hem incorporat, 

és la veu en off com a fil conductor. Aquesta ens guia i ens condueix per els 

diversos testimonis i ens ajuda a entendre tot el que expliquen. 
 

Altres aspectes que ens han servit de inspiració d’aquest documental són el 

seu ritme continuat i connectat, és a dir, que enllaça d’un tema a un altre amb 

les declaracions dels testimonis, els enquadraments de les entrevistes i les 

imatges recurs, on hi podem veure tant gravacions càmera estàtica com en 

càmera en moviment de diversos paisatges.  
 

El tercer i últim referent és Comprar, tirar, comprar15, un documental dirigit per 

Cosima Dannoritzer sobre l’obsolescència programada, és a dir, la reducció de 

la vida d’un producte per incrementar el seu consum. És de l’any 2012 i està 

produït per Davinia Breillet.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 És pot visualitzar aquest documental en el següent enllaç: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-muerte-silenciada-suicidio-
ultimo-tabu/1692885/   
15 És pot visualitzar aquest documental en el següent enllaç: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/  
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El documental ens explica que sense la pràctica de l’obsolescència 

programada el sistema capitalista no es podria sostenir. El consumisme i la 

producció en massa són dos conseqüències directes d’aquest fenomen.  
 

El fet que aquest documental sigui un dels nostres referents, no és tant per 

aspectes estètics concrets sinó més aviat per l’enfoc del documental en 

general.  
 

És un documental molt potent de contingut, amb unes imatges que gairebé 

parlen per si soles i que arriba i penetra en l’espectador. Per començar des 

d’un principi ja el planteja com una recerca, el seu objectiu és descobrir i 

comprovar si és o no és certa l’obsolescència programada. Volem demostrar 

alguna cosa i ho volen fer a través de totes les visions possibles, fabricants, 

consumidors i afectats.  
 

És un documental que manté a l’espectador atent en tot moment, aconsegueix 

que un gènere que té més aviat fama de poc atractiu, es converteixi en un 

reclam visual. Tot i ser un tema molt complex, aconsegueix fer-se molt 

entenedor, explica curiositats i et creus tot el que t’explica perquè tot ho fa 

mitjançant demostracions. 
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5. Cinquena fase: Postproducció i edició textual 
	  

 a) Muntatge del documental 
Per dur a terme el muntatge del documental hem utilitzat la plataforma Final 

Cut Pro X.  En la seva fase inicial, vam fer un visionat general de tots el vídeos 

que hem anat enregistrant durant tot el procés de rodatge. El fet d’enregistrar-

los en dies separats i fer alguns talls en algun moment determinat de la 

entrevista (ja fos per canviar el pla o per algun dubte per part de l’entrevistat) 

ens ha facilitat la cerca directa del contingut. Un cop vam visualitzar tots els 

vídeos, vam decidir estructurar els muntatge en dues parts clarament 

identificables, cada una d’elles amb diversos eixos entrellaçats entre si. La 

primera part és centra en els metges mentre que la segona combina els mitjans 

de comunicació i el mosso d’esquadra.  

En la primera part del documental enllacem les idees per temàtiques. Parlant 

de què es el suïcidi, com es manifesta, dades de suïcidi a nivell general, suïcidi 

juvenil, polítiques de prevenció generals i específiques de cada centre, opinió 

personal i finalment com els mitjans beneficien o pel contrari perjudiquen al 

tractar un tema com el suïcidi.  

En la segona part, aprofitant la menció dels mitjans alternem la seva visió amb 

la del mosso d’esquadra. En aquesta part recollim la idea del suïcidi als mitjans, 

busquem el perquè del tabú que l’envolta i també la tendència que s’ha 

manifestat en els últims anys, de parlar-ne més que abans. Creiem que el fet 

d’haver ordenat clarament els continguts en una escaleta a priori del muntatge, 

com a guia, ens ha beneficiat molt a l’hora d’escollir els vídeos. A l’hora també 

hem procurat no repetir en excés les mateixes idees de cada entrevista, és a 

dir, em conservat en el muntatge les parts més interessants i les idees més 

noves que ha aportat cada participant. Per altra banda, la selecció de les 

imatges recurs per a dur a terme el muntatge també ha estat molt important. 

Hem intentat que aquestes anessin íntimament lligades a la veu en off, 

establint d’aquesta manera, una sèrie de metàfores del que s’està explicant, a 

través d’imatges senzilles.   
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Pel que fa al conjunt del documental, hem utilitzat diverses tècniques de 

muntatge com foses a negre, transicions, càmera ràpida i lenta i també hem 

cregut convenient començar en alguns moments la veu de la entrevista mentre 

apareixen imatges recurs. Creiem que aquesta part del muntatge ha estat una 

peça clau i fonamental per tal de no repetir-nos, de buscar una mica de 

dinamisme, i mantenir l’atenció de l’espectador durant tot el documental, 

incloent, alguns punts forts.  

Finalment, en una segona fase de revisió del muntatge, hem decidit escurçar 

algunes parts, i tallar les parts que ens semblaven que aportaven menys. Per 

fer-ho ens hem centrat en la durada, i d’aquesta manera, ens hem obligat a 

incloure tant sols, el més interessant. 

El muntatge del documental ha estat una tasca complicada per ambdues, ja 

que mai havíem editat una peça audiovisual tant llarga, amb tants arguments i 

idees i ens ha resultat complicat escollir, sintetitzar i sobretot, organitzar el fil 

argumental. Malgrat això, creiem que el resultat és favorable, i que a través del 

muntatge hem pogut resoldre els objectius que ens hem anat marcant des de 

l’inici del treball. 

 

 b) Preparació dels crèdits 
La creació dels crèdits del documental 40 segons, es divideix en dos: Títols 

d’entrada i títols de sortida. Pel que fa als títols inicials: per crear-los hem 

utilitzat dos programes. Per fer el disseny gràfic el programa Illustrator, que ens 

ha permet fer un disseny senzill però creiem que es el més adequat per la 

temàtica del nostre documental. Hem utilitzat una tipografia entenedora i clara, i 

l’hem combinat amb tons blaus i blancs. Posteriorment, amb el programa After 

Effects, hem animat el disseny. Al tractar-se d’una temàtica seria hem intentat 

que el disseny i la conseqüent animació s’adaptessin als continguts i s’integrés 

perfectament en el conjunt del documental. L’animació es senzilla però clara i 

alterna moviment amb pauses. 

