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Per què tenim un programa d’atenció al dol?  Perquè pensem que la nostra feina 
no acaba amb la defunció del pacient ja que hem de acompanyar els familiars que ho 
desitgin a fer un bon procés de dol. Anem a fer una mica d’evolució històrica, els 
primers anys del nostre equip PADES, fèiem un seguiment individual dels familiars 
dels nostres pacients difunts, però la feina va anar augmentant i l’assistència directa 
als malalts feia que no féssim un bon seguiment del dol, ja que havíem d'anul·lar 
entrevistes i visites.  Per això, vam crear un protocol d’atenció al dol, per poder 
prioritzar-lo i ser més eficients, però tampoc ens sentíem satisfets. L' any 2005 vam 
iniciar les sessions de dol, que comentaré més endavant. Seguim evolucionant i l'any 
2006 iniciem els grups de dol tancats, que hem estat fent fins al mes de desembre del 
any 2010 i, ara fa 3 mesos, hem iniciat els grups de dol oberts, ja que pensem que 
són més complets i podem fer millor acompanyament a les persones en el procés de 
dol.  

 
A qui va dirigit? Al principi era només per als familiars dels pacients atesos pel 
PADES, però els nostres companys de l'atenció primària ens van demanar si podien 
enviar-nos altres persones en la mateixa situació, però que no havien estat ateses pel 
nostre equip.  Per això, vam obrir el programa a pacients derivats des de les àrees 
bàsiques de salut (ABS) de la nostra zona de referència i del centre de salut mental 
(CSMA) de la nostra població. 
 
Procediment  
 
Familiars de pacients atesos pel nostre equip. Fem una trucada de condol i 
informem de la sessió de dol. Un cop passat aproximadament un mes i mig o dos 
mesos, enviem una carta en què convidem a assistir a la sessió taller. Un cop cada  
dos o tres mesos, fem la sessió taller en què informem sobre el grup de suport al dol.  

Pacients derivats ABS o CSMA. Els pacients ens són derivats mitjançant el full de 
derivació. Quan el rebem, hi contactem telefònicament i els citem per a una entrevista 
al despatx en què valorem com es troben i si compleixen els criteris per incloure'ls al 
grup de suport al dol. Si han complert aquesta condició, els entreguem la carta en què 
els convidem a assistir a la sessió taller. A partir d'aquí segueixen el mateix protocol 
que els familiars de pacients atesos pel nostre equip.  Si no compleixen la condició, 
els expliquem que no poden ser-hi inclosos, oferim altres possibilitats, si n’hi ha, i 
retornem la informació sobre l'entrevista i la no invitació a la sessió a qui els va 
derivar.  

Estadística breu 

 Nombre de 
cartes 
enviades  

Persones 
assistents a 
les sessions  

Persones 
apuntades al 
grup  

Persones 
assistents 
al grup  

2008  122  39  16  10  

2009  143  32  14  10  



2010  115  21  10  6  

 
Hem establert unes normes de funcionament en la sessió taller i en els grups de dol 
basades en les normes del suport emocional: 
 

 Confidencialitat  

 No fer comparacions  

 No donar consells  

 No interrompre   

 No jutjar  

 Hi ha permís per expressar emocions  

 Saber escoltar  

 Saber compartir (expressa com et sents TU)  

 Compromís d’assistència i participació  
 
 
Format de la sessió taller. Es tracta d'una sessió grupal única amb format de taller 
d'una hora i mitja de durada amb una seqüència trimestral en què pot participar tot 
l’equip i hi poden assistir més d’un membre de la mateixa família. No hi ha criteris 
d’exclusió. (Anem a centrar-nos en els grups de dol.) 
 
Què és un grup de dol? És un espai per escoltar en què les persones poden 
expressar què els passa i què senten, i compartir el seu dolor sense ser jutjades. Els 
terapeutes volem acompanyar-los, facilitant-los el camí cap a la curació de la 
ferida(comparem el seu dol amb una ferida, que principi sagna i fa molt de mal i que, 
de mica en mica, es cura, deixa una cicatriu com a record i segons les circumstàncies 
pot continuar fent mal, però no com al principi).  
 
Objectius. Facilitar un espai i un tipus de comunicació i relació per poder expressar 
sentiments i experiències. Compartir i relacionar-se amb altres persones en 
situacions similars. Intercanviar informació i recursos. Descobrir altres formes de 
mirar i viure les situacions.  
 
Tipus d’intervenció: 
 
Preventiva primària  
Població en dol en general  
Preventiva secundària  
Millorar l'evolució i preveure complicacions en dols de risc.  

