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Paraules de benvinguda
Perdre un ésser estimat és una de les experiències més doloroses amb
què ens hem d’afrontar a la vida; és un fet inevitable en el qual tothom,
en algun moment, s’hi troba. No obstant, no per inevitable ni universal
ens trobem especialment preparats per aquesta circumstància, ni com
a persones ni com a societat. Quan se’ns mor algú, de sobte ens
adonem de lo poc preparats que estem... i llavors tot s’atura, tot dol,
tot canvia, tot angoixa... i ens sentim, en la gran majoria dels
casos,immensament sols. Segurament els nostres amics i familiars
tractaran d’animar-nos, ens donaran consells i ens faran costat... però a
vegades la bona voluntat del nostre entorn no és suficient.
El dolor és inevitable, però no pas el patiment, per això des del Servei
de Suport al Dol treballem perquè tot i que nosaltres no podem fer res
per estalviar-li el dolor a ningú, sí el podem ajudar a no patir, a fer front
a la seua tristesa, a la seva angoixa d’una manera més amorosa i més
serena. Podem acompanyar-lo en el seu procés de dol com a
professionals i també com a companys, com a persones que també
hem patit una pèrdua i sabem el que pel que està passant. Això és molt
important per a una persona que està en dol: que senti que algú
l’entén, sentir-se autoritzat pel seu entorn i tenir la seguretat que tot
això que sent i li passa no és de bojos, senzillament és el dol. I a la fi es
tracta de trobar un sentit a tot això que ens està passant, tant les coses
bones com les situacions més adverses... acompanyar les persones en
aquest procés, ajudar-les a que se sentin millor i que d’alguna manera
puguin refer les seves vides és el nostre gran objectiu, és la nostra raó
d’existir.



Cada any moren a la província de Lleida unes 4.000 persones. Diu la
literatura científica que per cada persona que es mor, cinc persones del
seu entorn (familiars, amics, companys de feina) sentiran la seva pèrdua
de manera molt significativa i iniciaran un procés de dol. Això vol dir que
unes 20.000 persones inicien cada any un procés de dol, només a la
nostra província. En principi i per a la majoria de la població en dol,
aquest procés s’elaborarà amb normalitat (fet que no exclou la necessitat
de fer front al dolor ni deixar un temps més o més llarg per adaptar-se a
la pèrdua) amb el suport, l’afecte i el respecte del seu entorno més íntim
i també del seu cercle social. No obstant això, diu també la literatura
científica que entre un 10 i un 20% de les persones en dol es troben en
risc de desenvolupar un dol patològic o crònic, amb greus conseqüències
per a la salut física i psicològica. Estaríem parlant que a la nostra
província, més de 2.000 persones necessitarien el suport d’un
professional que els ajudés a realitzar el procés de dol d’una manera
saludable. Som conscients que a les nostres poblacions existeix una bona
xarxa de suport informal i que per sort la majoria trobem un bon suport
al nostre entorn molt més que a les grans ciutats on tot està més
individualitzat. Potser a les nostres terres, aquestes xifra del 20% de
persones que necessiten ajuda psicològica podria resultar exagerada,
però més enllà d’aquesta desviació fruit de la nostra idiosincràsia, no
podem oblidar que igualment, moltíssimes persones pateixen cada any la
pèrdua d’un ésser estimat amb un gran patiment, en soledat, sentint-se
incompreses, amb dolor físic com a reflex d’un dolor emocional
insuportable, avesades a agafar la baixa o deixar la feina perquè no
poden prendre les regnes de la seva vida, la seva nova vida després de
perdre qui més estimaven. Us imagineu què pot significar tot això?
Sabem que un 15% de les persones que acudeix al metge de capçalera
amb símptomes de depressió o ansietat ho fan per un dol que no s’ha
treballat convenientment. Us feu càrrec de la saturació que això
comporta per les consultes de primària i que es podrien resoldre amb un
bon servei de suport al dol implementat a tot el territori, accessible i
professionalitzat?



Presentació de l’entitat
El Servei de Suport al Dol de Ponent es va fundar l’any 2002 per a respondre
a una necessitat no coberta fins aquell moment: acompanyar les persones
que s’enfrontaven a la dura situació de refer-se després de perdre un ésser
estimat. En aquella època no existia cap unitat de dol que se’n cuidés del
tema i l’Anna Maria Gallardo, la seva fundadora, va iniciar una gran tasca
entre les ciutats de Tàrrega i Lleida.

Neix com a projecte assistencial per donar resposta a les necessitats d’una
societat que ha d’afrontar una experiència de pèrdua i mort sovint
silenciada, estigmatitzada o evitada

Des dels seus inicis, l’entitat s’ha declarat laica, respectant les creences de
cadascú i confiant en la seva fe si això li era d’ajut en el seu procés
d’elaboració del dol.

