
Memòria
2019

www.fundacioaroa.org



Memòria 2019

ADPTP                                                                                                  2

SALUT COMUNITÀRIA                                                                         3

iNFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA                                                              5

PERSONES GRANS                                                                            10

DONES                                                                                                13

SOM AROA                                                                                         18

XARXA COMUNITÀRIA                                                                      21

INCIDÈNCIA NACIONAL I INTERNACIONAL                                  26

PROJECTES EUROPEUS                                                                   29

COMUNICACIÓ                                                                                  34



Durant l’any 2019, el programa d’Atenció i Detecció Precoç dels Trastorns Psicosocials

(ADPTP) ha incidit en la prevenció primària i secundària dels trastorns psicosocials, a

través d’accions que s’han adreçat a la detecció precoç, la generació d’actituds i accions

proactives per la salut biopsicosocial en la població, així com per mitjà  d’espais estables

i amb format de llarga durada, amb un enfocament centrat en la persona i en coordinació

amb els serveis de la xarxa amb els que l’entitat col·labora i treballa de manera

conjunta. 

Concretament, s’han realitzat 270 acollides a persones provinents en la seva majoria de

derivacions dels serveis i els recursos de la xarxa, com també a través de persones

conegudes,  gràcies a la difusió dels projectes i activitats de l’entitat o bé a través de la

detecció de l’equip professional de l’entitat dins les seves accions periòdiques habituals.

El Servei d’Atenció Psicosocial Precoç (SAPP) ha ofert atenció a 85 persones (de les

quals un 85% han estat dones, amb edats compreses entre els 18 i els 92 anys) amb un

total de 503 sessions individuals. I, per últim, 30 persones han participat en la Xarxa de

promoció de la salut (grup de trobada), la qual ha tingut 18 sessions.

  ADPTP

 
  MEMÒRIA 2019

 
2

270
acollides

SAPP a 85
persones

503 sessions
individuals



 
  MEMÒRIA 2019

 
3

270
acollides

SAPP a 85
persones

503 sessions
individuals

Aquest projecte promou activitats comunitàries, educatives, lúdiques i participatives que

ajuden en la prevenció dels trastorns psicosocials fomentant hàbits i estils de vida

saludables, oferint a les persones recursos 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 afavoreixen. Les activitats desenvolupades faciliten la presa

de contacte i l’enfortiment dels recursos personals en la cura de la pròpia salut. 

Al 2019, han participat de les activitats d’aquest projecte un total de 471 persones, la

majoria derivades pels serveis públics d’atenció a les persones i entitats socials amb les

que treballem en xarxa, servint com un recurs complementari d’intervenció amb una

mirada integral i holística de la salut..

E s p a i  d e  r e s p i r a c i ó  i  r e l a x a c i ó

S’han realitzat dos grups oberts a tota la ciutadania, amb 33 sessions cadascun i 328

persones participants. En aquests espais s’han ofert eines pràctiques de relaxació per

afrontar l’estrès i l’angoixa en situacions vitals individuals i socials que generen patiment

a les persones i produeixen un impacte negatiu en la seva salut. 

Aquesta activitat ha estat inclosa al programa de la Festa Major de Sagrada Família amb

una sessió de portes obertes el 2 de maig  a la que han participat 35 persones.

També s'ha realitzat una sessió a l'espai Ateneu del Poblet, recentment inaugurat com a

casal municipal del territori de Sagrada Família.

  SALUT COMUNITÀRIA
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T a l l e r  d ' i n t r o d u c c i ó  a l s  m a n d a l e s

Es tracta d’un espai anual grupal on s’han desenvolupat un total de 33 sessions i al qual

les persones participants han après a desenvolupar la creativitat personal, la

concentració i la memòria visual en combinació amb tècniques de gestió emocional. Han

participat un total de 50 persones. Dins el marc d’aquesta activitat s’ha realitzat una

Sessió de Mandales inclosa al programa d’actes de la Festa Major de Sagrada Família

oberta a tota la ciutadania i a la qual han participat 20 persones.

Les accions de salut comunitària han inclòs, com cada any, Activitats lúdiques i

culturals, així com xerrades de promoció de la salut adreçades a la ciutadania.
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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 desenvolupament. El programa, que

engloba els projectes que es descriuen a continuació, ha atès a 1052 nenes, nens i

adolescents, d’edats compreses entre els 3 i els 17 anys, i 78 mares i famílies.

D a m a r a

Projecte d'acompanyament terapèutic, psicopedagògic i socioeducatiu a la infància i

l'adolescència en risc psicosocial, així com ajuda i recolzament a les famílies en matèria

d'orientació i suport per a l’enfortiment i el desenvolupament d'habilitats de criança

positives. Les nenes, nens i adolescents que s’han beneficiat de les accions del projecte

resideixen majoritàriament a la ciutat de Barcelona, tot i que també hi ha casos d’altres

comarques properes dins la província. 63 nenes, nens i adolescents han rebut suport

psicològic individual, amb un total de 663 sessions amb format setmanal/quinzenal. També

s’ha portat a terme un treball grupal, amb un grup d’intervenció psicoeducativa de 24

sessions i un total de 18 participants. A més, s’ha realitzat un grup de suport a les mares i

famílies amb 24 sessions que ha tingut 42 persones beneficiàries; les sessions han estat

desenvolupades simultàniament amb el treball de les nenes i els nens en els grups

psicoeducatius o l’atenció terapèutica individual. Per últim, s’ha dinamitzat un espai

familiar compartit entre familiars i nenes i nens en 3 grups i 10 sessions per grup, amb un

total de 36 persones participants.
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Com cada any, l’entitat ha realitzat diverses accions

solidàries per tal de conscienciar sobre la problemàtica que

afecta les nenes i nens en situació de vulnerabilitat alhora

que per recaptar fons orientats a enfortir el servei d’atenció i

prevenció que desenvolupem. Algunes d’aquestes accions

han estat la parada de Sant Jordi (campanya Roses que

tornen Somriures en la qual els beneficis es destinen

íntegrament al projecte) i la Gran Nit Solidària per una

Infància lliure de violència (veure apartat d’esdeveniments

solidaris).

