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1. PARAULES DE BENVINGUDA 

Es diu que “el dol és el preu que paguem per estimar 

molt”.  Des del Servei de Suport al Dol de Ponent, estem 

convençuts que el dol és la millor oportunitat  que tenim 

per transformar el dolor de la pèrdua en amor. 

EL treball personal que es desenvolupa durant un procés 

de dol, ens apropa més a aquell éser estimat que ja no hi 

és físicament. El dol ens permet créixer, sentir, compartir, 

deixar anar, i sobretot ens permet estimar.  

El fet de poder expressar en veu  alta totes les emocions 

que se senten davant la mort d’una persona estimada: la 

por, l’angoixa, la ràbia, la incertesa, la tristesa... i saber 

que no tan sols hi ha algú que  t’escolta i et fa costat en 

els moments més febles, sinó que a més t’ajuda a trobar 

les eines necessàries per reconvetir aquestes emocions,  

és molt curatiu. 

Aconseguir que el dolor deixi pas a l’amor és el gran 

regal que ens podem fer i que podem oferir a tots 

aquells que ens envolten i a aquells que han marxat.  I 

acompanyar-vos en aquesta transformació, és la 

veritable raó de ser del  Servei de Suport al Dol de 

Ponent. Us agraïm des del cor que ens deixeu 

acompanyar-vos. 

  
 
 
 
 

Myriam Lorenzo 
Presidenta de l’entitat 
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2. 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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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 · Amorositat · Confidencialitat · 
Integració · Confiança · Laicisisme · Compromís    
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3. SERVEIS 

 

 

 

 

 PROTOCOL 
D’INTERVENCIÓ 

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 

• Servei de psicoteràpia individual 
Acompanyament psicològic  individualitzat a persones amb un dol complicat i/o patològic. 
Treballem des d’una perspectiva humanista, integrativa i relacional.  
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. 
 

• 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. 
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• 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.  

 

• 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 250 títols que 
anem ampliant segons les novetats editorials que van sorgint. Enguany hem adquirit, entre d’altres «La 
pérdida inesperada» de Dulce Chacón i «La humanización del duelo» de Carme Sarret i Josep M. Asensio.  
 

• 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. 
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• 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. 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

Promig entrevistes setmanals 13 

Visites individuals de piscoteràpia 780 hores 

Sessions grupals 25 

Total persones ateses en  2016 127 

Persones  incorporades durant 2016 87 

Total hores suport emocional 35 

Visites a domicili 5 

Atenció per email  106 

Atenció telefònica 300 

Usuaris servei de prèstec 8 

Llibres prestats  21 

Assessorament a d’altres professionals 11 

Assessorament a escoles 6 

Assessorament a empreses i institucions 3 

Activitats per a professionals (formació) 7 

Activitats persones en dol 12 
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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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4. LES PERSONES QUE ATENEM 

74% 

4% 14% 6% 

Demanda
suport

Informació
serveis

Formació Altres

Motius d'apropament al Servei de 
suport al dol de Ponent 

30% 

70% 

Sexe dels usuaris/es 

Home Dona

6% 16% 

5% 

73% 

Usuaris/es per edat 

De 8 a 15 anys De 16 a 25 anys

De 26 a 45 anys De 46 a 66 anys

30% 

12% 9% 6% 

37% 

6% Causa de la defunció 

Natural anticipada Natural no anticipada

Mort perinatal Suïcidi

Homicidi Accident de trànsit

2% 7% 

28% 

22% 

41% 

Lloc de la defunció 
Domicili

Hospital Pal·liatius

Hospital Urgències

Hospital altres

Residència
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Vincle de l'usuari/a amb la persona que ha mort 
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14% 
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12% 
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Temps transcorregut des de la defunció Inmediata (- 1
mes)
D'1 a 2 mesos

De 3 a 6 mesos

De 6 a 12
mesos
De 12 a 24
mesos

0 5 10 15 20 25 30 35

Alta dol normal

Alta dol en resolució

Abandonament

Abandonament factors externs

Derivació

Alta del servei 



ÀREA FINAL DE VIDA 
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5. 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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6. ELS COMPTES 

