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Diplomada en treball social



TOT SOBRE ANNAI
La primera “capbussada” al final de vida va ser com a voluntària als 16 anys,

acompanyant a persones grans en una residència. Ja no esperaven res de la

vida, nomès la mort.

 A partir de 1987 com a Treballadora Social vaig compartir molts comiats, de

persones grans, i desprès de nens i adults que convivien amb VIH.

Acompanyar a una adolescent als 13 anys va marcar un canvi en la forma de

fer-ho. De tant que patía es desesperava i cridava, i nomès la calmava un

suau massatge. Així es dormía..

Formar-me com a terapeuta de shiatsu i medicina tradicional xinesa va

portar l’atenció al cos.

Neix el projecte de massatge emocional que es premia com a projecte

innovador.

El fet d’estar a punt de morir de malària a Burma, 

 em mostra la importància

de prestar atenció com a professionals a la nostra mirada íntima, vivència

personal del procès de morir .

 Aquest procès vital porta a la llum els Tallerl’art de morir.Espai per

professionals sanitaris, educatius, socials... Es va mostrant la relevància de

donar espai per dol del professional.

Formar-me en comunicació i relacions personals, en l’escolta sincera i

acollidora.

Descobrir la coheréncia cardíaca, com de conectat está cor i cervell,

pensament i emocions.

Aprenent molt de Frank Ostaseski. Mitjançant la seva compassió,

transparència i sinceritat s’ha convertit en un reconegut referent

internacional en aquest procès de morir.



TALLERS L'ART DE MORIR 

TALLER NENS, DOL I MORT. LA ESCOLA DE LA VIDA

TALLER L'ART DE MORIR. REPTE COVID-19

Taller dinàmic i participatiu per conèixer etapes del procès de dol en nens i adolescents, així com formes
d’acompanyar-ho.  Resiliència i estratègies d’afrontament de les pèrdues.  
Com parlar de la mort. de persones estimades. Avis. Mort pròpia. 
Objectius: Donar eines per acompanyar les situacions de mort que han viscut nens i adolescents durant
el confinament. 

Taller participatiu on aprofundim en les diferents formes d’entendre la mort segons l’edat.
Eines per acompanyar el procès de dol segons l’edat.
Contes, dibuix i altres.
Suport com a escola a les situacions de malatia i mort de nens i families.
Objectius: Conèixer com entenen la mort i quines necessitats de suport tenen durant el dol, segons les edadts. Atenció com a
escola.

TALLER NEN MALALT I FAMILIA. EINES DE COMUNICACIO

Taller dinàmic on es treballa, a partir de casos pràctics, diferents situacions de malaltia greu i mort dels
nens i familiars.
Amb l’ajut de dinàmiques aprenem com comunicar males notícies, com parlar amb sinceritat durant el procès de dol.
Pràctica d’escolta activa i llenguatge no verbal. Resolució de conflictes.
Objectius: Conèixer i practicar eines de comunicació que ens ajuden quan donem males notícies i acompanyem processos de dol.



TALLERS L'ART DE MORIR 

TALLER DOL I MORT A L'ESCOLA.RETROBANT LA CALMA

TALLER CUIDANT AL PROFESSIONAL.MORT A L'ESCOLA 

Taller pràctic i dinàmic que incorpora el treball amb cos i emocions. 
Explorarem com hem après a relacionar-nos amb la mort a la nostra vida. 
Pràctica d’exercicis de respiració, digitopuntura per calmar por i ansietat. 
Relaxació de coll i espatlles en situacions d’estrès i cansament. 
Objectius: Prendre consciència de com està el nostre cos i emocions.  
Eines per relaxar el cos i calmar la ment, ajudant a l’equilibri emocional. 

Taller participatiu i pràctic que treballa de forma explícita el dol del professional davant la mort d’un
alumne o familiar. 
Sovint l’atenció i cura del professional cap als altres es excellent, però es fa difícil crear un espai per
treballar el seu 
 propi procès de dol, fent que la “motxilla” que es porta cap a casa vagi creixent més i
més. 
Objectius: Donar eines per retrobar-se amb les pròpies emocions i vivències quan s’acompanya el
procès de dol dels altres.  Crear espai per atendre i acompanyar el propi procès davant les pèrdues. 
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" Los talleres han representado una gran ayuda para
encontrarse con uno mismo y así poder ayudar a los
demas"

INFERMERA UCI. HOSPITAL 

PSICÓLOGA GRANJA ESCOLA

"El taller amb l’Annai ha sigut una experiència dolça
i tendre per entendre que la mort forma part de la
vida amb naturalitat, sense embuts ni tabús .
Amb maduresa emocional afrontant la por de la
pèrdua entenent-la que forma part de la vida.
Cal un canvi cultural per entendre la mort així, i no
com una cosa dolenta per la qual avui en dia no ens
preparem! 
Amb l’expertesa en educar en processos de dol de
l’Annai el canvi cultural està assegurat!"

"Transformador ,un abans i un després"

INFERMERA UCI HOSPITAL



“Camina sintiéndote como una hoja,
 sabes que podrías caer en cualquier segundo,

 entonces decide qué hacer con tu vida”
Naomi Shiab Nye