C o e d u c a c i ó :  T a l l e r s  d e  P r e v e n c i ó  a l s  c e n t r e s  e d u c a t i u s  i
e d u c a c i ó  e n  e l  l l e u r e

Durant 2019 s’han realitzat diverses accions als centres

educatius de Barcelona, orientades a la promoció de les

relacions igualitàries i la prevenció de les violències de

gènere, la resolució de conflictes i l’educació emocional. 

Els centres educatius als quals s’han desenvolupat les

accions han estat: IES Moisès Broggi, IES Poeta Maragall,

IES Maria Espinal, IES Salvador Seguí, IES Quatre

Cantons i Escola Mare de Déu dels Àngels. També s’han

realitzat accions a l’espai Citilab Cornellà (Trobada XAJI-

Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat) i a l’espai

Francesca Bonnemaison (XIV Fòrum contra les Violències

Masclistes), així com a l’Espai 210.

Taller IES Moisès Broggi

Taller XAJI
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P r o j e c t e  A l t a v e u s  x  l a  I g u a l t a t

És un projecte de prevenció de les violències masclistes a

través de campanyes de sensibilització elaborades per

l’alumnat de 4t d’educació secundària. Amb les seves

accions, al 2019 han participat de manera directa un total de

390 persones entre les noies i els nois de secundària

participants i la resta de l’alumnat, nenes i nens de centres

de primària, professorat i ciutadania en general.

Les accions del projecte s'han desenvolupat amb una

primera fase d’aprenentatge de continguts en relació a la

temàtica de la igualtat, les relacions afectives i sexuals i la

prevenció de les violències masclistes, amb una segona

fase posterior de disseny i elaboració de campanyes per

part de les noies i els nois, des de la seva pròpia veu,

motivacions, inquietuds i interessos. 

En la primera fase d’aprenentatge s’han fet 25 sessions, i en

una segona fase l’alumnat ha dissenyat i elaborat diverses

campanyes de sensibilització entorn la temàtica,

produccions que s’han difós en diferents serveis i

equipaments del territori i que han estat adreçades a la

ciutadania en general i especialment el col·lectiu de gent

jove. 

Algunes d'aquests campanyes han consistit en la

dinamització de tallers en centres de primària per part de les

noies i els nois participants, com la portada a terme a

l'Escola Mallorca amb grups de segons de primària, en qual

van desenvolupar activitats de prevenció d'estereotips i

contacontes igualitaris. 
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A part, l’entitat ha participat en diferents espais i fòrums als quals s’ha presentat el

projecte com a bona pràctica i metodologia innovadora de promoció de la igualtat i

prevenció de les violències masclistes, com la participació i presentació del mateix com a

eina clau per a l'Educació per a la Pau i la Justícia Global, realitzada amb alumnat i

professorat de secundària en l'Audiència Pública portada a terme a l'Espai Jove La

Fontana. 

11 activitats

35 sessions

390
persones

involucrades 
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Al 2019 l'entitat ha desenvolupat una col·laboració amb el Departament d'Educació de la

Generalitat de Catalunya amb la creació d'uns materials didàctics amb format de  

 Manuals per a la Prevenció, Detecció i Intervenció davant situacions de violència

masclista en l'alumnat de secundària. 

Aquests materials estan adreçats i dissenyats específicament a la seva implementació per

part del professorat i les famílies, amb un lleguatge i estructura didàctica propers i

adaptats per facilitar la seva utilització amb les noies i els nois en la promoció de les

relacions sexuals i afectives saludables i igualitàries, la prevenció de les violències per raó

de gènere i l'assoliment de recursos per a la identificació i actuació davant situacions de

violència masclista. El recursos han estat presentats en un acte del Departament

d'Educació amb professorat de les diferents àrees educatives de tota Catalunya i

actualment es troben a disposició de la ciutadania en format digital a l'enllaç disponible a

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/prog-form-prev-violencia-

masclista/ (també disponibles fent click a les captures de pantalla disponibles a sota). 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/prog-form-prev-violencia-masclista/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/prog-form-prev-violencia-masclista/families/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/prog-form-prev-violencia-masclista/secundaria/
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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 que afecta les

persones que es troben en aquesta etapa vital i que condiciona el seu benestar i afecta la

seva salut integral. A través d’aquest programa es fomenta l'envelliment actiu i la

participació plena de les persones grans en la societat. Durant 2019, un total de 488

persones han estat beneficiàries de les diferents accions realitzades, des d’aquelles que

han format part dels grups d’acció socioeducativa i les diferents activitats, fins a les

persones de l’entorn immediat de les persones grans (com familiars), nenes, nens i

adolescents de centres educatius i la ciutadania en general. 