Pel que fa als crèdits finals els hem realitzat amb el mateix Final Cut. Hem 

utilitzat un fons negre i una tipografia senzilla blanca. Hem decidit separar els 

diferents rols en transicions i aplicar a la última els agraïments. Per decidir 
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aquest ordre ens hem basat en tots els documentals que hem utilitzat i hem 

citat prèviament als referents.   

	  

 c) Postproducció 
Després del procés de muntatge del documental definitiu, vam començar a fer 

la postproducció d’àudio i vídeo corresponents. Ambdues vam encarregar-nos 

tant de la part visual com de la part auditiva del projecte. Vam decidir fer-ho 

així, malgrat i treballar amb un sol ordinador, per tenir dos punts de vista 

diferents i treballar de manera conjunta.  

  1. Postproducció de vídeo  

	  

Una vegada definida l’edició i muntatge en funció del fil argumental que volíem 

donar-li al nostre documental ens vam disposar a dur a terme la postproducció 

de vídeo. El procediment bàsicament inclou dos parts: per una banda la 

correcció de color i per altra l’aplicació de transicions. Ambdues parts les hem 

realitzat amb el programa Final Cut Pro X. 

Pel que fa al color, tot i aplicar balanç de blancs hem detectat algun problema 

en alguna gravació en concret, com la del Canal Taronja a l’entrevista a Eduard 

Font. Al tractar-se del fons del plató de televisió i tenir els colors blavosos, vam 

detectar a posteriori del rodatge que ens algunes entrevistes ens havia variat 

una mica el color. Per solucionar-ho hem intentat neutralitzar el color, el màxim 

possible. Es cert però que totes les entrevistes, enregistrades a localitzacions 

interiors, tenen una il·luminació concreta, en funció de l’espai. 

També hem detectat un problema en el color de la entrevista a Barcelona 

Televisió, concretament a Eva Vial. Probablement, al tractar-se d’una entrevista 

enregistrada al principi del documental, no dominàvem el control de la càmera. 

Amb la post-producció de vídeo hem intentat suavitzat el fons, ja que ens havia 

quedat una mica cremat.  

Pel que fa a les transicions, les hem introduït en punts molt concrets del 

documental, sobretot en les imatges recurs, enregistrades a localitzacions 

exteriors. Aquestes transicions ens permeten una major connexió amb 

l’argument, la imatge i ens introdueix un canvi de tema.  
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  2. Postproducció d’àudio 
	  
Pel que fa a la postproducció d’àudio ens hem centrat bàsicament en tres parts: 

per una banda el so enregistrat en les entrevistes amb el micròfon de corbata. 

També en la música i finalment, en la veu en off. 

La part del so enregistrat en les entrevistes a través del micròfon ens ha 

resultat molt eficaç excepte en un cas: l’entrevista a Eva Vial a Barcelona 

televisió. En aquest cas, excepcional, la periodista duia un collaret que es va 

enganxar amb el micròfon fet que produïa un efecte rebot en l’àudio. Per 

corregir-lo, hem neutralitzat els aguts i els greus amb el programa Final Cut Pro 

X. Malgrat això, l’àudio en aquest cas, no es perfecte.  

Pel que fa a la música, el nostre objectiu era crear un efecte que acompanyés 

les imatges, i també que tingués a veure amb la temàtica. Per aquest motiu, 

vam escollir una música amb una base tranquil·la però amb alguns moments 

de pujada, no molt sobtada que hem aprofitat per incloure canvis d’imatges. 

Aquesta música està extreta de Soundcloud, la plataforma que ofereix temes 

lliures de drets. Tot el plantejament de so està pensat per crear una reacció en 

l’espectador, per centrar la seva atenció i perquè es mantingui atent durant el 

documental. Aquests moments de música desapareixen quan apareixen les 

entrevistes, ja que en aquests casos l’atenció de l’espectador s’ha de centrar 

únicament en les paraules dels entrevistats. 

Pel que fa a la veu en off, vam demanar-li a l’Aleix Cruz, locutor de Ràdio 

Tàrrega. Vam considerar que per la temàtica del documental era convenient 

incloure una veu amb un timbre fort, que inclogués cadències en determinats 

moments del documental. El ritme es pausat en determinats moments perquè 

l’espectador pugui assimilar tota la informació que se li està donant i no es 

perdi. Creiem que tot el contingut de la veu en off es molt important i per això, 

abans d’enregistrar-la vam realitzar, amb l’Aleix, algunes probes, explicant-li 

exactament el que volíem. La veu en off la vam gravar al plató de ràdio i la vam 

exportar en .wav, el format més adient per afegir al Final Cut Pro X amb 

màxima qualitat. A partir d’aquí, vam anar afegint la veu en moments concrets, 

acompanyats d’imatges recurs.  
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 d) Exportació del màster 
Un cop acabat el procés de muntatge i edició vam decidir fer una primera 

exportació del projecte per tal de comprovar la seva qualitat i algun possible 

error. Les dues ens vam visualitzar el projecte amb atenció per tenir en compte 

tots els detalls. Per exportar-lo vam escollir el format que ens semblava més 

adient, amb l’extensió .mov amb HD 1080x1920. Un cop donat el vist i plau per 

part de les dues vam exportar el projecte final, amb alguns detalls modificats i 

perfeccionats.
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6. Sisena fase: Tancament  
	  

a) Conclusions 
El documental 40 segons, ens apropa a una realitat molt evident: el suïcidi com 

un problema social real, i sota un gran tabú que l’envolta. L’objectiu es donar a 

conèixer les dades reals sobre el suïcidi a nivell general i també molt 

especialment, el suïcidi juvenil. De la mateixa manera, indagar el perquè el 

tema del suïcidi es un tabú actualment en els mitjans de comunicació. El que 

hem volgut aconseguir, és que l’espectador no es quedi indiferent quan 

conegui la informació que conté el nostre documental i es sorprengui. Aquest 

repte, que ens hem plantejat des de l’inici del projecte, ha condicionat les 

decisions de direcció i també la part tècnica. Creiem però, que el fet de tenir 

molt clara aquesta línia, ens ha permès no desviar-nos dels objectius inicials, 

assolir els propòsits comunicatius i centrar-nos en transmetre el què ens hem 

proposat des de l’inici del documental.  

