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INTRODUCCIÓ
La Fundació Aroa és una entitat fundada el desembre del 2003, per un conjunt de professionals de
la salut sensibilitzats per la creixent presència de les malalties psicosocials, en l’exercici diari de la seva
professió. D’aquesta observació sorgeix la necessitat de plantejar un abordatge transversal en la
prevenció i la atenció d’aquestes afectacions.
Dins d’aquest marc la Fundació Aroa ha anat desenvolupant diverses actuacions per tal d’assolir
la seva finalitat: activitats informatives, formatives, consulta terapèutica o activitats lúdiques.
La present memòria es realitza en motiu del cinquè aniversari de l’entitat i pretén recollir tota la
trajectòria de la Fundació Aroa per tal de donar a conèixer la seva labor.

ORÍGENS
De l’experiència de la nostra activitat professional en l’àmbit de la salut, varem prendre consciència
del increment durant els últims 15 anys de les malalties amb un origen psicosocial. Aquest augment ha
superat amb escreix totes les previsions fetes per la OMS: actualment un 10% de la població
espanyola pateix depressió, un altre 10% pateix estrès i s’estima que l’any 2020 a la Unió Europea les
malalties psicosocials seran la tercera causa de morbiditat, després de les malalties coronaries
(algunes de les quals tenen les malalties psicosocials com a factor desencadenant) i els accidents de
trànsit i la primera causa d’incapacitat laboral.
Aquestes malalties o desequilibris estan originats pels estils de vida que imposa la societat actual:
l’augment en les exigències socials, laborals, familiars, la constant competitivitat, l’absència de valors
humans, l’excessiu reconeixement social dels valors de consum o la manca de sentit de la pròpia
existència són alguns dels múltiples factors que les originen.
D'aquesta observació en la practica diària es desprenen les conclusions següents:
° Hi ha diagnòstics de diverses patologies (malalties cardiovasculars, trastorns músculoesquelètics,
nerviosos i mentals)que tenen en les malalties psicosocials el seu factor desencadenant.
° El principal factor desencadenant de les malalties psicosocials és la incapacitat de la persona per
gestionar situacions que li generen un patiment prolongat (distrès).
° Les causes poden ser tant extenses que les malalties psicosocials afecten a un nombre important
de la població, sense distinció de gènere, edat o nivell sociocultural. Tanmateix, hi ha sectors o
col·lectius de la societat que en són més vulnerables. Aquests són:
- Les professions d'alt risc per una forta càrrega emocional, de responsabilitat o excés de
competències: mestres, metges, directius, funcionaris, etc.
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- La dona: en situacions fisiològiques específiques (embaràs,menopausa,...), violència de gènere,
famílies monoparentals, doble presència laboral i familiar,etc.
- Les persones amb situacions crisi en l’àmbit emocional o econòmic.
- Les persones nouvingudes: per l’adaptació, l’ocupació, etc.
- Els infants per la manca de cobertura de les necessitats emocionals i de transmissió de valors humans
dins l’àmbit familiar, per situacions específiques de desestructuració familiar, per l’adaptació
escolar,etc.
- La gent gran: per les característiques fisiològiques i psicològiques associades a l’edat (desmotivació
per la vida), per abandonament familiar,etc.
- Els estudiants per les exigències educatives, la desmotivació o desorientació en el camí professional
a escollir,etc.
Bàsicament existeixen dues vies per superar aquest tipus de trastorns:
1.- Adequant la resposta als estímuls estressants que són origen d’aquest patiment:
- Teràpia Racional Emotiva
- Conducta assertiva
- Habilitats socials
- I d’altres tècniques d’empoderament

2.- Alliberant la tensió acumulada per mitjà diferents tècniques i teràpies:
- Respiració

- Art teràpia

- Relaxació

- Contacte amb la natura

- Massatges

- Flors de Bach

- Hidroteràpia

- Reflexoteràpia

- Musicoteràpia

- I moltes altres (Ioga, Tai-chi, Chi-kun.)

- Dansateràpia
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MISSIÓ
La nostra missió és contribuir al benestar individual i col·lectiu, promocionant la salut integral de les
persones, prevenint i atenent els estats generats per les situacions de crisi amb un alt grau de
patiment, així com, les seves conseqüències.
La Fundació Aroa entén que les situacions de crisi fan que el individu sigui susceptible a patir algun
desequilibri o malaltia psicosocial (estrès, angoixa, depressió, abús, maltractament, desmotivació,...)
La nostra labor es centra en ajudar a les persones i col·lectius de risc a reconèixer el seu potencial i
capacitats individuals desenvolupant instruments en matèria d’empoderament, d’autoestima i gestió
personal.
Des de la Fundació Aroa considerem que la recuperació del benestar físic, mental, emocional i
espiritual de les persones té una influencia directa en la creació de un nou món basat en la Pau i
l’Harmonia.

OBJECTIUS
General
La Fundació Aroa té per objecte la investigació, recerca i aplicació de les ciències o matèries que
puguin ajudar a les persones a restablir i mantenir l’equilibri de la seva salut, sense cap distinció
sociocultural i dins un marc d’igualtat .
Específics
- Capacitar a les persones per tal que siguin autònomes en preservar la seva pròpia salut i puguin
mantenir l’harmonia en les situacions que els hi provoquen desequilibri físic, psíquic, emocional o
espiritual.
- Promoure en la societat hàbits saludables per prevenir les malalties psicosocials.
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- Informar a la població de la naturalesa integral del ser humà i dels instruments que disposa per viure
en equilibri (medicina natural, gestió personal...).
- Oferir a la població formació i orientació sobre diferents tècniques per prevenir i tractar les diferents
malalties psicosocials.
- Oferir a la població activitats que fomenten la salut i l’equilibri (itineraris per la natura, espai de
relaxació, activitats culturals,...)
- Orientació, atenció terapèutica i formació als grups socials mes vulnerables: dones, infants

i

immigrants.
- Orientació, atenció terapèutica i formació als grups professionals d’alt risc.