S a v i e s e s ,  c à m e r a  e n  m à

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. Al 2019 ha tingut 30 persones beneficiaries, de

les quals 5 han participat en el documental final com a protagonistes. 

El projecte inclou activitats de transferències intergeneracionals de sabers i experiències

entre les persones grans participants i nenes, nens, joves i ciutadania en general.

Aquestes activitats han estat dinamitzades a través d’espais on es visionen els

documentals creats i l’intercanvi i debat posterior entre les persones protagonistes del

mateix i el públic assistent. Han participat 226 persones entre beneficiàries directes i

indirectes.

159 persones
ateses

5 activitats 35 sessions
226

persones
involucrades 
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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 social. En

2019 han participat en el projecte de manera directa 45 persones grans, amb un total de

66 sessions desenvolupades en 2 grups. La gran majoria de les persones participants

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 estat dones, amb edats

compreses entre els 75-92 anys, moltes en situació de viduïtat i residents en diferents

barris del Districte de l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí i Ciutat Vella, però totes

elles amb una certa vinculació amb el barri de Sagrada Família. L’acció educadora del

projecte ha estat complementada amb activitats lúdiques i culturals (veure taula).

Un percentatge elevat de les persones participants al projecte han estat derivades pels

CAP’s de Sagrada Família i Roger de Flor, cal assenyalar que ens molts casos les

persones arriben derivades a través de la prescripció social, projecte en el qual l’entitat

participa  des dels seus inicis amb la prova pilot realitzada al 2017 i pel qual les persones

reben una "recepta en format paper per participar en diferents activitats de prevenció i

promoció de la salut integral per recomanació de la o el professional de referència

(treballadora social, metgessa de capçalera...).

V i n c l e s
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Les activitats reslitzades i descrites a la taula inferior han estat programades atenent al

diagnòstic de necessitats tan individual com grupal de les persones participants, adaptant

la programació inicial prevista a les possibles incidències o noves necessitats

esdevenides, i acompanyant en tot moment l'acció educadora amb un seguimebt

individualitat amb cadascuna de les persones participants; aquest seguiment permet

avaluar de manera més eficaç les accions realitzades i en conseqüència facilita l'avaluació

de l'efecte de millora i prevenció en la salut integral de les persones grans que formem

part del grup. Cal assenyalar que un dels efectes derivats del projecte ha estat la

generació d'una xarxa de relació entre les persones participants, la qual es manté fora

dels espais de desenvolupament del projecte i es manifesta com l'assoliment d'un dels

seus objectius. 

159 persones
ateses

28 activitats

66 sessions
262

persones
involucrades 
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Mitjançant aquest projecte s’ofereixen recursos especialitzats adreçats a complementar la

tasca que duen a terme els 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 (DelaMà), l’Espai Mima’t: transformació amb materials, o els Cercles de

Dones, que s’integren en els plans d’acció i programació dels serveis, o el Taller

d’Arteràpia. També s’ha realitzat formació a professionals i voluntàries d’atenció a les

dones per tal d’oferir-los-hi eines per enfortir i millorar la seva feina amb dones en situació

de vulnerabilitat i afavorir l’assoliment d’eines personals d’autocura amb perspectiva de

gènere. Al 2019 han participat un total de 840 dones. Vàries de les accions

desenvolupades han estat emmarcades en dates significatives pels drets de les dones,

com el Dona, coneix-te desenvolupat a Palau Solita amb un grup de dones grans arrels

dels actes del 25N. 

El programa de Dones al llarg de l’any 2019 ha atès un total de 1046 dones, entre 18 i 90

anys, les quals provenen majoritàriament de la província de Barcelona i en un percentatge

menor d’altres províncies. Un número important de les participants han estat dones ateses

per serveis públics d’atenció a les dones (generals o específics) o serveis generalistes

d’atenció a les persones (serveis socials o centres d’atenció primària). L’atenció ha estat

desenvolupada en els següents projectes:

D o n a ,  c o n e i x - t e  ( p r e v e n c i ó )
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S‘han realitzat 35 Cercles de Dones entre el

Centre d’atenció d’Aroa (28) el Centre Cívic

Fàtima d’Igualada (6) i l’Espai210 (1), amb un

total de 168 dones participants. 

L’Espai Mima’t s’ha desenvolupat com un espai

de Transformació amb Materials, al qual s’han

treballat l’autoconeixement i els processos de

canvi de les participants a través de

l’experimentació amb materials diversos amb

els quals les dones participants han anat creant

diferents propostes segons les seves

motivacions i circumstàncies individuals. 

Concretament, a l’Espai Mima’t han participat

18 dones de manera continuada durant tot l’any

(33 sessions amb format trimestral).

També s’ha realitzat un taller d’Arteràpia

adreçat a dones al qual les participants han

pogut desenvolupar processos terapèutics i

sanadors individuals per mitjà de prendre

consciència, visualitzar i representar les seves

emocions, pors, reptes, desitjos, etc., a través

de diferents tècniques artístiques expressives. 

Han participat un total de 12 dones en les 12

sessions del taller
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A més, com s’ha dit s’ha continuat amb la formació a professionals i voluntàries, arribant a

47 dones que, des del seu àmbit particular d’acció i treball amb d’altres dones, s’han

pogut nodrir de l’aprenentatge de metodologies innovadores i ancestrals, la incorporació

de la feminitat i els cicles de les dones en els seus espais i contextos de treball, i

l’assoliment de recursos personals d’autocura amb perspectiva de gènere.