Som una entat sense ànim de lucre, acollint en els seus serveis tota persona
que ho necessiti sense discriminació per raons econòmiques, socials, de
raça, edat, gènere o qualsevol altra condició.

Després de 13 anys, som una entitat reconeguda i amb una àmplia
experiència, als professionals de la qual ens demanen assessorament
d’altres unitats de dol de tota Espanya i participem en diferents jornades i
esdeveniments per compartir la nostra experiència.

El Servei de Suport al Dol de Ponent està integrada a la Federació d’Entitats
de la Salut, FeSalut des de la seva creació l’any 2011. A més, rep el suport
de l’Administració Pública mitjançant subvencions concedides pel
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Lleida, la Paeria de Lleida i l’Ajuntament de Tàrrega.



Acompanyar, la nostra missió

L’objectiu principal del Servei de Suport al Dol de Ponent és oferir suport a
les persones que han perdut un ésser estimat i necessiten acompanyament
emocional i/o psicoteràpia per fer el seu procés de dol, de manera
individual o en grup. També acompanyem les persones en l’etapa final de la
vida i assessorem les seves famílies tant en els tràmits com emocionalment.

Des de 2015 hem iniciat un nou projecte d’acompanyament a persones amb
malalties greus de llarga hospitalització, posant especialment atenció en
aquelles persones que es troben a les unitats de cures pal·liatives.

El darrer eix que estructura la nostra activitat és la formació que oferim a
professionals de diferents àmbits (funerari, educatiu o sanitari) per tal que
puguis oferir una millor atenció als seus usuaris que es troben en dol.

També organitzem diverses activitats psicoeducatives en escoles, empreses,
altres entitats i en la societat en general amb la finalitat de proporcionar les
eines i els recursos adequats per entendre millor què és el dol i com es pot
gestionar.



Programes i projectes

Des del Servei de Suport al Dol de Ponent hem agrupat les nostres
accions en tres grans programes. Dintre de cadascun d’aquestes
programes hem desenvolupat diferents projectes atenen a diversos
objectius i adreçats a diferents públics.

PROGRAMA FINAL DE VIDA

Projecte “Preparem el camí”

Projecte “Cuidem la vida”

Projecte “Diem adéu”

PROGRAMA ELABORACIÓ
DEL DOL

Projecte “Dol gestacional”

Projecte “Supervivents suïcidi”

Projecte “Compartim el dol”

PROGRAMA APRENEM
DE LA VIDA

Projecte “Connecta’t a la vida”

Projecte “Humanitzem la mort”

Projecte “Acompanyar en el dol”



Serveis: Psicoteràpia i suport emocional

El Servei de Suport al Dol de Ponent ofereix un espai de suport psico-social
basat en el respecte, la confiança i la responsabilitat. L’equip de
professionals que realitza els acompanyaments ho fa des d’una perspectiva
humanista, integrativa i relacional.

En la majoria dels casos, les persones elaboren el seu dol d’una manera
normal, malgrat que això no vol dir que no sigui un procés dolorós. Entre un
10 i un 20 per cent de les persones té dificultats per tirar endavant la seva
vida després de la pèrdua d’un ésser estimat. Apareixen conseqüències
mentals i físiques que afecten la seva salut i les seves relacions. En aquests
casos és quan s’aconsella una atenció específica per part de professionals
sensibles i capacitats. Recomanem una una intervenció psicoterapèutica.

Ajudem a comprendre els processos de dol, la manera com influeix en las
reaccions i relacions familiars i a manegar les emocions que en aquests
moments són tan fortes.

El Servei està dirigit a totes aquelles persones que hagin tingut una pèrdua i
estiguin travessant pel procés de dol, així com a qualsevol altra persona de
la comunitat que necessiti assessorament, suport emocional i/o informació
respecte la malaltia, mort i dol.

Mort natural anticipada (càncer, altres malalties)

Natural no anticipada 

Mort perinatal

Suïcidi

Homicidi

Accident de trànsit

Accident laboral

Altres..



Serveis

PROTOCOL 
D’INTERVENCIÓ

Contacte 
telefònic

• Informar

• Concertar cita

Primera 
entrevista

• Contenció inicial

• Oferir informació del Servei

• Avaluació professional

Sessions
individual

s

• Durada: 60 minuts

• Freqüència setmanal o quinzenal, segons necessitats

Sessions
grupals

• Homogènies

• Facilitades per un o dos professionals

Alta

• La persona elabora el seu procès de dol

• Entrevista de tancament



Serveis

En la trucada telefònica s’ofereix  una primera informació sobre el 
servei, i es proposa una entrevista personal amb un professional 
especialitzat en acompanyament en el dol. 