COM HO FEM
1.-ATENCIÓ TERAPÈUTICA
L’eix central i distintiu de l’atenció terapèutica que duu a
terme la Fundació Aroa es basa en la concepció del ésser
humà com a ésser global on la seva naturalesa física,
psíquica, emocional i espiritual funcionen com a una
totalitat que interactua amb la realitat que l’envolta. Des
de aquesta visió, tots els aspectes de la naturalesa
humana

tenen

una

interrelació

i

no

funcionen

separadament sinó com a una unitat que és l’individu. Per
tant, un desequilibri en qualsevol d’aquests nivells té una
repercussió en la globalitat i s’ha de tractar tenint en
compte la totalitat de la naturalesa humana amb un
abordatge integral i transversal.
L’atenció terapèutica es realitza a través d’una consulta mèdica, psicològica i terapèutica. La
intervenció terapèutica pot ser de prevenció o d’atenció i es duu a terme a través d’un pla d’acció,
dissenyat de forma personalitzada per un equip multidisciplinari format per professionals de la salut
(metges, psicòlegs, infermeres i nutricionistes) amb formació i àmplia experiència en les diverses
disciplines que conformen la medicina hol·lística.
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Algunes de les disciplines que oferim a la Fundació Aroa són:

MEDICINA HOLÍSTICA
Totes les consultes terapèutiques s’inicien amb una primera consulta amb un metge, especialista en
l’abordatge holístic de les malalties psicosocials, que farà una valoració preliminar del pacient i del
seu historial mèdic i, així posteriorment, contrastar el diagnòstic i dissenyar amb l’equip multidisciplinari
el pla terapèutic personalitzat.

PSICOTERÀPIA
Tal i com defineix la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoteràpia, s’entén per psicoteràpia
tot tractament de naturalesa psicològica que, a partir de les manifestacions psíquiques o físiques del
malestar humà, promou l’assoliment de canvis o modificacions en el comportament, l’adaptació a
l’entorn, la salut física o psíquica, la integració de la identitat psicològica i el benestar bio-psico-social
de les persones individuals o grups tals com la parella o la família.
Aquesta disciplina té la seva base en la comunicació directa entre el psicoterapeuta i el pacient,
establint una relació de permanent diàleg i acompanyament que permet l’observació, revisió i
modificació interna de la funcionalitat de les conductes, la interpretació de la realitat (distorsions
cognitives) i de la resta de patrons (emocionals, interpersonals o sistemes de creences) que
conformen l’estructura de la personalitat.

TERAPIA D'ESSÈNCIES FLORALS
La teràpia d’essències florals va ser desenvolupada pel metge gal·lès Eduard Bach ,a principis del
segle XX. El Dr. Bach deia que en l’esser humà hi ha dos elements estretament implicats: d' una banda
la personalitat amb les seves emocions y per l'altre l'ànima o essència, que és la gran desconeguda, i
que forma part de l'energia Universal. La dissociació entre aquestes dues parts genera un desequilibri
que pot ser la causa del desenvolupament d'una malaltia.
La teràpia floral representa un gran recolzament per afrontar les circumstàncies que provoquen
desequilibris psico-emocionals, físics o existencials. La teràpia floral pot ser contemplada com a única
teràpia o com a complementaria a d’altres tipus de tractament.
Actualment, hi ha molts sistemes florals amb característiques diferents, però tots estan basats en el
principi que va plantejar el Dr. Bach.
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REFLEXOTERAPIA
El metge nord americà William Fitzgerald (1872-1943) va dur a terme una investigació sobre un tipus de
sanació que les tribus indígenes de l’Amèrica central i del nord utilitzaven per guarir els seus malalts .
Aquesta tècnica es basava en fer pressió sobre diversos punts dels peus; el coneixement d'aquests
punts es transmetía verbalment i amb un sistema de gràfic molt senzill.
Fitzgerald, juntament amb d'altres metges i terapeutes , va observar, estudiar i finalment sintetitzar els
punts dels peus i el seu equivalent en el cos creant, així, un mapa hologràfic complert i exacte. Des
d’ aleshores altres investigadors han perfeccionat la tècnica aconseguint en l' actualitat un prestigi
com a tècnica terapèutica. Son nombroses les malalties que poden ser tractades mitjançant la
reflexoteràpia.

MASSATGE HOLISTIC
Es tenen dades de la pràctica de massatges fa 5.000 anys, però ben segur, molt abans, l'home havia
descobert l'efecte terapèutic del contacte de les mans sobre una zona dolorida. No obstant aquesta
pràctica no va esdevenir una tècnica fins molt temps després, ja que, cada cultura practicava el
massatge amb una tècnica específica (egipcis, xinesos, àrabs, amerindis, romans,...) tot i que hi ha
una arrels comú: les mans són el instrument i els complements utilitzats són els olis o les cremes amb
propietats medicinals. Concretament, el massatge holístic és aquell que a través del contacte amb
algunes zones permet harmonitzar de manera integral totes les parts de l’ésser, tan físiques com
psicoemocionals i vibracionals.

NUTRICIÓ
Els hàbits de la vida moderna són un factor important a l’hora de plantejar-nos quins factors externs
potencien els estats de desequilibri psicosocial

(depressió, estrès, angoixa, agressivitat,...).

L’alimentació és un pilar fonamental per mantenir la salut. Molts dels aliments consumits en excés,
com el cafè, el sucre, la sal, o l’alcohol tenen una influència en l’estat d’ànim, provocant efecte
secundaris com l’augment de l’angoixa o l’agressivitat.
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NUTRICIÓ VIBRACIONAL
De la mateixa manera que la naturalesa de l’individu és global una alimentació equilibrada, no
només depèn de la composició bioquímica dels aliments, sinó de múltiples factors com el lloc on
vivim, l’estació de l’any, l’estat d’ànim, el grup sanguini i la forma com cuinem o mengem, no en
termes de tecnologia culinària o composició sinó de benestar, menjar de forma pausada o gaudir de
l’elaboració del menjar, marquen una diferència en la composició final a nivell nutritiu. La base de la
nutrició vibracional va quedar demostrada gràcies als estudis del Dr. Masaru Emoto sobre els canvis
de composició de la molècula de l’aigua (l’individu i els aliments tenen un alt percentatge
d’aigua)segons la seva exposició a diverses freqüències vibratòries.