Cal destacar també les accions adreçades específicament a sensibilitzar i conscienciar

sobre la vulneració de drets que pateixen les dones i els efectes específics de la

interseccionalitat que experimenten, com el que afecta les dones grans o aquelles amb

diversitat funcional.  Algunes de les activitats realitzades han inclòs la dinamització de

xerrades o la participació en jornades, a més de les accions portades a terme als

mitjans de comunicació i la sensibilització a les xarxes socials. A les imartges  es

mostra la participació com a dinamitzadores d'una xerrada a la Jornada  “Dona i

envelliment” organitzada pel Consell Comarcal del Garraf i la participació com a

ponents a la Jornada "Els teus drets són els meus drets", organitzada per l'ONCE. 
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Al 2019 hem creat una campanya anomenada

"Mai és massa tard" orientada a la sensibilització

específica sobre les violències masclistes que

viuen les dones grans amb l’objectiu de posar de

manifest la seva invisibilització i mostrar les

situacions de violència masclista que

experimenten les dones grans, com a una de les

més greus vulneracions de drets.

La campanya s’ha iniciat al desembre de 2019 i

està previst que pugui servir d’eina de

sensibilització online i amb accions al territorio en

una futura edició del projecte al 2020.

La campanya ha inclòs 1 spot de vídeo, 3 teasers

promocionals amb fotos retrat de cadascuna de les

protagonistes i 3 càpsules de vídeo de cadascuna

de les protagonistes

La campanya s’ha difòs i promocionat a les xarxes

socials de l’entitat (Twitter, Facebook, Instagram i

Linkedin @fundacioaroa) i es calcula un abast de

les publicacions, fins ara, de 18.228 persones.

 

La campanya també està disponible al canal de

Youtube de l’entitat (també clicant enllaç al nom

de la campanya):

 https://www.youtube.com/channel/UC5DKe0JWixS

1bvnEufSySLA
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https://www.youtube.com/watch?v=BGhsKzmvqwo&list=PL0YHXmWnRFRX--LOEyPdFAORk6ls2spVB
https://www.youtube.com/watch?v=BGhsKzmvqwo&list=PL0YHXmWnRFRX--LOEyPdFAORk6ls2spVB
https://www.youtube.com/channel/UC5DKe0JWixS1bvnEufSySLA
https://www.youtube.com/watch?v=BGhsKzmvqwo&list=PL0YHXmWnRFRX--LOEyPdFAORk6ls2spVB
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D o n a  C o n e i x - t e :  A c t i v i t a t s  d e  p r e v e n c i ó  

159 persones
ateses

11 activitats

390
persones

involucrades 
159 persones

ateses
18 activitats 138 sessions

840
persones

involucrades 

Aquest projecte dona suport a dones que han viscut o estan vivint situacions de violència

masclista i compta amb un recurs permanent d’atenció psicoterapèutica individual. La

majoria de les dones participants han arribat derivades pels serveis de la xarxa d’atenció a

les dones de la ciutat i la província de Barcelona, generals (serveis socials, centre

d’atenció primària...) i específics (PIAD’s, SARA...), la xarxa d’entitats de promoció de la

salut i els drets de les dones i la ciutadania en general, per persones conegudes (“boca-

orella”), a través de la informació dels diferents mitjans de difusió de l’entitat, o bé per

recomanació de les professionals de l’entitat en el cas de dones vinculades a alguna de

les activitats que desenvolupem. S’han realitzat 111 acollides i 96 dones han rebut atenció

psicològica individual amb un total de 712 sessions.

D o n e s  A c c i ó  ( A t e n c i ó  i  S u p o r t  P s i c o s o c i a l )

11 activitats

390
persones

involucrades 
159 persones

ateses

28 activitats

66 sessions11 activitats

390
persones

involucrades 
159 persones

ateses
2 activitats 832 sessions

207
persones
ateses 
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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. 

Tots els projectes i les iniciatives socials de l'entitat són possibles gràcies a aquest

compromís, i és per això que realitzem activitats d'interès per a les Amigues i Amics de la

Fundació Aroa i ja fa uns anys desenvolupem un Pla de Voluntariat concret que inclou

accions d'acollida, formació i participació, perquè totes i tots Som Aroa. 

Al 2019 han participat a la Fundació Aroa un total de 313 persones amb perfils molt

diversos, d’edats compreses entre els 20 y 80 anys, de diferents orígens culturals,

personals i amb trajectòries laborals i professionals diverses.
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11 activitats

390
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involucrades 
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L'any 2019 s'ha fet un acte de reconeixement a una de les persones que col·labora

solidàriament amb la Fundació Aroa, aquest homenatge ha estat un gest de posada en

valor de la feina dessinteresada que fan les persones que aporten el seu granet de sorra

des de la identificació amb els valors i objectius transformadors de l'entitat per un món

més just i igualitari. L'acte s'ha fet dins la trobada anual Som Aroa que l'entitat realitza

cada any amb totes les persones que hi formen part i ha estat alhora una oportunitat per

fer extensiu l'agraïment a totes les persones que formen la comunitat Aroa i que des dels

seus diferents àmbits formatius, professionals i personals, fan possible la tasca que

desenvolupem. 
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Cal destacar que, com cada any, s’han portat a terme diferents xerrades orientades a la

prevenció i la promoció de la salut i el benestar, les quals han estat adreçades a la

ciutadania general i vinculades a les necessitats detectades entre les persones a les que

atenem i la pròpia demanda de les beneficiàries de les accions que realitzem. En aquesta

ocasió les xerrades s’han enfocat a promoure la gestió emocional en moments de crisi i

l’assoliment d’eines.

