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PARAULES DE BENVINGUDA

Estimats amics, estimades amigues,

Un dels primers aprenentatges que vaig rebre al començar
a col·laborar amb el Servei de Suport al Dol de Ponent, va
ser el següent: “Donar és més gratificant i enriquidor que
rebre”. Em va costar d’entendre-ho al principi; donava
molts tombs i no hi veia la relació.

Ha estat al llarg d’aquests anys que he compartit el meu
temps amb el Servei de Dol, més de 15, i sobretot els sis
darrers en què he tingut l’honor de ser la presidenta de
l’entitat, que aquest aprenentatge ha cobrat sentit i per
damunt de tot ha donat valor a la meva vida.

Aquest temps que he dedicat al Servei, amb hores, viatges,
representacions, reunions , decisions, alegries i llàgrimes,
és un percentatge molt petit, en comparació amb tot allò
que el Servei m’ha tornat.

La il·lusió que et dóna quan veus un usuari somriure,
desprès de fer un bon procés de dol; l’energia que sents
quan algú t’agraeix el suport rebut, sense paraules, només
amb una abraçada; la força que reps quan aquelles coses
que es preparen amb molta estima, resulten fins i tot
millor que s’esperava. Les persones que he conegut, les
amistats que s’han forjat, l’estimació que he sentit.

Tot això és el que ha estat el Servei de Dol per a mi. I és tot
allò que desitgem que sigui per vosaltres. Un espai
d’acollida, amb l’única intenció de què pugeu expressar-
vos i ens deixeu acompanyar-vos en un dels processos mes
colpidors i vulnerables de l’ésser humà.

Amb aquestes lletres, només vull agrair-vos la immensa
riquesa que m’heu donat, i desitjar-li a la nova junta,
presidida per la Gemma Asensio, que puguin gaudir de tot
el sentit que té donar.

Myriam Lorenzo

Presidenta de l’entitat 2012-2017
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QUI SOM

El Servei de Suport al Dol de Ponent es va fundar l’any 2002 per acompanyar les persones que
s’enfronten a la dura situació de refer-se després de perdre un ésser estimat. 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. D’aquestes, entre un 10 i un 20% de les persones podrien desenvolupar un dol patològic o
crònic, amb greus conseqüències per a la salut física i psicològica. De fet, 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.

Partint d’aquesta situació, el Servei de suport al dol de Ponent es desenvolupa 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 15 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.
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Assemblea de 

socis/es

Junta directiva
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Secretaria 

tècnica

Comitè assessor Grup Social

Voluntariat

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.
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MISSIÓ

Aconseguir que cap persona es trobi sola, incompresa o desatesa en la etapa final de 
la vida o durant el seu procés de dol per la pèrdua d’un ésser estimat. El dolor és 
inevitable, no pas el patiment. 

VISIÓ

• Acompanyar les persones malaltes en situació terminal per donar-los suport
emocional i recursos per poder-se acomiadar del món d’una forma serena i més
saludable.

• Realitzar tasques socio-educatives que afavoreixen el creixement personal i
serveixin de base per a la prevenció del dol complicat.

• Acompanyar psicològica i emocionalment persones que han perdut un ésser
estimat, de manera individual i/o grupal.

• Oferir serveis psicoterapèutics a persones amb dol complicat.

• Formar professionals de l’àmbit de la salut i l’educació perquè puguin millorar la
seva atenció als seus usuaris que puguin trobar al final de la vida o en situació de
dol.

• Plantejar a la societat reflexions i debats oberts sobre els processos de morir i el
dol per millorar-los en la mesura del possible i per donar visibilitat a situacions
especialment «desautoriztades» com és la mort per suïcidi o la mort perinatal.

VALORS

Respecte · Humanisme · Professionalitat · Confidencialitat · 
Integració · Confiança · Laicisisme · Compromís
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SERVEIS

• Servei d’acompanyament individual
Acompanyament individualitzat a persones en dol per la pèrdua d’un ésser estimat. Treballem 
des d’una perspectiva humanista, integrativa i relacional, seguint el model IPIR. 
Entre un 10 i un 20 per cent de les persones té dificultats per tirar endavant la seva vida després 
de la pèrdua d’una persona estimada. 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.

• Servei de teràpia grupal
Sessions grupals  de caràcter terapèutic per a persones que han perdut una persona estimada. 
L’objectiu principal és oferir 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. Totes les sessions són facilitades per un/a professional especialitzada 
en dol. 