HARMONITZACIÓ ENERGÈTICA
L ’ h a rm o n i t z a c i ó e n e r g è t i c a é s u n s i s t em a t e r a p è u t i c q u e p e r m e t l a s a n a c i ó i
h a rm o n i t z a c i ó de l ’ e s t r u c t u r a e n e r g è t i c a d e l a p e r so n a i de l a s ev a à n i m a
(e s s è n c i a ). H i h a d i f e r e n t s n i v el l s d ’ i n t e r v en c i ó q u e , r e s p e c t a n t e l m o m en t i l ’ e s t a t
de l’individu, faciliten l’assoliment d’aquest s objectius:
- H a r m o n i t z a r e l c o s f í s i c , e l s c o s so s s u b t i l s i el s x a c r e s (c e n t r e s d ’ e n e r g i a a
t r a v é s d el s q u a l s e s d i s t r i b u e i x i c i rc ul a l ’ e n e r gi a ).
- E q u i l i b r a r l a p e rs o n a l i t a t i l ’ à n i m a , al i n e an t l a c o n sc i en c i a , l ’ em o c i ó i l ’ a c c i ó .

DANSA TERÀPIA
Aquesta tècnica corporal vincula el moviment i l’art amb un treball psicològic i emocional
conscient. La dansa mostra la part inconscient de la ment i permet una l’alliberació de les emocions i
la tensió. Aquesta tècnica ajuda especialment a:
- Harmonitzar els hemisferis cerebrals.
- Equilibrar i conèixer millor el cos.
- Descarregar les emocions negatives o els traumes.
- Potencia l’autoestima.
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– Permet identificar el potencial personal i ampliar la creativitat.
- Permet que l’energia física flueixi i connecta amb els cicles vitals i universals.

ART TERÀPIA
L’art teràpia utilitza tècniques plàstiques i artístiques, com la pintura o la ceràmica, per l’autoconeixement, el desenvolupament personal i la recuperació o el manteniment de l’equilibri entre el
cos, la ment, les emocions i l’esperit.
L’observació conscient del procés de creació (creativitat) és un element fonamental en el procés
d’empoderament personal: ajuda a reconèixer el potencial i a focalitzar-lo, a nivell pràctic, en la
concreció dels projectes de vida personals. Equilibra també tots els aspectes la naturalesa humana, ja
que, tot procés de creació s’inicia a la ment, passa per l’emoció i és concreta finalment en l’aspecte
material. Aquesta tècnica també potencia capacitats com l’escolta interior, la concentració,
l’atenció o l’espontaneïtat.
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2.- CONFERENCIES INFORMATIVES
Cicle de conferències informatives per fomentar la prevenció i la atenció de malalties psicosocials.

Què és l’estrès. Diferents eines per afrontar i superar l’estrès.
L’estrès és un mecanisme de resposta fisiològica i emocional que
provoca una reacció per a cada impuls que rep l’organisme, ja sigui
provocat per un factor extern o intern. Aquest mecanisme és innat i quan
es manté en equilibri l’anomenem euestrès. Quan es produeix alguna
alteració durant el procés s'anomena distrès, conegut popularment com
estrès negatiu Les eines bàsiques per prevenir o superar l’estrès són:
- Alimentació.
- Gestió del temps.
- Els hàbits quotidians en descans i lleure saludable.
- Tècniques de relaxació bàsiques.
- Respiració complerta
- Acompanyament psicoterapèutic: conducta assertiva,habilitats
socials,...)

Què vol dir patir estrès? Formes més usuals i les seves conseqüències.
Quan la persona està sotmesa a un augment d’estímuls de forma continuada, el procés de resposta
queda bloquejat fent que la tensió generada es vagi acumulant fins que provoca una situació
d’estrès.
Alguns dels símptomes poden ser:
- Pressió toràcica.
- Augment de la freqüència cardíaca.
- Hiperventilació i augment de l’adrenalina, la noradrenalina i el cortisol.
- Accidents vasculocerebrals.
- Insomni.
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L’autogestió com a element fonamental en les nostres vides per mantenir l’equilibri.
Si una de les causes de l’estrès és l’acumulació de tensió produïda per la necessitat contínua de
adaptar-se als canvis, la confiança en nosaltres mateixos generada per l’autoestima

o el

coneixement de nosaltres mateixos, a través de la psicoteràpia, ens ajudaran a afrontar aquests
canvis amb l’equilibri necessari. Estimar-nos, donar-nos un tracte preferent i fer-nos les coses més fàcils
són només algunes de les claus per mantenir l’equilibri i prevenir l’estrès.

Relació entre patiment i malalties autoimmunes.
Els nostres pensaments, lligats als nostres sentiments, són processats a nivell del sistema límbic,
emetent una senyal sobre el nostre hipotàlem que afecta la resposta endocrina e immunològica del
nostre organisme. Les malalties anomenades autoimmunes, on el nostre propi sistema immunitari és
qui ataca el nostres teixits, han augmentat a finals del segle XX i principis del XXI. L’estrès crònic i els
pensaments negatius predominants en la nostra ment, poden fer que el nostre sistema neuroendocrino-immunològic es deprimeixi i no pugui respondre adequadament davant la malaltia.

Què és la medicina holística.
Actualment els professionals de la salut ens trobem en un moment
de canvi de paradigma referent a l' anàlisi de les malalties i les
possibilitats

terapèutiques.

