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PANTA-REI ÉS

L’OPCIÓ PER A...

PANTA-REI
ÉS L'OPCIÓ PER...
Si penses que un comiat al tanatori en
moments tan durs pels teus amics i familiars,
no és el que vols i t’agradaria un comiat més
proper a la teva forma de ser.

QUÈ T’OFERIM
Una opció fora del circuit habitual
col·laborant amb tu per crear una cerimònia
personalitzada, a mida, en sintonia amb la
teva persona i per acompanyar-te a crear els
regals que vulguis deixar en llegat.

Els funerals tenen el poder de curar i inspirar,
i el procés de planificar-los ens ajuda molt:
Escollir poemes per ser dits, pensar les músiques preferides,
recordar històries viscudes i recopilar fotografies amb familiars i
amics.

ET GUIEM
Encara que no tinguis una idea clara del que
vols fer, junts podem ajudar-te a trobar la
teva particular manera de dir adeu.

Escoltem les teves inquietuds, pensaments,
records i vivències i els transformem en un
esdeveniment per a la memòria.

T’ajudem a...
...crear una cerimònia de comiat que sigui un reflex
autèntic i fet a mida.
...generar un material a mode de llegat perquè el
rebin els que estimes després de la teva mort.

"Estàvem, estem, estarem junts.
A trossos, a estones, a parpelleigs, a somnis”

Mario Benedetti

2.

ORGANITZAR EL

TEU FUNERAL

T'has imaginat alguna
vegada el teu funeral?
Quina música sonava? Quina olor feia? En
quin entorn es reunien els que t'estimaven?
A la falda de la teva muntanya preferida, al
costat de les onades del mar on anaves de
petit?
Tant si t'ho has imaginat com si no nosaltres et podem
ajudar a pensar-ho i a preparar-ho per quan sigui el
moment.
T'ajudarem també a preparar petites joies que esdevindran

tresors en la teva absència per als que t'estimen: una carta
amb un recull de les anècdotes que us van unir, unes
paraules gravades per ser escoltades el dia del vostre
aniversari de noces, una cançó composta per a algú a qui
vols agrair-li alguna cosa, una capsa de records màgics
pels més petits...

T’ajudem a...
...planificar amb anticipació el teu propi funeral
perquè puguis acomiadar-te dels que t’estimes a la
teva manera i elaborar uns records que
esdevindran tresors.

"El meu avi deia que tothom ha de deixar alguna cosa
al seu darrere, en morir. Un fill o un llibre o una
pintura o una casa o una paret construïda o un parell
de sabates que ha fet. O un jardí plantat. Alguna cosa
que la teva mà hagi tocat d’una manera que, en morir
tu, la teva ànima tingui un lloc on anar, que quan la
gent miri aquell arbre o aquella flor que vas plantar,
tu hi siguis.”

Ray Bradbury. Fahrenheit 451

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL TEU
COMIAT?
T’agradaria que fos una trobada íntima familiar o una gran celebració

multitudinària? Voldries un grup que toqués en directe les vostres cançons
preferides o t’estimaries més que s’asseguessin tots junts en un silenci reflexiu?

Crearem una cerimònia personalitzada
en sintonia amb tu.
Col·laborem amb tu i trobarem junts el tipus de cerimònia que millor et

representi i, si aquest format encara no existeix, l’inventarem.

Què vols transmetre als teus?
Quin és el llegat que vols deixar?
Volem inspirar-nos en els teus trets identitaris i en el teu tarannà, per
construir un adeu amb sentit.

PENSEM QUE UNA BONA CERIMÒNIA DE COMIAT ÉS MOLT
IMPORTANT
Acomiadar una persona estimada en
morir pot ser una experiència plena,
profunda i transformadora que facilita
el procés de dol i que és necessària.
Molts dels funerals actuals segueixen les mateixes
fórmules i tot sovint esdevenen un tràmit pel que
hem de passar. Però un funeral no ha de per què ser

el que sempre s'ha fet.

EL COR DE LA NOSTRA PROPOSTA ÉS

OFERIR FORMES MÉS LLUMINOSES PER
DIR-NOS ADÉU QUAN MARXEM D'AQUEST
MÓN.

Formes

que

encaixin

amb

les

sensibilitats

contemporànies cap a la mort. Hi ha formes molt
diverses de dir adeu, de fet, formes tan diverses com
tantes persones hi ha.
Oferim una escolta atenta i dissenyem una cerimònia
de comiat a la mida de cada persona. Si el dol, l'art i
la sensibilitat es troben, en aquesta confluència
s'esdevé una cura.