11 activitats 159 persones
ateses

15 activitats

291 persones
involucrades 
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Durant l’any 2019 l’entitat ha participat en les accions de la xarxa comunitària que es

descriuen a continuació, així com ha organitzat els esdeveniments solidaris descrits per tal

de contribuir a la sensibilització comunitària i assolir el reforç dels projectes i serveis

d’atenció que es desenvolupen en les diferents àrees.
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Com cada any, al 2019 hem participat a la Diada de Sant Jordi amb la nostra parada

solidària per una infància lliure de violència, en la que recaptem fons i fem difusió de les

accions de l'entitat i específicament del projecte Damara, amb el qual donem atenció a

nenes i nens en situació de vulnerabilitat per violències masclistes a l'entorn familiar o

d'altres tipus de situació de risc a casa seva o l'escola. 
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Aquest any, com fem habitualment, hem tornat a participar a Fires Solidàries com la de la

Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de Barcelona (UB). El nostre objectiu en

aquests esdeveniments és donar-nos a conèixer al món universitari com a entitat social

compromesa amb els drets humans i el benestar amb una perspectiva de la salut integral,

d’activisme i incidència per la transformació social i mirada  feminista, a més de presentar

el programa de voluntariat i pràctiques disponible per a l’alumnat i  en general reforçar el

vincle amb el món acadèmic en les vessants de recerca i com a entitat experta en diversos

àmbits que connecten amb els continguts dels estudis que s'ofereixen. 

En aquestes edicions de les Fires Solidàries dels dos centres, al voltant 150 estudiants,

professores i professors, i ciutadania en general, han estat beneficiàries de les accions

d’informació i sensibilització descrites. És important assenyalar que aquestes ocasions

tradicionalment són un canal de contacte i accés a l'entitat d'estudiants en pràctiques. 
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Al novembre hem realitzat la Gran Nit Solidària per una Infància lliure de violència

2019, amb un total de 125 persones participants. En aquest esdeveniment, que ja és una

tercera edició en 3 anys consecutius, participa la ciutadania general, les persones

beneficiàries de les accions de l’entitat, a més de representants del món polític,

institucional, empresarial i social amb motivació pel canvi i la implicació des de diferents

sectors per a la prevenció i l’atenció a les nenes i els nens en situació de vulnerabilitat.

Els beneficis d’aquesta Nit solidària es destinen de manera íntegra, un cop més, a ampliar

les accions del Projecte Damara, on donem atenció a nenes i nens que pateixen violència

a l’àmbit familiar i escolar.
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Una altra de les accions realitzades dins la participació comunitària ha estat la dinamització

d'una sessió de relaxació amb les persones assistents a la Jornada de Cures "Cuidem,

Cuidem-nos" organitzada pel Pla Comunitari de Sagrada Família i compromesa tamb la

promoció de l'economica de cures, que és també una de les línies d'acció bàsiques que

desenvolupa l'entitat. 

159 persones
ateses

5 activitats

11 activitats 159 
a

8 activitats

380
persones

involucrades 
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Aliança Global pels Drets de les Persones grans (GAROP) 

Grup de Treball sobre Envelliment (Nacions Unides) United Nations Global Compact

Euromediterranean Women Foundation 

Plataforma CEDAW Ombra Catalunya

Coordinadora Catalana de Fundacions

Grup de monitoratge Agenda 2030 Feminista 

Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva Charter de la Diversidad 

Acord ciutadà per una Barcelonalliure de v iolència vers les dones

Xarxa DosDeu

Plataforma unitària contra les violències de gènere. 

Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat 

Consell Nacional de Dones d’Espanya (CNDE)

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) 

Consell de Dones de Barcelona

Consell de Dones del Districte de l’Eixample Consell de Salut del Districte de l’Eixample

Taula de Salut, Comissió de Gent Gran, Comissió de Dones i Comissió de Prescripció

Social del Pla de Desenvolupament Comunitari de Sagrada Família

E n t i t a t  m e m b r e  d e :

I n s t i t u c i o n s  c o l · l a b o r a d o r e s :

Comissió Europea, Secretaria de Família (Dept. Benestar Social i Família, Generalitat de

Catalunya), Institut Català de les Dones (Dept. Benestar Social i Família, Generalitat de

Catalunya), Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona (Direcció Dones i Direcció

Qualitat de Vida, Districte de l’Eixample i Districte de Gràcia) i Obra Social “La Caixa”.

C o n v e n i s  d e  p r à c t i q u e s  f o r m a t i v e s :

Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de

Lleida, The Intern Group.
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A la Fundació Aroa Impulsem i participem en projectes internacionals d’incidència

política,  especialment en els àmbits de salut, envelliment, dones i gènere. La Fundació

Aroa és una entitat  d’incidència nacional i internacional. Durant l’any 2019 s’han realitzat 7

activitats en diferents ciutats, on han participat 230 persones com a beneficiaries directes

de les accions realitzades i a les que hem d'afegir una ressonància molt més àmplia

derivada del seu caire d’incidència política.