La

medicina

tradicional

tecnificada i compartimentada en especialitats

altament

i les medicines

basades en conceptes energètics o vibracionals que aporten una
visió global o holística sobre les malalties i la manera de recuperar l'
equilibri o Salut. Recuperem conceptes de mes de 3000 anys d'
antiguitat on l' Esser humà es considerava una globalitat (un holos)
formada per un cos físic, mental, emocional i vibracional.
Des d’aquest concepte holístic podem

intervenir sobre l 'esser

humà amb diferents sistemes terapèutics que actuen no només a
nivell físic o mental sinó també a nivell emocional i vibracional
podent incidir sobre el veritable origen de les malalties , un conflicte
entre la nostra personalitat, les nostres emocions i el que
veritablement som en Essència (cos vibracional).
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Medicina holística i fibromialgia.
La fibromialgia es un síndrome descrit a finals del S.XX que cada vegada afecta a mes persones,
sobretot a les dones. Aquesta patologia es caracteritza per un dolor crònic i generalitzat, astènia,
trastorns de la son i d’altres símptomes que tenen com a denominador comú l’alt percentatge en la
baixa resposta a medicines i teràpies al·lopàtiques. Aquesta realitat fa que ens replantegem el seu
l’origen en un conflicte entre la ment, l’emoció i el que som en essència. Per tant el seu abordatge
serà multidisciplinari tenint en compte tres pilars bàsics en el seu tractament : psicoteràpia
conductual, programes específics d’alimentació i exercici físic gradual i regular adaptat a cada
individu i aprenentatge i pràctica de tècniques de relaxació i respiració conscient. Aquest tractament
integral permetrà una millor comunicació amb un mateix i amb l’entorn , aconseguint integrar la
malaltia i viure amb menys dolor .

La dona: transmissora dels valors humans, motor del canvi social.
El treball de cura de la vida, propi de la naturalesa femenina, fa que
la dona en el seu paper de mare, a través de l’afecte i l’amor dóna
als seus fills la base per a la creació d’uns valors humans consolidats.
En la societat actual veiem una tendència creixent del individualisme,
la falta de comunicació o l’abús. Un dels factors que acceleren
aquesta tendència és la manca de valors humans; per això cal que la
dona i la societat comencin a valorar la seva labor de cuidadora de
la vida i primera educadora en valors humans de les generacions que
conformaran la societat del futur. Una societat en equilibri es recolza
no només en la visió masculina sinó també femenina de la vida.

Empoderament de la dona
Reconèixer la nostra naturalesa cíclica, les capacitats que ens són pròpies i aprendre a respectar el
nostre ritme ens ajuda a optimitzar-lo i a conèixer el instrument que ens permet liderar amb èxit la
resolució de la nostra vida, en la doble presència que tenim com a dones en la societat del s. XXI

Estils de comunicació, relacions humanes i equilibri emocional.
Una de les necessitats fonamentals de l’ésser humà es relacionar-se i
comunicar-se. Necessitem manifestar i exterioritzar el què som, així com rebre i
gaudir de la manifestació dels altres en totes les nostres relacions: familiars, de
parella o laborals.
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3.- FORMACIÓ: SEMINARIS I TALLERS
Les activitats de formació són l’eix principal per promoure la prevenció i l’autogestió personal, ja que
permeten una profunda integració i modificació dels mecanismes personals. Aquestes activitats es
desenvolupen en diferents formats: monogràfics, seminaris i tallers. Tots ells comparteixen una
metodologia vivencial, dinàmica i participativa, que permet un aprenentatge a nivell cognitiu però,
alhora, una integració basada en l’ experiència personal, l’auto observació i la identificació dels
instruments d’empoderament i d’autogestió individuals.
Les tècniques de suport d’aquesta metodologia són: PNL (Programació neurolingüística),
coaching,tècniques

de psicoteràpia, respiració, relaxació, dansa teràpia, expressió corporal, art

teràpia, musico teràpia, tècniques de cant i de pedagogia ancestral.

Relaxació i respiració.
Aprendre a tenir consciència de la nostra respiració es la base per mantenir
el equilibri en el nostre cos, ment i emocions. Una respiració superficial i
ràpida provoca una hiperventilació. La hiperventilació és el primer símptoma
que pateixen les persones amb estrès. El contingut i el format d’aquesta
formació s’adapta segons el col·lectiu al que va dirigit: dona, infants, gent
gran,...

Gestió del temps
La gestió del temps ens permet optimitzar els recursos per extreure el màxim
rendiment de les nostres capacitats. El temps entès com a recurs escàs i
limitat ha de ser aprofitat al màxim, optimitzant-lo contínuament. Cada dia
correm el risc de perdre temps o de fer-ne un ús inadequat. El contingut i el
format d’aquesta formació s’adapta segons el col·lectiu al que va dirigit.

Dietoteràpia: La dieta com a font de salut i equilibri.
En aquest curs s’analitza l’aliment com a medicament en alguns desequilibris:
l’alimentació com a vehicle bàsic per a millorar la nostra qualitat de vida i el
nostre benestar aprenent noves formes d’alimentació que tenen en compte
les necessitats globals de la persona (el grup sanguini, l’estació de l’any,
l’estat d’ànim,...) i com fer de la cuina un art culinari, economitzant el nostre
temps en la planificació alimentària i potenciant la nostra creativitat personal.
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Empoderament de la dona i gestió de les capacitats femenines.
Aquesta formació és un espai d’aprenentatge de la naturalesa femenina i
de reconeixement de les capacitats femenines on s’ofereixen instruments
per l’equilibri i la salut amb perspectiva de gènere que permetin viure amb
benestar tots els reptes als que s’afronta la dona en la societat actual.
Aquest curs està dirigit a les dones sense fer-ne distinció sociocultural,
generacional ni de cap mena. No obstant el contingut, el format i la
metodologia s'adapten segons el grup de dones a qui s'imparteix la
formació.

Noves eines pedagògiques per una educació integral del infant
Taller dirigit a professionals de l’educació per tal d’adquirir nous instruments
pedagògics que els permetin acompanyar al desenvolupament integral
(físic, mental, emocional i energètic) dels infants i afrontar les realitats
emergents dins l’àmbit educatiu (desequilibris conductuals, síndrome de
dèficit d’atenció, noves estructures familiars,...).