• Entrevistes d’assessorament personal
Oferim 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
poder 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.
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• Formació

Disposem de diversos seminaris, tallers i cursos de diferent format monogràfics per atendre la 
demanda per part de professionals i institucions. L’objectiu és millorar la seva praxi diària en 
l’atenció a les persones, en especial en l’àmbit sanitari i educatiu. 

• 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.

• Servei de biblioteràpia
El Servei compta amb una minuciosa selecció de llibres en préstec 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 300 títols que anem ampliant segons les novetats editorials que van sorgint.

• Assessorament entitats, escoles o empreses

Protocols a mida de l’entitat o empresa per afrontar situacions de dol de manera col·lectiva
alhora que es respecta el procés individual de cada persona.

• 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.

• Activitats comunitàries

Al llarg de l’any s’organitzen diferents tipus d’actes de caràcter sòcio-educatiu o pedagògic per 
apropar a la societat la temàtica del dol i la mort i visibilitzar-la. També es desenvolupen 
campanyes de sensibilització adreçades a diferents col·lectius per prendre consciència de 
diferents aspectes com pot ser la prevenció de conductes suïcides entre els joves, per trencar el 
tabú sobre dol perinatal o trencar l’estigma sobre salut mental  suïcidi. 
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Primer 
Contacte

• Informar

• Concertar cita

Primera 
entrevista

• Contenció inicial

• Oferir informació del Servei

• Avaluació professional

Sessions
individuals

• Durada: 60 minuts

• Freqüència setmanal o quinzenal, segons
necessitats

Sessions
grupals

• Homogènies

• Facilitades per un o dos professionals

• Durada: 2 hores

Alta

• La persona elabora el seu procès de dol

• Entrevista de tancament

PROTOCOL 
D’INTERVENCIÓ

¿QUÉ ÉS EL MODEL D’INTERVENCIÓ IR?

Tots els professionals que atenen el Servei de suport al dol de Ponent, tant els que treballen a 
l’àrea assistencial com a la part més organitzativa, han estat formats/des en l’Institut de 
Psicoteràpia Integrativa Relacional IPIR, dirigit per Alba Payàs. El model i la perspectiva que guia
les nostres intervencions d’assessorament, acompanyament i formació a professionals es 
fonamenta en els següents conceptes (:

«El Model Integratiu se sosté en una visió global i amplificada de l'experiència humana de dol i, 
des d'aquesta visió, es desplega tota una teoria de mètodes d'intervenció que permet al 
terapeuta de dol seleccionar-los discriminadament i aplicar-los rigorosament per facilitar que la 
persona en dol avanci en el seu procés de forma saludable.

La psicoteràpia relacional té un potencial de canvi molt important perquè no només va 
encaminada a cobrir aquelles necessitats relacionals que la persona en dol manifesta i 
transfereix, el vincle creat entre pacient-terapeuta és, també, reparador i transformador en si 
mateix». Font: www.ipirduelo.com)

http://www.ipirduelo.com/
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PROGRAMES 2016-2018

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

Projecte “Preparem el camí”. Acompanyament psicol·lògic i
suport emocional i espiritual al final de la vida»

Projecte “Dir adéu”. Assessorament a les famílies quan es
troben en la situació d’acomiadar-se d’un familiar. Com preparar
documentació, preparació de funerals, etc. Suport emocional.

ÀREA ELABORACIÓ DEL DOL

Projecte “Mort Perinatal”. Acompanyament a les famílies que
han perdut el seu nadó durant l’embaràs o pocs dies després del
naixement. Accions de visibilització per trencar el tabú.

Projecte “Investigar i treballar el dol”. Donem suport a
estudiants i futurs professionals de l’acompanyament en el dol.
També assessorem a professionals de l’àmbit sòcio-sanitari o
educatiu.

Projecte “Compartim el dol”. Impulsem el coneixement del
procés de dol a la nostra societat i creem espais on compartir el
patiment i evitem l’aïlament de les persones en dol.

ÀREA APRENEM DE LA VIDA

Projecte “Connecta’t a la vida”. Adreçat a la comunitat
educativa sobre la pedagogia de la mort i la prevenció de la 
ideació suïcida. 

Projecte “Acompanyar en el dol i en la pèrdua”. Programa de 
xerrades, jornades i cursos de formació per donar eines a les 
persones i els professionals per un millor acompanyament del 
dol.  