 

 

 

 

Subvencions 
79% 

Activitats 
3% 

Quotes socis 
7% 

Aportació usuaris 
11% 

INGRESSOS 2016 

64% 
10% 

1% 

20% 

4% 

1% 

DESPESA 2016 

Atenció psico-social

Activitats

Formació

Gestió entitat

Comunicació

Lloguers

Biblioteca
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7. PROJECTES I ACTIVITATS 

18 de gener Assistència a la presentació del Projecte CIVICS  

22 de gener Presentació del llibre Rey(na) sobre el càncer i el dol 

1 al 10 de 
febrer 

Organització de l'exposició de fotografies "Stillbirth: dol gestacional", a la sala 
d'exposicions de l'Hospital Arnau de Vilanova. 

4 de febrer 
Organització de la taula rodona "La mort perinatal en l'entorn hospitalari. El treball de 
dol de les famílies". a la sala d'actes de l'Hospital Arnau de Vilanova. 

18 i 19 de 
febrer 

Formació: "Recursos i habilitats dels professionals sanitaris davant el dol" a l'Institut 
Torre Vincens.  

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

23 de març Conferència a escola bressol El Cotonet: "El dol dels més petits" 

1 d'abril Visita Sra. Noelia Soto, regidora d'Acció Social de Tàrrega 

1 d'abril 
Organització conferència: "Què són les constelacions familiars? Com poden ajudar-me 
en el meu procès personal?" a la Biblioteca comarcal de Tàrrega.  

10 d'abril Taller de constel·lacions familiars a Casa Karuna.  

29 d'abril 
Trobada amb Sr. Antoni Fo, cap de relacions interdepartamentals de Diputació de 
Lleida.  

10 de maig 
Reunió tècnica amb el dept. de Treball, afers socials i família per a la millora en la 
presentació de subvencions 

13 de maig Trobada institucional amb el nou director territorial de Salut, Sr. Jordi Cortadas 

18 de maig Reunió tècnica amb sra. Rosa Perelló, alcaldessa de Tàrrega. 

20 de maig Organització de xerrada "Com parlar de dol a la infància" a l'escola Grans i Menuts. 

27 de maig Organització Jornada Ideació suïcida a la tercera Edat: Soledat, Dolor i Dol.  

11 de juny Participació IV Fira d'Entitats de Lleida 

14 de juny Trobada d'entitats a l'Institut Català de la Dona 

15 de juny 
Jornada Transparenta, formació per assolir l'objectiu de transparència de les entitats 
sense ànim de lucre. Universitat Autònoma de Barcelona.  

28 de juny Reunió amb representants de l'associació Stop Accidentes. 

1 de juliol Assistència a reunió tècnica  del Consell de Pacients a Barcelona.  

4 de juliol 
Presentació Guia de Suport al Dol, editada pel Servei de suport al dol de Ponent amb la 
col·laboració de la Diputació de Lleida. 
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6 de juliol Trobada amb FAPAC per valorar possibles vies de col·laboració. 

26 de juliol Reunió Consell Comarcal Borges Blanques per valorar vies de col·laboració.  

27 de juliol Reunió Consell Comarcal de la Noguera per valorar vies de col·laboració. 

29 de juliol Trobada Consell Comarcal de l'Urgell per valorar vies de col·laboració. 

2 de agost Reunió Consell Comarcal de la Segarra per valorar vies de col·laboració. 

10 d'agost Reunió Consell Comarcal del Pla d'Urgell per valorar vies de col·laboració. 

30 d'agost 
Reunió amb Francesc Blach, en representació de Serveis Territorials  d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya.  

20 de 
setembre 

Participació a les reunions tècniques del procés participatiu per a la creació del nou Pla 
Igualtat de l'Ajuntament de Lleida. 

22 de 
setembre 

Organització de la xerrada "Parlar de dol a la infància", a l'Espai d'Entitats GSS. 