Entrevista de valoració i acollida

L’acolliment al Servei i les primeres visites són vitals. És important en

els primers contactes amb la persona transmetre confiança i seguretat.

La persona que atén l’usuari en la primera entrevista i que serà el

referent al llarg de tota l’estada al servei esta formada específicament

en acompanyament en el dol i té una preparació de qualitat.

Prestem molta atenció que els assessors tinguin una especial

sensibilitat, calidesa, realisme, coratge, persistència, i confiança. Son

persones que poden escoltar amb atenció total sense fer judicis, ni

interpretacions, ni donar consells. Capaços de sostenir el silenci i

facilitar el dolor emocional.

Un dels objectius de la primera entrevista és conèixer la situació

concreta de la persona:

- Fase de dol en què es troba la persona
- Mecanismes d’afrontament
- Situació familiar
- Suport existent
- Factors de risc de dol difícil (Oliviere et. al.1998)

A les primeres entrevistes s’hi dediquen aproximadament unes dues
hores per persona.



Serveis

Sessions individuals

En funció de cada cas, un professional s’encarregarà d’acompanyar a la

persona usuària durant tot el seu procés de dol o mentres ho necessiti. Les

visites acostumen a ser setmanals durant un primer període i després la

freqüència es va dil·latant, de manera que hi ha persones que necessiten

una visita cada quinze dies, cada tres setmanes o un cop al mes.

El dol és un procés dinàmic , canviant (tant les reaccions de la persona com

les seves necessitats) i diferent en cada persona. Afecta absolutament a

totes les esferes de l’ésser humà, per la qual cosa a teràpia s’haurà de

treballar tots aquests aspectes: físic, congnitiu, conductual, emocional,

social i espiritual. El dol transcurreix per tot un seguit de fases, en

cadascuna de les quals les necessitas de la persona van variant, així com les

seves estratègies d’afrontament i les tasques que cal realitzar per tal

d’elaborar el dol. El professional anirà guiant a la persona per fer un

afrontament saludable i que le permeti arribar a la fase darrera del dol de

creixement i transformació.

Tancament amb l’usuari

La decisió de quan acabar es pren conjuntament entre el professional i la

persona en dol, es pacta de mutu acord durant les darreres visites. L’usuari

al llarg de la seva estada al servei ha creat uns vincles afectius amb la resta

de membres, motiu pel qual és important no fer un trencament sobtat.

També posem especial atenció a les persones quan hi ha una derivació cap

a un altre professional; els usuaris tenen el suport dels professionals dels

nostre equip com assessors externs i facilitem aquesta derivació sempre

que l’usuari ho necessita.



Serveis

Sessions grupals

A través dels grups d’atenció al dol s’ofereix un espai de treball, suport,

expressió i acompanyament en el procés de la pèrdua on la persona

afectada pot compartir la seva experiència amb persones que tenen

vivències similars de dol.

El grup es reuneix amb una periodicitat quinzenal en els dos centres de

treball (Tàrrega i Lleida). Les sessions son de dues hores i participen un

màxim de 8 persones. Segons la complexitat del dol, s’hi poden establir

diversos grups: de pares i mares, de persones vídues, de suport a

adolescents, per mort perinatal, per suïcidi...

Prèviament a la incorporació de l’usuari al grup, pactat de mutu acord,

informem individualment a cada usuari del funcionament del grup així com

de les normes que el regulen i l’objectiu general del grup.

Es proporciona a cada usuari el calendari amb les sessions programades per

tot l’any, amb una periodicitat setmanal. Cada sessió té una durada de dues

hores.

Cada grup està dirigit per dues persones amb experiència formades amb

Psicoteràpia Integrativa especialitzades amb processos de dol. Les

emocions poderoses i els moments dramàtics sorgeixen fàcilment en

aquest tipus de grup, per tant, és important que la persona que lidera el

grup sàpiga tenir el control i sentit de contenció. De vegades s’ha

d’encoratjar a exterioritzar emocions negatives i/o dirigir el desplaçament

d’aquestes emocions a altres persones o situacions.



Serveis: Acompanyament

• Entrevistes d’assessorament personal
Disposem d’un horari d’atenció personalitzada prèvia concertació
d’entrevista per a rebre assessorament i recolzament puntual.

• Atenció telefònica
Disposem d’un telèfon d’atenció urgent les 24 hores del dia, els 7 dies de la
setmana. Està especialment pensat per oferir contenció en moments de
crisis agudes, moments d’ansietat, ideació suïcida, etc. A més, com a suport
emocional tant a persones que assisteixen als grups setmanals, com a les
persones que s’atenen a domicili. El fet de saber que no estan sols, de
pogué parlar amb algú que els escoltarà, és un servei apreciat i valorat pels
usuaris.

