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Aquest programa ha seguit incidint en la prevenció primària i 

secundària dels trastorns psicosocials, a través d’accions que s’han 

adreçat a la detecció precoç, la generació de conductes proactives 

per la salut biopsicosocial en la població, així com espais de llarga 

durada, centrada en la persona i coordinada amb els serveis. 

 

Concretament s’han realitzat:  

 

- SAPP, Servei d’Atenció Psicosocial Precoç: servei per a persones 

afectades per trastorns ansiosos- depressius vinculats a la situació 

personal (familiar, laboral..) i social. Mirant les dades recollides, cal subratllar que al llarg 

d’aquest any s’han acollit a aquest programa 73 persones, 75,3 derivades dels serveis i  11% 

des d’altres entitats. Un 76,6% han estat dones i un 23,4% homes. L'interval d'edat ha estat 

entre els 30 i els 60 anys, i presentaven patologies molt diverses, on hi predominen 

majoritàriament l’ansietat, depressió, l’estrès crònic, els trastorns afectius i les addiccions, 

destacant que el 42,5% viuen o han viscut situació de violència masclista. 

 

- Grup de trobada i suport mutu i xerrades de promoció de la salut: sensibilització i promoció 

de canvis en la conducta de les persones participants, a traves de l’adquisició de competències 

de gestió de l’estrès i d’afrontament a l’adversitat, contribuint a evitar l’evolució de la malaltia 

a estadis més avançats. Han participat un total de 40 persones, derivades principalment des 

dels serveis i entitats (74,2), destacant que la majoria de participants es troben en una 

situació de crisis econòmica (61,1%) o pateixen una patologia física greu (16,7%). 

 

- S’ha treballat amb els serveis i les entitats de la xarxa comunitària per la creació d’un 

protocol de detecció precoç dels trastorns psicosocials. Aquest procés no s’ha finalitzat, ja que 

per tal que sigui útil per tots els agents requereix d’una ampliació del temps inicialment previst 

per la fade de identificació i disseny. 

 

La participació per especialitats ha estat la següent: 

 

 

43%

5%

40%

8%
4%

Medicina Integrativa

Medicina Preventiva

Psicoteràpia

Reflexoteràpia

Massatge hol·lístic
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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  326 
persones, derivades pels serveis públics d’atenció a les persones i 

entitats socials, amb les que treballem en xarxa, ja que 
constitueixen un recurs complementari d’intervenció en aquests 
àmbits. El 86,6% dels participants han estat dones i el 13,39% han 

estat homes. 
 

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. Un dels grups s’ha realitzat en el barri de Gràcia on hi han 

participat un total de 89 persones i d’aquets total un 70,3% eren residents del mateix,  i l’altre 

grup s’ha realitzat en el barri de la Sagrada Família on hi han participat un total de 109 

persones i un 77,42% del total eren residents del mateix. D’aquets dos grups un 85% han 

estat dones.   

Taller d’introducció als mandales 

S’ha creat un espai anual on s’ha desenvolupat un total de 23 sessions on les persones 

participants han après a desenvolupar la creativitat personal, la concentració i la memòria 

visual. Han participat d’aquesta activitat un total de 27 persones. 

Revitalitza’t  

On s’han treballat estratègies per afrontar els canvis a la vida, habilitats socials i assertivitat, la 

resiliència, entre d’altres en un llenguatge didàctic i incorporant tècniques senzilles de 

respiració i relaxació. Han participat d’aquesta activitat un total de 101 dones. 
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Aquest programa al llarg de l’any ha acollit 474 dones, d’ entre 13 a 

86 anys, de les quals el 96% provenen majoritàriament de la 

província de Barcelona i el 4% d'altres províncies i el 86,30% de les 

participants són dones ateses per serveis públics d’atenció a les 

dones o serveis generalistes d’atenció a les persones. 

Aquest doncs, engloba dos projectes: 

Projecte Dona, coneix-te  

Recursos especialitzats pels serveis públics d’atenció a les dones, 

que incideixen en la prevenció i l'atenció dels trastorns psicosocials, derivats de l’estrès post-

traumàtic que afecta a les dones que pateixen o han patit violència masclista, així com el 

derivat de les situacions discriminatòries fomentades per la desigualtat home-dona i 

agruejades per l’actual context socioeconòmic.  