Al llarg de la trajectòria i diferents fases d’evolució del documental, hem pogut 

reafirmar la nostra hipòtesi de que avui en dia, el suïcidi segueix sent un tema 

tabú evident als mitjans de comunicació malgrat i ens hem fet ressò, que en els 

últims anys ha sorgit una tendència a incloure aquesta problemàtica social al 

mitjans, tot i que no de forma generalitzada, sinó en casos puntuals i podríem 

considerar que bastant aïllats.  

Pel que fa a la selecció de les entrevistes tenint en compte la temàtica que 

volíem tractar, des de l’inici vam establir tres tipus d’experts: mitjans de 

comunicació, metges o infermers i mossos d’esquadra. En cada grup, vam 

establir diferents preguntes, per donar a conèixer la visió en vers el tema del 

suïcidi de cada un d’ells. Pensem que el fet d’haver inclòs aquestes tres punts 

de vista i perspectives, tenint en compte el camp de treball de cada grup, ens 

ha beneficiat molt pel que fa a l’argument i als continguts del nostre documental 

final.  

Pel que fa a la part tècnica del nostre documental, un cop iniciat el rodatge ens 

hem anat trobant amb una sèrie de circumstàncies diferents. Algunes d’elles 

les havíem previst anteriorment i això ens ha permès tenir un major control de 
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la situació. En d’altres en canvi, ens hem adaptat en funció del que hem anat 

trobant traient el màxim de rendiment possible a la localització, o la dificultat en 

concret en la qual ens trobàvem.  

Un cop realitzat el documental, creiem que després d’intentar conèixer la 

temàtica del suïcidi, hem afirmat la nostra hipòtesi inicial i hem complert els 

objectius establerts. El suïcidi, és un problema social greu, i els mitjans de 

comunicació eviten parlar-ne. Si es cert que hem observat que hi ha una 

lleugera tendència a canviar la seva forma de tractar aquesta temàtica als 

mitjans de comunicació, creiem que encara queda molta feina per fer, per 

arribar a trencar el tabú que existeix al voltant del suïcidi.  

 

b) Reflexió metacognitiva  
	  
Reflexió metacognitiva: Gemma Carceller: 
Personalment, penso que la realització d’aquest treball m’ha beneficiat molt 

tant a nivell personal com professionalment. Des de l’inici penso que el treball 

amb equip ens ha permès avançar molt més en el projecte, del que hauria 

avançat una sola, i per tant treure-li molt més rendiment. Crec que la capacitat 

de treballar conjuntament ha aportat molt al resultat final. Si bé és es cert, que 

ambdues tenim moltes coses en comú, hem sigut capaces d’aportar noves 

idees i alternatives a les propostes d’una i altra.  

La temàtica del suïcidi, com portem explicant al llarg de tot el treball, és un 

camp molt delicat i és un tema molt complex de tractar. Es tracta d’un problema 

de salut pública que afecta no tant sols a les víctimes directes sinó també a les 

seves famílies i amistats. Per aquest motiu, hem tingut especial cura fins al 

punt que en algun moment hem dubtat del que era o no correcte preguntar i dir. 

Pel que fa a l’argument, penso que a nivell personal les dades i la informació 

que hem anat recollint, m’han impactat molt. És cert que des de l’inici em 

cridava molt l’atenció la temàtica però l’interès ha augmentat a mesura que 

hem anat avançant en el projecte.  

Pel que fa a la part tècnica del documental, considero que hem anat millorant 

en cada entrevista. Quan hem comès un error no l’hem tornat a repetir, cosa 

que em fa pensar que si iniciéssim novament aquest projecte sabent el que 
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sabem ara, i per tant aplicant tot el que hem après aconseguiríem un resultat 

encara més favorable. Malgrat això, sento que davant qualsevol inconvenient 

hem procurat extreure’n la part positiva i hem resolt la situació de la millor 

manera possible.  

Un altre aspecte que personalment m’agradaria destacar és el contacte amb 

els entrevistats El fet d’haver de buscar els participants no ha estat una tasca 

senzilla. Ens han negat moltes entrevistes en moltes ocasions però penso que 

a base d’insistir i mantenir-nos alerta, ens ha permès aconseguir entrevistes 

amb persones que inicialment ens semblaven impossibles. Crec doncs i em 

reconforta haver aconseguit gairebé tots els objectius i propòsits que en 

havíem proposat des de l’inici d’aquest projecte. Penso que ha estat una 

experiència molt enriquidora a nivell personal, per l’interès que em desperta el 

tema i per les situacions en les que m’he anat trobant i per tant, l’experiència 

que hem adquirit a través de tots aquests moments. Professionalment, ara 

tenim un major domini de la càmera, de l’àudio, i coneixem alguns errors que 

evitarem repetir en futurs projectes professionals.  

 
Reflexió metacognitiva: Maria Vilajuana 
 
Quan vam començar a treballar en aquest projecte, m’ho vaig agafar amb 

moltes ganes i empenta, m’imaginava obtenir uns bons resultats finals i en 

general tenia unes bones expectatives. A mesura que anava passant el temps i 

ens anàvem trobant amb les dificultats que comporta un treball com aquest, 

potser em feia baixar els ànims i les expectatives, tot i així em vaig mostrar 

sempre positiva i vaig intentar aportar el màxim de mi.  
 

Treballar en equip ha estat positiu pel fet de comptar amb dues opinions que de 

vegades eren comunes i de vegades contraries, i això ens ha fet ser més 

crítiques. Ens hem compenetrat molt bé des d’un principi i n’hem sabut treure el 

màxim partit.  
 

El suïcidi és un tema complicat i en el moment d’iniciar el treball no n’era tant 

conscient com ara. Realitzar un documental comporta feina ja que no només 

depens de tu i de la teva disponibilitat sinó que també ho fas de totes aquelles 

persones que hi col·laboren.  



40 segons: el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació                                  Gemma Carceller i Maria Vilajuana  
	  
	  

	   66	  

He après que per involucrar aquestes persones ha estat necessari ser insistent 

i constant ja que ells tenen les seves respectives vides, feines i preocupacions. 

Tot i així em satisfà veure el resultat amb tots els testimonis que han acceptat 

participar-hi.  
 

