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ACOMPANYAMENT  
EN EL DOL

El dol és un procés natural de resposta quan perdem una 
persona estimada. Hem de tenir en compte que es tracta 
d’una experiència única per a cada individu. Afecta d’una 
manera integral la persona que el pateix, que ha d’adoptar 
un paper actiu per poder elaborar-lo amb normalitat.

El procés pot complicar-se per factors com ara el fet que la 
pèrdua fos molt inesperada, la personalitat i les estratègies 
per afrontar la situació de la persona que viu el dol, la 
seva relació amb la pèrdua, etc.

Tot seguit t’oferim una guia que té com a objectiu 
acompanyar-te i ajudar-te a viure aquesta etapa de la 
millor manera possible.



 
CONNECTA AMB LA PÈRDUA

Les pèrdues impliquen un procés emocional que, amb el pas 
del temps, ens pot dur fins a l’acceptació. És important ser 
conscients de les nostres reaccions i sentiments i acceptar-los 
com un procés natural i necessari.

ENVOLTA’T DE PERSONES  
QUE ET FACIN SENTIR BÉ 

Durant el procés de dol a vegades tendim a recloure’ns en 
nosaltres mateixos/es i necessitem moments de soledat, 
però també és important intentar connectar sovint amb les 
persones més properes, sentir-nos acompanyats, encara 
que sigui en silenci.

 
GESTIONA LES TEVES EMOCIONS

La tristesa, el desconsol, la incredulitat, l’angoixa, la ràbia, la 
culpa... són sentiments normals davant del trasbals emocional 
que representa la pèrdua d’un ésser estimat. Les emocions 
poden aparèixer de manera incontrolada i, al començament, 
poden ser difícils de gestionar. És normal i no ens hem d’exigir 
més del que som capaços d’assumir en aquests moments. És 
útil recordar que el malestar emocional és temporal. Passarà. 
També és normal que et sentis bé en alguns moments. Dona’t 
permís per sentir-t’hi sense culpabilitat.

1

2

3

CONSELLS QUE  
PODEN AJUDAR-TE  
EN ELS MOMENTS  
MÉS DIFÍCILS



IDENTIFICA LES TEVES NECESSITATS:  
CONNECTA AMB TU MATEIX/A

És important identificar quines necessitats afloren en el 
pla emocional, espiritual i físic. Identificar-les et permetrà 
donar-hi resposta en la mesura que sigui possible i t’ajudarà a 
progressar en el procés de dol.

 
BUSCA ELS TEUS PROPIS RITUALS DE COMIAT 

Els rituals de comiat ens ajuden a elaborar el procés de dol, 
a crear consciència i a connectar amb la pèrdua de l’ésser 
estimat i amb les persones amb qui compartim el dol. Una 
cosa que et pot ajudar és fer el teu propi acte de comiat, 
potser amb les persones més properes, per compartir fotos, 
records, música, poesia... de la persona estimada.

 

 
PREN CONSCIÈNCIA DE LES LIMITACIONS 

La mort d’una persona estimada és un fet fora del nostre 
control. És important diferenciar el que podem controlar i el 
que no, i procurar acceptar les coses tal com són.

 
MARCA’T NOUS OBJECTIUS

Reorganitza’t, proposa’t noves rutines, posa’t objectius 
realistes amb els teus recursos actuals i propers, viu el dia 
a dia, planifica nous horaris que incloguin exercici, activitat 
física, entreteniments, lectures, lleure, etc.
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CONSELLS QUE PODEN  
AJUDAR-TE EN ELS MOMENTS  
MÉS DIFÍCILS



 
COMPARTEIX LES TEVES EMOCIONS 

És important que connectis amb les teves emocions de 
manera individual, però també és terapèutic que comparteixis 
pensaments i sentiments amb el teu entorn més proper, o a 
vegades amb persones concretes, encara que no formin part 
del teu cercle social habitual.

Estableix una comunicació oberta i natural amb infants i 
adolescents, adaptant-la a la seva edat. D’aquesta manera, 
els ajudaràs també a expressar les seves emocions. Mostra’t 
proper/a i disponible, i sobretot respecta els seus temps. 
Sovint els més menuts tenen una capacitat d’adaptació més 
gran que els adults. Confia-hi.