A nivell internacional, formem part del Grup de treball Internacional del Consell de les

Dones de Catalunya, des d’on participem a la “Comissió sobre la Situació Jurídica i Social

de les Dones (CSW)” de Nacions Unides. Som també una de les entitats membres del

“Grup de Monitoratge i Seguiment de l’Agenda 2030 Feminista”, programa impulsat per

“Creación Positiva” i “L’Associació”.

A més, estem treballant per la incorporació de la mirada feminista en la futura Convenció

pels Drets Humans de les Persones Grans. És una tasca que realitzem des del Grup de

treball sobre Envelliment de Nacions Unides i en altres espais de treball de defensa dels

drets de les persones grans, com el “GAROP” o “AGE Platform Europe”. Volem visibilitzar

la doble discriminació i vulneració de drets que viuen les dones grans.

A Nova York hem participat a la 63a sessió de la Comissió

sobre la Condició Jurídica i Social de les Dones com a

membres de la delegació del Consell de Dones de

Catalunya:

- Ponència a l’acte sobre violències masclistes del Govern

d’Espanya.

- Ponència a l’acte del CNDC (Generalitat de Catalunya).

- Participació a l'acte de l'Agenda2030 Feminista a ONU

Dones.

També hem  de participar a la 10a sessió del Grup

d’Envelliment de Nacions Unides, a la mateixa ciutat.
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A més, estem treballant per la incorporació de la mirada feminista en la futura Convenció

pels Drets Humans de les Persones Grans. És una tasca que realitzem des del Grup de

treball sobre Envelliment de Nacions Unides i en altres espais de treball de defensa dels

drets de les persones grans, com el GAROP o AGE Platform Europe. Volem visibilitzar la

doble discriminació i vulneració de drets que viuen les dones grans. En les imatges la

nostra participació en l'OEWG10 (Open Ended Working Grup per a l'Envelliment) de les

Nacions Unides al mes d'abril. 
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Cal destacar també la participació activa al Grup de Monitoratge de l'Agenda 2030

Feminista com a entitat experta, l'objectiu d'aquest grup és la defensa dels drets sexuals i

reproductius de les dones, treballanat per la reinvindicació dels mateixos als forums

globals i garantir el compliment dels mateixos a nivell mundial. Al 2019 s'ha col·laborat en

la creació de l'Instrument de Monitoratge dels Drets Sexuals  i Reproductius a Catalunya,

el qual ha estat presentat al novembre al Parlament Euopeu. 
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F E M _ E U  ( F e m i n i s t  E u r o p e )

Hem exigit que s’incorpori la garantia dels drets humans de les dones com una prioritat en

aquesta agenda. Aquesta campanya s’ha acabat transformant en una plataforma estable

d’incidència política, la plataforma Feminist Europe, que la Fundació Aroa lidera

actualment. L’objectiu de Feminist Europe és enfortir el moviment feminista de base a

Europa i fer seguiment del desplegament de l’agenda política en matèria d’igualtat de

gènere durant l’actual mandat.

En l’àmbit de treball vinculat als drets de les dones, la Fundació Aroa ha estat impulsora de

la campanya Fem_EU (Feminist Europe), que ha tingut l’objectiu d’incidir en les eleccions

europees de 2019 informant i sensiblitzant la ciutadania i interpel·lant les i els

representants de la política, sobretot, en la futura agenda política de la Unió Europea. 

https://twitter.com/femeuplatform
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Dins el projecte s'han realitzat diverses accions, com la jornada "Una mirada feminista

davant les eleccions europees" (complementària de "Construïm el futur d'Europa amb

mirada feminista", realitzada al desembre de 2018) on expertes i experts referents dels

àmbits polític, social i dels mitjans de comunicació han compartit coneixements i

experiències des de la perspectiva feminista, a nivell local i europeu, que servit per

elaborar un document de recomanacions clau, adreçades a les candidates i candidats,

futurs i futures eurodiputades, entre d’altres, i que ha estat presentades a les

eurodiputades i erudiputats del Parlament Europeu al mes d'abril de 2019.

També s'han fet taules rodones a diferents municipis de Catalunya, així com hem participat

en jornades vinculades amb la temàtica. També s'han realitzat formacions en projectes

europeus amb perspectiva feminista a professionals vinculades a l'ambit de dones, com la

realitzada a l'ICD  Cal destacar que dins el projecte s'ha portat a terme el primer i únic

debat amb les candidates catalanes a les eleccions europees 2019. 

159 persones
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35 sessions159 persones
ateses

5 activitats

11 activitats 159 persones
ateses

11 activitats 159 persones
ateses

19 activitats

13 ciutats

876
persones

participants
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Durant 2019 la Fundació AROA ha desenvolupat, com a entitat responsable a Catalunya, el

projecte europeu CAN MDS dins el marc del programa DAPHNE II destinat a oferir una

resposta coordinada al maltractament infantil a partir d’un conjunt mínim de dades i adaptat

al context català. El projecte pretén contribuir a la protecció de la infància en risc mitjançant

l’enfortiment de les capacitats de les i els professionals en la detecció i notificació de casos i

la coordinació entre les diferents agències implicades, alhora que facilitar una recerca que

permeti crear les bases científiques, les eines i sinergies necessàries per establir

mecanismes d’abordatge nacional al maltractament infantil a nivell de polítiques i el

desplegament de normatives. 

C A N  M D S
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Establiment les aliances i acords de col·laboració amb les diverses agències implicades

(dels àmbits de la sanitat, l’assistència social, l’educació, cossos de seguretat, serveis

especialitats d’atenció a infància, justícia, entitats socials i d’altres): creació d’una Taula

Intersectorial amb agències representatives i reunions bilaterals de presentació del

projecte i establiment d’acords de col·laboració. 

