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Arrenca a Lleida una campanya de
d'acompanyament a avis que han
perdut algú durant la pandèmia
Una professional especialitzada farà visites domiciliàries i seguiment telefònic per
donar suport en el procés de dol
El Servei de Suport al Dol de Ponent ha engegat una campanya per recaptar donatius per
acompanyar persones grans que han perdut un ésser estimat durant la pandèmia. Destaquen
que, en temps de covid-19, és "més important que mai fer un dol saludable" per evitar
depressions i que les persones grans són les més vulnerables perquè en molts casos es troben
"soles i angoixades".
Expliquen que amb el que es pugui recaptar de donatius, una professional especialitzada en
acompanyament en el dol, pèrdues i trauma, farà visites domiciliàries i seguiment telefònic durant tot
el procés de dol. L'objectiu és recollir 2.000 euros durant els propers dos mesos.
Des del Servei de Suport al Dol de Ponent volen ajudar persones que, per exemple, han perdut
algú estimat com la parella o el fill i que no poden rebre suport de la família amb una abraçada.
També a aquelles persones que estan de dol però no poden sortir de casa, que se senten tristes i
no poden fer cap activitat amb ningú.
Posen com a exemple la senyora Maria, vídua des de fa 3 mesos i sense la família a prop. Gràcies
als donatius, una persona de l'equip, especialitzada en acompanyament en el dol, pèrdues i
trauma, la podrà visitar a casa mentre no pugui sortir amb seguretat i se li farà seguiment telefònic
durant tot el seu procés de dol.
Expliquen que cada vegada hi ha més persones grans soles a casa que han perdut un familiar
molt proper o una amistat molt important. En aquest sentit, necessiten algú que les truqui i les
visiti per parlar de la seva pèrdua, per entendre com se senten i rebre el suport emocional
necessari per fer el seu procés de dol. "No podem abandonar les persones grans en aquests
moments tan difícils", alerten.
El projecte Dol Acompanyat ofereix acompanyament emocional que els permeti superar aquest
moments de dol i de tristor perquè quan torni la normalitat i el perill de la covid hagi passat, les
persones grans puguin reprendre la seva vida amb energia, vitalitat i esperança.
A més de la funció social, recorden que les persones que facin un donatiu, es poden desgravar el
80% en la seva declaració de renda i es poden descarregar el certificat de donació en el mateix
moment de realitzar-la. Durant aquests darrers mesos, expliquen, s'ha produït un increment de
les persones que sol·liciten els serveis d'acompanyament. Al mateix temps, l'entitat s'ha trobat
amb problemes de finançament i liquiditat per la qual cosa ha decidit recórrer a aquesta plataforma
de micromecenatge per poder fer front a totes les despeses sense que el cost recaigui en les
persones usuàries.
El Servei de Suport al Dol de Ponent és una entitat sense ànim de lucre dedicada a donar suport
a famílies que viuen la pèrdua d'un ésser estimat, i a les persones professionals o no, que les
acompanyen en el procés. Ofereix un espai de suport psico-social basat en el respecte, confiança
i responsabilitat, sense vincles de caire religiós. Neix com a projecte assistencial per donar
resposta a les necessitats d'una societat que ha d'afrontar una experiència de pèrdua i mort
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sovint silenciada, estigmatitzada o evitada. L'entitat té la seu a Lleida i té també espais d'atenció
a Balaguer, Mollerussa, Cervera, Tàrrega i Guissona.
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