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Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Mesures transversals per prevenir i combatre el suïcidi infantojuvenil.
Contingut de la iniciativa :
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reclama, des de fa anys, als governs que continuïn amb
els esforços per generar plans nacionals de prevenció del suïcidi i assumeixin la responsabilitat de
protegir la població enfront d’aquest problema de salut pública i que afecta en gran mesura els
col·lectius més vulnerables, inclosa la joventut. Per altra banda, també defineix el marc estratègic
per implementar un pla/protocol de prevenció del suïcidi orientat als responsables polítics per tal
de desenvolupar diferents estratègies fonamentades en la prevenció.
La joventut es una etapa en la que es produeixen canvis nombrosos i importants des del punt de
vista biopsicosocial, i que tendran un impacte en el desenvolupament i en la consolidació de la
identitat adulta. Aquests període de vulnerabilitat requereix d’atenció específica i especialitzada.
Per això no es d’estranyar que la promoció i l’educació de salut mental dels joves constitueixi un
dels reptes més importants en relació a la prevenció de les conductes auto-lesives i suïcides.
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A les Illes Balears, el 2017 es va posar en marxa l’Observatori del Suïcidi, des de la Conselleria
de Salut. La seva creació forma part del Pla de Estratègic de Salut Mental, i en aquests primers
anys de desenvolupament ha treballat en la formació, sensibilització dels professionals, en la
millora de l´atenció i en la coordinació dels diferents actors.

També es va preveure la creació d’un grup d’ajuda per a centres escolars adreçats a la comunitat
educativa en cas de donar-se el cas de suïcidi, així com donar pautes de detecció a les famílies,
companys i professionals.
Per tot això, i considerant bàsic un abordatje transversal del suïcidi, els grups parlamentaris
sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears a elaborar en els seus respectius àmbits d’actuació un Pla Integral de
Prevenció del suïcidi i del maneig de la conducta suïcida, que abordi el suïcidi
infantojuvenil amb els recursos necessaris i mesures específiques adreçades a tota la
comunitat.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear i revisar
protocols escolars sobre aquest tema, a través de l’Observatori del Suïcidi
conjuntament amb els centres i organismes directius corresponents.

Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
Assabentament grup,

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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