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ADPTP
Durant l’any 2021, 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 i la generació d’actituds i
accions proactives per la salut biopsicosocial en la ciutadania. Mitjançant la utilizació
d’espais estables, amb format de llarga durada, i un enfocament centrat en la persona,
a més d'una coordinació amb els serveis de la xarxa amb els que l’entitat col·labora i
treballa de manera conjunta.
Concretament, s’han realitzat 313 acollides a persones provinents en la seva majoria de
derivacions dels serveis i els recursos de la xarxa i

també a través de persones

conegudes, gràcies a la difusió dels projectes i activitats de l’entitat o bé per mitjà de la
detecció per part de l’equip professional de l’entitat dins les seves accions periòdiques
habituals.
El Servei d’Atenció Psicosocial Precoç (SAPP) ha ofert atenció a 109 persones (de les
quals un 87% han estat dones, amb edats compreses entre els 18 i els 92 anys) amb un
total de 535 sessions individuals. I, per últim, 22 persones han participat en la Xarxa de
promoció de la salut (grup de trobada), la qual ha tingut 12 sessions.
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SALUT COMUNITÀRIA
Aquest projecte promou activitats comunitàries, educatives,
lúdiques i participatives que ajuden en la prevenció dels
trastorns

psicosocials

fomentant

hàbits

i

estils

de

vida

saludables. S'ofereixen 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 2021, han participat de manera directa a les activitats d’aquest projecte un total de
234 persones (Respiració i relaxació i Mandales), 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.

Espai de respiració i relaxació
S’han realitzat dos grups oberts a tota la ciutadania, amb 33 sessions cadascun i 27
persones participants de manera directa. Cal referir que el volum dels grups amb format
presencial ha estat adaptat als aforaments establerts per les autoritats sanitàries als
equipaments on es desenvolupen les activitats. 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.

També s'ha realitzat una sessió de relaxació guiada en el marc del Dia

SAPP a 85
diverses persones
sessions online,

Internacional de la Salud de les Dones vía online, amb la participació de 37 persones.
També, s'han realitzat

per mitjà d'un espai de respiració i

relaxació, amb una participació de 150 persones. Aquest ha esdevingut un recurs

270
acollides

permanent de l'entittat en trobar-se disponible a les seves xarxes socials (Facebook i
Youtube) per a tota la ciutadania.
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SALUT COMUNITÀRIA
Taller d'introducció als mandales
Es tracta d’un espai anual grupal on
s’han desenvolupat un total de 33
sessions i al qual les persones
participants

han

desenvolupar
personal,

la

la

après

a

creativitat

concentració

i

la

memòria visual en combinació amb
tècniques de gestió emocional. Han
participat un total de 20 persones,
complint els protocols d'aforament
de

l'equipament

on

es

realitza

l'acció.

Publicacions eines i recomanacions d'autocura
En resposta als canvis en la interacció social recomanats
per les autoritats i l'impacte de la pandèmia en la salut
psicoemocional

de

les

persones

des

de

2020,

s’han

continuat realitzant diverses publicacions a través de les
xarxes socials orientades a oferir eines i recursos pràctics
d’utilitat per afrontar els efectes de la crisi i l’aïllament, com
els estats d’ansietat, estrès i la por que s’han generat.
Aquestes

publicacions

han

estat

elaborades

amb

perspectiva de gènere i cicle vital i considerant l’especial
afectació en el cas de les dones per les situacions de
vulnerabilitat sobrevingudes o agreujades en molts casos,
com

les

situacions

publicacions

de

realitzades

violència
s'ha

masclista.

assolit

arribar

Amb
a

les

3.000

persones a través de les xarxes socials de l'entitat i
contribuir a la promoció del benestar i la recuperació de les
afectacions psicoemocionals i socials.

MEMÒRIA 2021

4

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
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 tingut 708 persones beneficiàries
directes, les quals han estat nenes, nens i adolescents, d'entre els 3 i els 17 anys, i les
seves mares/famílies. Un total de 2.800 persones han estat beneficiàries indirectes de les
accions.

