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L’objectiu d’aquest projecte és oferir un servei d’atenció als 

trastorns psicosocials de qualitat a aquelles persones en 

situacions de vulnerabilitat o risc social, assegurant que no 

queden excloses per raons econòmiques, culturals, socials, de 

gènere, d’edat ni de cap mena. 

Les persones beneficiàries d’aquest projecte han tingut accés a 

la consulta de Medicina Integrativa de l’entitat, on reben una 

atenció hol·lística centrada en la persona, gratuïta o en 

condicions econòmiques reduïdes, en funció de les seves possibilitats.  

 

Al llarg d’aquest any s’han acollit a aquest projecte a 193 persones. D’aquestes  un 76% 

han estat dones. L'interval d'edat ha estat entre els 19 i els 86 anys, i presentaven 

patologies molt diverses, entre les que destaquen els trastorns de l'estat d'ànim, trastorns 

afectius depressius, d'ansietat, fibromiàlgia, dolor crònic, Alzheimer i Parkinson. L'àmbit 

territorial ha estat principalment la província de Barcelona. 

 

La participació per especialitats ha estat la següent: 
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Aquest projecte promou activitats comunitàries, educatives, 

lúdiques i participatives que afavoreixen la prevenció dels 

trastorns psicosocials fomentant hàbits i estils de vida 

saludables, oferint recursos a les persones en matèria de gestió 

personal, que faciliten la preservació de la pròpia salut i 

sensibilitzant,sobre la prevalença d'aquestes afectacions i els 

factors de risc que les generen.  

Han participat de les activitats d’aquest projecte un total de 188, derivades en un 97% pels 

Centres d’atenció primària, de Serveis Socials, i de Salut Mental del territori. 

 

Espais de Respiració i Relaxació                                                                             

S’han impulsat dos grups oberts a tota la 

població per aprendre eines pràctiques de 

relaxació per afrontar l’estrès i l’angoixa. Han 

participat un total de 111 persones  (72 al 

Districte de l’Eixample i 39 al Districte de 

Gràcia).  

 

Tallers de Respiració i Relaxació                                                                              

S’han realitzat dos tallers de 3 hores a l’Espai Social Sagrada Família on han participat un 

total de 22 persones grans d’entre 74 a 91 anys.  

 

Cicle de Cuina i malalties cròniques                                                                               

S’han realitzat tres tallers de 6 hores sobre Cuina i Colesterol, 

Cuina i Hipertensió i Cuina i Diabetis. Els tallers s’han dut a 

terme a l’Espai Social Sagrada Família i hi han participat un 

total de 23 persones. 

 

Passejades per Barcelona                                                                                   

S’han realitzat cinc sortides per diferents espais 

emblemàtics de la ciutat: a Collserola, el Born, als 

Jardins de Montjuïc, a El Call i al Laberint d’Horta. Han 

participat d’aquesta activitat de promoció de la salut un 

total de 41 persones. 
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Aquest programa engloba dos projectes de prevenció i atenció 

de trastorns psicosocials que afecten a les dones, fomentant la 

reducció de les desigualtats de gènere que mantenen i/o 

augmenten el seu risc. 

Les destinatàries han estat 489 dones que viuen o han viscut 

violència masclista, que estan en risc d'exclusió social, així com 

situacions d’adversitat o crisi. 
 

 

Projecte Dona, coneix-te!           Aquest projecte és un recurs que incideix en la 

prevenció i l'atenció dels trastorns psicosocials, derivats 

de l’estrès post-traumàtic que afecta a les dones que 

viuen situacions de vulnerabilitat. És una proposta de 

treball educatiu vivencial que s’integra al pla d’acció de 

serveis i entitats per assolir una atenció integral, a 

través d’incorporar metodologies d’intervenció  

innovadores, que provenen d’una adaptació de les eines 

d’empoderament de la cultura femenina ancestral. 