Del que me’n he adonat amb aquest treball, és que fent un projecte audiovisual 

d’aquest nivell és quan realment aprens a treballar i a endinsar-te en aquest 

món. És important des d’un principi marcar-te uns objectius i fer un bon pla de 

treball per seguir-lo al peu de la lletra. D’aquesta manera no se’t tira el temps a 

sobre i pots estar mitjanament tranquil·la fins a l’últim moment.  
 

Pel que fa a la vessant més tècnica del treball, quan fa temps que no toques 

càmera, trípode i micròfon de corbata, et costa agafar-li la pràctica. És per això 

que els primers rodatges són més fluixos pel que fa a qualitat de so i de imatge. 

Amb això m’he notat millora i evolució, ja que a mida que anàvem realitzant els 

rodatges em sentia més còmode i els resultats eren millors.  
 

En general ha estat una bona experiència realitzar aquest treball. Sento que els 

problemes amb els que ens hem anat trobant i les diverses situacions que hem 

viscut m’han beneficiat tan personal com professionalment. Tinc clar que si ara 

comencéssim el treball de nou, la majoria d’erros ja que no els cometria ja que 

n’he après de l’experiència.  
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7. Setena fase: Annexos 
ANNEX 1. PARTICIPANTS I EXPERTS 
 
En el següent apartat fem un llistat dels participants que han intervingut en el 

documental. Classificats en els següents àmbits: metges i especialistes, mitjans 

de comunicació i autoritats.  

METGES I ESPECIALISTES 
 

 
 

Judit Pons 
Infermera del Centre de Salut Mental d’Osona 

 

 
 

Jordi Naudó  
Psicòleg clínic de la Universitat de Vic  

 Universitat Central de Catalunya.  
 

 
 

Vanesa Pallàs 
Psicòloga
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MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

 
 

Gemma Peris 
Directora de Ràdio Tàrrega 

 

 
 

Eva Vial 
Redactora en cap de Barcelona Televisió 

 
Eduard Font 

Cap d’informatius de Canal Taronja
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Josep Grau 

Redactor en cap de societat diari Segre 
 

AUTORITATS 
 

 
Xavier Porcuna 

Portaveu intendent dels mossos d’Esquadra
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ANNEX 2. ENTREVISTES  
	  

En aquest annex fem un recull de les preguntes de les entrevistes realitzades a 

les diferents persones que han intervingut en el documental. Inicialment, hi ha 

l’entrevista dirigida a un col·lectiu en concret, amb modificació d’algunes 

preguntes en funció de la coneixença o proximitat del professional o expert en 

el tema del suïcidi. 

 

METGES I ESPECIALISTES 
 

Pel que fa a l’entrevista als metges i especialistes: 

Entrevista a Judit Pons (Infermera al centre de Salut Mental d’Osona) 

1. Entenem el suïcidi com el punt final d’un procés anterior. Quin acostuma a 

ser aquest procés i com es manifesta tan psicològicament com físicament? 

2. Coneixem que el suïcidi és la segona causa de mort entre els joves. 

Perquè creus que és així? 

3. Es manifesta de manera diferent entre els joves? 

4. Com des de la sanitat (general) s’ajuda a aquests joves i a les seves 

famílies? Hi ha grups de teràpia? Punts d’ajuda? 

5. Com des del vostre centre (específic) s’ajuda a aquests joves i a les seves 

famílies? Hi ha grups de teràpia? Punts d’ajuda?  

6. Creus que el suïcidi és una mort evitable? 

7. Saps dir-nos si és un tema tabú entre la societat? I entre els mitjans de 

comunicació? 

8. Quin és el balanç entre les persones que s’han suïcidat que no havien 

rebut ajuda i les que si que n’havien rebut? 

9. Creus que la repercussió d’una notícia sobre el suïcidi publicada pels 

mitjans de comunicació és capaç d’influir en la conducta d’una persona 

que es troba en una situació similar. 
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En el cas de Jordi Naudó 

1. Entenem el suïcidi com el punt final d’un procés anterior. Quin acostuma a 

ser aquest procés i com es manifesta tan psicològicament com físicament? 

2. Coneixem que el suïcidi és la segona causa de mort entre els joves. 

Perquè creus que és així? 

3. Es manifesta de manera diferent entre els joves? 

4. Com des de la sanitat (general) s’ajuda a aquests joves i a les seves 

famílies? Hi ha grups de teràpia? Punts d’ajuda? 

5. Creus que el suïcidi és una mort evitable? 

6. Saps dir-nos si és un tema tabú entre la societat? I entre els mitjans de 

comunicació? 

7. Quin és el balanç entre les persones que s’han suïcidat que no havien 

rebut ajuda i les que si que n’havien rebut? 

8. Creus que la repercussió d’una notícia sobre el suïcidi publicada pels 

mitjans de comunicació és capaç d’influir en la conducta d’una persona 

que es troba en una situació similar? 

9. Què es una autòpsia psicològica? 

10. L’autòpsia psicològica té algun efecte terapèutic sobre les famílies?  

 

En el cas de Vanesa Pallàs  

1. Entenem el suïcidi com el punt final d’un procés anterior. Quin acostuma a 

ser aquest procés i com es manifesta tan psicològicament com físicament? 

2. Coneixem que el suïcidi és la segona causa de mort entre els joves. 

Perquè creus que és així? 

3. Es manifesta de manera diferent entre els joves? 

4. Com des de la sanitat (general) s’ajuda a aquests joves i a les seves 

famílies? Hi ha grups de teràpia? Punts d’ajuda? 

5. Creus que el suïcidi és una mort evitable? 

6. Saps dir-nos si és un tema tabú entre la societat? I entre els mitjans de 

comunicació? 

7. Quin és el balanç entre les persones que s’han suïcidat que no havien 

rebut ajuda i les que si que n’havien rebut? 
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8. Creus que la repercussió d’una notícia sobre el suïcidi publicada pels 

mitjans de comunicació és capaç d’influir en la conducta d’una persona 

que es troba en una situació similar? 

 

Incloem també l’entrevista a Luís Vilar (metge de salut mental CSAM Manresa)  

1. ¿Cómo surge la idea de suicidio en un sujeto? 

Las posibilidades son varias pero como punto de partida podemos decir 

que los mecanismos de auto preservación (vida) son derrotados por los 

mecanismos de muerte. 