Damara
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. 76 nenes, nens i adolescents han rebut suport
psicològic individual, amb un total de 803 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 24 participants. A més, s’ha realitzat un grup de suport a les
mares i famílies amb 24 sessions que ha tingut 57 persones beneficiàries; les sessions
han estat simultanejades al 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 8 sessions per grup, amb un total de 53 persones
participants.
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INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
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.
Aquestes accions es descriuen a l'apartat Campanyes de sensibilització i solidàries.

Coeducació: Tallers de Prevenció als centres educatius i
educació en el lleure
Al 2021 s'han realitzat diversos tallers amb infància i adolescència, orientats a promoure
la igualtat, l'educació emocional i la prevenció de la violència de gènere a la infància i
l’adolescència. S'han portat a terme un total de 15 tallers i han participat 480 nenes,
nens i adolescents.

15
tallers

480
nenes, nens
i
adolescents

Projecte Altaveus x la Igualtat
És un projecte de prevenció de les violències masclistes a través de campanyes de

270
acollides
accions,
al 2021 han participat de manera directa un total de 72 persones entre les noies
sensibilització elaborades per l’alumnat de 4t d’educació secundària. Amb les seves

i els nois de secundària participants i la resta de l’alumnat, nenes i nens de centres de
primària, professorat i ciutadania en general. Aquest any s'han pogut reprendre les
sessions presencials amb normalitat i seguint les indicacions de seguretat de les
autoritats sanitàries als centres educatius.
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INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
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 a les que
han participat 18 noies i nois. 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

159 persones
ateses

en general i especialment el col·lectiu de persones joves.
Algunes d'aquestes campanyes han consistit en dissenys gràfics
amb format còmic i cartelleria de sensibilització difoses a les
xarxes socials, dues exposicions fortogràfiques (campanyes "No
et deixis controlar" i "Reconstruir") per abordar actitutd sexistes i
masclistes a les relacions afectives-sexuals i transmetent el
missatge de tolerància zero i reivindicant el bon tracte, la no
violència i el respecte com a eixos de les relacions. També s'ha
creat una enquesta per identificar actituds de discriminació i
comportaments sexistes entorn les identitats afectivo-sexuals no
normatives i els patrons relatius a la imatge i els seu impacte en
la salut psicoemocional de les noies i els nois, la qual ha estat
implementada al centre per l'alumnat participant. També, s’ha
dissenyat i elaborat una campanya reivindicativa a través de
pintar a la façana del centre missatges de promoció de la igualtat i
envers les discriminacions i el sexisme. I, entre d'altres, s’han
generat dissenys per combatre el sexisme a través de la creació
de xapes amb misssatges de denúncia i conscienciació.
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INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Sessions de la fase Aprenentatge del projecte "Altaveus x la Igualtat"
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PERSONES GRANS
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 2021, un total de 360
persones han estat beneficiàries directes de les diferents accions realitzades i 700
persones s'han beneficiat indirectament, 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.

Savieses, càmera en mà

159 persones
35 sessions
ateses
del relat
de les seves

Acció comunitària socioeducativa que impulsa la prevenció de l’aïllament social de les
persones grans, a través

històries de vida, la comunicació

390
taller socioeducatiu. En aquesta edició les accions han mantingut
les reformulacions
persones
11 activitats
iniciades
al 2020 per tal de complir els protocols COVID-19 establerts per les autoritats
involucrades

audiovisual i l’intercanvi intergeneracional. Al 2021 ha tingut 30 persones participants al

sanitàries i al temps mantenir l'enfocament del projecte. Segons la planificació realitzada,
s'han desenvolupat les següents activitats: Servei d’informació sobre recursos
d'atenció

i

participació

territorials

(incloent

recursos

COVID-19),

Acció

comunicativa del recurs “Savieses, càmera en mà” a la xarxa comunitària, Banc de
recursos

digital

“Savieses,

càmera

en

mà”

adaptat

als

diferents

sectors

destinataris, Accions de difusió a les xarxes socials i Accions d’intercanvi amb
professionals dels serveis d’atenció a persones grans.