Les activitats que s’han realitzat en el marc d’aquest projecte són: 

Activitats Format Data Lloc Nº Participants 

 
Cercle de Dones 

8 sessions 
de 3h 

Inici 8 febrer Centre atenció Aroa 41 

Formació Cercle de Dones 5 sessions 
de 2h 

Inici 4 febrer Centre Cívic Matas i Ramis 11 

Taller Dona coneix-te 9 sessions 
de 2h 

Inici 5 març Seu Districte                     
(PIAD Nou Barris) 

13 

Taller Dona coneix-te 9 sessions 
de 2h 

Inici 1 
d’octubre 

Centre Cívic Pere IV (PIAD 
Les Corts) 

17 

Sessió Dona coneix-te 3h 11 d’abril Troba’T (Mas Guinardó) 26 

Sessions Dona coneix-te 23 sessions 
de 2h 

Inici 14 gener De La Mà                        
(Centre atenció Aroa) 

8 

Sessions Dona coneix-te 16sessions 
de 2h 

Inici 16 de 
maig 

De La Mà (Espai 210) 10 

Despertar la Deesa Interior 4 sessions 
de 2,5h 

Inici 15 maig Centre atenció Aroa 6 

Despertar la Deesa Interior 10 sessions 
de 2,5h 

Inici 2 octubre Centre atenció Aroa 11 

Despertar la Deesa Interior 
(residencial) 

18h Del 11 al 13 
d’octubre 

Crespià, Girona 6 

Taller d’Art teràpia per dones 7sessions 
de 2h 

Inici 21 febrer Centre atenció Aroa 6 

Taller d’escriptura creativa 
per dones 

5 sessions 
d’1,5h 

Inici 14 de 
novembre 

Espai 210 12 

Espai Mima’T 1,5h 14 de març Espai 210 13 

Taller Danses de feminitat 1,5h 14 de març Espai 210 21 

Dinamització Cinefòrum: Las 
mujeres de verdad tienen 

curvas 

2h 31 de maig Biblioteca Mercè Rodoreda 
(St.Joan Despí)- Assoc. 

dones Montserrat Roig 

31 

Dinamització: La 
representació dels cossos de 
les dones a la publicitat 

1,5h 5 novembre Centre Cívic Sagrada Família 16 

Nº Activitats                                       12 (87 sessions)  Nº Participants 244 
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Projecte IDEA (Intervenció amb dones per l’Empoderament i l’Acció) 

Des d’aquest projecte, impulsat conjuntament amb l’Associació Hèlia i el Gabinet 

d’Advocades Assessores, s’ofereixen diversos recursos adaptats a les necessitats de les 

dones que han patit o pateixen violència masclista: atenció psicoterapèutica individual i en 

grup, assessorament jurídic i activitats de relació social; per altra banda, contempla un 

programa de prevenció i una xarxa de suport de dones voluntàries sensibilitzades per 

acompanyar a les dones que viuen situacions de violència masclista. 

En el marc d’aquest projecte s’han realitzat les següents activitats. 

 Activitats Format Data Lloc Nº 
Participants 

Acollida al projecte Entrevist

a (1h) 

Anual Centre atenció 

Aroa/Espai 210 

79 

Atenció psicoterapèutica 

individual 

337 

sessions 
(1,5h) 

Anual Centre atenció Aroa 28 

Grup suport psicosocial DeLaMà 25 
sessions 
(2h) 

De gener a 

juliol 

Espai 210 6 

Grup suport psicosocial DeLaMà 17 
sessions 
(2h) 

De gener a 

maig 

Espai 210 7 

Grup suport psicosocial DeLaMà 11session
s (2h) 

De setembre 

a gener 

Espai 210 8 

Xerrada: Mecanismes seguretat 1sessió 

(2h) 

24 gener Espai 210 25 

Xerrada: Violència Masclista i 

abordatge del fenòmen 
1sessió 

(2h) 
11 abril Centre Cívic Drassanes 10 

Xerrada: Com afecta a la salut de 

les dones la violència sexual? 
1sessió 

(2h) 
22 maig Centre Cívic Sagrada 

Família 

42 

Xerrada: Nens i nenes víctimes de 

violència de gènere en la parella 
1sessió 

(2h) 
10 juliol Espai 210 37 

Concurs: Busquem una IDEA  30 de maig ------------ 11 

Nº Activitats                                      10 (474 sessions)  Nº Participants 245 
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Aquest programa té com a finalitat acompanyar a l’infància i 

l’adolescència que pateix  o es troba en situació de risc de patir 

algun tipus de transtorn psicosocial. Aquesta situació augmenta 

la seva vulnerabilitat que dificulta el seu desenvolupament ple.  

