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PARAULES DE BENVINGUDA

Estimats amics, estimades amigues,

L’equip i la Junta del Servei de dol de Ponent us presentem la memòria de les activitats que s’han
dut a terme aquest 2018. Com podreu veure n’hi ha que les trobareu any darrera any, com el cicle
de xerrades per la promoció d’un dol saludable dins el cicle de trobades pel benestar, xerrades
sobre la prevenció del suïcidi a adults i joves o les xerrades de dol infantil a la comunitat educativa
i als monitors de lleure. Continuem treballant amb les associacions de dones i anem consolidant la
commemoració del Dia del Record en un reconeixement a la mort perinatal. Enguany vam poder
comptar amb l’exposició fotogràfica de la Norma Grau.

Aquest any però, té una especial importància dins l’entitat per diversos motius. Per una banda
s’ha celebrat el 15è aniversari amb la festa de la Renaixença, un dia especial per agrair el suport
de les persones que han confiat en el servei; per altra banda, s’ha fet el primer concurs de
fotografia “Buits plens” per visibilitzar els processos de pèrdua i dol amb gran èxit de participació i
finalment, el projecte empremtes, espai de record dins els cementiris dedicat a les famílies que
han patit una pèrdua perinatal. Un projecte rellevant per moltes persones i que evidencia els
canvis que poc a poc s’estan esdevenint dins la nostra societat.

Aquest 2018 també s’ha creat un Consell assessor format per persones expertes en diferents
àmbits a nivell lleidatà bàsic pels processos de participació interns i la transparència de l’entitat

Formo part de la Junta del Servei de suport al dol de Ponent des dels seus inicis, l’any 2003 i
aquest any finalitzo aquesta etapa deixant el càrrec de la presidència. He vist com l’entitat ha
passat per diferents etapes vitals, totes necessàries pel seu creixement. M’ha agradat molt ser-ne
partícip però el que més m’ha agradat ha estat el poder compartir amb les persones aquell dolor
que ningú més pot entendre si no ho has experimentat en pròpia pell. Això és el Servei de dol de
Ponent, l’espai que quan un se sent vulnerable per la pèrdua d’un esser estimat t’acull i t’acarona.
Amb els dies i el pas del temps aprens a conviure amb aquella pèrdua però sempre formarà part
de tu. És un espai on no vens a fer amics però les persones amb les que comparteixes tota aquella
intimitat passen, i no saps com, a ser persones especials dins la teva vida. Encoratjo la nova junta
a seguir fent camí amb il·lusió i constància perquè és bàsic per estar al servei de les persones en
dol.

Gemma Asensio

Presidenta 2018-2019

Membre de Junta des de 2003
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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 integrat 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, l’Ajuntament de Tàrrega i l’Institut Català de les Dones.
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Assemblea de 

socis/es

Junta directiva

Equip tècnic

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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PROJECTE DOL SALUDABLE

TROBADES PER AL BENESTAR

“Promovem un dol saludable”: Un dijous al mes s’obre un espai on sentir-se
escoltat, aprendre i compartir l’experiència del dol

El 26 de setembre es va inaugurar aquest cicle d’activitats al CAP de
Cervera: un cicle de xerrades col·loqui sobre com elaborar un dol saludable.

Aquest és un cicle de trobades, estructurades com a 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 una durada de dues hores (de 18 a 20
hores) de grups oberts facilitats per Montse Robles, infermera especialista en
dol, pèrdues i trauma, responsable assistencial i de l’àrea formativa del
Servei de Suport al Dol de Ponent. En cada sessió es proposarà un tema que
s’introduirà amb algunes explicacions i recomanacions per després donar pas
al col·loqui, a la participació dels assistents. Serà una reunió de 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.

Es tracta d’una activitat totalment gratuïta que compta amb el suport de la
Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Cervera, així com el seu Centre
d’Atenció Primària.
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Aquesta la tercera edició del cicle, que anteriorment es va celebrar a Lleida
l’any 2016 i a Tàrrega durant el 2017.
LLOC: CAP CERVERA .SALA FERNANDO MARQUÉS (Primera planta).
Av. Duran i Sampere s/n CERVERA
HORARI: De 18 a 20 hores.