• Atenció domiciliària
Oferim acompanyament al final de la vida a la persona que es troba malalta
i a la seva família. Els assessorem en qüestions pràctiques (drets com a
persona malalta, elaboració documentació últimes voluntats, preparació de
funerals) i sobretot realitzem un acompanyament emocional i espiritual.

• Acompanyament hospitalari
Tant si la persona es troba al final de la vida com si no, les estances
hospitalàries de llarga durada poden ser molt dures tan per la persona com
per a la família. Oferim suport emocional a la persona, que sovint té por, es
sent vulnerable, cansat, dolgut, etc. i també acompanyem a la família en
aquest procés, fins i tot, fent de mediadors entre equip mèdic i família quan
existeixen dificultats per entendre diagnosi, tractament, etc. A més, oferim
«moments de respir» perquè el o la cuidador/a pugui realitzar els seus afers
o tenir un moment de descans o d’oci.



Serveis: Acompanyament

• Preparació del comiat
Assessorem les famílies perquè puguin acomiadar-se del seu ésser estimat,
afavorint la resolució de temes pendents e iniciant el procés de dol. Si ho
desitgen, els podem ajudar i acompanyar a organitzar la cerimònia de
comiat durant el funeral o posteriorment.

• Atenció psicosocial als tanatoris
Les funeràries disposen de la nostra col·laboració per atendre al mateix
tanatori quan es donen situacions especialment difícils. Una contenció
emocional en aquell mateix moment, permetrà una elaboració del dol més
saludable i ajudarà a evitar possibles complicacions en el dol.

• Suport a escoles i instituts
Aquesta intervenció és realitza en el moment que hi ha una pèrdua d’un
dels seus alumnes, per tal de fer una primera contenció emocional a l’aula.
Sovint son molts els alumnes que es troben de cara amb la mort per
primera vegada produïda per la mort d’un company/a.

• Assessorament a empreses i institucions
Davant una pèrdua sobtada, sovint no es sap com reaccionar davant la crisi.
Es dona assessorament i suport presencial.

• Atenció psicosocial en casos de crisi per emergència o catàstrofe
En cas de crisi per emergència o catàstrofe, i sempre cridats i en coordinació
amb les forces de seguretat i equip sanitari, el nostre equip de professionals
està disponible per a col·laborar sempre que es necessiti.



Serveis: Formació, informació i difusió

• Servei de biblioteràpia
El Servei compta amb una minuciosa selecció en préstec de llibres que
són utilitzats tant pels usuaris com per escoles i d’altres persones que
ens ho sol·liciten. Ara mateix la llibreria consta d’uns 250 títols que
anem ampliant segons les novetats editorials que van sorgint. Enguany
hem adquirit, entre d’altres la novel·la Lucas i l’àlbum il·lustrat Més allà
del bosc.

• Grup social
El grup social, està constituït per usuaris, ex usuaris i col·laboradors. El
grup es reuneix cada cert temps per una varietat d’activitats culturals
i/o d’oci. En el grup social assisteixen també parelles, fills siguin nens o
adolescents i amics, i està animat per l’equip de voluntariat. Gràcies a
la integració del Servei de Suport a la federació d’entitats FeSalut, els
nostres usuaris gaudeixen de la possibilitat de participar en diferents
iniciatives que afavoreixen una nova retrobada amb el món social.
Caminades, visites a Caixa Forum o la possibilitat de participar en un
hort terapèutic són algunes de les activitats proposades.

• Cicle de conferències
Al llarg de l’any, es realitzen varies conferències gratuïtes, obertes a tot
el públic sobre temes relacionats amb la mort, i les pèrdues en general.
Aquestes conferencies són realitzades per experts professionals
compromesos en la relació d’ajuda, o bé persones que aporten el seu
testimoni personal de la pèrdua.

• Formació
Disposem de diversos seminaris monogràfics per atendre la demanda
per part de persones, professionals i institucions per tal de millorar la
seva praxi diària.



