CONVOCATÒRIA PREMSA (8/10/2019)

Parlar-ne sí, però no tot s’hi val: El to i l’estil periodístic marquen una
gran diferència en notícies sobre el suïcidi
PRESENTACIÓ DE CONCLUSIONS I PRINCIPALS RESULTATS DE L’INFORME D’OBERTAMENT: “EL
SUÏCIDI ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ”
•
•
•
•

DATA: 8 D’OCTUBRE DE 2019
HORA: 10:30am
LLOC: Sala d’actes del Col·legi de periodistes de Catalunya
ADREÇA: Rambla de Catalunya, 10, 08007 Barcelona

Obertament presenta les conclusions del darrer informe de l’Observatori de Salut mental i
mitjans de comunicació posant el focus en com s’aborda el suïcidi a la premsa catalana. Els
resultats de l’estudi posen de manifest que encara hi ha un gran marge de millora en el
tractament informatiu del suïcidi per a poder combatre l’estigma i els prejudicis que arrossega
aquesta problemàtica.
Què s’està fent bé i cal reforçar? Quines males praxis detectem que caldria millorar? Quins son
els principals falsos mites sobre el suïcidi i com poden els mitjans de comunicació paliar el seu
efecte negatiu sobre la población més vulnerable?
L’observatori de salut mental i mitjans d’Obertament és una eina de diagnòstic del discurs
mediàtic sobre salut mental. Observant les tendències podem assessorar als periodistes en
l’abordatge informatiu de la salut mental prevenint la reproducció d’estereotips negatius i males
praxis. L’objectiu és el d’acabar amb la discriminació que patim les persones quan ens veiem
involucrades en una problemàtica de salut mental.
La campanya ‘Parlar obertament sobre salut mental pot salvar vides’ és el lema triat per
aglutinar una sèrie d’accions que promourà l’associació en el marc del Dia Mundial de la Salut
mental dedicat enguany a la prevenció del suïcidi.
La roda de premsa es complementa amb un col·loqui organitzat el mateix vespre al Palau
Macaya de Barcelona on periodistes, supervivents i entitats de prevenció del suïcidi abordaran
la delicada però necessària conversa sobre com fer front al tabú des dels mitjans de
comunicació.