Per poder participar al grup de dol hi ha uns criteris d’exclusió que ajuden a garantir-
ne el bon funcionament.  
 
Criteris d’exclusió 

 
 Manca de motivació: no fa profit si la persona no hi vol participar.  
 Fase de xoc: les persones en aquesta fase no poden escoltar.   
 Trastorns mentals greus  
 Addicció a tòxics: el fet de remoure les emocions pot incrementar-ne el      



consum. 
 Polimedicació: que no permet a les persones sentir emocions i estar centrades.  
 Dols patològics: requereixen una atenció més especialitzada. 
 
 
Com era el nostre grup de dol tancat?  
Grup de dol tancat significa que té un començament i un final pactats i que sempre hi 
participen les mateixes persones des de la primera sessió fins a la última. En cada 
sessió es parla d'un tema ja programat prèviament.  
 
Format del grup dol tancat  
 - 6 sessions grupals  
 - Interval de 15 dies  
 - Durada: 1,5 h  
 - 1 terapeuta  
 - 1 coterapeuta  
 - Grup reduït de persones (màxim 8)  
 - 1 Persona per família (hem pogut comprovar que si hi assisteixen més d’un 
membre de la mateixa família sorgeixen moltes més dificultats per expressar els 
sentiments per por de ferir l'altre.)  
 - Sempre són les mateixes persones  
 - Hi ha criteris d’exclusió  
 
 
Desenvolupament de les sessions del grup de dol tancat  
 - Revisió dels últims dies  
 - Proposta del tema de la sessió  
 - Torn de paraula, sense ordre establert en què tothom expressa els  
sentiments i les emocions  
 - Tancament amb retorn positiu individual  
 - Durant l’última sessió es fa un ritual de tancament  
 
Com és el nostre grup de dol obert?   
Hi anirem incorporant persones després de la sessió taller i convidarem a deixar el 
grup a les persones que ja veiem en fase d’acceptació i preparades per seguir el 
procés de dol fora del grup.  

Format del grup de dol obert 
 - Sessions  grupals indefinides 
 - Interval de 15 dies  
 - Durada: 1,5 h  
 - 1 terapeuta  
 - 1 coterapeuta  
 - Grup reduït de persones (màxim 8)  
 - 1 persona per família  
 - S’hi poden anar incorporar persones i anar-se’n 
 - Hi ha criteris d’exclusió  
 
 



Desenvolupament de les sessions del grup de dol obert  
 - Revisió dels últims dies.  
 - No hi ha un tema concret. Cada persona parla del que vol.  
 - Torn de paraula, sense ordre establert en què tothom expressa els  
sentiments i les emocions.  
 - Tancament amb retorn positiu individual.  
 
 Atenció individualitzada al teu procés però dins d’un grup Recordarem 

breument les fases del dol, per així poder establir els objectius i el pla de treball en 
relació amb la fase en què es cada persona és.  

Fases del dol:  
 Xoc  
 Negació o evitació  
 Entrega al dolor  
 Transformació  
 
Objectius de les primeres sessions  
 - Que les persones es coneguin i estableixin un vincle de confiança i 
seguretat.  
 - Que puguin explicar elements traumàtics (circumstàncies de la mort...)  
 - Normalitzar la seva simptomatologia  
 - Explorar i reforçar la seva xarxa de suport  
 - Treballar sobre falses creences en el dol  
 
Sessions en la fase d’evitar el dolor 
- Explorarem:  
 - Conductes que s’han d’evitar com addiccions (no tòxiques), hiperactivitat...  
 - Defenses de rebuig o negació.  
 - Estar enfadat, ràbia, culpabilització.  
 - Projecció que s’ha d’evitar del dolor.  
 
Sessions en fase d’entrega al dolor  
Facilitarem l’expressió del dolor real per la pèrdua de l’ésser estimat  
- Explorarem:  
 - L’enyorança i la soledat  
 - Relació amb la persona difunta  
 - Assumptes pendents 
 - Perdó  
 - Gratitud  
 
Últimes sessions: fase de transformació  
Treballarem sobre els canvis i les decisions i reinvertirem en la vida pròpia, honorant 
la persona estimada. Per acabar, veurem els beneficis del grup de dol  
- Haver trobat un espai segur on poder expressar emocions i normalitzar la  
situació.   
-Tornar a sentir qui sóc jo. El grup dóna suport i facilita el descobriment. 
-Redueix la sensació de soledat i integra vivències.   
-Funció educativa    
-El grup proporciona miralls i reflecteix les parts que jo nego i evito.   



-Aprenc a escoltar i a expressar.   
-Ajuda a recuperar el meu propi control.   
-Facilita accions i comportaments nous.  


