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Barcelona, 29 de desembre de 2016

Benvolguts i Benvolgudes,
Em trobo novament escrivint aquestes línies amb molta satisfacció, sabent que
sumem a la nostra història un any més de treball i compromís amb les persones i
la societat.
Sumem ja 13 anys d’història, ens trobem a les portes de l’etapa de l’adolescència com
a entitat, un moment vital de canvi, energia, idees, obertura i consolidació.
L’any 2016 ha estat un any important per enfortir els projectes i l’acció social, on
hem centrat la mirada en millorar els sistemes de gestió i avaluació, la comunicació
i la participació de totes les persones que vivim el dia a dia de l’entitat, des de les
persones usuàries, voluntàries i activistes professionals fins als membres del
Patronat.
Des dels nostres inicis hem tingut una clara prioritat tan en l’acció directa amb les
persones i amb el compromís amb un canvi de paradigma en els sistemes d’atenció
a les persones. Després
Voldria agrair a totes les persones usuàries perquè, tot i ser les beneficiàries de l’acció
social de l’entitat, el compromís amb el seu procés de recuperació i els resultats
obtinguts en el seu estat de salut i benestar, són el motiu de seguir encoratjats i
encoratjades en la nostra tasca.
Agrair a l’equip, professional i de suport, l’acció solidària de voluntariat que
realitzen. Reconèixer la seva capacitat de seguir el què els diu el cor, d’entregar la
seva expertesa personal a una missió, i ser un motor d’energia inesgotable que fa
realitat la transformació social.
També agrair el suport institucional i de la xarxa de serveis i entitats, per la
confiança dipositada i la col·laboració per tirar endavant els projectes.
Posem ara la mirada a l’horitzó, on nous camins ens esperen, per seguir impulsant
projectes que responguin a les necessitats i als reptes socials que se’ns vagin
plantejant.

Maite Cayuela Torrella
Presidenta
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Acció per la Detecció Precoç dels Trastorns Psicosocials. 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

ADPTP

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

anus

s’han

acollit

al

programa

114

persones,

derivades

fonamentalment dels serveis i des d’altres entitats. Una majoria han estat dones i la
resta homes. L’interval d’edat ha estat entre els 30 y 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 gairebé la meitat viuen o han
viscut situacions 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 23 persones, derivades principalment dels serveis i entitats, i
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destacant que la majoria de participants es troben en una situació de crisis econòmica
o pateixen una patologia física greu.
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 d’identificació i disseny.
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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

Salut

saludables, oferint recursos a les persones en matèria de gestió

Comunitària

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 261 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.
Espai 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 i l’altre grup s’ha realitzat en el barri de la Sagrada Família amb un total de
78 sessions a les quals han participat un total de 191 persones.
Taller d’introducció als mandales
S’ha creat un espai anual on s’ha desenvolupat un total de 24 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 24 persones.
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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.

Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª - 08012 Barcelona
Tel.669.05.75.40
E-mail: aroa@fundacioaroa.org
Web: www.fundacioaroa.org

3

Aquest programa al llarg de l’any 2016 ha acollit 300 dones,
entre 13 i 86 anys, les quals provenen majoritàriament de la
província de Barcelona i la resta d’altres províncies. Un número

Dones

important 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 agreujades
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. Al 2016 han participat 180 dones. Concretament, 23 persones han sigut
beneficiàries de les 36 sessions del taller Dona, coneix-te
S’han realitzar 11 sessions de l’Espai Mima’t
amb la participació de 33 dones.
Finalment s’han realitzat 27 sessions del
Cercle de Dones on han participat un total
de 91 persones.
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Aquest any, a mes, s’han desenvolupat 19 sessions d’Art Teràpia per dones amb un
total de 11 participant i una sessió de formació professional que amb el títol de
“Violència Masclistes. Detecció i protocol d’actuació des de l’àmbit de salut, educació
i atenció social” han participat un total de 12 dones.
Projecte Dones Acció
S'adreça a dones que pateixen violència masclista. Compta amb diversos serveis i
recursos

adaptats

a

les

necessitats

de

les

dones

ateses:

atenció

psicològica,

desenvolupada per l'equip de la Fundació Aroa; compta amb una xarxa de suport de
dones voluntàries sensibilitzades i formades que acompanyen les dones. Durant el
2016 han estat un total de 120 persones beneficiàries de les activitats i accions.
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Aquest programa té com a finalitat acompanyar a la infància
i l'adolescència que pateix o es troba en situació de risc de
patir algun tipus de trastorn psicosocial. Aquesta situació
augmenta la seva vulnerabilitat i dificulta el seu ple

