
De la mà del psicòleg Pere 

Clotet, la iniciativa junta persones 

que tenen el mateix problema i els 

reuneix perquè puguin compartir 

les seves experiències, records i 

emocions. 

Arran l’augment de participació, 

Remsa ha volgut saber què 

opinen de forma anònima 

totes les persones que durant 

aquests darrers mesos han estat 

compartint la seva vida amb el 

nostre equip especialitzat. 

Per valorar el treball fet, s’ha 

demanat que puntuen de l’1 al 

10 quina valoració en fan de les 

sessions del grup de dol per 

pares i mares, i unànimement la 

puntuació ha estat de 10. 

L’entrada en aquests grups és 

totalment gratuïta i des de Remsa 

es creu que s’ha de desenvolupar 

aquesta tasca i donar al teixit 

social solucions, en un moment 

tan complicat com la pèrdua d’un 

ésser estimat. 

EXCEL·LENT VALORACIÓ DELS PARTICIPANTS 
EN ELS GRUPS DE DOL DE REMSA
L’empresa de serveis funeraris ofereix aquest 
servei de manera gratuïta

Sant Jaume d’Enveja

Sant Jaume d’Enveja ja 
disposa de nous nínxols 
i columbaris
L’actuació de Remsa ha resolt 

la mancança de sepultures al 

cementiri municipal de Sant 

Jaume d’Enveja, concretament 

amb la construcció de 60 nínxols 

i 32 columbaris.

Una obra molt oportuna, 

especialment pel que fa als 

columbaris, donada la tendència 

actual d’incinerar els difunts, 

motiu pel qual la demanda 

s’havia accentuat sensiblement 

en els darrers anys.
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TANATORI D’ALCANAR

C/ Caragola s/n - 43530

TANATORI DE L’ALDEA

C/ Mossén Monfort, s/n - 43896

TANATORI DE L’AMPOLLA

C/ del Cementiri, s/n - 43895 

Pl. Batlle Pi Joan, 11 bxs. B - 43860 

TANATORI D’AMPOSTA

Ctra. T-344 KM 1.8 - 43870 

TANATORI DEL DELTA

DELTEBRE

C/ Girona, s/n - 43580 

C/Llibertat, 8 - 43519

TANATORI DE LA PLANA 

SANTA BÀRBARA   

C/ Victòria, 80 - 43570

TANATORI DE S. CARLES DE LA RÀPITA   

C/ Doctor Cartañá, 4 - 43540 

TANATORI DE TORTOSA

C/ Comerç, s/n - 43500 

TANATORI DE JESÚS-TORTOSA

Av. Santa Maria Rosa Moles, 6 - 43590 

TANATORI DE BENICARLÓ

C/ Isaac Albéniz, 3 - 12580

TANATORI DE VINARÒS

C/ LLibertat, 49 - 12500 

Tel. 902 160 438

L’objectiu era buscar la interacció 

entre els participants i els animals. 

Segons Pere Clotet, a nivell humà 

“el cavall t’eleva els sentits perquè 

és un punt de retorn a tu mateix, 

et dona el que més necessites en 

aquell moment.” 

Aquesta interacció va permetre 

que molts dels participants 

recordessin moments de la 

infància relacionats amb animals.

Terres de l’Ebre

Jornada de suport 
a  l ’ A g r u p a c i ó 
d’Alzheimer de les 
Terres de l’Ebre

Remsa, juntament amb el psicòleg 

Pere Clotet, van dur a terme una 

jornada de recolzament amb 

l’Agrupació d’Alzheimer de les 

Terres de l’Ebre amb els cavalls 

Remsa Benicarló

Remsa presenta les 
seves iniciatives a 
la població de 
Benicarló
Benicarló podrà disposar, a curt 

termini, de les instal·lacions 

funeràries més modernes i 

innovadores de la zona, gràcies 

a la important inversió que està 

realitzant Remsa actualment.

Un ambiciós projecte que ja es 

va iniciar amb el nou Tanatori 

- Crematori de Benicarló   - 

Baix Maestrat, situat al 

polígon industrial Collet, ja en 

funcionament, i que s’acabarà 

amb la construcció d’un tanatori 

al centre del municipi.

Aquest nou Tanatori de Benicarló, 

avantguardista, obrirà les seves 

dotat amb les instal·lacions i 

serveis més innovadors, als seus 

2.500 m2 de superfície útil, i amb 

una inversió estimada de més de 

3 milions d’euros.
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Des de novembre del 
2018, l’empresa de serveis 
funeraris Remsa ha ofert 
regularment la possibilitat de 
participar, de forma gratuïta, 
als diferents grups de dol que 
ofereixen amb el seu equip 
especialitzat, que encapçala el 
psicòleg Pere Clotet.

Pere, quins aspectes 
destacaries dels grups de 
dol?
Principalment el fet de poder 
compartir les emocions, els 
pensaments, les sensacions 
i les situacions viscudes. Tot 
plegat fa que la persona es 
senti més compresa dins 

d’un entorn tranquil i segur, 
augmentant així els recursos 
personals per a poder superar 
el procés de dol.

Aquest any s’amplien els 
grups. Sí,  gràcies a la bona 
resposta del grup de dol per 
persones que han perdut un 

altres processos de dol que 

són presents a la societat, 
com per exemple la pèrdua 
d’un nadó durant la gestació o 
el part, i també als processos 
de dol convencionals.

Un nadó? La pèrdua d’un nadó 
(dol perinatal), ja sigui al llarg de 
la gestació com en els primers 
dies de vida, socialment no 
rep la importància ni l’atenció 
necessària, és un tema amb 

GRUPS DE DOL
Remsa amplia els grups de dol

Remsa ha ofert 
regularment la 
possibilitat de 
participar, de forma 
gratuïta, als diferents 
grups de dol



poca exposició social, i al 
cap i a la fi és la pèrdua d’un 
fill o una filla. És per aquest 
motiu que des de Remsa hem 
cregut necessari oferir també 
sessions de dol més concretes 
per aquest tipus de pèrdues.

Per què creus que han 
tingut tanta acollida aquests 
grups? La bona acollida del 
grup de dol ha estat gràcies 
a l’espai de comunicació que 
es crea entre els participants, 
fet que els permet explicar 
les seves vivències sense cap 
prejudici dins d’un ambient 
de comprensió total. Aquesta 
situació que es crea a les 
sessions els allunya de la 

sensació de soledat imperant 
en aquests moments vitals.

Per què són sessions 
grupals? La pèrdua d’un 
ésser estimat ens fa passar 
per un procés de dol, i en 
aquest procés, la ment de 
cada persona pot reaccionar 
de forma diferent. Per això 
volem fer les sessions de dol 
de forma grupal, ja que permet 
als participants ajudar-se en 
processos que poden ser 
similars, i compartir emocions 
i verbalitzar-les en un moment 
difícil. Intentem eliminar 
obstacles per a que qualsevol 
persona afectada pugui arribar 
a nosaltres de la forma més 

directa possible.

On i quan es fan aquestes 
sessions? Un dimecres al mes 
per la tarda, a la sala polivalent 
de l’Ajuntament de Jesús.  .