PROGRAMACIÓ
- Dijous, 27 de setembre. Sessió introductòria. “El dol un camí a recórrer

amb i des del cor”.

- Dijous, 25 d’octubre: “Les emocions que m'envaeixen en el procés de
dol”.

- Dijous, 22 de novembre: “Cuidant de mi. Alimentació i hàbits
saludables mentre estic en dol”.

- Dijous, 20 de desembre: "La cadira buida. Com afrontar el Nadal en dol"
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L’assistència va anar 
augmentant i consolidant-se 
la participació a mesura que 

avançava el cicle.
Es va passar de 8 persones 

en la inicial a 18 a la darrera 
sessió. 
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Xerrada: La Cadira Buida

Donat que els Nadals és un temps especialment difícil per a les persones en 
dol, oferim cada any una xerrada amb recomanacions i per oferir suport a les 
persones en dol, dintre del projecte DOL SALUDABLE.

En 2018 es va celebrar a diferents poblacions i en diferents horaris perquè 
tothom tingués més possibilitats d'assistir-hi. En acabar la xerrada també es 
fa un taller de decoració nadalenca per preparar un record en honor de la 
nostra persona estimada.

- Lleida: 11 de desembre . De 18 a 20 hores · ESPAI SALUT (C. Henri 
Dunant, 3).

- Tàrrega: 13 de desembre. De 10 a 12 hores · CAP Tàrrega (C. Salvador 
Espriu s/n).

- Cervera: 20 de desembre. De 18 a 20 hores · CAP Cervera (Av. Duran i 
Sampere s/n).
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PROJECTE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI

Aquest projecte es va iniciar l’any 2015 amb la primera jornada celebrada a
Lleida per oferir recursos i recomanacions per a treballar la prevenció del
suïcidi i l’acompanyament al dol de les famílies. En cada edició ens hem posat
l’accent en un aspecte diferenciat.

En 2018 ens vam plantejar 3 objectius a assolir en els propers anys per a un
millor desenvolupament e implementació del projecte:
1. Descentralitzar el projecte de la ciutat de Lleida cap a d’altres poblacions.

2. Millorar la formació especialitzada i actualització de coneixements dels
professionals que desenvolupen el projecte.

3. Centrar el treball de prevenció en la població més jove, oferint als instituts
i centres universitaris formació als equips educadors, dinàmiques de grup per
als estudiants i informació als pares i les mares. La prevenció es basa
principalment en:

- Conèixer els senyals d’alerta de la ideació suïcida.
- Fomentar factors de protecció en la comunitat educativa.
- Desenvolupar possibles estratègies d’intervenció davant de possibles casos

d’ideació o conducta suïcida.

El suïcidi en joves i 
adolescents. Prevenció, 
detecció i afrontament. 28 de 
maig de 2015.

La ideació suïcida en la gent
gran. Soledat, dolor i dol. 27 
de maig de 2016.

El suïcidi, una realitat 
polièdrica Prevenció i 
detecció. 19 d'octubre de 
2017.
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OBJ. 1
Descentralització

Traslladem la jornada
anual a Tàrrega, on
també tenim seu i ja
atenem vàries famílies
en dol per la mort per
suïcidi.

La xerrada es realitza el
dia 16 de novembre,
fent-la coincidir amb la
celebració del Dia
Internacional de les
Persones Supervivents.
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Com a suport a la
jornada es va editar
un díptic informatiu
sobre els mites al
voltant de la realitat
del suïcidi.



Memòria 2018                         14       

OBJ. 2
Especialització

Assistència de la
coordinadora i la secretària
de la Junta Directiva de
l’entitat a la formació
organitzada per l’Ajuntament
de Tàrrega i facilitada per
Nerea Jauregui, infermera
especialitzada en salut
mental. Curs de prevenció i
abordatge de la conducta
suïcida.