Compta amb recursos, de diferent format, com els tallers Dona, coneix-te, l’Espai Mima’T o els 

Cercles de Dones, que s’integren en els plans d’acció i programació dels serveis. 

Projecte IDEA                                                                                                                                           

S’adreça a dones que pateixen violència masclista, i està impulsat per tres entitats: Advocades 

Assessores, Associació Hèlia i Fundació Aroa. 

Compta amb diversos serveis i recursos adaptats a les necessitats de les dones ateses: atenció 

psicològica, desenvolupada per l’equip de la Fundació Aroa; assessorament jurídic 

especialitzat; i també brinda una xarxa de suport de dones voluntàries sensibilitzades i 

formades, que acompanyen a les dones. 

Respecte la situació familiar de les dones que estan vivint violència masclista, el 4% es troben 

en convivència amb l'agressor, el 6% es troben en allotjaments d’acollida, el 64% viuen en un 

nou domicili, acollides per la família o xarxa social, i tenen  contacte amb l'agressor a través 

d’un punt de trobada o per règim de visites establert ja que tenen filles i fills, i el 26%  viuen 

també en un nou domicili, però no tenen contacte amb l'agressor per sentència d’ordre 

d’allunyament o pèrdua del dret a visites per altres motius. 
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Atenció terapèutica

Orientació a les famílies

Prevenció als centres
educatius

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 i dificulta el seu desenvolupament ple.  

El programa, que engloba els següents projectes, ha acollit a 399 

menors, d’edats compreses entre els 3 i els 18 anys, 63 famílies, 47 

professors i professores i 37 dones d’entre 23 i 57 anys amb perfils 

molt variables respecte el nivell d’estudis i la situació 

socioeconòmica.

Damara                                                                                                                                    

Acompanyament terapèutic, psicopedagògic 

i socioeducatiu a la infància i l’adolescència 

en risc psicosocial. Així com de suport a les 

famílies en matèria d’orientació  i suport pel 

desenvolupament d’habilitats parentals 

positives. Un 4% dels menors atesos es 

troben amb convivència del pare agressor, 

el 6% es troben en allotjaments d’acollida 

amb les seves mares, el 64% viuen en un 

nou domicili tenin contacte amb el pare i el 

26% viuen en un nou domicili amb ordre 

d’allunyament o pèrdua del dret de visites 

per part del pare. 

Coeducació                                                                                                                                      

Promoció de les relacions d’igualitàries i 

prevenció de les violències de gènere.                              

Acció als centres educatius.  

 

                                                                                                                         

 

 
 

54%
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Violència masclista a 
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En el marc d’aquest programa impulsem projectes de prevenció de la 

soledat i l’aïllament social de la gent gran, incidint en la reducció del 

risc psicosocial, fomentant l’envelliment actiu i la participació plena 

de les persones grans a la societat.  

Hi ha participat un total de 224 persones de les diferents activitats 

programades i un total de 201 nens/es i estudiants en les activitats 

intergeneracionals que s’han dut a terme als diferents  centres 

d’educació de la ciutat de Barcelona. 

 
Vincles 

Línia d’intervenció en xarxa, des d’on es vincula la participació activa dels serveis i entitats del 

territorio, i que s’articula en una acció educadora, adreçada a la gent gran, que aborda la 

solitud i promou la seva participació, com a una resposta a l’exclusió social. Al 2015 han 

participat al projecte 49 persones grans de les quals han participat activament de les sessions 

29 persones, en que el 68% d’aquestes viuen en solitud, de les quals el 77% es troben en 

solitud objectiva i el 23% en solitud subjectiva. La majoria de persones que han participat han 

estat dones (82%), d’entre 71 i 80 anys (53%) i en situació de viduïtat (33%), vivint en 

diferents barris del Districte de L’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Ciutat Vella, però totes elles 

tenint una vinculació amb el barri de Sagrada Família. 

La majoria de participants del projecte han estat derivades per el CAP de Sagrada Família 

(47%) i el CAP de Roger de Flor (35%). 

 

Savieses, càmera en mà. 