Infància i
Adolescència

desenvolupament.
El programa, que engloba els següents projectes han acollit a

727 menors, d’edats compreses entre els 3 i els 18 anys, 81 famílies

y 57

professors/res.
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 per al desenvolupament d'habilitats parentals positives. Un 4%
dels

menors

atesos

de

troben

en

convivència amb el pare agressor, el
6% es troba en allotjaments d'acollida
amb les seves mares, el 64% viuen en
un nou domicili tenint contacte amb
el pare i el 26% viuen en un nou
domicili amb ordre d'allotjament o
pèrdua dels drets de visita per part del pare.
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Coeducació (Projectes Altaveus per la Igualtat i #TICsenseRISC)
Promoció de les relacions igualitàries i prevenció de les violències de gènere.
IES Ausias March (Barcelona), IES Cornellà, IES Milà i Fontanals (Barcelona), IES
Joan Miró (Barcelona), IES Miquel Martí i Pol (Barcelona), Escola Pompeu Fabra
(Manlleu), Col·legi Mare del Diví Pastor (Capellades), IES Moises Broggi, Escola
Vedruna-Angels (Barcelona), PTT Manlleu Escola d’Adults.
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Formació professional
Accions de formació a professors i professores que treballen amb noies i nois, amb
l'objectiu de donar a conèixer els possibles trastorns que puguin afectar a la infància,
a l'adolescència i saber com
actuar

davant

d'aquestes

situacions. A més es faciliten les
eines

perquè

el

mateix

professorat pugui desenvolupar
accions de sensibilització al seu
alumnat

5

En el marc d'aquest programa impulsem projectes de prevenció
de la solitud i l’aïllament social de les persones grans,
incidint en la reducció del risc psicosocial, fomentant
l'envelliment actiu i la participació plena de les persones

Gent Gran

grans en la societat. Un total de 387 persones ha participat de
les diferents activitats programades

Vincles
Línia d'intervenció en xarxa, des d'on es
vincula la participació activa dels serveis i
entitats del territori, i que s'articula en una
acció educadora, dirigida a la gent gran,
que aborda la soledat i promou la seva
participació, com una resposta a la exclusió
Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª - 08012 Barcelona
Tel.669.05.75.40
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social. En 2016 han participat en el
projecte

40

persones

grans,

a

les

46

sessions, en el que moltes d’aquests viuen
en solitud, de les quals més de la meitat es
troben en solitud objectiva i algunes en
solitud subjectiva. La majoria de persones
que han participat han sigut dones d’edats
entre 70 i 91 anys, moltes en situació de viduïtat, i vivint en diferents barris del
Districte de l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Ciutat Vella, però totes elles tenen una
vinculació amb el barri de Sagrada Família.
La majoria dels participants al projecte han sigut derivats per CAP de Sagrada Família
i el Cap de Roger de Flor.
Savieses, càmera en mà
Acció comunitària socioeducativa que impulsa la prevenció de l’aïllament social de
les persones grans, a través del relat de les seves històries de vida, la comunicació
audiovisual i l’intercanvi intergeneracional . Ha tingut 19 persones beneficiaries de
les quals 5 han participat en el documental final.
En la presentació del documental en el
Centre Cívic Sagrada Família han assistit
un total 35 persones. A més, se han realitzat
4 sessions de Cinefòrum on han participat
113 nens/es de l’Escola Sagrada Família,
Grup “El Caliu”, Espai Social i Residència
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Sarquavitae. 59 estudiants de la Facultat de Treball Social de la UB i 62 persones
adultes.
Com

a

reconeixement,

aquest

any

el

projecte ha estat seleccionat entre 239
propostes, com a bona pràctica d'innovació
en la intervenció social per part de la
Taula del Tercer Sector Social (Taula del
Tercer Sector Social), organitzadora del V
Congrés del Tercer Sector Social i per tant
tindrà la possibilitat de presentar-se en U
Agora d'Experiències en el marc d'aquest Congrés que tindrà lloc durant el mes de
juny de 2016.
El projecte compta amb una pàgina web:
https://sites.google.com/a/fundacioaroa.org/savieses/

I la versió curta del document pot visualitzar-se en:
http://youtu.be/dmqmAWKkygE
https://www.youtube.com/watch?v=jWbM_AvDW5I
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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.