Integració del Servei de
suport al dol de Ponent a la
Taula de Salut Mental Urgell
– Segarra per a millorar la
connexió i aconseguir
sinèrgies amb altres entitats
que també poden treballar la
prevenció del suïcidi. Es
potencia el treball en xarxa.
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OBJ. 3
Població juvenil

“CONNECTA’T A LA VIDA”. Com treballar amb els joves i
adolescents la prevenció del suïcidi.
El suïcidi és la segona causa de mort (no natural) entre les
persones d’entre 15 i 25 anys i la sisena en edats compreses
entre els 5 i els 14 anys. La incidència del suïcidi entre els
adolescents és una realitat silenciada que requereix mesures
eficaces cap a la detecció de les idees suïcides i protocols
d’actuació per a la prevenció de carácter multidisciplinar
(sanitari, educatiu, policial, etc.). Segons l’Organització
Mundial de la Salut (2011), l’àmbit educatiu és un lloc
excel·lent per al desenvolupament d’activitats preventives
adequades”.

- Desenvolupament de
material pedagògic
especial per a treballar
amb joves.

- Enviament de la proposta
a IES de la província.
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PROJECTE DOL INFANTIL

“Només si eduquem sobre la mort, estarem educant per a a vida”.

Aquest és el punt de partida del projecte Pedagogia Positiva de la Vida i la
Mort que inclou tot un seguit d’activitats en relació al dol infantil i juvenil
que s’aborden des de diferents àmbits i/o contextos.

ACTIVITAT: DOL AL CEMENTIRI. CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS
Taller de records. Manualitats infantils.
DIA: 1 de novembre
HORA: De 10 a 14 hores.
LLOC: Cementiri Cervera i Cementiri Tàrrega.
L'objectiu és visibilitzar el dol i la mort entre els més petits, d'una manera lúdica 
alhora que respectuosa i des de la vessant més artística i creativa.
L'activitat consisteix en un taller de tot un matí durant el qual es convida els nens i 
les nenes que acompanyen els pares i mares que acudeixen al cementiri a deixar 
rams de flors a que ells i elles creïn una petita i senzilla manualitat que podran 
deixar junt a les flors i com homenatge i record del seu ésser estimat. Aquesta 
activitat obre la possibilitat de generar diàleg en les famílies entorn els records i 
l'estimació cap a les persones que retrem homenatge al cementiri. Un diàleg sobre 
la família, el dol i l'amor.
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FORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA I DEL LLEURE

OBJECTIUS
- Ajudar les famílies i l'equip educador a l'elaboració d'un dol saludable

en cas de mort d'una persona estimada per l'alumnat (tant si és en
l'àmbit familiar com educatiu).

- Integrar en l’educació el cicle de la vida des del naixement fins la mort,
passant per la malaltia com a una oportunitat d’aprenentatge i
creixement humà.

- Conèixer els factors protecció i els senyals d’alerta de possibles dols
complicats així com treballar la prevenció de desenvolupament de
conductes de risc, depressions o somatització del dolor emocional per
un dol no elaborat.

ACTIVITAT: UN ESPAI PER AL DOL A L’AULA
Aquest taller va ser impartit durant les III jornades pedagògiques
organitzades per l’associació Sense Embuts i la Universitat de Lleida. El 27
de gener de 2018 amb l’assistència de 30 persones al taller.
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FORMACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA I DEL LLEURE

ACTIVITAT: DOL A L’ESPLAI
Formació adreçada a monitors i caps de caus i esplais. Desenvolupament de
recursos i dinàmiques grupals per treballar amb infants de 6 a 18 anys.
Activitat realitzada l’11 de febrer amb l’agrupació escolta San Jorge.

ACTIVITAT: DOL INFANTIL ALS CENTRES EDUCATIUS
Xerrada organitzada pel centre de Recursos Pedagògics de la Noguera el
mes d’octubre a la seu del Consell Comarcal.
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INTERVENCIÓ EN CENTRES EDUCATIUS EN SITUACIÓ DE DOL.
ACOMPANYAMENT A PARES I MARES, EDUCADORS.
ACOMPANYAMENT INFANTS I ADOLESCENTS

Al llarg de 2018 hem realitzats diferents intervencions en centres educatius
de la província de Lleida davant d’alguna situació de pèrdua que s’hagi
pogut produir. En ocasions s’ha tractat d’un alumne qui ha mort, en d’altres
un familiar molt proper de l’alumne i finalment, hem acompanyat un centre
on qui va faltar va ser una persona de l’equip de professorat.