Parlem de les persones (estadístiques)

Total famílies ateses 489

Famílies ateses durant 2015 72

Famílies incorporades durant 2015 58

Promig entrevistes setmanals 16

Total persones ateses 1467

Persones ateses durant 2015 140

Persones  incorporades durant 2015 80

Visites a domicili 5

Atenció per email 106

Atenció telefònica 300

Grups de suport.............................................. 2 grups

Nombre de sessions durant l’any................... 80

Adherència al Grup......................................... 6

Hores  sessió de grups.....................................160 h.
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Estadístiques
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Estadístiques

Dades de les persones ateses
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Estadístiques

Dades de les persones que han mort
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Estadístiques
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Estadístiques
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Criteris de qualitat

Per al Servei de Suport al Dol de Ponent la qualitat, el rigor 
científic i l’efectivitat de la tasca és molt important i per aquest 
motiu avaluem periòdicament els serveis i programes a través 
de diferents mecanismes, com són el seguiment d’avaluació i 
la formació interna continuada:

Avaluació.

• Reunions mensuals de seguiment, supervisió terapèutica i
millora.

• Rati d’adherència als grups.

• Enquestes d’avaluació de la satisfacció dels usuaris.

• Bústia de suggeriments a través de la qual els usuaris poden fer
suggeriments de millora i/o de necessitats.

• Manteniment de socis alhora que n’augmenta el nombre.

Formació interna continuada.

Assistència i participació en congressos, seminaris i activitats que es 
realitzen tant a nivell de Catalunya, Espanya i Anglaterra.



El dol a la societat: Activitats

Més enllà dels serveis de suport i acompanyament terapèutic que es
realitzen en grup i també de manera individual, el Servei de Suport al
Dol de Ponent intervé a la societat organitzant activitats o participant
en d’altres que organitzen altres entitats. A continuació, fem un repàs
de totes elles.



ACTIVITATS 2015

DATA TÍTOL
12 de gener Jornada Bioètica: Voluntats Anticipades i els seus documents
24 de gener Obra de teatre: Llibert. 
11/12 de febrer Congrés: Entorno de Curas Seguras
11 de febrer Reunió Perpètuo Socorro per a possible col·laboració
11 de febrer Reunió AvantMèdic per a possible col·laboració
19 de febrer Càpsules d'Innovació Social 2015
3 de març Reunió amb Benestar Social per nova convocatòria de subvencions
5 de març Taula Rodona: Dona i Tercer Sector

6 de març Reunió amb el nou candidat de CIU per presentar propostes de Servei de Dol
7 de març Taller "El proceso de Duelo"
7 de març Assistència a jornada digital sobre mort perinatal
10 de març Presentació programa electoral Toni Postius
13 de març Jornada Grups de Dol de Lleida
19 març Conferència: "Com reconstruir els trossos trencats"
28 de març Formació Dol per a Doules
24 de març Acord de col·laboració amb projecte "Maletes de Coneixement"
16 d'abril Conferència "Últimes Voluntats i Procès de Dol"
21 d'abril Reunió amb Servei Aranés de Salut per oferir els serveis de Dol
23 d'abril Participació als actes de Sant Jordi al FeSalut. Lectura de contes de dol
7 de maig La pérdida de un ser querido. ¿Cómo es el camino del duelo?
8 de maig II Jornada del Consell Consultiu de Pacients
8 de maig Jornada "Perspectives sobre la Mort"
10 de maig Redacció i maquetació d'una guia d'acompanyament en el dol

19 de maig
Reunió amb Jaon Fonsubirà, candidat de Comú de Tàrrega per presentar propostes 
del Servei de Dol

28 de maig Jornada Suïcidi en Joves i Adolescents
29/30 de maig Formació Introducció Acompanyament al Dol
9  de juny Assemblea FeSalut
13 de juny III Fira d'Associacions de Lleida per a la Salut
Juliol Acord de col·laboració amb Abast Serveis per fer difusió dels serveis de Dol
24 de juliol Cinefòrum "Supervivientes. Las Cicatrices del Suicidio"
Setembre Creació d'un catàleg de formació específic en dol
15 d’octubre Jornada visibilització mort perinatal
31 d’octubre Dol al cementiri
2 de desembre Conferència: El camí del dol
15 de desembre Trobada de Nadal Federació d'Entitats FeSalut
16 de desembre Nadal: Conferència i taller
21 de desembre Conferència "És Nadal i a casa no hi som tots"



Jornada Bioètica: Voluntats Anticipades
i els seus documents

12 de gener

Jornada organitzada pel Consell Consultiu de Pacients a la qual
va assistir una part del nostre equip per presentar el document
“Consideracions sobre el document de Voluntats Anticipades”.
Són unes instruccions amb què una persona expressa om vol
que sigui el final de la seva vida. Aquesta és una eina molt
important per als assessors del Servei de Suport al dol, els
quals sovint han d’explicar i treballar aquest document amb les
famílies que acompanyen.