Projecte “Dones en xarxa”. Treballem amb les associacions de 
dones per crear micro xarxes de suport i oferim recursos 
formatius perquè hi pugui haver una persona referent. 
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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 com d’Espanya.
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ELS COMPTES
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PAGAMENT SERVEI

Usuari

Quotes socis

Subvencions

Donatius empreses

Com es paguen els serveis?

Com a entitat sense ànim de lucre, hem aconseguit arribar a un acord amb diferents
entitats públiques i privades per poder subvencionar el cost dels nostres serveis. 
D'aquesta manera, podem oferir serveis de gran qualitat a preus molt assequibles. Els
nostres usuaris només han d'assumir el 30% del cost del servei. El restant 70% és pagat
gràcies a la col·laboració econòmica dels nostres socis i per entitats com ara la Diputació
de Lleida o el departament d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya. Al gràfic i a la 
tabla i podràs trobar més informació.

Exemple de co-pagament de una sessió individual: 55€

PAGAMENT SERVEI

Preu visita indiv. 60,00 € 100%

Usuari 15,00 € 27%

Quotes socis 7,00 € 13%

Subvencions 35,25 € 55%

Donatius empreses 2,75 € 5%
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ASSOCIATS

PROJECTE OBRIM PORTES PER A LA MILLORA DE LA PARTICIPACIÓ 
INTERNA I LA QUALITAT DEMOCRÀTICA DE L’ENTITAT

En aquest 2017 ens hem adherit a un programa de la Generalitat de
Catalunya, del Departament d’Afers Exteriors i Transparència per millorar la
nostra relació amb els associats, la vinculació amb l’entorn. Això ens
permetrà millorar i seguir avançant. Hem treballat amb la consultora Tandem
per millorar els nostres processos participatius i fer tota la informació més
accessible a socis i usuaris així com als professionals amb què estem
vinculats.
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ACTIVITATS
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DATA TÍTOL TIPUS D'ACTIVITAT LLOC

27 de febrer
El camí del dol. Al teu 
pas, al teu ritme Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

8 de març
Dia Internacional de les 
Dones Diada Barcelona

9 de març
"Com parlar del dol a la 
infància"

Xerrada. Organitzada per 
l'AMPA CEIP Enric Farreny, Lleida

17 de març
Assistència a la IX Jornada 
d'Acompanyament al Dol 
i la Malaltia

Jornada professional UdLL

21 de març
"Com parlar del dol a 
l'adolescència"

Xerrada. Organitzada per 
l'AMPA

Ins. Manuel de Pedrolo, 
Tàrrega

27 de març 
Com tenir cura de la salut 
en el procés de dol

Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

31 de març
Curs d'introducció al 
voluntariat en el procés 
de final de vida i en el dol

Curs FeSalut. Lleida

1 d'abril
El camí del dol. Aprendre 
a viure després de la 
pèrdua

Conferència Arbeca

21 d'abril
Mindfulness, una nova 
perspectiva 
d’intervenció social

Conferència Lleida

24 d'abril
Dol, llibres i escriptura 
terapèutica Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

27 d'abril Facilitació de grups de dol
Formació Barcelona

29 d'abril
Fira d'entitats -
Jamborinada

Fira, lectura de contes Tàrrega

29 d'abril Taller de descobertes Taller Tàrrega

29 d'abril

Assemblea general de 
socis

Reunió Tàrrega

29 de maig

El color del meu dol: Les 
emocions que 
m’envaeixen Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida
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DATA TÍTOL TIPUS D'ACTIVITAT LLOC

5 de juny
El camí del dol. Al teu pas, 
al teu ritme Trobada. Xerrada-col·loqui Tàrrega

10 de juny
Participació IV Fira 
d'Entitats

Fira Lleida

14 de juny Dones en xarxa Conferència Per determinar

26 de juny Perdonar i perdonar-se, 
acceptar i deixar anar. Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

5 de juliol
Com tenir cura de la salut 
en el procés de dol Trobada. Xerrada-col·loqui Tàrrega

31 de juliol
Memòria i records: Fem 
homenatge Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

28 d'agost
Dinàmiques de grup per la 
promoció d’un dol
saludable. Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

13 de setembre Trobada socis i usuaris Activitat social Lleida

25 de setembre

La culpa i la ràbia. Què en 
fem de tot això? Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

de l'1 al 15 
d'cotubre

Exposició Stillbirth
Fotografies La Seu d'Urgell

4 d'octubre
La mort perinatal. La veu
oculta. taula rodola La Seu d'Urgell

5 d'octubre
El color del meu dol: Les 
emocions que m’envaeixen Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