 
ACCEPTA LA TEVA VULNERABILITAT ACTUAL

Pot ser que a vegades el moment actual ens sobrepassi: 
dona’t permís per ser vulnerable, accepta les limitacions 
que tots tenim i demana ajuda. Si cal, pots demanar ajuda 
professional.

 
NO PRENGUIS DECISIONS IMPORTANTS

Segurament no són urgents ni imprescindibles. Pots buscar el 
suport d’una persona de confiança que t’ajudi a objectivar 
i prioritzar. Més endavant tindràs la serenitat i la capacitat 
necessàries per reflexionar sobre les decisions vitals que 
hagis de prendre.

 
CONFÍA EN TU MATEIX/A

Tu ets el/la protagonista d’aquest procés. 
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AQUÍ TENS ALGUNES 
PAUTES QUE T’AJUDARAN 
EN EL TEU DIA A DIA:

A/ CUIDA EL TEU COS  

· Dona importància a l’alimentació 
i als horaris, estableix rutines.

· És important descansar.  
Prova diferents maneres de 
relaxar-te: una dutxa amb 
aigua calenta, una infusió, una 
meditació guiada, música, etc.

· Tingues cura del teu físic: 
fes estiraments i exercicis de 
respiració, estigues atent a les 
teves postures corporals i cuida 
el teu aspecte físic.

· Fes activitats creatives o lúdiques, 
com ara cuinar, pintar, escriure, 
gaudir del cine i la literatura, etc.

· Intenta connectar amb la natura 
una estona cada dia segons les 
teves possibilitats: pren el sol, 
respira aire fresc, escolta el so 
del vent...

B/ CUIDA’T EMOCIONALMENT, 
ESPIRITUALMENT I RELACIONALMENT

· Normalitza totes les emocions 
que sentis: incomprensió, ansietat, 
desemparament, angoixa, por, 
ràbia, etc.

· Comparteix les teves emocions:  
a vegades ajuda fer-ho de manera 
virtual o per escrit.

· Respecta la teva necessitat 
d’estar sol/a, però no t’aïllis.

· Intenta estar acompanyat, 
encara que sigui en silenci. 

· Si pots, compta amb algú  
que t’ajudi amb els aspectes més 
pràctics i de logística, com ara 
gestionar les trucades de condol, 
fer la compra, etc.

· No tinguis por de prendre la 
iniciativa i trucar a algú amb qui 
tinguis ganes de parlar.  

· Pots recórrer a grups de suport 
especialitzats.

· No t’exigeixis gaire en el pla 
intel·lectual: a vegades les nostres 
capacitats es veuen afectades pel 
procés emocional de dol.

· Intenta envoltar-te de bones 
energies: pel·lícules o sèries 
entretingudes sense càrrega 
emocional, imatges boniques, 
converses agradables, etc.



EL COMIAT ÉS MOLT PERSONAL.  
ET DONEM ALGUNES IDEES PER SI 
PODEN AJUDAR-TE:

· Et proposem un comiat especial 
i molt personal: fer un escrit 
d’homenatge a la persona 
estimada o crear una caixa de 
records (un gest molt útil per als 
més menuts). 

· Un altre comiat emotiu pot ser 
la creació digital d’un recull de 
bons moments (fotos, vídeos, 
etc.) o de comentaris d’amics i 
familiars. 

· També pots crear un “racó del 
record”, un espai de casa on 
posis una foto, flors, espelmes 
o altres objectes simbòlics per 
recordar i també acomiadar-te 
de la persona estimada.

· Alguns llibres sobre dol poden 
ajudar-te.

· Deixa’t temps per decidir què faràs 
amb els objectes que van pertànyer 
a la persona estimada. Dona’t permís 
per connectar amb les emocions que 
vagin apareixent.

· Si tens creences religioses o espirituals, 
poden ser un bon suport. Potser trobaràs 
consol recordant sovint pensament 
reconfortants, resant, demanant ajuda 
a la persona que has perdut o parlant 
amb un referent espiritual. 
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