Les persones destinatàries dels dos projectes d’aquest programa 

han estat 61 nens i nenes d’edats compreses entre els tres i els 

deu anys, 110 noies i nois d’entre 14 i 17 anys i 22 pares i    

mares. 

Damara   

Aquest projecte engloba accions d’atenció individual i en grup, així de suport a les famílies 

en matèria d’orientació  i formació al desenvolupament d’habilitats parentals. El projecte es 

fonamenta en tres pilars principals: l’atenció individualitzada, l’abordatge interdisciplinari i 

l’acció coordinada entre tots els agents implicats. 

 

                                                   
Activitats 

Format Data Lloc Nº Participants 

 

Acollida/Valoració 

11sessions Anual Centre atenció Aroa 11 

ICSM (indvidual) 59sessions Anual Centre atenció Aroa 5 

Psicopedagogia (individual) 13sessions Anual Centre atenció Aroa 6 

Orientació familiar 50sessions Anual Centre atenció Aroa 12 

Formació pares i mares 1sessió 

(3h) 

10 de maig Centre atenció Aroa 7 

Nº Activitats 5 (134sessions) Nº Participants 25 
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Coeducació a l’Adolescència                                                                                           

Des d’aquest projecte es promou la construcció de relacions igualitàries i la prevenció de la 

violència de gènere als instituts i a les escoles d’educació primària, a través de tallers i 

jornades que faciliten eines i recursos per la reflexió entorn els estereotips de gènere i la 

identificació de situacions discriminatòries . 

Activitats Format Data Lloc Nº Participants 

 

Taller Fes-ho per Mi? 

1 sessió 

(2h) 

6 

novembre 

IES Margarida Xirgu 

(Hospitalet) 

25 (3r ESO)   

Taller Fes-ho per Mi? 1 sessió 

(2h) 

20 

novembre 

IES Margarida Xirgu 

(Hospitalet) 

25 (4rt ESO) 

Taller Fes-ho per Mi? 1 sessió 

(2h) 

22 

novembre 

IX Fòrum contra les 

violències de gènere 

(Espai F.Bonnemaison) 

21 (2n Batxillerat) 

Taller Sex Symbol 1 sessió 

(2h) 

22 

novembre 

IX Fòrum contra les 

violències de gènere 

(Espai F.Bonnemaison) 

19 (1r Batxillerat) 

Taller Sex Symbol 1 sessió 

(2h) 

22 

novembre 

IX Fòrum contra les 

violències de gènere 

(Espai F.Bonnemaison) 

20 (1r Batxillerat) 

Jornada del Color en 

Família 

1sessió 

(3h) 

4 juliol Centre atenció Aroa 25 participants 

(famílies) 

Jornada Marae, Educació 

emocional per la Pau 

1sessió 

(3h) 

25 d’abril Centre atenció Aroa 32 participants (nens 

i nenes de 8 a 

10anys) 

Nº Activitats 7 NºParticipants 167 
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Arrel del treball comunitari que realitzem al barri de Sagrada 

Familia, aquest any s’ha consolidat el treball d’intervenció amb 

persones grans per tal d’incidir en la reducció del risc psicosocial, 

fomentar l’envelliment actiu i la participació de les persones 

grans. En aquest marc s’han impulsat dos projectes: Savieses, 

càmera en mà i Vincles, aquest darrer en fase de disseny durant 

el 2013 i amb previsió d’inici al mes d’abril de 2014.      

                                          

Savieses, càmera en mà. 