Acció socioeducativa que impulsa la prevenció de l’aïllament social de la gent gran, a través del 

relat de les seves històries de vida, la comunicació audiovisual i l’intercanvi intergeneracional. 

Ha tingut 17 persones beneficiàries de les quals 9 han participat en el documental final.  Ha 

participat un total de 129 infants i 72 adolescents, presentant-se el documental a 96 persones i 62 

persones adultes han participat en diversos cinefòrums. 

El projecte compta amb una pàgina web www.saviesescameraenma.org  
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i la versió curta dels documentals es pot visualitzar a:   

http://youtu.be/dmqmAWKkygE 

https://www.youtube.com/watch?v=jWbM_AvDW5I 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presència de l'entitat en els grups de treball de desenvolupament 

comunitari, organismes de participació, per potenciar el treball en 

xarxa i la incidència política. Creiem que és gràcies a la trobada i al 

treball conjunt que es poden generar projectes de major impacte 

en la qualitat de vida de les persones.                                                                                                                                                       

 

Activitats Data Lloc Nº Participants 

Dona’T Espai 12/3/2015 Comissió Dones PDC  87 

Per Festa Major... Fem 

Salut! 

18/4/2015 Sagrada Família | PDC Activitat al carrer 

Fira Solidària  

(Universitat Pompeu 

Fabra) 

15/10/2015 Campus Vila Olímpica Activitat al carrer 

Festes Tardor Sagrada 

Família 

20/10/2015 Sagrada Família | PDC Activitat al carrer 

    6    
Xarxa 
Comunitària 

19%

25%

28%

21%

4% 3%

Seguiment individual

Acció socioeducativa
(Vincles)
Acció socioeducativa
(Savieses)
Activitats
intergeneracionals
Activitats comunitàries

Activitats lúdiques
91%

9%

Solitud i Aïllament

Amb Xarxa

Situació Tipus d’intervenció 

mailto:aroa@fundacioaroa.org
http://www.fundacioaroa.org/
http://youtu.be/dmqmAWKkygE
https://www.youtube.com/watch?v=jWbM_AvDW5I


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

 

XX Mostra d’Associacions 

de la Mercè 

18-24/9/2015   

Dones en So de Pau  3-24/11/2015 Comissió Dones | PDC 62 

Sessió stand Acord Ciutadà 

Barcelona Inclusiva 

22/4/2015 Torneig de Tenis Condes 

de Godó 

Activitat oberta 

Stand Roses Solidàries 

Sant Jordi 

23/4/2015 Rambla Catalunya Activitat oberta 

X Fòrum contra les 

violències de gènere 

12-14/11/2015 Espai Francesca 

Bonnemaison 

Activitat oberta 

Punt d’informació al 

voluntariat 

Anual Centre Cívic Sagrada 

Família, Espai 210 

61 

Nº Activitats 10 NºParticipants 210+Activitat al 

carrer 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som 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 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. 

Hi ha participat un total de 209 persones amb perfils molt diversos, d’edats compreses entre 

19 i els 84 anys, de diferents orígens personals i trajectòries laborals i professionals. 

Amics i Amigues de la Fundació Aroa 

ACTIVITATS Data Lloc Nº Participants 

Cinefòrum: El exótico hotel 

Marigold 

29/11/2015 Espai 210 27 
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Trobada pràctica Haka 21/2/2015 Collserola 11 

Trobada pràctica Haka 22/2/2015 Collserola 9 

Trobada pràctica Haka 25/2/2015 Collserola 8 

Trobada pràctica Haka 23/2/2015 Collserola 10 

Trobada pràctica Haka 25/2/2015 Collserola 12 

Celebració del solstici d’estiu 21/6/2015 Collserola 14 

Nº Activitats 7 NºParticipants 91 

XERRADES I TALLERS Data Lloc Nº Participants 

Formació: Tècniques de lideratge i 

empoderament (HaKa) 

3 i 24/10/2015, 

7/11 i 11/12/2015 

Centre atenció Aroa 6 

L’Art de crear la teva Vida 

(residencial) 

20-22 /3/15 Montserrat 14 

Xerrada:Autoestima i relacions 

quan ens fem grans 

28/10/2015 Espai 210 11 

Xerrada: La vida afectiva i les 

emocions 

21/9/2015 Espai 210 10 

Nº Activitats 7 NºParticipants 41 

 

 

 
Voluntariat 

La participació i col·laboració de voluntariat ha estat per períodes més curts i un 26% no s’ha 

acabat incorporan. 