Aquestes intervencions es fan com un assessorament personalitzat al
claustre. Necessiten informació, idees i recursos sobre com gestionar el dol
dintre de la comunitat educativa. Els oferim la possibilitat de fer un mural,
un espai de dol, un acte commemoratiu o el que es consideri més adequat
segons la idiosincràsia del centre. Els acompanyem, si escau, en tot aquest
procés.

Treballem amb l’alumnat i de manera col·lectiva el dol per la pèrdua d’algú
estimat del centre. Es tracta que els infants explorin les seves emocions, les
puguin normalitzar i compartir amb els altres. Els oferim pautes i
recomanacions per donar-se suport mutu i evitar conductes o comentaris
que poden ferir el nen o la nena en dol.

En algú centre hem hagut de treballar de manera mes individualitzada amb
alguna família en concret que pateix la situació de dol. En aquests casos,
generalment es treballa de manera conjunta equip educador- família- equip
professional del Servei de suport al dol de Ponent.

Les escoles i instituts també ens deriven els pares i mares o recomanen
l’atenció als menors davant d’una situació de dol més complicada i en
aquests casos es treballa fora de l’entorn educatiu en el propi centre del
Servei de dol. Acostumen a ser els casos en que intervenen factors de risc i
que requereixen una atenció molt especialitzada.

Quan la mort es produeix en època d’estiu, atenem l’infant o progenitors o
tutors a la nostra. En tot cas, el que fem és coordinar-nos, si escau, per la
tornada de l’infant al centre a l’inici del nou curs.
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PROJECTE STILLBIRTH

EL DOL PER LA MORT GESTACIONAL, PERINATAL I
NEONATAL

La mort de la criatura abans o poc després del seu naixement és una
experiència devastadora per als pares i les mares, i també per a la resta de la
família i les persones cuidadores que les atenen. La resposta social a aquesta
pèrdua sol ser de minimitzar i desautoritzar les expressions de dol. El servei
que oferim a les famílies és un acompanyament de caràcter sistèmic, en el
qual es té en compte tota la unitat familiar, tot i que sovint la mare o el pare
necessiten una atenció individualitzada. Se'ls ofereix així mateix
assessorament sobre els seus drets a l'hospital, amb el cos del nadó, les
autòpsies, etc. Acompanyament emocional i psicològic individual i en grup
per tornar a la vida després de la pèrdua. Recursos per a la recerca del
benestar emocional, cures higièniques i de salut mental i prevenció de la
depressió. Suport emocional en el nou embaràs. També oferim
assessorament a diferents equips dels serveis d'atenció social així com
l'equip sanitari dels hospitals i CAPS que atenen aquestes famílies.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
OBJECTIUS GENERALS:
- Oferir formació als i les professionals de diversos àmbits que atenen a

persones (treballadors/es socials, equips mèdics, infermeria, funeraris,
escoles, etc.) per adquirir coneixements i habilitats en acompanyament
del dol suficientment ampli com per detectar les necessitats de derivació
i per oferir un millor tracte a aquestes persones.

- Crear i gestionar campanyes de visibilització de l’existència del dol
gestacional. Generar espais de reflexió i desenvolupament de recursos i
les habilitats necessàries per fer front a la pèrdua d’una manera més
saludable i serena, tot això de manera preventiva.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Treballar per al reconeixement dels drets de les famílies que han perdut

un fill o filla en període perinatal o neonatal, tant drets de l’àmbit
sanitari, jurídic, laboral, etc.

- Oferir atenció personalitzada i assessorament tant de professionals com
d’altres famílies que han passat per la mateixa experiència.

- Crear i dinamitzar grups de suport terapèutic formats per pares i mares
en dol gestacional.