Aprendre a ser infants
Taller dirigit a famílies on a través de l’observació, l’expressió, la comunicació
i el joc compartit amb els nostres fills, descobrirem una nova forma
d’acompanyar-los en el descobriment de l’entorn i el seu desenvolupament.
Es distingeixen els següents grups d’edat : de 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 7 i de 7
a 10 anys.

Ikebana
La pràctica de l’art en general genera equilibri i harmonia. La connexió entre
l’art i la flor és una tècnica mil·lenària que prové de Japó i s’anomena
Ikebana (Ike que significa ordenar i Bana que significa flor o planta). La seva
pràctica ajuda a relaxar la ment i a expressar els pensaments o idees d’una
forma artística, permetent recuperar o mantenir la pròpia harmonia. Per
practicar Ikebana es necessari aprendre les tècniques bàsiques de l’equilibri,
la forma i l’espai.
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4.- ACTIVITATS LÚDIQUES I DE PROMOCIÓ DEL BENESTAR

Itineraris per la natura
Les passejades per la natura són una eina molt eficaç per prevenir i
tractar les malalties psicosocials. A nivell físic, ens ajuden al bon
funcionament

de

l’aparell

cardiorespiratori,

prevenen

la

descalcificació òssia, la tendència al sobrepès i mantenen en forma
l’aparell locomotor entre d’altres. A nivell psíquic el contacte amb la
natura ens ajuda a canalitzar les preocupacions o a veure les coses
des d’una altre perspectiva. A nivell emocional equilibra les emocions
donant una experiència de plenitud i alegria. Aquestes sortides també
són un bon motiu per relacionar-se, compartir les nostres inquietuds i
crear un grup d’interacció.
Les sortides a la natura és realitzen un cop al mes i també donen la possibilitat de conèixer espais
naturals propers a la ciutat de Barcelona.
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Espai de relaxació i meditació
Aquesta activitat, de portes obertes, es desenvolupa un dia a la setmana, durant una hora i mitja,
s’exposa un tema relacionat amb el benestar i es realitza una pràctica de relaxació-meditació.
Aquests temes tenen caràcter independent, però estan connectats entre si, creant una fil conductor i
facilitant l’assistència puntual que permet fer una labor més profunda a nivell físic, mental, emocional i
energètic.

Cinefòrum i exposicions.
Trimestralment s’organitza un cinefòrum per donar a conèixer treballs cinematogràfics i audiovisuals
que permeten prendre consciència de la naturalesa global de l’ ésser humà i del seu empoderament,
del medi ambient i de la Cultura de la Pau. Després de la projecció es realitza una taula rodona on es
posen en comú les diferents visions sobre el tema tractat.
Periòdicament també s’exposen treballs artístics que promouen els mateixos objectius.

La Birmania oculta a Myanmar”, exposició audiovisual que convida a la
reflexió sobre el contrast entre una vida conscient de l’entorn i els
desequilibris provocats per una humanitat indiferent.
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“LLum:color i textura” exposició de vidrieres.Autora: Rosa Mª Pons

“Reflexions sobre la vida i la mort”, exposició d’escultures de petit format.
Autors: Isaac Ribas i Aleix Carreno

“Sentint la llum”, exposició de pintura d’harmonització d’espais. Autora: Neus Prana
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Celebracions culturals
Des de la Fundació Aroa organitzem i participem de celebracions culturals que fomenten el respecte
cap a l’ ésser humà, la recuperació dels valors humans, el respecte cap al medi ambient i la cultura
de la Pau. Aquestes celebracions es desenvolupen en el marc de la tradició cultural catalana (festa
de Nadal, calçotada o la celebració de San Joan) com de qualsevol altre que permeti a les persones
viure la unió entre elles i l’entorn.
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5.- PROGRAMES D’ATENCIÓ I FORMACIÓ PER COLECTIUS D’ALT RISC
Programa de prevenció i atenció de riscos psicosocials de les persones nouvingudes.
Un dels grans canvis de la nostra societat va ser l’augment
de la població nouvinguda en els darrers anys del s.XX i
principis del s.XXI. Aquest és un col·lectiu molt vulnerable a
les malalties psicosocials, ja que han d’afrontar un procés de
separació de familiar i de l’entorn i un procés d’adaptació a
un nou marc sociocultural.
El perfil de les persones que s’acullen a aquest programa ha
canviat en el darrer any, degut a la crisi econòmica,
passant de ser una població nouvinguda amb una curta
estada al nostre país a ser una població de llarga estada. En
el mateix sentit, la Fundació Aroa ha ampliat aquest programa per tal d’acollir la demanda per part
de la població catalana en situacions de crisi econòmica o que tenen cura de persones dependents
dins l’àmbit familiar.
Aquest programa consta de dues intervencions:

a)Curs de formació en cures bàsiques de geriatria i prevenció de riscos psicosocials del cuidador.

Els principals objectius d’aquest curs són:
- Capacitar laboralment a les persones formant-les en l’atenció a malalts crònics i persones grans.
- Ensenyar tècniques d’autogestió i de prevenció de riscos psicosocials del cuidador.
- Acompanyar al procés d’adaptació al nou medi sociocultural o a la nova situació (econòmica i
familiar) facilitant informació dels serveis municipals i de la xarxa d’entitats públiques i privades de que
disposen a la ciutat de Barcelona.
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b)Programa de seguiment: “Cuidem i ens cuidem”.
Aquest programa està dirigit a tots els alumnes que han realitzat el curs de formació de cures
bàsiques i prevenció de riscos psicosocials del cuidador.
L’objectiu d’aquest programa és oferir una formació continuada per tal d’ampliar els coneixements
adquirits, facilitar la inserció laboral i donar instruments pel benestar personal del cuidador.
Aquest programa consta d’atenció terapèutica al cuidador, d’un monogràfic mensual de formació
i d’una sessió setmanal de respiració i relaxació.