4 d'octubre 
Assistència a la IV Jornada sobre Voluntariat Social de Voluntariat.cat a la Universitat de 
Lleida 

13 d'octubre 
Assistència a la presentació del Pla de Salut 2016-2020. Amb gerent Jordi Cortada als 
membres de FeSalut. 

1 de 
novembre 

Dol al Cementiri. Activitat de suport a les famílies en dol durant la festivitat de Tots Sants. 
Cervera. 

8 de 
novembre 

Organització de xerrada: "Com cuidar l'alimentació durant el dol", a la biblioteca comarcal de 
Tàrrega. 

10 de 
desembre 

Assemblea Extraordinària de socis del Servei de suport al dol de Ponent. 

12 de 
desembre 

Formació: "Com treballar el dol i el tema de la mort a l'aula" a la ludoteca de Cappont. 

13 de 
desembre 

Participació a la trobada de Nadal organitzada per FeSalut a l'Orfeó de Lleida.  

15 de 
desembre 

Organització conferència "És Nadal i a casa no hi som tots" i taller de manualitats. Tàrrega, 
biblioteca comarcal. 

20 i 21 de 
desembre 

Formació al Col·legi de Metges de Lleida: "Acompanyar durant la malaltia, la pèrdua i el dol", 
impartit per Montse Robles.  

22 de 
desembre 

Organització conferència "És Nadal i a casa no hi som tots" i taller de manualitats. Lleida, 
Espai d'entitats GSS. 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE REYNA 
 
El 22 de gener presentàrem a la 
Biblioteca Comarcal de Tàrrega el 
llibre Rey(na). És una història 
d’amor però també de dol, escrita 
per Manel Fortis, qui va presentar el 
seu llibre amb Gabriela Galan, qui 
l’ha acompanyat en el seu procés i 
per la presidenta del Servei, Myriam 
Lorenzo.  

EXPOSICIÓ DE FOTOS 
 
Del 4 al 10 de febrer, la sala 
d’exposicions de l’hospital 
universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida va acollir el projecte Stillbirth, 
una col·lecció de la fotògrafa Norma 
Grau que reflecteix el dol (i en 
especial l’amor) de les famílies 
davant la mort perinatal.     

TAULA RODONA: “La mort 
perinatal en l’entorn hospitalari” 
 

El 4 de febrer va tenir lloc a la sala 
d’actes de l’ Arnau de Vilanova 
aquesta jornada amb la participació 
de Toni Chamizo, llevadora; Noelia 
Sànchez, mare i acompanyant en el 
dol; Gemma Asensio, usuària del 
Servei de Dol; Norma Grau, fotògrafa; 
Montse Robles, responsable de 
formació del Servei de Suport al Dol, 
com a moderadora.  
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CONFERÈNCIA: Recursos i 
habilitats dels professionals 
sanitaris davant el dol 
 

Convidat per l’Institut Torre Vicens, 
Xavier Muñoz, psicòleg del Servei, 
va oferir una formació específica 
per als futurs professionals sanitaris 
en el marc de la Setmana tècnica 
que es va celebrar del 15 al 19 de 
febrer.  

CONFERÈNCIA: El dol dels més 
petits 
 
A l’escola bressol El Cotonet, vam 
celebrar el 23 de març una 
conferència pensant en les 
situacions de dol que poden viure 
els més petits. Vam treballar 
recursos com els contes per poder 
parlar amb els nens i les nenes de la 
mort. 

XERRADA I TALLER: 
“Constel·lacions familiars. Una eina 
d’exploració per 
l’autoconeixement” 
 

Les constel·lacions familiars  són 
una dinàmica grupal que promou la 
interacció entre els seus membres 
d’una manera harmònica.  Busca 
posar llum en aspectes de la nostra 
família, les relacions, experiències 
com el dol o situacions inconcluses. 
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XERRADA: Parlar de dol a la 
infància. 
 