Aquest projecte vol incidir en la situació d'aïllament que pateixen les persones grans 

facilitant la recuperació de la seva xarxa i participació social a través d'una metodologia 

que té com a eina l'ús de les TIC i la comunicació audiovisual, on les persones beneficiàries 

han esdevingut protagonistes i creadores d'un documental que narra les seves històries de 

vida, i que posteriorment han compartit amb els joves i infants del barri, transmetent el 

valor de la seva veu i experiència a la societat. Les persones beneficiàries del projecte han 

estat: 11 persones grans que han participat del taller (8 de les quals han participat del 

documental),  59 persones grans que han participat de manera secundària durant el procés 

de rodatge del documental, 75 persones que han participat de l'acte de presentació del 

documental ( 8 de febrer de 2014) i 175 nens i nenes de 1er a 6è de primària de l'Escola 

Inmaculada Vedruna i L'Escola Mireia que han participat de les activitats d'intercanvi 

intergeneracional on s'ha projectat el documental i s'ha fet un debat posterior entre els 

nens i nens i les persones protagonistes del documental (febrer i març 2014). 

El projecte compta amb una pàgina web www.saviesescameraenma.org i la presentació del 

documental es pot visualitzar a http://youtu.be/dmqmAWKkygE 
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Aquest programa integra diverses accions de prevenció i atenció 

als trastorns psicosocials de les persones cuidadores, així com la 

seva formació i capacitació per la cura i l’acompanyament  a 

persones grans dependents.   

Un total de 402 persones han participat del projecte; un 74% de 

les quals han rebut la formació per persones cuidadores i el 26% 

ha participat del programa de suport i prevenció de riscos   

psicosocials. 

 

Activitats Format Data Lloc Nº Participants 

Formació capacitació I 10 

sessions 

(35h) 

Anual Casa Sant Felip Neri 298 

Formació capacitació II Sessió 

mensual 

(4h) 

Anual Diversos 66 

Alfabetització digital 4 sessions 

(2,5h) 

Anual Espai Social Sagrada 

Família 

22 

Espai de support per 

persones cuidadores 

10 

sessions 

(1,5h) 

Anual Espai Social Sagrada 

Família 

8 

Curs d’inserció laboral 6 sessions 

(2h) 

Del 8 

novembre 

al 20 

desembre 

Espai 210 I Espai Social 

Sagrada Familia 

12 

Nº Activitats 5 NºParticipants 167 
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Aquest projecte impulsa activitats de reflexió i socioeducatives 

que promouen la Cultura de la Pau, l’Ecología, els Valors Humans 

i les eines de gestió personal i comunitàries que provenen del 

coneixement ancestral de l’humanitat adreçades a diversos 

col·lectius (nens i nenes, adults,...).  

 

En aquest període aquest projecte ha atès a 151 persones i s’ha 

estat treballant en l’avaluació de l’acció dels darrers dos anys i la 

reformulació del Projecte Marae: Educació Emocional per la Pau per tal d’ampliar, el proper 

2014, la seva acció a més centres educatius de la província de Barcelona. 

 

Activitats Format Data Lloc Nº Participants 

Trobada pràctica Haka 

(cultura ancestral maorí) 

4 sessions 

(4h) 

Febrer, 

març,abril i 

juliol 

Casa Sant Felip Neri i 

Montserrat. 

48 

Celebració equinoci de 

primavera 

Sessió 

(3h) 

24 març Montserrat 9 

Celebració solstici d’estiu Sessió 

(3h) 

22 juny Casa Sant Felip Neri 13 

Celebració equinoci de 

tardor 

Sessió 

(3h) 

26 octubre Pineda de Mar (platja) 16 

Cercle pel Canvi (trobades 

de reflexió entorn els 

canvis que volem construir 

a la nostra societat) 

6 sessions 

(2-3h) 

Febrer, 

març,abril,

maig,juny i 

juliol 

Centre d’atenció Aroa 65 

Nº Activitats 5 (13 sessions) NºParticipants 151 
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Creiem que l’acció conjunta i el treball en xarxa, entre tots i 

totes els que conformem la comunitat, és el que ens permet  

generar projectes de major impacte en la qualitat de vida de les 

persones. Per això, estem presents en diferents grups de treball 

de desenvolupament comunitari, organismes de participació i 

xarxes de treball.  