Llibert, obra de teatre sobre el dol
perinatal

24 de gener

El teatre de l’Escorxador va acollir l’obra de teatre Llibert: Una
mare relata els 15 dies de la vida del seu fill i mostra com ella i
la seva parella passen de la felicitat de saber que està
embarassada fins a la conclusió que el millor que pot passar al
seu fill és morir-se. Des del Servei de Suport al Dol de Ponent
vam fer difusió de l’obra, vam fer un preu especial pels socis i
usuaris i vam assistir en grup a veure-la com a una activitat
comunitària d’acompanyament en el dol.



Protocols hospitalaris envers les famílies
davant la mort perinatal

La nostra companya, infermera i terapeuta del Servei de Suport al
Dol de Ponent, Montse Robles, va participar en el Congrès
"ENTORNOS DE CURAS SEGURAS: LA LLAVE PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA“ a l’Hospital Sant Pau de Barcelona.
Montse Robles va tenir l'oportunitat de presentar el seu pòster
"PROTOCOLO ANTE LA MUERTE Y EL DUELO"

11 i 12 de febrer



Càpsules d’Innovació social

Vam assistir a les II Jornades d’Innovació Social en el
marc del nostre objectiu per formar-nos permanentment
i estar al dia de les darreres novetats pel que fa a
intervenció psicosocial., de manera que arribem a
l’excel·lència en el nostre servei i atenció als usuaris.

19 de febrer



Taula rodona: Dona i Tercer Sector

En el marc de la celebració del Dia Internacional de les
Dones, el sindicat UGT ens va convidar a participar a la
taula rodona “Dones i Tercer Sector” per parlar
d'associacionisme des del punt de vista de les dones i de
la nostra experiència com a entitat d’acompanyament.
Montse Robles va ser l’encarregada de representar el
Servei de Suport al Dol de Ponent.

5 de març



Taller de dol a Pina de Ebro

Xavier Muñoz, director tècnic del Servei, va ser convidat per les 
entitats de Pina de Ebro, a Zaragoza, per oferir un taller sobre els

processos de dol. Ens fa molt contents aportar la nostra experiència a 
d'altres poblacions quan ens ho demanen si això els pot ajudar.

7 de març



Jornada digital sobre mort perinatal

L'editorial OB STARE, fidel a la seva línia de divulgació científica
i rigurosa, i al dia en qüestions de maternitat, organitza aquesta
Jornada d'Actualització en acompanyament a la mort
gestacional i perinatal amb l'objectiu de continuar avançant en
coneixement i millores per a mares, pares i famílies que passen
per aquesta dura experiència i també per als professionals que
l'han d'acompanyar en presència. Part de l’equip del Servei de
Dol va rebre aquesta formació, en el marc del projecte “Dol
Gestacional”.

7 de març



Participació a la VIII Trobada dels Grups
de Dol

Jornada de dos dies on s’intercanvien experiències amb d’altres
professionals de l’acompanyament en el dol, es realitzen tallers
per actualitzar coneixements i es comparteixen visions i
maneres de treballar. Els encarregats de l’organització varen ser
els Grups de Dol de Lleida i com a representant del Servei de
Suport al Dol de Ponent va assistir-hi Montse Robles, la nostra
responsable de formació.

13 de març



Conferència: “Com reconstruir els
trossos trencats”

A la Biblioteca pública de Tàrrega i convidats per Xacra Mare
(entitat privada que presentava el seu projecte El Vol de la
Papallona”) el Servei de Suport al Dol de Ponent va oferir la
conferència “Com reconstruir els trossos trencats”, a càrrec del
nostre director tècnic Xavier Muñoz. La xerrada va tractar
sobre la complexitat de negociar amb el dolor i un present
absolut nou i desconegut quan, sense el més mínim
coneixement d’un mateix i mancat de forces i motivació, t’has
d’encarar a un dia a dia en el que no trobes sentit a res, ni
creus que tingui sortida possible. Un procés llarg i dolorós
d’introspecció i enfrontament amb un mateix que donarà com
a fruit un ser nou ple de vida i profunditat.

18 de març



Formació per a doules: “La mort
perinatal. Acompanyament en el dol”

El centre de formació Marenostrum ens va convidar a realitzar
la formació corresponent al dol gestacional com a part del
temari del curs de formació per a doules. Montse
Robles, responsable de formació del Servei de Suport al Dol de
Ponent va ser l’encarregada d’explicar les bases terapèutiques
per realitzar l’acompanyament en els casos de mort perinatal
(avortaments, morts intraúter i morts de nadons a terme). El
perfil dels assistents era bàsicament professional:
psicòlegs/es, infermers/es i metges/ses, tot i que també hi
havien mares que volien aprofondir en la seva pròpia
experiència.