 

2. ¿Cuales son los motivos que impulsan a un sujeto al suicidio? 

Esta pregunta tiene varias respuestas, tantas como cultures o como 

situaciones puede pasar el ser humano. Debemos contemplar el enfermar 

medico de mal pronostico (Ej. Persona diagnosticada de una enfermedad 

incurable con escasos meses de sobrevida y alto sufrimiento, persona con 

una grave depresión, donde se juntan sentimientos de culpa, 

desesperanza y sufrimiento), el suicidio como forma de escapar de una 

situación que considera imposible de resolver, persona que pierde todo su 

sustento económico y se queda sin nada, y no dejar de lado las culturas 

en las que el suicidio es una forma pobre de reparar algo malo, o un 

psicótico que tiene alucinaciones auditivas, escucha una voz que le dice 

que se arroje por una ventana o que es capaz de detener un tren en 
marcha. 

 
3. ¿ Que se puede hacer para evitar que el sujeto elija ese camino? 

Primero determinar la causa y trabajar sobre ella. Siempre hay que llevar al 

individuo a valorar opciones de vida por sobre las de muerte. 
 

4. ¿Este proceso se desarrolla de distinta forma en adolescentes? 

Si, con toda Seguridad. El adolescente pasa por una etapa de cambios, 

entra en el mundo adulto, las emociones son mas intenses, comienzan los 

deseos de emanciparse, la necesidad de ser aceptado, el amor, la 
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idealización, el rechazo y la soledad. Es una etapa frágil y la impulsividad 

es una causa muy importante de muerte en el adolescente.  

 

5. ¿Cuales son los factores de riesgo de suicidio entre la sociedad en 

general? 

El estrés, la depresión, el consumo de drogas y la información al alcance 

de todos. Hay páginas web dónde explica formas y métodos. El efecto 

contagio, el suicidio inducido por el suicidio de un líder. 
 

6. ¿Cuales son los factores de riesgo de suicidio entre los adolescentes? 

Lo primero es la entrada a un nuevo mundo de emociones que no siempre 

son agradables, son nuevas y muchas veces valoradas como imposibles 

de cambiar, la primera ruptura afectiva, esa sensación de nunca más 

encontrar la persona amada, un pensamiento dramático y fatalista propio 

de la edad. A veces el suicidio como venganza, dejar una marca de culpa 

en el otro. 
 

7. ¿Como se ayuda a los sujetos desde vuestro centro? 

La primera ayuda es hablar del tema, ese dicho antiguo que decía que era 

mejor no hablar del tema, es lo peor que se puede hacer. Un profesional 

debe preguntar claramente por las ideas de muerte, suicidio, cómo lo 
haría, por qué, que planificación tiene, que objetivo.  
 

Lo segundo es no interpretar adecuadamente: “Intentó suicidarse para 

llamar la atención”, ese es uno de los peores errores que se puede 

cometer.  
 

Y tercero tener en cuenta que el momento de mayor riesgo de suicidio es 

cuando se ha intentado previamente y no se ha logrado, seguro lo 

volverán a intentar.  
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8. El suicidio es un tema tabú. ¿Por que? ¿Dejara de serlo?  

Por varias cosas, primero porque es una muerte antinatural y eso a veces 
se acompaña de desprestigio, avergüenza, hay que ocultarlo porque 

podría afectar la imagen de una familia, una cosa es morirse y otra 

matarse, la sociedad no lo ve igual. También porque pertenece a la 

enfermedad mental (la mayoría de los casos) y todo lo que tiene que ver 

con el enfermar de la mente aun avergüenza en nuestra sociedad, la 

psiquiatría y la locura aun no se han separado de la mente colectiva. 
 

9. ¿El suicidio es una muerte evitable? 

A veces si, otras no. Es cómo decir “El cáncer es una enfermedad 

incurable y mortal?, depende, en el suicidio igual, si la persona avisa, si 

deja escritos, si deja señales, si lo ha intentado previamente, si los 

métodos que utiliza no son violentos. Una persona que nunca dijo nada, 
que perdió su cosecha, siempre cerrado en sí mismo, de pronto aparece 

colgado en un árbol en el monte, ese caso no es evitable. Alguien que 

hace varios intentos pero no mortales, o se toma pastillas y llama para 

avisar, estos casos son de mayor escalabilidad.  
 

10.  ¿Crees que la repercusión de una noticia sobre el suicidio publicada en 

los medios de comunicación es capaz de influir en el comportamiento de 

personas que se encuentren en una situación limite?  

Si completamente, es el efecto contagio, por eso verán que casi nunca se 

publican noticias sabiendo que el suicidio es una de las primeras causas 
de muerte.  
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MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

En el cas dels mitjans de comunicació l’entrevista consta d’unes preguntes 

iguals per a tots els experts que intervenen en el documental. 

 

1. Teniu alguna política com a mitjà de comunicació per tractar el tema del 

suïcidi a nivell general? 

2. Es tracta de la mateixa manera depenent de l’estatus de la persona? I 

l’edat, hi juga un paper important? 

3. Ens podries explicar el procés que seguiu a l’hora de tractar un tema 

com aquest? Com rebeu la informació, de part de qui i de quina 

manera? 

4. En el cas de que les autoritats us avisin en cas de suïcidi, rebeu molts 

avisos? 

5. Heu publicat mai una notícia parlant del suïcidi com a causa de la mort o 

heu evitat aquesta paraula i tot el que comporta?  

6. Creus que la repercussió d’una notícia sobre el suïcidi publicada pels 

mitjans és capaç de influir en la conducta d’una persona que es troba en 

una situació similar? 

7. On creus que es troba el límit entre el dret a la intimitat i el dret a la 

informació? 

8. Perquè creus que quan s’informa sobre un assassinat s’especifica amb 

tants detalls i en canvi en el cas d’una notícia sobre suïcidi s’omet 

qualsevol detall? 

9. Sabries dir-nos si el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació és 

el mateix independentment del país on passi? 

10. Teniu als vostres arxius algun/a periodista tractant una notícia d’un 

suïcidi pròpiament dit? 

11. Creus que hi ha hagut algun canvi entre abans i ara en tractar aquestes 

noticies? 