Perfil de les persones voluntàries Nº Persones 

Psicòleg/oga 6 

Psicoterapeuta 3 

Metge/essa 2 

Infermer/a 3 

Educador/a social 2 

Treballadora social 1 

Psicopedagoga 1 

Pedagoga 2 

Art terapeutes 2 

Terapeutes  
(disciplines complementàries) 

4 
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Mediadors/es interculturals 2 

Tècnic/a gestió projectes 3 

Tècnica RSC | Marketing 2 

Tècnica RRHH 1 

Disssenyador/a gràfic i web 3 

Traductora 1 

Administratiu/va 4 

Suport a l’aula i actes al carrer 20 

Nº Persones voluntàries 2015 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariat 

Activitats Data Lloc Nº Participants 

Sessions Informatives Anual/9 sessions Espai 210 79 

Monogràfics Formació al 

Voluntariat  

(4h): 

Atenció hol·lística 

Eines integratives d’atenció social 

Tècniques de prevenció i 

promoció de la salut. 

Igualtat i No discriminació 

Mediació Intercultural 

Tècniques creatives 

Autoconeixement amb 

perspectiva de gènere. 

Anual/8 sessions Espai 210 42 

Grup de supervisió Anual/5 sessions Espai 210, Centre 

d’atenció Aroa 

8 

Grup dinamització SOM AROA Anual/4 sessions Espai 210, Centre 

atenció Aroa 

27 

Jornada SOM AROA 27/6/2015 Sant Cugat 28 

Jornada Intercanvi sobre 

Voluntariat amb estudiants de 

16/11/2015 Espai 210 63 

mailto:aroa@fundacioaroa.org
http://www.fundacioaroa.org/


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

 

diverses Universitats de Romania 

Nº Activitats 6 (28 sessions) Nº Participants 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durant l’any 2015 hem rebut el suport de: 
 
    Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 

    Igualtat i Ciutadania (Diputació de Barcelona) 

    Secretaria de Familia (Generalitat de Catalunya) 

    Qualitat de Vida, Igualtat i Esports(Ajuntament  Barcelona) 

    Districte de l’Eixample (Ajuntament de Barcelona) 

    Districte de Gràcia (Ajuntament de Barcelona) 

                                                 Obra Social “La Caixa”                                                                 

                                              UPF Solidària 

                                            

S’ha iniciat la participació a: 

 

 Charter de la Diversitat 
 

S’ha consolidat la tasca de gestió de l’Espai 210, equipament sociocultural de l’Ajuntament de 

Barcelona, amb la creació per part de la gestora de l’Associació Xarxa DosDeu, integrada 

per diverses entitats que treballen al barri de Sagrada Família. 

 

S’ha mantingut la participació a: 
 

 Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violencia vers les dones  

 Plataforma unitària contra les violències de gènere 

 Triskell-SDHH per la protecció dels Drets humans  

 Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
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 Global Compact (ONU) 
 

També hem comptat amb el suport i la col·laboració de: 

Associació Hèlia 

AVV Sagrada Família 

CAP Sagrada Família 

Casa Sant Felip Neri 

Centre Cívic Drassanes 

Centre Cívic Sagrada Família   

C. Serveis Socials Dreta Eixample 

C. Serveis Socials Fort Pienc 

C. Serveis Socials Poblesec 

CSMA Dreta de l’Eixample 

EAP Roger de Flor  

Escola Inmaculada Vedruna   

Escola Mireia 

Espai 210  

Espai Social Sagrada Família 

Fundació Catalunya La Pedrera 

Fundació Equilibri 

PIADs (Ajuntament de Barcelona)  

Pla Comunitari Sagrada Família 

Servei de Convivència d’Horta Guinardó  

Universitat Pompeu Fabra 

Universitat de Girona 

CFGS La Salle-Gràcia 

Universitat de Barcelona 
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