28 de març



CONFERÈNCIA: Últimes voluntats i 
procès de dol

És un fet innegable que hi ha una preocupació per les decisions
que es prenen a la fi de la vida. Per això és important la preparació
del document voluntats anticipades. Té també una gran influència
en l'elaboració del dol de les famílies. Sobre tot això vàrem parlar
en aquesta conferència realitzada per Xavier Muñoz, psicòleg
director tècnic del Servei. Va tenir lloc a Tàrrega amb la participació
també de Concepció Canut, de l’Associació Dret a Morir
Dignament.

16 d’abril



Aquest Sant Jordi van celebrar el Dia Internacional del Llibre i de
la Rosa amb els i les companyes del FeSalut, amb
música, lectures i molt bon ambient. Vam repartir punts de llibre
amb informació sobre el dol. Algunes persones del nostre equip
i voluntaris vam llegir fragments de contes de temàtica de dol.

Sant Jordi solidari: Lectura col·lectiva

23 d’abril



CONFERÈNCIA «La pérdida de un ser 
querido. ¿Cómo es el camino del duelo?»

En col·laboració amb el centre de productes naturals BioKalama de
Fraga, vam organitzar la conferència “La pérdida de un ser querido.
¿Cómo es el camino del duelo?, que va anar a càrrec de Montse
Robles, responsable de formació del Servei de Dol i vam convidar
també a participar a Mireia Gutiérrez, fundadora del Grupo de
Duelo de Monzón.

7 de maig



CONFERÈNCIA: “Mort certa, hora 
incerta” (Universitat de Lleida)

L'Aula Magna del Campus de Ciències de la Salut de la Universitat
de Lleida va acollir la conferència i taula rodona “Mort
Certa, Hora Incerta” a la que vam assistir per aprofondir en un
dels nostres eixos de treball “L’Acompanyament al final de la
vida”. La taula estava moderada per Eva Barallat
Gimeno, coordinadora mèdica Cures Pal.liatives i van participar:
Ariadna Solé, Jordi Moreras, Miquel Pueyo i Garbiñe Las Heras.

8 de maig



Jornada "Compartir per avançar" del
Consell Consultiu de Pacients de 

Catalunya a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran
8 de maig

Pacients, familiars, entitats i professionals de la salut, vam
participar a la Jornada "Compartir per avançar", organitzada pel
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) i les regions
sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, celebrada a l’Espai
Orfeó, de Lleida. La inauguració institucional va ser a càrrec del
gerent de les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i
Aran, Josep Pifarré; el regidor de Joventut i Salut Pública de la
Paeria de Lleida, Oriol Yuguero, i el president de la Federació
d’Entitats per la Salut de Lleida (FeSalut), Josep Maria Fornós.



I Jornada Suïcidi en joves i adolescents





III Fira d’Associacions de Lleida per la
Salut

13 de juny

Com cada any, vam participar en aquesta fira al centre de Lleida
per donar a conèixer els nostres serveis i poder explicar sobre el
dol i les pèrdues a les persones que se’ns apropaven. És una bona
oportunitat perquè la gent que potser no s’atreveix a demanar
ajuda s’acosti al Servei i faci un primer contacte.



Cinefòrum «Supervivientes. Las 
cicatrices del Suicidio»

23 de juny

Donat l’interès suscitat per la temàtica del suïcidi arran de la
jornada “Joves i suïcidi” i en el marc del projecte “Supervivents
suïcidi” van realitzar un cinefòrum a partir del visionatge del
documetal Supervivientes.



Assistència a diversos cursos de l’escola
d’estiu de voluntariat

Com a part del nostre compromís de millora del funcionament
de l’entitat i la seva gestió i de l’atenció als usuaris, part de l’equip
de voluntaris i personal professional va seguir durant l’estiu els
següents cursos:  
-Curs de desenvolupament competencial per a coordinadors/es 
d’equips de voluntariat.
-Curs de Moodle per a formadors/ores en entitats sense ànim de 
lucre. 



Consell Consultiu: Presentació de propostes
per al nou Pla de Salut 2016-2020

Com a membres del Consell Consultiu de Pacients, enguany vam
participar en els grups de treball de reflexió sobre el disseny del
nou Pla de Salut 2016-2020 que es va presentar el 22 d’octubre a
Barcelona. Concretament, vam formar part del grup Difusió i
sensibilització: formació i informació comprensible.



Dol al Cementiri

1 de Novembre

Per primera vegada, vam oferir a diversos cementiris de la
província de Lleida realitzar una activitat d’acompanyament a les
famílies en dol durant la Diada de Tots Sants. Va ser un dia molt
emocionant i amb un alt grau de participació. Gràcies a les
voluntàries que van col·laborari la tasca de difusió i suport va ser
tot un èxit.



