
8:45 a 9:00 RECEPCIÓ DELS I LES ASSISTENTS 

BENVINGUDA 

Marina Garcia : Regidora de Salut Pública i Consum 

El dol paradigma del viure 

José Pérez, Psiquiatra del Centre de Salut Mental d’Adults del Prat 

Taula: Una mirada als diferents dols 

Modera: Pilar Aramburu, tècnica de salut pública 

José Ramon Jimenez, treballador social del Servei d’Acció Social del Prat. Pèrdues 

materials i visió del dol des del treball social 

Gala Serrano, metgessa especialista en Oncologia Radioteràpica i Cap assistencial del 

Servei de Cures Pal·liatives de       l’ICO i membre del grup ANJANA. El dol del pacient, 

de la família i dels professionals Carlos Monturiol, metge del Cap Pujol i Capçada del Prat de Llobregat. Afectació física 

o intel·lectual en l’etapa del dol 

11:00 a 11:20 Pausa-cafè 

Taula: Experiències d’acompanyament al dol 

Modera: Núria Tusset, Directora de l’equip d’Atenció Primària del Prat. 

Hermano Ramon Martín, professional del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Els grups 

de dol permeten una millora elaboració d’aquest. 

Xusa Serra, infermera referent de la Unitat d’acompanyament educatiu a les malalties, 

el dol i el final de la vida, de l’Hospital General de Catalunya i coordinadora de grups de 

dol. La vellesa, una vida d’aprenentatge i adaptació al dol. 
Mercedes Liras, coordinadora del PADES. Experiència del dol a domicili 

Experiències de salut mental comunitària per a donar suport als processos de dol 

Modera: Marta Palomares, Hospital de Sant Joan de Déu 

Carles Alastuey. Membre de l’Associació de Supervivents de Barcelona. Suport i 

acompanyament a la pèrdua per suïcidi 

Pilar Barroso. Membre de l’Associació Roda Blava del Prat de Llobregat. Suport al 

col.lectiu de persones amb discapacitat 

Alex Rodriguez, membre del grup Anjana. Com acompanyar el dol a les escoles 

Cloenda 

David Vicioso: Tinent d’Alcalde d’Acció Social. Regidor de Policia Local i del Pla 

d’Actuació de Sant Cosme 

9:15 a 10:00 

9:00 a 9:15 

10:00 a 11:00 

11:20 a 12:20 

12:30 a 13:15 

13:15



Informacions per als assistents a la jornada 

1) Es convida als membres de la sala a participar en tallers de formació per a 

professionals i ciutadania que vol conduir grups de dol. 

Tallers de petits grups, amb una durada de 16 hores distribuïdes en sessions de 4 hores 

setmanals 

2) Constitució de grups de suport als diferents dols

Informacions 

d’interès 