Xarxa

Creiem que és gràcies a la trobada i al treball conjunt que

Comunitària

es poden generar projectes de major impacte en la qualitat
de vida de les persones.
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Activitat

Data

Lloc

Dona’T Espai

15/3/2016

Comissió Dones PDC

Cicle d'activitats al

(Pla Comunitari

voltant del Dia

Sagrada Família)

Nº Participants
76

Internacional de les
dones
Festa Major... Fem Salut!
Feria Solidaria

16/4/2016
20/10/2016

(Universitat Pompeu

Sagrada Família |

Activitat de

PDC

carrer

Campus Vila

Activitat oberta

Olímpica

Fabra)
Festa Tardor Sagrada

15/10/2016

Família
Dones en So de Pau

Del 8 al

Sagrada Família |

Activitat de

PDC

carrer

Comissió Dones PDC

Activitat de

30/11/2016)
Diagnòstic Circuit

Anual

prescripció social

carrer
Comissió prescripció
social PDC

Stand Roses Solidaries

23/4/2016

Rambla Catalunya

Activitat oberta

16/12/2016

Centre Cívic Sagrada

Activitat oberta

Sant Jordi
Concert Solidari de
Nadal

Família

Punt d’informació al

Anual

voluntariat
Nº Activitats

Centre Cívic Sagrada

47

Família, Espai 210
9

Nº Participats

123+ Activitat
de carrer
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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.

Som Aroa

Tots els projectes i les iniciatives socials de l'entitat són

possibles gràcies a aquest compromís, és per això, que realitzem activitats d'interès per
als Amics i Amigues de la Fundació Aroa i vam desenvolupar un Pla de Voluntariat
que contempla accions d'acollida, formació i participació , perquè totes i tots Som
Aroa.
Han participat un total de 201 persones amb perfils molt diversos, d’edats compreses
entre els 19 y 84 anys, de diferents orígens personals i trajectòries laborals i
professionals.
Amics i amigues de la Fundació Aroa
ACTIVITATS

DATA

LLOC

Nº
PARTICIPANTS

Formació lideratge i potencial

17/4/2016

Can Mas

12

Celebració del solstici d'estiu

21/6/2016

Centre Aroa

16

L'Art de crear la teva Vida

11-13/3/2016

Montserrat

15

Cinefòrum “WhaleRider”

26/2/2016

Espai 210

15

Cinefòrum “Hijos de la

14/102016

Espai 210

8

19/2/2016

Espai 210

23

20/5/2016

Espai 210

17

personal (HAKA)

(residencial)

Tierra”
Xerrada "Obrir-nos a una
nova relació I"
Xerrada "Obrir-nos a una
nova relació II"
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ACTIVITATS

DATA

LLOC

Nº
PARTICIPANTS

Xerrada "Donar i rebre afecte

16/6/2016

Espai 210

6

4/11/2016

Espai 210

4

23/1/2016

Teatre

10

en família"
Xerrada "Relació de parella i
crisi econòmica"
Teatre “Ser o no”

Juventut
Concert Thomas Trotter

4/2/2016

Palau de la

12

Musica
Teatre “Los vecinos de arriba”

28/2/2016

Teatre

10

Juventut
Pintura: Exposició Phillips

9/4/2016

Caixa Fòrum

13

Teatre “Victoria”

11/5/2016

TNC

10

concert: Bach solo

26/5/2016

L’Auditori

10

teatre (Zarzuela)

30/9/2016

TNC

10

Opera “Alba eterna”

7/11/2016

Palau de la

10

Collection

Musica
Nº Activitats

17

Nº
Participants
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Voluntariat
La participació i col·laboració del voluntariat ha estat per períodes més curts, no
obstant això, en 2016 s'ha desenvolupat i implementat el Pla de Participació de
l'entitat, com s'havia plantejat. A més, les persones voluntàries van respondre
positivament i van participar activament en les sessions i activitats, millorant la
democràcia interna i la transparència de l'entitat.
Aquestes accions fan que les persones voluntàries se sentin part de la Fundació Aroa
en la seva totalitat, factor que a més d'enriquir el treball del dia a dia, millora la
qualitat dels projectes de l'entitat.
Activitats

