
VIURE LA MORT

DISSABTE 5 DE MARÇ DE 2022, 4-8PM
Museu Tàrrega Urgell
C/ Major, 11 (Tàrrega)

ORGANITZA SUPORT AL DOL DE PONENT I MUSEU TÀRREGA URGELL



BENVINGUDA 16 - 16.15

A càrrec de l'Il·lma. Sra. Alba Pijuan i Vallverdú, alcaldessa de Tàrrega; Oriol
Saula, director tèncic del Museu Tàrrega Urgell; i Àger Pérez Casanovas,
agent didàctica del Museu Tàrrega Urgell.

 PROGRAMA

TALLER 16.15 - 17.45

Breu taller d'introducció als tipus de dol i dinàmica d’enfrontament al procés
de dol. A càrrec de Suport al Dol de Ponent. Acompanyat per

Presentació de Museu i Cura

MONTSE ROBLES
Màster en Counseling i Intervenció al Dol, Pèrdues i Trauma; Suport al Dol de Ponent

BEGOÑA GIMÉNEZ
Màster en Psicoteràpia Integrativa relacional en IPIR, coordinadora Suport al Dol de Ponent

“El perill més gran de tots, perdre's un mateix, pot ocórrer molt tranquil·lament al món, com si no
fos res. No es pot produir cap altra pèrdua tan silenciosa; qualsevol altra pèrdua (un braç, una

cama, cinc dòlars) segur que es notarà”
 

Søren Kierkegaard, The Sickness Unto Death

Per què parlar de la mort? Ens dirigim a un públic jove i adult, per parlar seriosament i des de diferents
perspectives sobre la responsabilitat i l’enfrontament amb la mort. Aquesta pedagogia de la mort és necessària
en una cultura del silenci i el tabú sobre la pèrdua. La necessitat de la comunitat creix encara més en una
situació de pandèmia i d’emergència en l’increment de suïcidis juvenils. El Museu aposta per una relació a llarg
termini amb Suport al dol per donar resposta a aquestes preocupacions de la comunitat, amb l’objectiu de
desenvolupar respostes de resiliència i cura col·lectives a través del diàleg.

https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/201911435/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/201911435/index.html


TAULA 2 19 - 20

GEORG MASSANÉS
artista, @ciorhans

Manifestacions de la mort en les pràctiques artístiques contemporànies

ANNA COLET
arqueòloga i historiadora, tècnica del Museu Tàrrega Urgell

Una breu història de les morts no autoritzades

 PROGRAMA

CLOENDA 20

Dols desautoritzats i invisibles

TAULA 1        18 - 19

ANNA CORBERA
psicòloga, Associació Alzheimer de Tàrrega

Preparar la mort propera

CLARA LAGO
infermera experta en cures pal·liatives i professora de la Universitat de Lleida (UdL)

L'acompanyament a la mort a peu de llit

La responsabilitat de la pròpia mort