Programa de prevenció i atenció de riscos psicosocials de la dona
Els canvis constants de la nostra societat tenen una incidència específica en el benestar i la salut de
les dones. Aquest col·lectiu és molt vulnerable a les malalties psicosocials per la gran càrrega de
responsabilitat i sosteniment que té en tots els àmbits de la seva vida: professional, familiar i social. A
més a més, també cal considerar moltes altres situacions socials que generen un alt grau de patiment
i a les quals la dona pot estar exposada (immigració, violència de gènere,...), així com, els processos
naturals que li són propis(embaràs, menopausa, etc.) o processos patològics amb una alta incidència
entre les dones (fibromialgia, càncer de mama,...). Per tot això, considerem necessari contribuir al seu
benestar mitjançant una atenció terapèutica amb perspectiva de gènere i oferint eines de
informació i formació pel seu apoderament.

Els principals objectius d’aquest programa són:
- Contribuir a l’apoderament de la dona a través d’activitats informatives, formatives, terapèutiques i
assistencials des de una perspectiva de gènere.
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- Fomentar el coneixement de la seva pròpia naturalesa (física, mental, emocional i energètica).
- Fomentar el coneixement de les capacitats femenines.
- Promoure accions que fomentin el valor de la dona
com a cuidadora de la vida.
- Fomentar el valor dels processos naturals de la dona.
- Facilitar instruments d’autogestió i lideratge personal.
-

Oferir

una

atenció

terapèutica

integral

amb

perspectiva de gènere.
- Fomentar el valor,la igualtat, de la dona facilitant el
canvi en el sistema de creences.
Distingim tres grups genèrics de dones per adaptar el mètode d’intervenció a les característiques
específiques de cada grup i obtenir resultats satisfactoris:
- Dones sense distinció social, professional o generacional en situacions d’alt risc: famílies
monoparentals, doble presència familiar i laboral, menopausa, fibromialgia,...
- Dones nouvingudes procedents de països amb diferències culturals i socials.
- Dones que pateixen o han patit violència de gènere ja sigui a nivell físic, psíquic o emocional.

Per tal d’assolir aquests objectius, en les accions del programa d’empoderament de la dona, es
treballen els següents temes:
° Valors de gènere I: la dona dins l’historia de la humanitat.
° Valors de gènere II: la dona a la societat actual.
° Naturalesa cíclica i qualitats femenines.
° Reconèixer en nosaltres tots els aspectes de la feminitat.
° Valors de gènere III: modificar el patró individual i col·lectiu respecte la dona.
° Autoestima i lideratge.
° Gestió del temps.
° Equilibrar l’aspecte femení amb el masculí: rols i conciliació de la vida familiar,laboral i social.
° Pràctiques per mantenir la vitalitat I: alimentació per la dona.
° Pràctiques per mantenir la vitalitat I: relaxació i respiració.
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° Practiques per mantenir la vitalitat III: creativitat y moviment.

Tots aquests temes es treballen des de una metodologia vivencial, dinàmica i participativa basada
en l’experimentació i exploració personal i recolzada amb diferents tècniques de medicina holística
(psicoteràpia, dansaterapia,arterapia,...).
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Programa de prevenció i atenció de riscos psicosocials laborals.
El 40% de la població activa pateix estrès laboral i actualment la
depressió és la tercera causa de baixa laboral a España segons
un estudi realitzat per el INSS. Específicament l’estrès crònic
(distrès) dins l’àmbit professional provoca l’aparició del que
s’anomena síndrome del burn-out, amb manifestacions físiques,
psico-emocionals i de comportament, com poden ser: transtorns
de la son, taquicàrdia, cansament crònic, gastroenteritis, dolors
(lumbàlgies,cefalees, osteoauriculars,...),manca de concentració, angoixa, frustració, comportaments
agressius, manca d’autoestima, reducció del rendiment laboral, absentisme laboral, augment del
tabaquisme,...
Hi ha múltiples factors que poden desencadenar la síndrome de burn-out: el distrés (estrès crònic), la
sobrecàrrega de feina, la manca de motivació laboral, la manca de mitjans per desenvolupar les
tasques, les expectatives econòmiques no resoltes, la manca d’expectatives de desenvolupament
personal dins la professió, la por a no resoldre l’expectativa dels superiors o dels clients, l’excés de
perfeccionisme, els horaris laborals que dificulten la conciliació familiar i social, excés de
responsabilitats,...
Tots les professions són susceptibles de risc psicosocial tot i que hi ha professions que tenen un risc més
elevat tals com l i aquests riscos no estan associats a càrrecs de lideratge o responsabilitat
exclusivament però, n’hi ha que el seu risc és més elevat com les dels àmbits de la salut, l’educació o
l’administració pública.
Els principals objectius del programa de prevenció de riscos
psicosocials a la feina són:
- Prevenir i atendre les malalties psicosocials en professionals d’alt risc a
través d’activitats informatives, formatives i d’atenció terapèutica.
- Oferir a les entitats públiques i empreses privades formació
professional per la prevenció del riscos psicosocials.
-

Facilitar a les entitats públiques i privades activitats d’outdoor

trainning per la prevenció i l’atenció de riscos psicosocials.
- Oferir un servei de consultoria en riscos psicosocials per a la
identificació, l’avaluació i la implementació d’un sistema propi de
prevenció de riscos psicosocials adaptat a les característiques i als recursos de cada entitat.
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Programes que s’iniciaran el 2009-10
El proper curs 2009-10 la Fundació Aroa dedicarà la recerca de finançament a ampliar la seva
actuació posant en marxa els següents programes:

° Programa de prevenció i atenció dels riscos psicosocials dels infants
°Programa de prevenció i atenció dels riscos psicosocials dels malalts crònics i pal·liatius.

6.- MEMÒRIA CINQUÈ ANIVERSARI (2004-09) DE LES ACTIVITATS I PROGRAMES
SUBVENCIONATS PER LA FUNDACIÓ AROA
Atenció terapèutica
En el període comprès entre gener del 2004 al juny del 2009 s’han atès a 1984 persones al servei de
consulta terapèutica.