A l’escola Grans i Menuts ens vam 
traslladar  a petició de l’AMPA per 
oferir una xerrada sobre com els 
pares i les mares poden parlar de la 
mort i el dol amb els seus fills des 
de ben petits i preparar-los així pel 
seu afrontament quan arribi 
l’ocasió.   

Jornada Ideació suïcida a la 
tercera Edat: Soledat, Dolor i 
Dol 
Un dia per compartir experiències i 
aprofundir cap a la prevenció de la 
ideació suïcida en les persones 
grans. El Servei de suport al dol de 
Ponent, des del 2014, desenvolupa 
diferents projectes per visibilitzar la 
mort del suïcidi i trencar el tabú per 
fer una millor prevenció.  
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EDICIÓ GUIA DE SUPORT AL DOL 
 

Amb la col·laboració de la Diputació 
de Lleida hem edtat un llibret amb 
els conceptes generals de dol (fases, 
simptomatologia, recomanacions, 
etc.) que puguin servir de guia tant 
per les persones que han perdut 
una persona estimada com per als 
professionals d’atenció primària 
que els han de derivar.  

RODA DE PREMSA DE 
PRESENTACIÓ 
Acompanyades de la diputada Rosa 
M. Mora, vam presentar la Guia de 
suport al dol als mitjans de 
comunicació per fer difusió entre la 
població en general. La guia està 
disponible també en format digital a 
la web del Servei. La guia s’ha 
distribuït també pels Consells 
comarcals. 

REUNIÓ TÈCNICA CONSELL DE 
PACIENTS 
 
Vam participar a Barcelona, 
juntament amb d’altres entitats de 
tota Catalunya, al Consell Tècnic de 
reflexió estratègica per valorar el 
pla estratègic antenior i definir el 
nou full de ruta 2017-2020 del 
Consell de Pacients de Catalunya. 
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TROBADA D’ENTITATS AMB LA 
PRESIDENTA DE L’ICD, TERESA 
M. PITARCH 
 
La presidenta de l’Institut Català de 
les Dones, Teresa M. Pitarch, va 
explicar en aquesta trobada les noves 
línies estratègiques per a l'equitat de 
gènere a les representants de les 
entitats de dones de Lleida. 

TRANSPARENTA, EINES PER A LA 
TRANSPARÈNCIA 
Treballem per ser cada dia més 
transparents, per això vam 
participar en la formació 
organitzada pel departament de 
Treball, Afers Socials i Família, en 
col·laboració de la Universitat 
Autònoma de Barcelona molt 
interessant per aprendre a fer 
l'associació molt més accessible. 

XERRADA COL·LOQUI: "Pèrdua i dol 
a la infància". 
El 22 de setembre es va fer aquesta 
xerrada a l’espai d’entitats de 
FeSalut a la que van assistir més 
d’una quarantena d’alumnes del 
cicle formatiu d’Educació Infantil de 
l’IES Ronda. Es va treballar sobretot 
com i què parlar per poder 
acompanyar els alumnes en situació 
de dol.   
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ASSISTÈNCIA A IV JORNADA DE 
VOLUNTARIAT SOCIAL 
 
Organitzada per l’entitat 
Voluntariat.cat, par assistir a la 
Universitat de Lleida a la IV Jornada 
de Voluntariat Social en què van 
intervenir el Catedràtic de Sociologia 
Fidel Molina, i representats d’altres 
entitats on el voluntariat té un pes 
molt important, com ara AECC.   

PRESENTACIÓ DEL NOU PLA DE 
SALUT 2016-2020 
El gerent dels Servei s Territorials de 
Salut de Lleida, el Dr. Jordi Cortada 
va ser l’encarregat de presentar el 
nou Pla de Salut 2016-2020 a les 
entitats que formem part del 
FeSalut. La trobada va tenir lloc a 
l’Espai d’Entitats – GSS i va ser 
l’oportunitat perquè les entitats 
expressessin els seus punts de vista 
al respecte.  