- Oferir assistència individualitzada a les famílies amb dol complicat.
- Oferir xerrades i punts d'informació per crear a la societat un

coneixement adequat de la situació del dol gestacional.
- Commemoració del Dia del Record. Dia Internacional per a la

visibilització de la mort perinatal, gestacional i neonatal.
- Impulsar la creació d’un Espai Empremtes als principals cementiris de la

provincia de Lleida on es reconegui i es visibilitzi la pèrdua perinatal.

METODOLOGIA
- Hem iniciat ronda informativa a tots els centres sanitaris de la província 

de Lleida perquè tinguin en compte el servei d'atenció en el dol quan 
detecten un cas de pèrdua perinatal. Treballem tant amb les llevadores 
del CAP com amb les unitats de maternitat dels diferents hospitals i 
clíniques privades.

- Estem treballant amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
l'actualització del protocol d'atenció a les famílies en dol per pèrdua 
gestacional o perinatal.

- Establir un acord amb els Consells Comarcals i diferents ajuntaments  
perquè els seus departaments de Serveis Socials coneguin el servei per 
fer la corresponent derivació quan es consideri convenient.

- Coordinació amb d'altres unitats de dol i associacions d'usuàries d'altres 
províncies de tota Espanya per a la millora del servei, compartir 
pràctiques  i experiències que ens ajudin a millorar i seguir avançant en 
la qualitat assistencial. Participació en la creació d’un manifest unitari. 

- Acord de col·laboració amb els ajuntaments per crear Espai Empremtes 
als cementiris.
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ACTIVITATS I TASQUES REALITZADES

- Creació de material informatiu destinat  a pares i mares en dol on 
constin els seus drets, informació bàsica i general sobre el dol i 
específica sobre dol perinatal.

- Creació de material informatiu destinat  a professionals de l'àmbit social 
i sanitari amb recomanacions, necessitats de les persones en dol 
general i específica sobre dol perinatal. Informació sobre com fer una 
adequada derivació i seguiment dels casos.

- Sessió clínica a l'Hospital Arnau de Vilanova (13 de febrer de 2018) amb 
tot l'equip de professionals involucrats en una pèrdua perinatal per 
formar-se en una millor atenció a les usuàries i la seva família.

- Formació en voluntariat per a pares i mares que ja han elaborat el seu 
dol per poder compartir la seva experiència amb d'altres pares i mares 
que just inicien el seu procés i necessiten suport emocional.

- Reunions quinzenals del grup de pares i mares..
- Assistència individualitzada a pares i mares en dol. Tot l'any.
- Assistència individualitzada a nens i nenes que han mort els seus/ves 

germans/es.
- Suport a la implementació d'un protocol d'actuació als hospitals per 

tenir cura de les mares i la resta de la família quan es produeix la mort 
del nadó. 

- Acte commemoratiu del Dia Internacional de la Mort Perinatal. Octubre 
2018 a Tàrrega.

- Inauguració de l’Espai Empremptes a Cervera. Presentació del projecte a 
Tàrrega, Lleida, Balaguer, la Seu d’Urgell i Borges Blanques.
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REPERCUSSIÓ MEDIÀTICA



Memòria 2018                         26       



Memòria 2018                         27       

ESPAI EMPREMTES,
DEDICAT A TOTES AQUELLES
FAMÍLIES QUE HAN PATIT
UNA PÈRDUA PERINATAL.

L'amor no comença en
néixer ni acaba amb la mort.

Recordant els infants que
van néixer adormits, aquells
que portem al ventre però
que mai arribem a conèixer,
els que vam sostenir en
braços però que mai vam
portar a casa i aquells que
vam poder portar a casa
però no es van quedar.