Tallers de constel·lacions familiars

Aquest taller es realitza un cop cada trimestre.  Té una durada de 8 hores.
On: Karuna, Casa d’Espiritualitat. Ivars d’Urgell (Lleida)
Si vols treballar problemes de relació que afecten la teva família
d'origen, les relacions de parella, laborals o estils de funcionament
propi, pots participar constel·lant la teva situació o com a facilitador de la 
dinàmica per a altres que decideixin constel·lar.
Es tracta d'una dinàmica grupal que promou la interacció entre els
membres participants dins d'un ordre harmònic i profund. Cada persona 
que va a constel·lar escull entre els participants a qui vol que representin
els personatges de la situació que vulgui treballar i amb ells es realitzarà
la dinàmica. Susana Vicente Montalban, és la persona que guia aquests
tallers.



25 de novembre: Jornada contra la 
violència envers les dones

El passat 25 de novembre ens
vam unir a la celebració del Dia

contra la violència envers les 
dones a Tàrrega durant l’acte de 
lectura del manifest i la penjada

de cartells “grafittis” que van 
realitzar joves de la població. 



2 de desembre

CONFERÈNCIA: “El camí del dol”



Trobada de Nadal d’entitats del FeSalut

15 de desembre



16 de desembre

Taller de manualitats: Creem un nou
Nadal

S'apropa Nadal i sabem com de difícil és preparar-se per aquestes 
dates tant emotives quan algú que estimes ja no hi és. Per això 
organitzem una jornada molt especial , tant a Tàrrega com a 
Lleida:  es tracta d’una trobada, on els usuaris i les usuàries poden 
compartir  la seva experiència i els nostres professionals una 
xerrada amb recomanacions i consells per sentir-nos una miqueta 
millor aquells dies i un taller de manualitats per preparar un detall 
en record de la nostra persona estimada. Us hi apunteu? Les 
places són limitades...



CONFERÈNCIA: És Nadal i a casa no hi
som tots



Els mitjans, un ressó necessari

Agraïm a tots i totes els i les periodistes que s’han interessat pels
nostres projectes, que han cobert informativament les activitats que
hem organitzat i que han posat veu i cara al dol mitjançant els seus
reportatges i entrevistes. Fer difusió de la temàtica de la mort i el dol
es un pas molt important per normalitzar aquests processos i que
s’entenguin millor socialment per així oferir major respecte i millor
acompanyament a les persones que es torben tant al final de la vida
com en un procés de dol. Moltes gràcies a tots els mitjans de
comunicació que ens oferiu els vostres espais desinteressadament i ens
dediqueu pàgines i minuts, tan valuosos actualment.

També cal fer una especial menció al paper tan important que estan
prenent les xarxes socials com a altaveu dels temes que ens interessen.
Tant des de Facebook com Twitter s’ha produit una important
viralització dels continguts que hem plantejat, el que ha permés que
nous públics ens coneguin i s’atensin al nostre Servei de Dol per rebre
atenció i acompanyament.

































COL·LABORADORS

EMPRESES AMB COR

Des de fa uns anys, hem buscat la complicitat i col·laboració
d’empreses i entitats públiques, és el que nosaltres diem “empreses
amb cor”, les quals amb la seva sensibilitat aporten a la nostra entitat
els recursos necessaris per continuar acompanyant les milers de
persones que cada any es troben davant de la pèrdua d’un ésser
estimat.
Ja comptem amb el suport d’algunes empreses i institucions que, de
manera desinteressada, aporten energia, recursos o idees entre
d’altres.



ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

Junta 

directiva

Equip 

tècnic

Secretaria 

Tècnica

Comitè 

assessor

Voluntaris
Grup 

Social

Direcció

La majoria dels professionals que formen part de l’equip tècnic
s’emmarquen en l’àmbit de la salut (psicologia, infermeria, especialista en
cures pal·liatives) amb demostrada qualificació professional i una acurada
especialització en el tema del dol.
El propòsit és donar un servei de qualitat i de seguiment a les famílies que
s’adrecen al servei de dol ja sigui en l’assistència en l’acompanyament al
final de la vida i/o als familiars en les nostres centres de treball.



VIES DE CONTACTE

ON ESTEM?

TÀRREGA:  Habitatges La Plana, Bloc A, escala 2, 2n 2ª

LLEIDA: Espai FeSalut, c/ Henri Dunant, 1

TELÈFONS

Tel. 973.501.503
Mòbil: 639.610.603

CORREU ELECTRÒNIC

info@serveidedolponent.org

WEB

www.serveidedolponent.org

FACEBOOK

https://www.facebook.com/ServeideSuportalDoldePonent/

mailto:info@serveidedolponent.org
http://www.serveidedolponent.org/
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