270
acollides 6
activitats
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PERSONES GRANS
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 social. En
2021 han participat en el projecte de manera directa 40 persones grans, amb un total de
16 sessions desenvolupades en 2 grups. Novament en aquesta edició s'ha mantingut la
reducció dels grups per complir els aforaments definits a l'equipament municipal on es
realitzen les activitats i en compliment dels protocols de les autoritats sanitàries.
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,

159 persones
35 sessions
Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí i Ciutat
Vella, però totes elles amb una certa vinculació
ateses
amb el barri de Sagrada Família. Les accions lúdiques i culturals han continuat
390
experimentant limitacions en aquesta edició per les restriccions dels aforaments i el
persones
contacte
social, especialment en el col·lectiu de les persones grans.
11 activitats
involucrades
Un percentatge elevat de les persones participants al projecte han estat derivades pels

moltes en situació de viduïtat i residents en diferents barris del Districte de l’Eixample,

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...).

Dinar d'estiu Vincles 2021
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PERSONES GRANS
Les activitats realitzades 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 esdevingudes, i acompanyant en tot
moment l'acció educadora amb un seguiment individualitzat 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.
Durant 2021, les accions del projecte Vincles també han continuat reformulades i
adaptades a les circumstàncies per la pandèmia del COVID-19. Així, per una banda, s'ha
mantingut la reducció del volum del grups, i les activitats han romàs redefinides seguint
criteris que garantissin la seguretat de les persones participants alhora que oferissin
resposta a les seves necessitats per la seva situació d'especial vulnerabilitat. També, en
resposta a les necessitats identificades en les persones grans, s'ha mantingut la línia
específica d'acció per atendre l'agreujament i l'afectació en la seva salut integral derivada
de la situació de confinament social i familiar.
S'han portat a terme les següents activitats: Acció Socioeducativa de promoció de la
participació i prevenció de la solitud, Itineraris personalitzats per a les persones
participants, Servei Atenció i Suport Psicoterapèutic i Emocional Individual, Grups
bombolla amb les persones grans, Informació i Acompanyament als recursos de
proximitat de la xarxa territorial. També s'han realitzat accions participatives lúdiques
i socials al barri, com el dinar d'estiu del grup Vincles.
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PERSONES GRANS
Persones beneficiàries accions projectes persones grans:

11 activitats
L'entitat s'ha mantingut activa quant a les seves accions d'incidència local, nacional i
internacional, per reivindicar l'assoliment dels Drets Humans de les Persones Grans a
través de la participació als espais comunitaris i de presa de decicions als quals
participem així com a través de missatges a les xarxes socials.
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DONES
El programa de Dones, al llarg de l’any 2021 ha atès un total de 501 dones d'entre 18 i 92
anys com a beneficiàries directes de les accions i 2.350 han estat beneficiàries indirectes
de les accions desenvolupades de manera online. Les dones 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). Les accions ha estat desenvolupades en els
següents projectes:

Dona, coneix-te (prevenció)
Mitjançant aquest projecte s’ofereixen recursos especialitzats adreçats a complementar la

159 persones
35psicosocials
sessions
trastornsateses
derivats

tasca que duen a terme els serveis públics d’atenció a les dones, que incideixen en la
prevenció i l’atenció dels

de l’estrès post-traumàtic que

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

390
persones
diferent format, com els tallers
involucrades
y creativitat,
o els Cercles de

situacions discriminatòries fomentades per la desigualtat home-dona i agreujades per

11 activitats

159 persones
sessions
l’Espai66
Mima’t:
transformació
ateses

l’actual context socioeconòmic. Compta amb recursos de
Dona, Coneix-te (DelaMà),

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

28 activitats

d’Artteràpia. 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, cicle vital i interseccionalitat. A més, s'han portat a terme activitats de
sensibilització vinculades a esdeveniments comunitaris significatius com el 8M o el 25N, a

159 persones
ateses
formatives de
professionals

més d'accions d'incidència i visibilització de les violències masclistes a diferents municipis
de Barcelona i accions

entorn la temàtica de la violència

masclista.
Un any més, al 2021 continua destacant que la demanda d'atenció a dones s'ha vist