15 d'octubre
Actes de commemoració 
de la mort perinatal

Acte simbòlic lleida

19 d'octubre Prevenció de suïcidi Jornada professional Lleida

30 d’octubre
Qui m’entén? Els amics i la 
família en el procés de dol. Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

1 de novembre Dol al Cementiri Taller d'activitats infantils Cervera

5 de novembre
Memòria i records: Fem 
homenatge Trobada. Xerrada-col·loqui Tàrrega

27 de novembre
Especial Nadal, La Cadira 
Buida Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida

5 de desembre
Especial Nadal, La Cadira 
Buida Trobada. Xerrada-col·loqui Tàrrega

18 de desembre L’amor que mai desapareix Trobada. Xerrada-col·loqui FeSalut. Lleida
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PROJECTE CICLE DE XERRADES COL·LOQUI PER AL BENESTAR. 
Implementat a Lleida i Tàrrega (Gener- desembre 2017)

Aquest és un cicle de trobades, xerrades col·loqui per compartir diferents
aspectes sobre la vida i la mort, sobre l’amor i el patiment, la culpa i el perdó,
sobre les emocions i les conductes que envolten un procés de dol.
Aprofundint en aquests diferents temes podrem elaborar un dol saludable
acompanyats/des d’altres persones que també han viscut la pèrdua d’una
persona estimada.
Es tracta d’una sessió mensual amb grups oberts facilitats per un/a
professional/a vinculat al Servei de Suport al Dol de Ponent. Trobada entre
persones que han perdut un esser estimat, familiars i amics i persones
interessades en aprofundir més sobre els processos de pèrdua i dol. A més,
hi participaran persones voluntàries que ja han estat usuàries del Servei de
Suport i compten amb l’experiència i la perspectiva d’haver elaborat ja el seu
propi procés.

PROGRAMACIÓ
Febrer: Sessió introductòria. El camí del dol.
Març: “Com em sento, com m’escolto?”.
Abril: “Conjugar el verb cuidar durant el dol”
Maig: “Tinc ràbia” i què hi ha darrera?
Juny: Perdonar i perdonar-se, com d’alliberador és?
Octubre: Què faig amb tants records?
Novembre: Especial Nadal, La Cadira Buida
Desembre: L’amor que mai desapareix
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PARTICIPACIÓ A LA JAMBORINADA (28-29 d’abril de 2017)
La Jamborinada és una trobada anual de més de 10.000 escoltes vinguts de
tota Catalunya i que en 2017 van venir a Tàrrega. Com a entitat de la
població, ens van demanar participar-hi tant a la fira d’entitats com oferint
tallers sobre la gestió del dol a les entitats i entre els joves. Vam fer lectura
de contes pels més petits, una activitat de pintar globus en record dels ésser
estimats i tres tallers destinats als joves amb una obra de teatre titulada
Auxili, he perdut el meu mòbil! De creació pròpia.
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PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ENTITATS AMB STAND PROPI (11 
de juny)

Vam oferir també activitats pels més petits per tal de normalitzar i millorar el 
coneixement de què és el dol i la mort i com podem gestionar les emocions 
davant la pèrdua d’una persona estimada. 
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EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES I TAULA RODONA SOBRE MORT 
PERINATAL

El grup de suport Nanalma de la Seu d’Urgell, de recent creació va comptar 
amb la col·laboració de l’associació Servei de suport al dol de Ponent i la 
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per organitzar del 2 al 15 d’octubre 
l’exposició fotogràfica del projecte Stillbirth de la fotògrafa catalana Norma 
Grau a la Sala Polivalent del Centre Cívic El Passeig; es tracta d’un conjunt de 
fotografies plenes d’emotivitat que reflexa la maternitat i la pèrdua, l’amor i el 
dolor de les famílies que han perdut un fill durant l’embaràs o pocs dies 
després de néixer.
El dia 4 d’octubre, a la mateixa sala polivalent, a les 8 de la tarda, va tenir lloc 
la taula rodona “La mort perinatal i el dol gestacional: una realitat invisible”
adreçada tant al públic professional com al públic en general, tant si han 
passat per aquesta experiència com si no. Aquesta taula va estar dirigida i 
facilitada per l’especialista en dol Montse Robles del Servei de suport al dol de 
Ponent.
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DIA DEL RECORD (15 d’octubre)