Cervera, 1 de novembre de
2018

http://www.comarquesdeponent.com/urgell/tarrega/item/16109-t%C3%A0rrega-commemora-el-dia-internacional-de-la-mort-perinatal-i-gestacional
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PROJECTE DONES EN XARXA

EL CAMÍ DEL DOL FEM-HO PLEGADES

L’any 2016, des de Servei de suport al dol de Ponent vam posar en marxa
aquest projecte amb la intenció de treballar en xarxa amb les associacions de
dones del nostre territori. Associacions de dones, de mestresses, de vídues o
que pateixen una malaltia concreta... A totes elles les oferim una xarxa de
suport basades en la sororitat i la germanor per quan una de les integrants
es troba en situació de pèrdua. Es tracta d’un projecte que ha estat
subvencionat conjuntament per la Diputació de Lleida i l’Institut Català de les
Dones.

La xarxa ofereix suport i acompanyament en temes com:
- Els missatges socials i culturals que rebem davant la pèrdua.
- Les nostres necessitats durant el dol.
- Com tenir cura de la nostra salut física i emocional.
- Inseguretats, temors i incerteses que provoca la nova situació de la persona davant la

pèrdua.
- Com gestionar la culpa o la ràbia.
- Les relacions afectives amb la família i les amistats. Intimitat i comunicació.
- Sentiments de pèrdua. Què perdem quan perdem un ésser estimat?
- La solitud. Com viuré i/o amb qui viuré a partir d’ara?
- Viure i sentir després de la mort: l’aquí i l’ara.
- Creixement personal.
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PROJECTE VISIBILITZACIÓ

El Dol és un procés natural i adaptatiu davant la pèrdua d’una persona
estimada, especialment si és per mort. És inherent a l’ésser humà i no
obstant això, gairebé no se’n parla, com si evitant parlar de la mort i el que
ens remou, poguéssim evitar-la. Però això es una fal·làcia i el que ens diu
l’experiència i fins i tot l’evidència científica és que cal parlar de la mort, del
final de vida i del dol per aconseguir el benestar de la nostra societat. Dins
del projecte Visibilització hem desenvolupat en 2018 dues campanyes
concretes: La commemoració de la Renaixença a Tàrrega al mes de juny i la
campanya Buits Plens, amb un concurs de fotografies i exposició de les
mateixes a l’Institut d’Estudis Ilerdencs durant el mes d’octubre.

La Renaixença
El 16 de juny al matí, el Servei de suport al dol de Ponent va organitzar una trobada social 
a Tàrrega per celebrar el seu 15è aniversari però  sobretot, per fer un homenatge a les 
persones que durant tot aquest temps han confiat en l’entitat. Vam poder celebrar i 
reivindicar la capacitat humana de refer-nos després de la pèrdua d’una persona estimada 
i renéixer a la vida després del dol. 

Es va organitzar un vermut solidari al Camping Municipal de Tàrrega on també es van fer 
dinàmiques grupals i es van sortejar regals aportats per moltes botigues de Tàrrega. Vam 
comptar amb música i activitats per als nens i realitzarem un acte commemoratiu de 
celebració de la vida.
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Buits Plens. Concurs i exposició de fotografia.
La mort d'una persona estimada pot omplir la nostra vida d'un gran buit. No obstant això, 
el procés de dol ens permet acceptar i reconciliar-nos, en part, amb aquest buit fins 
omplir-lo de records, amor, una ensenyança de vida, un llegat per al nostre propi futur... 
però, com reflectir aquest buit en una sola imatge? És possible encabir en la frontera que 
imposa el marc de la fotografia tot el que suposa la pèrdua, el dol, el buit... però també 
l'esperança, l'amor i els records que acabaran per omplir-lo tot?

Aquest és el repte que planteja el Servei de suport al dol de Ponent amb l’organització 
d’aquest concurs de fotografia, que per aquesta primera edició han titulat Buits Plens. 

L'objectiu és donar visibilitat i normalitzar els processos de mort i dol per tal de trencar 
el tabú i permetem-nos, com a societat, parlar-ne obertament.

Es van establir dues categories, una general i una altra específica per reflectir el dol 
gestacional. Les fotografies van presentar-se 15 de juny fins el 15 de juliol inclosos.