Data

Lloc

Nº
Participants

Sessions informatives

Anual/9

Espai 210

71

Espai 210

49

Anual/5

Espai 210, Centre

11

sessions

d’atenció Aroa

Grupo dinamització SOM

Anual/4

Espai 210, Centre

AROA

sessions

d’atenció Aroa

Jornada SOM AROA

28/5/2016

Sant Cugat

Nº Activitats

6/27sessions

Nº Participants

sessions
Monogràfics Formació al

Anual/8

Voluntariat (4h):

sessions

Atenció holística
Eines integratives
d'atenció social Tècniques
de prevenció i promoció
de la salut.
Igualtat i Nodiscriminació
mediació Intercultural
tècniques creatives
Autoconeixement amb
perspectiva de gènere.
Grup de supervisió
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26
189

Centre d’Atenció: Gran de Gràcia, 77, pral. 1ª - 08012 Barcelona
Tel.669.05.75.40
E-mail: aroa@fundacioaroa.org
Web: www.fundacioaroa.org

Finançament públic

8

Hem rebut suport de l'Institut Català de les Dones i de la
Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya, de la
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona (Districte

Dades

de l'Eixample, de Gràcia, d'Horta-Guinardó, de l'Àrea de

econòmiques

Qualitat de Vida i Esport i de l'Àrea de la Dona i Drets Civils.

Finançament privat
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 el projecte i la missió de l'entitat.
Aquest anys han col·laborat: Fundació Salut i Comunitat, QSL Serveis Culturals,
Associació de Dones Montserrat Roig, Associació Helia i Farmàcia Madroñal.

Origen dels ingressos i distribució de les despeses.

Origen dels ingressos
9,50%

12,84%

51,66%

26,01%

Subvencions públiques

Subvencions privades

Serveis
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Donatius

Distribució de les despeses
1,88%

45,86%
52,26%

Distribució de les despeses

Recursos Humans

Bens i Serveis

Altres

Compte de resultats (Setembre 2015-Agost 2016)
INGRESSOS
Ingressos propis
Concepte

Import
8.190,36

Donatius
Prestació de serveis

11.069,77
Subtotal

19.260,13

Altres ingressos (subvencions, ajudes i premis)
Concepte

Import
12.500,00

Obra Social "La Caixa"
Fundació La Caixa

6.650,00

Tesoro Público

4.650,11

Ajuntament de Barcelona

30.050,00

Diputació de Barcelona

2.598,99

Generalitat de Catalunya – Institut Català de les Dones

905,00

Generalitat de Catalunya – Secretaria de Família

6.341,25

Fundació Univ Pompeu Fabra

3.275,00
Subtotal

Total d’ingressos
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66.970,35
86.230,48

DESPESES
Recursos humans
Concepte
Coordinació

Import
15.309,92

Atenció a les persones

11.922,88

Docència

11.973,05
Subtotal

39.205,85

Import

Consums

Import
28.368,82

Lloguers

4.774,00

Subministraments

7.870,58

Transports

3.665,10

Béns i Serveis
Concepte

Subtotal

44.678,50

Import

Import
989,95

Altres
Concepte
Dotació Amortització Immobilitzat Material
Despeses financeres

616,00
Subtotal

Total de despeses
Resultat (Superàvit)

1.605,95
85.490,30
740,18
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Durant l’any 2016 hem rebut el suport de:
 Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya)
 Secretaria de Família (Generalitat de Catalunya)

Xarxa i

 Diputació de Barcelona

col·laboració

 Ajuntament de Barcelona

 Obra Social “La Caixa”
 Universitat de Barcelona (UPF Solidària)
 Fundació Jaume Bofill
Convenis de pràctiques formatives:
 Universitat de Girona.
 Universitat de Barcelona.
 CFGS La Salle-Gràcia.
 Institut Obert de Catalunya.
Des de l'any 2012 l'entitat gestiona l'equipament sociocultural municipal, Casal del
barri ESPAI 210 (Ajuntament de Barcelona) en el qual participen 23 entitats de
diferents àmbits.
Entitat membre de:
 United Nations Global Compact
 Consell Nacional de Dones de Catalunya
 Consell de Dones de Barcelona
 Grup de violències masclistes (CDB)
 Grup de Territorialitat C (CDB)
 Consell de Dones del Districte de l’Eixample
 Consell de Salut del Districte de l’Eixample
 Charter de la Diversidad
 Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva
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 Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones
 Xarxa DosDeu
 Plataforma unitària contra la violències de gènere
 Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat
 Taula de Salut, Comissió de Gent Gran , Comissió de Dones i Comissió de Prescripció
Social del Pla de Desenvolupament Comunitari de Sagrada Família.
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