Per primera vegada a Lleida, el diumenge dia 15 d’octubre es va commemorar 
el Dia Internacional de la Mort Perinatal i el Dol Gestacional per donar 
visibilitat a aquesta pèrdua que tantes vegades s'ha ocultat o silenciat per part 
de la societat. 
Es va realitzar un homenatge, en què van participar una vintena de famílies 
arribades des de pràcticament totes les comarques lleidatanes, per recordar i 
tenir presents els fills i les filles que tan d'hora van marxar. Es va fer un mural, 
en què va participar molt activament la canalla, es va encèdre espelmes i 
finalment es va deixar anar al cel globus amb missatges d’amor i record de les 
persones estimades. 
També es va llegir el manifest al qual s’havia adherit el Servei de suport al dol 
de Ponent i que havia estat redactat i consensuat per associacions i grups de 
dol de tot l’estat espanyol. 
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DOL AL CEMENTIRI: “Manualitats en record de la persona 
estimada al Cementiri de Cervera”

El Servei de suport al dol de Ponent ofereix un taller de manualitats al
Cementiri de Cervera durant tot el matí de Tots Sants per apropar el tema de
la mort i el dol des de la perspectiva del record i l’homenatge. L’objectiu ha
sigut sempre donar informació i suport al dol a les famílies que aquell dia van
al cementiri per honrar els seus ésser estimats. Per enguany l’entitat ha
preparat una activitat pensada per als nens i les nenes que aquell dia
acompanyen els pares i mares a deixar flors a les seves persones estimades. La
proposta per als més petits és fer una targeta amb un dibuix o frase en record
i homenatge de la persona estimada. És una manera d'apropar el tema de la
mort als nens i les nenes amb una perspectiva més positiva, allunyada de la
por i el tabú i fent èmfasi en l'amor i no en el dolor que ens deixa el dol.
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VOLUNTARIAT, SOCIS I EMPRESES AMB COR

Ser voluntari/a, vol dir formar part d'un cor
molt gran que batega gràcies a les
col·laboracions de totes les persones que
formen part del projecte del Servei de Suport
al Dol de Ponent. Tal com vam marcar en el Pla
Estratègic 2017-2018, durant aquest any hem
posat en marxa un Pla de Voluntariat (pàg.
següent).

A banda de la col·laboració de les persones a
títol individual, hem buscat també 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.

Hem de donar les gràcies especialment a totes
les institucions que aporten diners públics
perquè aquest servei sigui una realitat:
Diputació de Lleida, Departament de Treball i
Afers Socials i Família de la Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Lleida, Ajuntament
de Tàrrega, Ajuntament de Cervera, Institut
Català de les Dones, Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya i els Consells
Comarcals de Garrigues i Urgell.
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2017, POSADA EN MARXA D’UN PLA DE VOLUNTARIAT

Quasi bé des dels seus inicis, el Servei de suport al dol de Ponent ha rebut la 
petició per col·laborar-hi de persones que altruistament volien impplicar-se 
en el nostre projecte. Elles s’han pogut sumar als nostres esforços d’una
manera natural però aquest 2017 ho vam voler formalitzar amb un pla de 
voluntariat per poder fer més efectiva aquesta col·laboració tant per la 
persona voluntària, com pels usuaris dels nostres serveis com per l’entitat
mateixa. 
En el marc d’aquest pla, hem ofert formació especialitzada a les persones 
que volen col·laborar amb nosaltres i hem dissenyat un programa específic
per a desenvolupar amb persones voluntàries: Dona’m la mà, mira’m als ulls, 
d’acompanyament a persones malaltes al final de la vida.  Aquesta iniciativa 
tracta de contribuir a trencar amb la xacra de la sol·litud i el tabú de parlar de 
la mort. 
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CONTACTE

ON ESTEM?

TÀRREGA:  C. Sant Joan, 28 Entresol 2, p.1    Tàrrega – 25300

LLEIDA: Pl. del Seminari, 5 baixos 2   Lleida – 25003

TELÈFONS

Tel. 973.501.503
Mòbil: 639.610.603

CORREU ELECTRÒNIC
info@suportaldol.org

WEB
www.suportaldol.org

FACEBOOK
https://www.facebook.com/suportaldol/

TWITTER
https://twitter.com/suportaldol

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/suportaldol/

mailto:info@serveidedolponent.org
http://www.serveidedolponent.org/
https://www.facebook.com/suportaldol/
https://twitter.com/suportaldol
https://www.instagram.com/suportaldol/


Moltes gràcies!