Traducció, revisió i adaptació cultural del paquet de recursos CAN MDS (Policy Briefs,

Manual i protocol per a persones operadores, Aplicatiu de registre CAN MDS).      

Al 2019 les accions realitzades s’han orientat a:

Durant 2019 s’han realitzat 32 reunions bilaterals amb

les administracions competents que participen al

projecte. Una d’elles és la Direcció General d’Atenció

a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de

Catalunya (DGAIA). A més, s’han desenvolupat

diferents reunions amb les agències integrants de la

Taula Intersectorial per presentar i explicar el projecte

i s’han  realitzat diferents trobades per definir amb les

i els referents de cada agència participant els termes i

format dels convenis de col·laboració en funció del

requeriments dels seus serveis jurídics.
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Al desembre de 2019 hem assistit a la trobada de gestió del projecte a Atenes després d'1

any treballant en el seu desplegament a Catalunya, en aquesta trobada hem pogut

presentar el desenvolupament del projecte al Consorci d'Atenes i a la Comissió Europea, a

més d'intercanviar experiències amb la resta de països participants i definir i consensuar

estratègies d'acció conjunta pel 2020. 
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Al 2019 hem intensificat el nostre treball als mitjans de comunicació, entenent la

importància  d'aquests espais per incidir en la transformació personal i col·lectiva que

desitgem. Considerem els mitjans de comunicació com a eines valuoses  per  reivindicar

models de societat on les persones tinguem eines d'apoderament alhora que es prioritzin

estructures globals més justes, igualitàries i col·laboratives.  A la següent taula hi trobareu

un recull de la nostra presència als mitjans al 2019 (fent click accedireu directament). 

P r e s è n c i a  a l s  m i t j a n s

Entrevista Ràdio Gràcia (Ona de Dones), 14 febrer

https://www.enacast.com/radiogracia/#!/programs/onesdedones/radiogracia_podcast_146 
 

Entrevista Ràdio Estel (A primera hora), 18 febrer
 

Article d’opinió Xarxanet, 22 febrer

http://xarxanet.org/opinio/una-europa-feminista 

Article d’opinió Nonprofit.cat, 23 febrer

http://nonprofit.xarxanet.org/opinion/feminist-europe

Editorial Komunika (Baix Llobregat), 22 i 23 febrer

https://issuu.com/komunicapress/docs/n_33_komunica_press_sjust

Tertúlia Ràdio Trinijove, 26 febrer

https://www.ivoox.com/inclou-me-4-marc-2019-audios-mp3_rf_33066761_1.html 

Entrevista Ràdio Pineda, 1 març

https://www.radiopineda.cat/politica/2019-03-04/neus-pociello-cada-any-3500-dones-de-la-

unio-europea-son-assassinades-mans.php

 Tertúlia Ràdio Popular Bilbao, 3 març

Entrevista |Tertúlia Radio Estel "Dones i Política", 3 abril

http://www.radioestel.com/app_noticia_extendida.php?idnot=5996

https://www.enacast.com/radiogracia/#!/programs/onesdedones/radiogracia_podcast_146
https://www.enacast.com/radiogracia/#!/programs/onesdedones/radiogracia_podcast_146
https://www.enacast.com/radiogracia/#!/programs/onesdedones/radiogracia_podcast_146
https://www.enacast.com/radiogracia/#!/programs/onesdedones/radiogracia_podcast_146
http://xarxanet.org/opinio/una-europa-feminista
http://xarxanet.org/opinio/una-europa-feminista
http://nonprofit.xarxanet.org/opinion/feminist-europe
http://nonprofit.xarxanet.org/opinion/feminist-europe
https://issuu.com/komunicapress/docs/n_33_komunica_press_sjust
https://issuu.com/komunicapress/docs/n_33_komunica_press_sjust
https://www.ivoox.com/inclou-me-4-marc-2019-audios-mp3_rf_33066761_1.html
https://www.ivoox.com/inclou-me-4-marc-2019-audios-mp3_rf_33066761_1.html
https://www.ivoox.com/inclou-me-4-marc-2019-audios-mp3_rf_33066761_1.html
https://www.radiopineda.cat/politica/2019-03-04/neus-pociello-cada-any-3500-dones-de-la-unio-europea-son-assassinades-mans.php
https://www.radiopineda.cat/politica/2019-03-04/neus-pociello-cada-any-3500-dones-de-la-unio-europea-son-assassinades-mans.php
http://www.radioestel.com/app_noticia_extendida.php?idnot=5996
http://www.radioestel.com/app_noticia_extendida.php?idnot=5996
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Entrevista La Vanguardia, 6 març

https://www.lavanguardia.com/politica/20190306/46883884454/neus-pociello-los-derechos-

humanos-de-las-mujeres-no-son-negociables.html 

Article Agencia EFE, 3 abril

https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-igualdad-

de-genero-en-ue/10010-3943335

Article El Periodico, abril

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190403/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-

igualdad-de-genero-en-la-ue-7389162

Article El Diario, 3 abril

https://www.eldiario.es/internacional/plataforma-Feminist-Europe-igualdad-

UE_0_884712445.html  

 Article El Confidencial, 3 abril

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-04-03/la-plataforma-feminist-