12. Personalment, com creus que s’hauria de tractar aquest tema als 

mitjans? 
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AUTORITATS 
 

En el cas de les autoritats l’entrevista consta de les següents preguntes: 

1. Quin tipus de successos són els més freqüents? 

2. És difícil determinar si una mort ha estat voluntària o involuntària? 

3. En el cas que sigui un suïcidi, quins són els casos més freqüents? 

4. Informeu  d’un cas de suïcidi als mitjans de comunicació? 

5. Si la pregunta anterior és afirmativa, quin procés seguiu i a quins mitjans 

de comunicació informeu? 

6. Tenen prioritat uns o altres mitjans? 

7. Si s’ha determinat de seguida que és un suïcidi, informeu com a tal als 

mitjans de comunicació? O feu servir altres paraules? 

8. Creus que se n’ha de parlar d’aquests successos als mitjans de 

comunicació? 

9. Creus que la repercussió d’una notícia sobre el suïcidi publicada pels 

mitjans és capaç d’influir en la conducta d’una persona que es troba en 

una situació similar? 

10.  Si es vol aconseguir que el suïcidi deixi de ser un tema tabú, quina 

creus que seria la solució.
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ANNEX 3. LOCALITZACIONS 
	  
En el següent annex fem una classificació de les diferents localitzacions que 

formen el documental. Estan classificades en localitzacions interiors, sent les 

entrevistes i localitzacions exteriors, sent les imatges recurs.  

 

LOCALITZACIONS INTERIORS: ENTREVISTES 

LOCALITZACIÓ 1:  Ràdio Tàrrega entrevista a Gemma Peris 

- Localització a un plató de Ràdio, concretament al Plató de Ràdio 

Tàrrega. Localització interior (Tàrrega). 

LOCALITZACIÓ 2: Barcelona Televisió entrevista a Eva Vial 

- Localització a un despatx de Barcelona Televisió. Localització 

interior (Barcelona).  

LOCALITZACIÓ 3: Centre de Salut Mental d’Osona entrevista a Judit Pons 

- Localització a un despatx del centre de Salut Mental d’Osona. 

Localització interior (Vic).  

LOCALITZACIÓ 4: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

entrevista a Jordi Naudó.  

- Localització a un despatx de la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya. Localització interior. (Vic) 

LOCALITZACIÓ 5: Casa particular entrevista a Vanesa Pallàs 

- Localització a un despatx d’una casa particular. Localització interior. 

(Avinyó)  

LOCALITZACIÓ 6: Canal Taronja entrevista a Eduard Font 

- Localització a un plató de televisió de Canal Taronja. Localització 

interior (Manresa)  
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LOCALITZACIÓ 7: Complex Central de la Polícia de la Generalitat entrevista a 

Xavier Porcuna 

- Localització a un despatx del Complex Central de la Polícia de la 

Generalitat. Localització interior (Sabadell) 

LOCALITZACIÓ 8: Diari Segre entrevista a Josep Grau 

- Localització a un despatx del Diari Segre. Localització interior 

(Lleida) 

 

LOCALITZACIONS EXTERIORS: IMATGES RECURS 

LOCALITZACIÓ 9: Barri del Carmel de Barcelona (imatges recurs) 

- Localització exterior. Bunkers, Barcelona 

LOCALITZACIÓ 10: La Barceloneta (imatges recurs) 

- Localització exterior a la platja de La Barceloneta, a Barcelona 

LOCALITZACIÓ 11 Pont que connecta l’eix transversal a l’alçada de Vic 

(Imatges de recurs) 

- Localització exterior. Pont. Vic  

LOCALITZACIÓ 12: Camps de Manresa- Salelles (imatges recurs) 

- Localització exterior. Camps Manresa- Salelles 

LOCALITZACIÓ 13: Gorg Biarritz (imatges recurs)  

- Localització exterior. Gorg. Salelles 

LOCALITZACIÓ 14: Prats i boscos de Campdevànol (imatges recurs) 

- Localització exterior. Boscos. Campdevànol 

LOCALITZACIÓ 15: Casc antic de Tàrrega (imatges recurs) 

- Localització exterior. Ciutat. Tàrrega 

LOCALITZACIÓ 16: Pati de Tàrrega (imatges recurs) 
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- Localització exterior. Ciutat. Tàrrega  

LOCALITZACIÓ 17: Institut de Cervera (imatges recurs) 

- Localització exterior. Institut. Cervera 

LOCALITZACIÓ 18: C-25 (Manresa-Girona) (imatges recurs) 

- Localització exterior. Carretera Eix Transversal. Vic 

LOCALITZACIÓ 19: Passeig Manresa (imatges recurs) 

- Localització exterior. Passeig. Manresa  

LOCALITZACIÓ 20: Carretera Cardona (imatges recurs) 

- Localització exterior. Carretera. Manresa 

LOCALITZACIÓ 21: Parc de l’Agulla (imatges recurs) 

- Localització exterior. Parc i llac. Manresa 

LOCALITZACIÓ 22: Comissaria Mossos d’Esquadra (imatges recurs) 

- Localització exterior. Comissaria. Cervera 

LOCALITZACIÓ 23: Parc Natural de la Muntanya de Montserrat (Imatges 

recurs) 

- Localització exterior. Boscos. Sant Salvador de Guardiola.
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ANNEX 4. PRESSUPOST 
En la següent taula expliquem els imports reals de les despeses de producció 

del documental.  

Tot el material tècnic ha estat facilitat per la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya. 