El Jurat va estar format per la fotògrafa i psicòloga Norma Grau, el professor Miquel 
Pueyo de la Universitat de Lleida, la periodista Lourdes Cardona i l'especialista en dol, Pili 
Chimenos.
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PROJECTE BIBLIOTERÀPIA

El Servei de suport al dol de Ponent compta amb una minuciosa selecció
de llibres en préstec que són utilitzats tant pels usuaris com per
professionals que ens ho sol·liciten. Ara mateix la llibreria consta d'uns 400
títols de temàtiques com ara cures pal·liatives, final de
vida, mort, dol, espiritualitat... adreçades a públics de diferents edats i
també escrits en diferents formats com ara assajos, novel·la, contes, manuals
d'autoajuda, etc.

A més, dins d’aquest projecte, durant 2018 hem estat desenvolupant dues
noves activitats per a posar en marxa durant 2019-2020: Una xerrada sobre
llibres durant el procés de dol i l’altra un taller sobre lectura i escriptura
terapèutica.

DARRERES INCORPORACIONS:
La poesia del cuidar. Carme Casas. Recull de contes.
El Tumor. Toni Soler. Novel·la.
El cuerpo lleva la cuenta. Bessel van der Kolk. Divulgació científica.
El Buit. Anna Llenas. Àlbum il·lustrat infantil.
Roedores. Paula Bonet. Àlbum il·lustrat adults.
No te acabes nunca. Maria Leach. Poesia.
On em portin els atmellers. Barbara Julve. Novel·la.
El libro tibetano de la Vida y la Muerte. Sogyal Rimpoché. Assaig.
Quejidos de una ausencia. Fernando Yélamos. Poesia.

Els llibres són una font d'aprenentatge i
aprofundiment. Ens ajuden a explicar la
realitat i entendre-la en la seva
immensitat. Ens ajuden a posar paraules a
allò que ens passa i no sabem expressar...
Ens podem sentir identificades amb els
personatges i el seu patiment o empatitzar
amb ells per entendre millor un amic o
amiga en dol.
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PROJECTE EDUCA-DOL

Si volem que la societat avanci en la comprensió de les necessitats de les
persones en dol i aquestes rebin tot el suport que necessiten tant de l’entorn
com de les institucions i dels professionals, cal que el dol es treballi, s’estudiï
i s’investigui a les universitats de forma científica i rigorosa. Per això el Servei
de suport al dol ha posat en marxa aquest projecte per ajudar a tota persona
estudiant i professional de la recerca per impulsar el tema del dol i el final de
vida com a centre dels seus estudis i investigacions. També volem afavorir la
introducció del tema en els temaris d’algunes matèries universitàries.

L’alumnat de tercer
d'infermeria del Campus d'Igualada de la
UdL rep una formació especial en el marc
de l'assignatura d'Introducció als cuidatges
pal·liatius. La professora d'aquesta
asignatura, Clara Lago ens va convidar a
donar aquesta formació com a experts en
la materia. L'encarregada d'oferir aquest
mòdul formatiu va ser la nostra especialista
en dol i també infermera Montse Robles.

En 2018 hem participat en tres treballs de recerca de Grau, un treball de
recerca del Cicle Formatiu i dos de Batxillerat.

Dos estudiants de la UdL han passat per la nostra entitat per fer una estada
de pràctiques voluntàries dintre del programa que promou el departament
de Participació de l’Ajuntament de Lleida.

Hem participat a la I Jornada a la Universitat organitzada per FESALUT per
millorar la visibilitat de les entitats per a la salut de Lleida entre els
estudiants de la UdL.

http://www.infermeriaigualada.udl.cat/es
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RECURSOS DISPONIBLES

Acompanyament 
individual
Especialista en dol atén les
persones indivdualment
oferint suport al dol segons
model IPIR: humanista,
integratiu i relacional. Les
sessions tenen una durada
de 60 minuts i una
freqüència quinzenal.

Grups de suport al dol
Sessions facilitades per
professional especialitzat
en dol, on els assistents
comparteixen experiències i
elaboren el seu procés. La
durada és de dues hores i
es celebren mensualment

Final de la vida
Acompanyem la persona i
la seva família al tram final
de la seva vida, posant
atenció en els aspectes
emocionals i espirituals.
Ajudem en redacció de
Documents d’Últimes
Voluntats i creació d’acte
d’homenatge.