DOL AL CEMENTIRI 
Un any més vam col·laborar amb la 
Paeria de Cervera per acompanyar 
les famílies durant la festivitat de 
Tots Sants al Cementiri. Vam oferir 
informació sobre el procés de dol i 
vam atendre les consultes de les 
persones que s’hi atansaven.  Com 
parlar de la mort amb els nens i 
amb les persones més grans varen 
ser les principals preguntes. 
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CONFERÈNCIA AMB MERCÈ 
CARBONELL 
 
A la Biblioteca Comarcal de Tàrrega la 
nutricionista Mercè Carbonell va 
explicar com ajudar-nos dels aliments 
per superar els moments més 
dolorosos de la nostra vida. També 
ens va oferir alguns consells i 
recomanacions sobre alimentació 
saludable en general.   

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
DE SOCIS 
 
El passat mes de desembre, vam 
celebrar la nostra assemblea de 
socis per ratificar algunes 
decisions preses els darrers mesos 
adreçades a millorar la gestió i la 
sostenibilitat de l’entitat. Així 
mateix, es va fer renovació de la 
Junta Directiva.   

RECURSOS PEDAGÒGICS PER 
TREBALLAR EL DOL A L’AULA 
El 12 de desembre vam oferir un 
taller a la Ludoteca de Cappont per 
a educadors i educadores de la 
xarxa de ludoteques de la Paeria de 
Lleida. Una desena de professionals 
van poder aprofundir en la 
pedagogia de la vida i la mort a 
través del programa que hem creat 
enguany Connecta’t a la Vida.  
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CURS «ACOMPANYAR DURANT 
LA MALALTIA, LA PÈRDUA I EL 
DOL». 
 
A petició del Col·legi de Metges, vam 
oferir una formació específica per als 
professionals de l’àmbit sanitari amb 
gran èxit d’assistència. La formació va 
estar a càrrec de la terapeuta del 
Servei, Montse Robles.   

XERRADA : ÉS NADAL … I A CASA 
NO HI SOM TOTS  
 
Un dels temps més difícils per la 
persona en dol és el Nadal. 
Organitzem aquesta conferència-
taller que té per objectiu donar 
suport social a persones que estan 
vivint una pèrdua per mort i 
necessiten suport per afrontar els 
primers Nadals. 

TALLER DE NADAL 
 
Des de l’any 2015, organitzem per 
als Nadals un taller de manualitat 
que ens ajuda a recordar les nostres 
persones estimades amb serenor i 
ens ajuda a  compartir records i 
recomanacions sobre com afrontar 
les dates de Nadal.  
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8. TREBALL EN XARXA 

Més enllà dels programes que hem desenvolupat i els serveis ofertats, durant 2016 el Servei de 
suport al dol de Ponent s’ha implicat en diversos projectes de col·laboració amb d’altres entitats i 
institucions de diferents àmbits. Aquí alguns exemples:      

 

 

Maletes de Coneixement. 
 CC Segarra 
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9. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

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.  

 Aquí alguns exemples:      
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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 produït una 
important viralització dels continguts que hem plantejat, el que ha permès que nous públics ens 
coneguin i s’atansin al nostre Servei de Dol per rebre atenció i acompanyament.  

 

 
Facebook 

Butlletí electrònic 

Twitter 
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10. 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. Aquest any hem iniciat 
l’elaboració d’un Programa de Voluntariat que 
tindrem enllestit el 2017. Enguany, cinc 
persones s’han apuntat a la nostra associació 
per col·laborar-hi donant suport a diferents 
tasques en la gestió i la logística de diferents 
activitats.  

  

 

 

 

 

Aquest any hem posat en marxa un pla per 
millorar la participació interna a la nostra 
entitat, dels socis i les sòcies en la presa de 
decisions. Hem iniciat un procès 
d’implementació de noves messures:  

- Millorar la comunicació interna.  

- Trasnmetre la importància de la 
participació. 

- Facilitar les vies de participació. 

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.  
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11. 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/ 
 
TWITTER 
https://twitter.com/suportaldol 
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