COST PARTIDA DE MATERIAL TÈCNIC 
 

Descripció Unitats Cost / Unitat Dies Total 

Càmera Sony 

Ax2000 

1 EQUIP 

UNIVERSITAT 

26 0€ 

Trípode  1 EQUIP 

UNIVERSITAT 

26 0€ 

Micròfon de 

corbata 

2 EQUIP 

UNIVERSITAT 

19 0€ 

Aurículars 1 EQUIP 

UNIVERSITAT 

19 0€ 

Càmera 

Canon 600D 

1 EQUIP PROPI 19 0€ 

Drone 1 EQUIP PROPI 1 0€ 

TOTAL    0€ 
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COST PARTIDA DE MATERIAL FUNGIBLE 
 

Descripció Unitats Cost / Unitat Total 

Targeta de 

memòria Càmera 

Sony 

2 0 € (EQUIP 

UNIVERSITAT) 

0€ 

Targeta de 

memòria 64 GB 

Càmera Canon 

600D 

1 40.50€  40.50€ 

Pen Drive 1 10€ 10,00€ 

Piles 2 3,90€ 7,80€ 

Final Cut PRO 2 0 € 0 € 

Adobe Photoshop 1 0 € 0 € 

 
SUBTOTAL 

 
58,30€ 

 

COST PARTIDA VARIS 
 

Descripció Unitats Cost / 
Unitat 

Total 

Dietes 8 15€ 120,00€ 

Desplaçaments: 

TÀRREGA – VIC      

VIC - TÀRREGA        

MANRESA – VIC 

VIC - MANRESA 

TÀRREGA – MANRESA 

MANRESA – TÀRREGA 

MANRESA – BARCELONA 

BARCELONA – MANRESA 

TÀRREGA – AVINYÓ 

 
12 

12 

9 

9 

6 

7 

1 

1 

1 

 
7,50 € 

7,50 € 

3,15€ 

3,15€ 

4,35€ 

4,35€ 

4,00€ 

4,00€ 

4,50€ 

 
90,00€ 
90,00€ 
28,35€ 
28,35€ 
26,10€ 
30,45€ 
  4,00€ 
  4,00€ 
4,50€ 
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AVINYÓ – TÀRREGA 

MANRESA- SABADELL 

SABADELL- MANRESA 

MANRESA- CALAF 

CALAF- MANRESA 

TÀRREGA - CALAF 

CALAF- TÀRREGA 

TÀRREGA – LLEIDA 

LLEIDA – TÀRREGA 

 

TÀRREGA- CERVERA 

CERVERA- TÀRREGA 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

4,50€ 

3,60€ 

3,60€ 

2,10€ 

2,10€ 

2,25€ 

2,25€ 

3,95€ 

3,95€ 

 

1,15€ 

1,15€ 

4,50€ 
3,60€ 
3,60€ 
4,20€ 
4,20€ 
4,50€ 
4,50€ 
3,95€ 
3,95€ 

 
1,15€ 
1,15€ 

Peatges  2 2,10€ 4,20€ 

Trucades 50 1 cent/ 

minut 

100€ 

Bolígrafs 2 1,50€ 3€ 

Paper 2 15€ 30€ 

Tinta impressora 4 14€ 56€ 

Llibreta 2 1,5€ 3€ 

 
SUBTOTAL 

 
661,25€ 

 
 

COST PARTIDA DE MATERIAL TÈCNIC 0 0 

COST PARTIDA DE MATERIAL FUNGIBLE 58,30€ 58,30€ 

COST PARTIDA VARIS 661,25€ 661,25€ 

SUBTOTAL 719,55€ 



40 segons: el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació                                  Gemma Carceller i Maria Vilajuana  
	  
	  

	   88	  

ANNEX 5. PLA DE RODATGE 
	  
En el següent annex exposem el pla de rodatge del documental 40 segons. Les 

caselles corresponents a la primera fila són els rodatges interiors, mentre que 

les caselles inferiors corresponen als rodatges exteriors: 

 
MARÇ 2016 

4 MARÇ 5 MARÇ 16 MARÇ 17 MARÇ 28 MARÇ 29 MARÇ 

Tàrrega 

RODATGE 

INTERIOR 

Barcelona  

RODATGE 

INTERIOR 

Vic 

RODATGE 

INTERIOR 

 Vic 

RODATGE 

INTERIOR 

 

 Barcelona  

RODATGE 

EXTERIOR 

 Vic  

RODATGE 

EXTERIOR 

Vic 

RODATGE 

EXTERIOR 

Manresa 

RODATGE 

EXTERIOR  

 

ABRIL 2016 

10 ABRIL 20 ABRIL 21 ABRIL 28 ABRIL 29 ABRIL  30 ABRIL 
Avinyó 

RODATGE 

INTERIOR 

Manresa 

RODATGE 

INTERIOR 

Sabadell 

RODATGE 

INTERIOR 

Lleida 

RODATGE 

INTERIOR 

  

 Barcelona 

RODATGE 

EXTERIOR 

  Manresa 

RODATGE 

EXTERIOR 

Manresa 

RODATGE 

EXTERIOR  

 

MAIG 2016 

2 MAIG  3 MAIG 4 MAIG 5 MAIG 6 MAIG 7 MAIG 
Campdevànol 

RODATGE 

EXTERIOR  

Tàrrega 

RODATGE 

EXTERIOR 

Cervera 

RODATGE 

EXTERIOR 

C-25 

RODATGE 

EXTERIOR 

Manresa 

RODATGE 

EXTERIOR 

Montserrat 

RODATGE 

EXTERIOR 



40 segons: el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació                                  Gemma Carceller i Maria Vilajuana  
	  
	  

	   89	  

ANNEX 6. CONVOCATÒRIES DE RODATGE 
	  
Aquest annex fa referència a les diferents convocatòries de rodatge, agrupades 

i classificades per dia i hora de convocatòria, lloc, hora d’inici, localització, i 

participant (en el cas de les entrevistes). 

 
RODATGE 1 

DIA: 4 de Març de 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 17:00h 

LLOC: Tàrrega 

HORA D’INICI: 17:20h 

LOCALITZACIÓ: Ràdio Tàrrega  

PARTICIPANT: Gemma Peris (Directora de Ràdio Tàrrega) 

 
Carrer del Prat número 12. 25300 TÀRREGA 

 

RODATGE 2 

DIA: 5 de Març 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 10:30h 

LLOC: Barcelona 

HORA D’INICI: 10:50 

LOCALITZACIÓ: Barcelona Televisió 

PARTICIPANT: Eva Vial (Redactora en cap de Barcelona Televisió) 

 
Plaça del Tisner número 1. 08018 BARCELONA 
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RODATGE 3 

DIA: 5 de Març 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 12:00H 

LLOC: Barcelona 

HORA D’INICI: 12:00h 

LOCALITZACIÓ: Bunkers del barri del Carmel de Barcelona 

 
Carrer del Turó de la Rovira. 08070 BARCELONA 

 

RODATGE 4 

DIA: 16 de Març 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 09:30h 

LLOC: Vic 

HORA D’INICI: 10:00h 

LOCALITZACIÓ: Centre de Salut Mental d’Osona 

PARTICIPANT: Judit Pons (infermera del Centre de Salut Mental d’Osona) 