2018
54 persones han rebut
acompanyament continuat
(+ 4 sessions).
25 persones han rebut
suport puntal (>3
sessions).
38 persones han rebut
assessorament.

2018
27 persones han participat
en les sessions grupals.
- Grup de dol gestacional

a Lleida. (4 sessions).
- Grup pèrdues adults a

Lleida. (10 sessions).
- Grup pèrdues adults a

Tàrrega. (8 sessions).

2018
Hem acompanyat 6
famílies en el final de la
vida de la persona amb
malaltia greu.
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PARTICIPACIÓ INTERNA

De l’assemblea celebrada el 10 de
febrer de 2018, la Junta Directiva de
l’entitat va quedar constituida de la
següent manera:
- Gemma Asensio, presidenta.
- Núria Otero, tresorera.
- Magda Sirvent, secretària.

L’anterior presidenta, Myriam
Lorenzo i secretària Carmen Cairó
s’incorporen com a voluntàries per a
l’acompanyament de persones en
dol.
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CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSOR

El maig de 2018 posem en marxa un nou òrgan consultiu amb l’objectiu de
donar una resposta més adequada a les necessitats canviants de la societat i
millorar els processos de participació interna, governança democràtica i
transparència de l’entitat.

La creació d’aquest comitè respon a la necessitat de promoure la participació
de persones amb coneixements profunds en diverses matèries o disciplines
que podran aportar una visió més transversal i integradora de tots els temes
relacionats amb l’acompanyament a les famílies al final de la vida i en el dol.

El Consell té una funció consultiva i es reuneix tres cops l’any. Fa propostes
d'objectius i de millora del funcionament de l'entitat; assessora sobre
aspectes tècnics i també proposa campanyes i actuacions a la junta directiva.

INTEGRANTS:
Maria Rosa Asensio: Educadora social.
Pedagoga terapèutica especialitzada en
mediació familiar.
Xavier Bringué: Pediatra neonatòleg a
l’Hospital Arnau de Vilanova.
Ramon Camats: Doctor en Filosofia.
Catedràtic d’Educació Secundària.
Maria Àngels Claramunt: Docent a
Educació Secundària i escriptora, Autora de
llibres com Las voces olvidadas, pérdidas
gestacionales tempranas.
Lorena Metaute: Periodista Creadora d’un
projecte sobre Periodisme de Família.
Carme Monsó: Infermera jubilada.
Presidenta de Fesalut, Federació d’entitats
per a la salut de Lleida.
Judith Ribes: Psicòloga clínica, experta en
mindfulness i compassió.
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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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ELS COMPTES

INGRESSOS 2018

Subvenció Diputació de Lleida 26.500,00 € 

Subvenció Paeria Lleida
728,00 €

Pis Pl. Seminari 

Subvenció Ajuntament de 
Tàrrega 400,00 € 

Subvenció Departament de 
Benestar Social i Família 6.525,00 € 

Institut Català de les Dones 1.900,00 € 

TOTAL 36.053,00 € 

FONS PROPIS. Aportacions 
socis/es. 2. 958,00 € 

TOTAL 39.011,00 € 

DESPESES 2018
PROJECTE DESPESA

Dol Saludable 2.993,00 € 

Prevenció Suïcidi 5.750,00 € 

Pegadogia Vida i Mort 4.600,00 € 

Stillbirth 13.050,00 € 

Dones en xarxa 2.653,00 € 

Visibilització 940,00 € 

EducaDol 230,00 € 

Biblioteràpia 120,00 € 

Participació i democràcia 125,00 € 

RECURSOS DESPESA

Atenció individualitzada 7.300,00 € 

Sessions grupals 1.250,00 € 

TOTAL 39.011,00 € 
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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.suportaldol.org/
https://www.facebook.com/suportaldol/
https://twitter.com/suportaldol
https://www.instagram.com/suportaldol/


Moltes gràcies!