Conferències
Des del inici de la labor de l’entitat s’han realitzat un total de 103 conferències informatives. A la seu
social de la Fundació Aroa s’organitza un mínim d’una conferència al mes i s’ha col·laborat amb
altres entitats i esdeveniments realitzant aquestes conferències per la població general i per a
professionals a: Fira de la Terra , CAP Viladecans, Associació La Magarrufa (2007), Centre Alborada i
Agrupació de professionals pel Benestar entre d’altres.

Seminaris i tallers
Al llarg d’aquests cinc anys s’han realitzat 107 seminaris i tallers de diferents tècniques i matèries que
promouen la prevenció de les malalties psicosocials i la recuperació de l’equilibri físic, psíquic,
emocional i espiritual de les persones. Alguns dels tallers impartits són: Respiració i relaxació, Art i
creativitat a la cuina, Dietoterapia aplicada, Comunicació i relacions humanes, Coaching,
Risoterapia, Què són els xacres?, Prosperitat i gratitut, Ikebana, Introducció a la Medicina holística,
Ser dona: gestió de les capacitats femenines i lideratge,... La participació a aquests tallers i seminaris
ha estat, en total, de 1491 persones.

Itineraris a la Natura
En aquest període s’han realitzat 61 sortides a la natura atenent a un total de 705 persones. Durant
aquestes sortides s’han realitzat itineraris de baixa dificultat al Parc Natural del Montseny, a Montserrat,
al Parc Natural de la Garrotxa i al Parc Natural del Litoral visitant espais naturals i històrics com el Salt
de la dona d’aigua (Arbúcies), el Salt de l’Espolla (Serinyà), la riera de Vallcàrquera, el dolmen de la
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Roca d’en Toni, el dolmen de Pedra Gentil, la ruta prehistòrica de la Roca del Vallès entre molts
d’altres.

Espai de relaxació i meditació
En el període 2004-09 s’han realitzat 392 trobades de portes obertes de respiració i relaxació atenent
a un total de 2352 persones.

Cinefòrum i exposicions
Des del inici de l’activitat la Fundació Aroa ha organitzat 10 cinefòrums amb la participació de 123
assistents. També s’ha organitzat 5 exposicions de diferents artistes amb una afluència mitja de 100
visitants a cada exposició.

Celebracions culturals
Des de l’any 2003 s’han organitzat 45 celebracions culturals amb una participació de 1364 persones.
Les celebracions organitzades han estat la Festa de Nadal, la Calçotada, la Festa de l’Abundància, la
Festa dels Ancestres, les celebracions del solstici d’estiu i d’hivern, les celebracions dels equinoccis de
primavera i de tardor, la Festa de la Terra, el Dia Internacional de la Pau i el Dia de la Dona entre
d’altres.

Programes per a col·lectius d’alt risc
Programa de prevenció i atenció de la síndrome de burn-out per a professionals.
L’any 2005 es va realitzar un curs de 60 hores per a professionals de la salut al CAP de Viladecans
amb col·laboració amb la Fundació Jordi Gol i Godina (ICS). En aquesta actuació es van atendre 70
professionals de la salut (metges, infermeres, auxiliars, administratius i directius del CAP).
En el període 2006 - 09 s’ha realitzat el mateix curs de forma mensual, a la seu de la Fundació Aroa,
atenent un total de 416 professionals de la salut i de l’àmbit de l’ensenyament.

Programa prevenció i atenció de riscos psicosocials de les persones nouvingudes.
Aquest curs s’imparteix des del març de 2004 i és el programa que, fins avui, s’ha desenvolupat més
extensament permetent una amplia labor posterior d’avaluació i seguiment dels participants.
Fins al juny de 2009 s’han impartit 31 cursos atenent a un total de 994 persones. Fins el curs 2007-08 el
95% de les participants han estat dones amb una edat mitjana de 35 anys i amb una procedència
d’un 80% de Bolívia. Durant el curs 2008-09 aquestes dades han variat considerablement degut al
canvi demogràfic i socioeconòmic. Les variacions que s’han produït a nivell de la procedència i el
gènere dels participants es pot observar a la següent taula:
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PROCEDENCIA

PRESENCIA EN EL PROGRAMA

Bolívia

36%

Perú

31%

Ecuador

7%

Paraguay i Argentina

7%

Altres Llatinoamerica (Barsil, Rep. Dominicana,...)

10%

Europa de l’Est

3%

Europa

3%

Marroc

2%

Àfrica subsahariana

1%

GENERE
Dona

72,80%

Home

27,20%

Les dades del seguiment són les següents:
93% Tenen millor benestar al finalitzar la formació.
76% Tenen feina als trenta dies de realització de la formació.
81% Dels contractats desenvolupen les seves tasques de manera satisfactòria per
la persona que les contracta.
5% No es pot fer el seguiment.

Programa de prevenció i atenció de l’estrès per la dona.
D’aquest ampli programa s’han desenvolupat els cursos de prevenció i atenció a l’estrès per
dones en situació d’alt risc (30 hores) i el curs de lideratge per la dona (45h). Els dos cursos s’han
realitzat des de l’any 2005 atenent a 103 i 137 persones respectivament.
També s’han realitzat, des de l’any 2005, 42 cercles de dones i d’altres activitats de participació
femenina i de promoció de la labor de cuidadora de la vida de la dona amb una participació de 546
dones.
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8.- RECURSOS
La labor de la Fundació ha estat possible durant aquests cinc anys gràcies a:
- El compromís i dedicació d’un equip multidisciplinari de professionals de la salut, les ciències socials,
l’educació i les ciències empresarials que han desenvolupat totes les tasques en qualitat de
voluntariat, des de l’equip gestor fins els terapeutes i el personal administratiu.
- L’aportació econòmica dels Amics de la Fundació Aroa amb un compromís periòdic (mensual,
trimestral o anual).
- Les donacions particulars ja siguin en immobilitzat material o immaterial.
- La col·laboració amb altres entitats amb les que compartim recursos o serveis.