 

 

Actualment formem part i participem activament de:  
 

 United Nations Global Compact 

 Consell de Dones del Districte de l’Eixample 

 Consell de Salut del Districte de l’Eixample  

 Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

 Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violencia vers les dones  

 Xarxa DosDeu 

 Plataforma unitària contra les violències de gènere   

 Triskell-SDHH per la protecció dels Drets humans 

 Pla Comunitari Sagrada Familia (Taula de Salut, Comissió de dones i Comissió de Gent Gran)  

Gràcies a aquests punts de trobada, treballem conjuntament amb: 

 Espai 210  

 Punts d’informació i atenció a la dona.  

 EAP Roger de Flor  

 Espai Social Sagrada Família. 

 Fundació Catalunya La Pedrera 

 APDE (Associació per la dona efectiva)  

 Agencia de Salut Pública de Barcelona. 

 Associació Hèlia 

 AVV Sagrada Família. 

 CAP Sagrada Família. 

 CSMA Dreta de l’Eixample  

 Casa Sant Felip Neri (Congregació de 

Religioses Filipenses).  

 CEIP Inmaculada Vedruna 

 Farmacia Madroñal 

 Grandmother’s Healing Haka Charitable 

Trust 

 Obra Social Inmaculada Concepció. 

 

També en aquest marc, l’entitat ha gestionat juntament amb l’AVV Sagrada Família i 

l’Associació Hèlia, l’equipament sociocultural municipal, Espai 210. 
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Des de l’acció comunitària hem organitzat i participat de les següents activitats: 

 

Activitats Data Lloc Nº Participants 

Treu-te la bena! 8/3/2013 Sagrada Familia | Plataforma 

contra les violències de gènere 

Activitat al carrer 

Celebració 8 de març i 

Mostra d’entitats 

9/3/2013 La Concepció | Consell Dones 

Eixample 

Activitat al carrer 

Dona’T Espai 14/3/2013 Espai 210 | Pla Comunitari  86 

Per Festa Major... Fem 

Salut! 

27/4/2013 Sagrada Família | Pla 

Comunitari 

Activitat al carrer 

Fem Salut (Educació 

nutricional) 

26/4/2013 Mercat Sagrada Família 105 (3 i 4art 

primària) 

18ª Mostra d’Associacions 

de Barcelona (La Mercè 

2013) 

21, 22, 

24/9/2013 

Plaça Catalunya Activitat al carrer 

Festes Tardor Sagrada 

Família 

19/10/2013 Sagrada Família | Pla 

Comunitari 

Activitat al carrer 

Cercle Internacional de 

Dones per la Dignitat 

Humana 

8-

10/11/2013 

Suïssa | Triskell-DHH 36 

Dones en So de Pau | 

Jugant amb els rols de 

gènere 

12/11/2013 Centre Cívic SaFa/Comissió 

Dones 

59 (6è primària) 

Dones en So de Pau | 

Exposició La representació 

dels cossos de les dones 

5/11-

25/11/2013 

Centre Cívic Sagrada Familia Exposició oberta 

IX Fòrum contra les 

violències de gènere 

21,22 i 

23/11/13 

Espai Francesca Bonnemaison Activitat oberta 

El cove dels desitjos de 

Nadal 

12/12/2013 Sagrada Família | PDC Activitat al carrer 

Nº Activitats 12 NºParticipants 151 + activitats 

al carrer 
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Aroa són totes aquelles persones que contribueixen a que la seva 

missió sigui possible; ja sigui donant el seu suport econòmic com 

aportant la seva experiència professional i/o vital de manera 

solidària a través d’un voluntariat. 

Tots els projectes i les iniciatives socials de l’entitat són possibles 

gràcies a aquest compromís, és per això, que realitzem activitats 

d’interès pels Amics i Amigues de la Fundació Aroa i 

desenvolupem un Pla de Voluntariat que contempla accions d’acollida, formació i 

participació perquè totes i tots Som Aroa. 