Perquè la nostra vida és
única, també ho pot ser la
nostra manera d'acomiadarnos-en.

L'experiència m'ha agradat molt i el més important és que sento una
tranquil·litat immensa de cara a la meva família i amics. Ha estat molt
enriquidor preparar cartes i vídeos per als que em sobrevisquin, crec que
ajudaran a les persones que estimo a sentir-me al seu costat i a començar
a descobrir com viure la seva vida sense mi.
Sento que el dia de la celebració seré molt present en cada instant. Serà
com si jo mateix estigués amb ells durant tota la cerimònia.
M'he sentit molt acompanyat per la Marga i la Laia en tot el procés i he
valorat especialment la seva escolta i la seva creativitat a l'hora de
convertir els meus desigs en una celebració.
Crec que he tingut la sort de poder viure aquesta experiència. Una sort que
hauria de poder tenir tothom.

J.S.

“

“

Mai m'hauria imaginat que gaudiria de l'experiència d'organitzar el meu
propi funeral. Fa uns quants anys hauria semblat impensable.

PREPARAR EL

TEU LLEGAT

T’ajudem a...
...crear el teu llegat emocional que entregarem
després de la teva mort. T’ajudem a trobar quina
seria la forma que t’agradaria que tingués aquest
llegat i l’elaborem amb tu. Una herència d’un valor
incalculable, aquella que t’aporta saviesa, coratge i
amor.

“Les paraules gravades en aquell llibre blanc
m’acompanyen sempre i em recorda que els
instants són els grans moments que ens
quedaran a la memòria”

COM T'ACOMPANYEM?

El comiat és diferent en cada ocasió i el més
important és que en aquest procés et sentis
escoltat/da i amb el suport que et cal
Tenim experiència de llarg recorregut en l'ús del llenguatge sensorial i la creació d'experiències de proximitat.
Pensem que la nostra proposta comença amb l'escolta i amb el treball compartit amb tu i amb la família, si ho
trobes necessari, la qual es pot implicar en la mesura del seu desig.

COM HO FEM?
Dissenyem conjuntament amb tu, un homenatge únic amb la intenció que aquest moment esdevingui un

record preciós i sentit, i ajudi a tothom a acostumar-se a la nova realitat. T’ajudem a imaginar que
t’agradaria deixar-los i estem al teu costat en tot el procés del desenvolupament del material.

COM ÉS EL PROCÉS?
Durant el procés de creació et volem escoltar. És important conèixer les diferents dimensions de la teva

persona. A partir de diferents converses amb tu, s'elabora un esborrany de com es desenvoluparà la
cerimònia. Un cop tenim clar com ets i que necessites, creem, organitzem i coordinem tots els detalls.

TAMBÉ EN

LA DISTÀNCIA

Decideix si el funeral
s’hauria de transmetre
perquè altres puguin
mirar-lo des d’altres llocs
del món

RETRANSMISSIÓ
EN DIRECTE
És possible que vulguis que el funeral es
reprodueixi en directe perquè es pugui
veure des de qualsevol part del món.
Aquesta retransmissió també pot ser
gravada i entregada en un USB als teus.

Que la distància física no sigui un inconvenient. Ja sigui
en casos com el COVID-19 o perquè familiars o amics
viuen lluny o no poden desplaçar-se.
Això no vol dir que els amics i familiars que no hi
puguin ser no hi puguin participar. És possible que
vulgueu plantejar-vos la difusió per internet del funeral

o la retransmissió en directe.

FOTOGRAFIA / VÍDEO
És possible que vulguis fotografiar o filmar
el funeral professionalment perquè es pugui
veure més endavant i que el puguin
compartir amb persones que potser no hi
poden ser.

T‘ESCOLTEM

Poder dir adeu als que ens
estimem d’una manera
lluminosa és un homenatge a
la seva vida i al que hem
compartit.
Si

busqueu

un

servei

de

cerimònies

de

comiat

personalitzat, proper i lluminós, poseu-vos en contacte
amb nosaltres i en parlem.

La nostra proposta comença amb l'escolta.

A la nostra web trobareu més informació d’altres serveis
relacionats amb cerimònies i homenatges de comiat
alternatives.

En col·laboració amb:

• www.panta-rei.cat
• alella@poblesquecuiden.org
• 6600114684