Recursos de infraestructura
La seu social de la Fundació Aroa està situada al carrer Diputació 466, 2º 4a, 08013 de Barcelona. En
aquest local es disposa d’un despatx d’administració i sala de reunions.
El desenvolupament de la programació es realitza al centre d’atenció situat al carrer Maspons núm.
9-11, entresòl 1ª, 08012 de Barcelona. Aquest centre disposa d’una sala de formació i d’una sala de
consulta terapèutica.
La Fundació Aroa també compta amb la cessió d’espais per part d’altres entitats en cas que sigui
necessari per les característiques concretes d’alguna de les activitats.

Recursos econòmics
Els recursos econòmics de que disposa la Fundació Aroa provenen dels beneficis obtinguts en les
activitats, no assistencials, que la Fundació Aroa ofereix a la població en general (d’aquests es
destina un 30% al sosteniment de la pròpia activitat i el 70% restant es reinverteix als programes per a
col·lectius d’alt risc), les aportacions econòmiques del Amics de la Fundació Aroa (donacions fixes de
periodicitat mensual, trimestral o anual) i de les donacions puntuals particulars.
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Recursos humans
La Fundació Aroa compta amb un equip de gestió i organització dels programes que oferta, així
com una assistència tècnica de professionals especialitzats: metges psicòleg, diplomats d’infermeria,
dietistes i terapeutes en les matèries pròpies. Aquests grups d’intervenció són els que apliquen les
estratègies i accions per la consecució dels objectius inicialment marcats en el programa.
El perfil de professionals de referent tècnic és el de llicenciat o diplomat, que du a terme, entre
d’altres ja descrites al programa, les accions de formació i orientació.
També es compta amb un equip de col·laboradors i voluntaris que realitzen accions de suport,
acompanyament als participants del programa, formació en habilitats socials, llengua, etc.
El grup de voluntaris està format, actualment, per vint persones que ja han rebut formació específica
en la matèria abans d’incorporar-se al programa. Aquest equip de voluntaris realitzen tasques de
docència, gestió i administració.
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Equip gestor

Maite Cayuela Torrella

Antoni Pociello Manonelles

Presidencia i Direcció

Vice-presidencia i Direcció administrativa
Consultor i assessor d’ empreses.

Diplomada en Infermeria, Postgrau en Salut Comunitària

Màster en direcció d’empreses per ESADE

Terapeuta de flors del Dr.Bach, Reflexoterapeuta

Coach i mestre d’Ikebana

Comunicadora

Adela Viniegra Domínguez

Caterina Cayuela Torrella

Tresoreria i Direcció Marketing

Secretaria i Direcció Projectes

Metgessa de família

Assessora pedagògica

Màster en teràpies alternatives

Secretaria de direcció

Especialitzada en oligo i fitoterapia

Terapeuta de massatge holístic

Comunicadora

Neus Pociello Cayuela

Joana Cayuela Torrella

Coordinadora i Relacions externes

Consellera

Diplomada en Dietètica i Nutrició humana

Diplomada en Infermería

Terapeuta especialitzada en apoderament

Reflexoterapeuta

femení i medicina ancestral

Terapeuta d’harmonització energètica

Kristel Klein Hesselink
Secretaria de direcció
Diplomada en Turisme
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Col·laboradors i voluntaris
Daniel Alvés, enginyer informàtic
Martial Bechiau, consultor d’empreses,coach personal i professor de ioga
Adelina Cardona Prat, infermera especialitzada en pediatría i docent.
Joan Carles Cayuela Torrella, director comercial.
Marisol Casablanca Penyalvert, directora d’Aynievents
Paul Charbonneau Cayuela, informàtic
Norma Damas Rojas, administrativa
Manolita Domínguez, llicenciada en Magisteri
Laura Fernández Cuevas, administrativa
Lisa Guerrero, llicenciada en psicología, psicoterapeuta i terapeuta d’harmonització energètica
Farah Hamed, actriu i ballarina especialtizada en dansaterapia.
Valeria Iriarte, entrenadora personal formada en Pilates, Body Balance, Esferodinamia i Expressió Corporal.
Phillipe Marchal , programador web i ballarí.
Susanna Martínez Vilagrassa, llicenciada en filosofía i terapeuta d’harmonització energética i integració memorial
David Medina Chacón, comunicació i coordinació d’esdeveniments
Oscar Medina Chacón, dissenyador gràfic
Catherine Orue,llicenciada en biotecnología alimentaria, docent i traductora.
Nuria Pociello Cayuela, pedadoga
Pau Pociello Cayuela, comptable i xef.
Leandro Prieto, llicenciat en Filosofia i Teologia
Rosa Mª Pons, professora de Ioga i artista de vitralls.
Maritza Reategui, auxiliar administrativa.
Cristina Riba, tècnic de recursos i cooperació internacional.
David Romero Bergua, comunicació.
Carmen Luisa Solano Mancebo, llicenciada en educació especial, logopeda.
Sofia Soler Ramirez, modista.
Daniel Viniegra Domínguez, Bachelor in Business Administration i director d’Oportuna Marketing,S.L
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Associasionisme
Han col·laborat i/o col·laboren amb la Fundació Aroa altres entitats sense afany de lucre (Federació
d’entitats Bolivianes a Catalunya, Agrupació de professionals pel Ben-estar, Associació La Magarrufa,
Fundació Familias Unidas, Moviment humanista, Convergència de les Cultures, Un món sense guerres i
sense violència,...) i privades (Ondho, Aynievents, Barcelona Dance, Bar Restaurant Menage a Trois,
Alborada, Centre Salut Aulaga,Centre Magenta,...)
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Volem agrair a totes les persones i entitats que durant aquests cinc anys ens han acompanyat
recolzant la labor de la Fundació Aroa i que, any rere any, han fet possible que la seva missió arribi a
més persones. També a tots aquells, que heu volgut restar a l’anonimat, però que la vostra presència i
recolzament han estat decisius i constants.
A tots els que creieu que es possible un món de respecte cap a nosaltres mateixos i l’entorn, un món
amb una manera de fer i de viure que fomentin l’Equilibri, el Benestar i la Pau de les persones.

Moltes gràcies a tots pel vostre esforç, dedicació i compromís!
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