Amics i Amigues de la Fundació Aroa 

Activitats Data Lloc Nº Participants 

Cinefòrum: El fin es mi principio 1/3/2013 Espai 210 9 

Cinefòrum: Mushpush    30/9/2013 Espai 210 10 

Sortida a la natura 9/3/2013 Collserola 11 

Sortida a la natura 12/5/2013 Tiana 14 

Sortida a la natura 17/11/2013 Parc Sant Llorenç de 

Munt i l’Obac 

10 

Amor, Abundància i Gratitud 23 i 24/3 Montserrat 14 

Creant la teva Vida (residencial) 14-21/7 Montserrat 8 

Autoestima i Relacions 10/10-

19/12 

Centre atenció Aroa 5 

Creativitat i Artesania 9/10-18/12 Centre atenció Aroa 7 

Nº Activitats 9 NºParticipants 88 
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Voluntariat 

Perfil de les persones voluntàries Nº Persones 

Psicòleg/oga 7 

Psicoterapeuta 1 

Metge/essa 2 

Infermer/a 3 

Educador/a social 3 

Treballadora social 1 

Psicopedagoga 1 

Pedagoga 2 

Art terapeutes 3 

Terapeutes  

(disciplines complementàries) 

3 

Mediadors/es interculturals 2 

Tècnic/a gestió projectes 2 

Tècnica RSC | Marketing 2 

Tècnica RRHH 1 

Disssenyador/a gràfic i web 2 

Traductora 1 

Administratiu/va 5 

Suport a l’aula i actes al carrer 19 

Nº Persones voluntàries 2013 60 
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Voluntariat 

Activitats Data Lloc Nº Participants 

Acollides Anual/55sessions Centre atenció 

Aroa/Espai 210 

55 

Sessió informativa 29/4/2013 Espai 210 10 

Sessió informativa 12/6/2013 Espai 210 12 

Monogràfic:Eines d’auto 

coneixement amb perspectiva de 

gènere (4h) 

14 i 21/2/2013 Centre atenció Aroa 13 

Igualtat de Drets i No 

Discriminació 

25/4/2013 OND 16 

Monogràfic:Acompanyament a 

dones víctimes de violència de 

gènere (3h) 

9/5/2013 Espai 210 18 

Taller Integració Cognitiva 

Sensorio Motriu 

30/5/2013 Espai 210 7 

Monogràfic: La perspectiva 

hol·lística en l’atenció a les 

persones I (6h) 

13 i 14/9/2013 Centre atenció Aroa 14 

Monogràfic: Recursos d’atenció a 

les dones que pateixen violència 

(3h) 

29/11/2013 Espai 210 15 

Monogràfic: La perspectiva 

hol·lística en l’atenció a les 

persones II (6h) 

13 i 14/12/2013 Espai 210 13 

Jornada SOM AROA 3/3/2013 Sant Cugat 12 

Jornada SOM AROA 18/5/2013 Sant Cugat 17 

Festa d’estiu 6/7/2013 Casa Espiritualitat 

Felip Neri 

42 

Nº Activitats 11(68sessions) Nº Participants 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª, Barcelona   Tel.669.05.75.40                                                   
Correu @: aroa@fundacioaroa.org   www.fundacioaroa.org 

mailto:aroa@fundacioaroa.org


Finançadors públics 

Hem rebut el suport de l’Institut Català de les Dones (Generalitat 

de Catalunya), de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de 

Barcelona (Districte de l’Eixample, Districte de Gràcia, Districte 

d’Horta-Guinardó, de l’Àrea de Qualitat de Vida i Esports i de 

l’Àrea de Dona i Drets Civils). 

. 

Finançadors privats 

Es tracta d'empreses i entitats socials que sol·liciten els recursos i serveis de la Fundació 

Aroa, i contribueixen d'aquesta manera a sostenir els projectes i la missió de l'entitat.  

Enguany  han col · laborat Fundació Salut i Comunitat, QSL Serveis Culturals, Associació de 

dones Montserrat Roig, Associació Hèlia i Farmàcia Madroñal. 

 

Orígen dels ingressos i distribució de les despeses 
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43% 

13% 

30% 

14% 

Orígen dels Ingressos 

Donatius 

Subvencions: Institucions públiques 

Subvencions: Institucions privades 

Serveis 

79% 

17% 

4% 

Distribució de les despeses 

Missió | Acció Social 

Gestió 

Captació fons 
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