 
Carrer de Sant Miquel Xic 2. 08500 VIC 
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RODATGE 5 

DIA: 16 de Març 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 13:30h 

LLOC: Barcelona 

HORA D’INICI: 13:30h 

LOCALITZACIÓ: Barri de la Barceloneta 

 
Barri de la Barceloneta. 08070 BARCELONA 
 
 
RODATGE 6 

DIA: 28 de Març 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 10:30h 

LLOC: Vic 

HORA D’INICI: 11:00h 

LOCALITZACIÓ: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

PARTICIPANT: Jordi Naudó (Psicòleg clínic de la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya) 

 
Carrer de la Sagrada Família. 7 08500 VIC
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RODATGE 7 

DIA: 28 de Març 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 12:30h 

LLOC: Vic 

HORA D’INICI: 12:30H 

LOCALITZACIÓ: Pont que uneix l’eix transversal 

 
08500 VIC 
 
 
RODATGE 8 

DIA: 10 d’Abril 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 12:30h 

LLOC: Avinyó 

HORA D’INICI: 12:50h 

LOCALITZACIÓ: Casa particular 

PARTICIPANT: Vanesa Pallàs (Psicòloga) 

 

 
Plaça Major. 08279 AVINYÓ
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RODATGE 9 

DIA: 20 d’Abril 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 13:30h 

LLOC: Manresa 

HORA D’INICI: 13:45h 

LOCALITZACIÓ: Canal Taronja 

PARTICIPANT: Eduard Font (Cap d’informatius de Canal Taronja) 

 
Carrer nou 47. 08240 MANRESA 
 
 
RODATGE 10 

DIA: 21 d’Abril 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 12:00h 

LLOC: Sabadell 

HORA D’INICI: 12:30h 

LOCALITZACIÓ: Complex Central de la Polícia de la Generalitat  

PARTICIPANT: Xavier Porcuna (Portaveu, intendent Mossos d’Esquadra) 

 
Avinguda de la Pau. 120 08206 SABADELL
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RODATGE 11 

DIA: 28 d’Abril 2016 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 13:00H 

LLOC: Lleida 

HORA D’INICI: 13:25 

LOCALITZACIÓ: Diari Segre (Lleida) 

PARTICIPANT: Josep Grau (redactor en cap de societat) 

 
Carrer del Riu, 6 25007, LLEIDA 

 

RODATGE 12 

DIA: 29 Abril 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 12:00h 

LLOC: Manresa 

HORA D’INICI: 12:15h 

LOCALITZACIÓ: Camps Manresa- Salelles 

 
Camí de Salelles 08253, MANRESA 
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RODATGE 13 

DIA:  30 d’Abril 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 9:00h 

LLOC: Gorg Biarritz 

HORA D’INICI: 915h 

LOCALITZACIÓ: Manresa 

 
Camí de Salelles 08253, MANRESA 

 
 
RODATGE 14 

DIA: 2 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 15:30h 

LLOC: Prats de Campde15:45hvànol 

HORA D’INICI:  

LOCALITZACIÓ: Campdevànol 

 
Carrer del Riu, 6 25007, LLEIDA
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RODATGE 15 

DIA: 3 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 18:00h 

LLOC: Casc Antic de Tàrrega 

HORA D’INICI: 18:10h 

LOCALITZACIÓ: Tàrrega 

 
Casc Antic 25300, TÀRREGA 

 
 
RODATGE 16 

DIA: 3 Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA: 18:30h 

LLOC: Pati de Tàrrega 

HORA D’INICI: 18:30h 

LOCALITZACIÓ: Tàrrega 

 
Plaça del Carme, 8. 25300 TÀRREGA 
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RODATGE 17 

DIA: 4 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA:  12:00h 

LLOC: Institut Cervera 

HORA D’INICI:  12:10h 

LOCALITZACIÓ: Cervera 

 
Carrer Victor Balaguer. 25200 CERVERA 

 

 

RODATGE 18 

DIA: 4 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA:  12:30h 

LLOC: Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Cervera 

HORA D’INICI:  12:40h 

LOCALITZACIÓ: Cervera 

 
Av. Francesc Macià, 49. 25200 CERVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 segons: el tractament del suïcidi als mitjans de comunicació                                  Gemma Carceller i Maria Vilajuana  
	  
	  

	   98	  

RODATGE 19 

DIA: 5 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA:  12:30h 

LLOC: C25 

HORA D’INICI:  12:40h 

LOCALITZACIÓ: C25 (Manresa-Girona) 

 
C-25 (Al seu pas per Manresa, direcció Girona) 

 

 

RODATGE 20 

DIA: 6 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA:  9:00h 

LLOC: Passeig Manresa 

HORA D’INICI:  9:30h 

LOCALITZACIÓ: Manresa  

 
Passeig Manresa, 08240 MANRESA 
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RODATGE 21 

DIA: 6 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA:  10:00h 

LLOC: Carretera Cardona 

HORA D’INICI:  10:15h 

LOCALITZACIÓ: Manresa  

 
Carretera Cardona, 08240 MANRESA 

 

 

RODATGE 22 

DIA: 6 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA:  10:30h 

LLOC: Parc de l’Agulla de Manresa 

HORA D’INICI:  10:35h 

LOCALITZACIÓ: Manresa  

 
Parc de l’Agulla, 08240 MANRESA
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RODATGE 23 

DIA: 7 de Maig 

HORA DE CONVOCATÒRIA:  10:30h 

LLOC: Parc Natural de Montserrat 

HORA D’INICI:  10:35h 

LOCALITZACIÓ: Montserrat  

 
Parc Natural de Montserrat
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ANNEX 7. FITXA TÈCNICA 
 

Títol original 

40 SEGONS 

Direcció 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Direcció artística 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Direcció de fotografia 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Producció audiovisual 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Producció multimèdia 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Disseny de producció 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Guió 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  
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Música 

I WON’T GO TO THE BED 

A BEAUTIFUL DAY 

Veu en off 

ALEIX CRUZ 

Edició i muntatge 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA 

  Postproducció d’imatge 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Disseny de so 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Postproducció d’àudio 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Disseny gràfic 

GEMMA CARCELLER 

MARIA VILAJUANA  

Assessorament general 

MARIA FORGA	  