europe-pide-mas-igualdad-de-genero-en-la-ue_2122478  

Dona i família: monoparental / monomarental (tertuliana), 30 maig

https://www.estelfitxers.com/audio/20190530-09_00PLUSVALUADONES.MP3

 Menors No Acompanyats  (tertuliana), 11 juny

https://www.estelfitxers.com/audio/20190613-20_00PLUSVALUA.MP3

Dona i família: monoparental / monomarental (tertuliana), 30 maig

http://www.ceesocials.org/dona-i-familia-monoparental/

 Menors No Acompanyats  (tertuliana), 11 juny

http://www.ceesocials.org/joves-migrats-sols-mena/

https://www.lavanguardia.com/politica/20190306/46883884454/neus-pociello-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-no-son-negociables.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190306/46883884454/neus-pociello-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-no-son-negociables.html
https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-igualdad-de-genero-en-ue/10010-3943335
https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-igualdad-de-genero-en-ue/10010-3943335
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190403/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-igualdad-de-genero-en-la-ue-7389162
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190403/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-igualdad-de-genero-en-la-ue-7389162
https://www.eldiario.es/internacional/plataforma-Feminist-Europe-igualdad-UE_0_884712445.html
https://www.eldiario.es/internacional/plataforma-Feminist-Europe-igualdad-UE_0_884712445.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-04-03/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-igualdad-de-genero-en-la-ue_2122478/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-04-03/la-plataforma-feminist-europe-pide-mas-igualdad-de-genero-en-la-ue_2122478/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190530-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dona-i-familia-monoparental/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190530-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dona-i-familia-monoparental/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190613-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/joves-migrats-sols-mena/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190613-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/joves-migrats-sols-mena/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190530-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dona-i-familia-monoparental/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190530-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dona-i-familia-monoparental/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190613-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/joves-migrats-sols-mena/
https://www.estelfitxers.com/audio/20190613-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/joves-migrats-sols-mena/
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 Plusvàlua Dones: Agenda Gran Nit Infància, 5 novembre

https://www.estelfitxers.com/audio/20191107-20_00PLUSVALUA.MP3

Plusvàlua Dones: Dones Grans (entrevista), 9 desembre

https://www.estelfitxers.com/audio/20191212-09_00PLUSVALUADONES.MP3

Ràdio Pineda, 10 desembre

https://www.radiopineda.cat/societat/2019-12-10/cada-any-son-assassinades-europa-3500-

dones-violencia-masclista.php

La tasca de la Fundació Aroa a “Tot és possible” RAC1, 18 desembre

https://www.rac1.cat/programes/tot-es-possible/20191210/472167479807/fundacio-

aroa.html

Dona I i violències (tertuliana), 14 octubre

https://www.estelfitxers.com/audio/20191017-09_00PLUSVALUADONES.MP3

Dona I i violències (tertuliana), 14 octubre

http://www.ceesocials.org/dona-i-violencies/

 Plusvàlua Dones: Agenda Gran Nit Infància, 5 novembre

http://www.ceesocials.org/treball-proces-de-seleccio/et-llei-62019-en-materia-digualtat/

https://www.estelfitxers.com/audio/20191107-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/treball-proces-de-seleccio/et-llei-62019-en-materia-digualtat/
https://www.estelfitxers.com/audio/20191107-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/treball-proces-de-seleccio/et-llei-62019-en-materia-digualtat/
https://www.estelfitxers.com/audio/20191212-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dones-grans/
https://www.estelfitxers.com/audio/20191212-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dones-grans/
https://www.radiopineda.cat/societat/2019-12-10/cada-any-son-assassinades-europa-3500-dones-violencia-masclista.php
https://www.radiopineda.cat/societat/2019-12-10/cada-any-son-assassinades-europa-3500-dones-violencia-masclista.php
https://www.rac1.cat/programes/tot-es-possible/20191210/472167479807/fundacio-aroa.html
https://www.rac1.cat/programes/tot-es-possible/20191210/472167479807/fundacio-aroa.html
https://www.estelfitxers.com/audio/20191017-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dona-i-violencies/
https://www.estelfitxers.com/audio/20191017-09_00PLUSVALUADONES.MP3%20http:/www.ceesocials.org/dona-i-violencies/
http://www.ceesocials.org/dona-i-violencies/
http://www.ceesocials.org/dona-i-violencies/
https://www.estelfitxers.com/audio/20191107-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/treball-proces-de-seleccio/et-llei-62019-en-materia-digualtat/
https://www.estelfitxers.com/audio/20191107-20_00PLUSVALUA.MP3%20http:/www.ceesocials.org/treball-proces-de-seleccio/et-llei-62019-en-materia-digualtat/
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Al mes de març de 2019 hem estrenat  una nova imatge i nova pàgina web. Després de 16

anys hem renovat la nostra imatge per tal d’oferir una nova finestra on donar a conèixer els

projectes de l’entitat i promoure i facilitar la participació de totes les persones a la

comunitat Aroa (fent click accedireu directament).

N o v a  i m a t g e

P à g i n a  w e b

L o g o  n o u

http://www.fundacioaroa.org/
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F a c e b o o k T w i t t e r

I n s t a g r a m L i n k e d I n

Y o u t u b e

https://www.facebook.com/fundacioaroa/
https://twitter.com/fundacioaroa/
https://www.instagram.com/fundacioaroa/
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3-aroa/
https://www.youtube.com/channel/UC5DKe0JWixS1bvnEufSySLA


www.fundacioaroa.org
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