5 activitats

incrementada de manera considerable davant l'agreujament de la situació de vulnerabilitat
i risc d'aquestes i derivada de l'augment de les desigualtats sobrevingut per la crisi
generalitzada i les violències masclistes, fet relacionat amb els confinaments en molts
casos compartits amb la parella maltractadora.
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DONES
S‘han realitzat 12 Cercles de Dones entre al Centre
d’atenció

d’Aroa,

l'equipament

comunitari

l’Espai210

i

Online, amb un total de 69 dones participants. A l’Espai
Mima’t s’ha treballat l’autoconeixement i els processos de
canvi a través de l’experimentació amb dinàmiques diverses
amb les quals les dones participants han anat creant
diferents

propostes

segons

les

seves

motivacions

i

circumstàncies individuals.
A l’Espai Mima’t han participat 25 dones (33 sessions amb
format trimestral). Les sessions s'han realitzat de manera
presencial o online seguint les indicacions de les autoritats

159 persones
Des de l'any 2020, s'ha mantingut 35
com sessions
un recurs permanent
ateses
sanitàries i complint els aforaments definits.

el Taller Mima't intensiu online, el qual es manté obert a
tota la ciutadania i enfocat específicament a dones per
promoure

l'autocura
11 activitats

de

la

seva salut, reconèixer la
159
persones
naturalesa femenina, els seus cicles vitals i aportar eines de
ateses
salut integral amb orientació específica a la situació de risc
psicosocial per la crisi actual. Concretament aquest any,
han realitzat el taller 175 dones.
També s'ha portat a terme el grup de
dones Delamà, enfocat específicament a
oferir a les dones un espai grupal
compartit

i

especialitzat,

amb

suport

adreçat

terapèutic

a

oferir-los-hi

eines per prevenir, afrontar i superar
situacions vinculades amb l'impacte de
la

violència

masclista

o

diferents

circumstàncies de vulnerabilitat per les
desigualtats de gènere existents a la
societat i agreujades amb la crisi.
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DONES
Accions de Sensibilització

11 activitats

11 activitats
28 activitats

5 activitats
5 activitats
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DONES
Difusió, organització i participació en accions d'incidència

Organització Taula rodona "Longevitat, gènere i drets
humans" en el marc del Dia Internacional de les Dones
2021:
https://www.youtube.com/watch?v=oV1SyTmOHvo&t=9s

11 activitats

8 activitats
Participació a l'activitat - diàleg "Apoderament de les dones
i lideratge durant la pandèmia", organitzada per l'oficina del

11 activitats

Parlament Europeu a Catalunya.

28 activitats
Participació com a ponents a la Taula rodona "Dona i
l'Acció Intergeneracional Intercultural". Organitzada per
l'Observatori d'Igualtat.
https://www.youtube.com/watch?v=VzPI7hS_H2s&t=4039s

11 activitats

28 activitats

Organització i dinamització Cercle de Dones com a
membres de la Comissió de Feminismes i Canvi Social del

5 activitats

Districte de l'Eixample
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DONES
Difusió, organització i participació en accions d'incidència

Col·laboració a l’Acte central del 25N del Consell de Dones
de l’Eixample amb la participació a la lectura del manifest
del 25N 2021 de les entitats del Consell de Dones de
l’Eixample:
https://www.youtube.com/watch?v=_P578zDkIB8

11 activitats

28 activitats
Difusió a les xarxes d’accions pel 25N:
· Campanya "Mai és massa tard" de l'entitat per
visibilitzar i sensibilitzar sobre les Violències
Masclistes envers les dones grans.
· Accions de la xarxa comunitària (manifestació
25N)
· Missatges per l'eradicació de les VM vers les
dones.
https://twitter.com/fundacioaroa/status/146381967
7654781955/photo/1

11 activitats

28 activitats
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DONES
Difusió, organització i participació en accions d'incidència

Participació com a ponents especialitzades a la Taula
Rodona de la UPF "Dones, diversitat i violències: una
mirada interseccional", amb una presentació sobre
l'edatisme i les violències masclistes envers les dones
grans.
https://twitter.com/UPFigualtat/status/146166618999477863
2/photo/1

11 activitats

28 activitats

Organització Xerrada participativa oberta a la ciutadania per
afavorir la reflexió sobre l'impacte de la crisi en la salut de
les dones i aportar solucions des d'una mirada feminista. .
Organitzada per la Fundació Aroa en col·laboració amb
Assemblies of Solidarity.

11 activitats

MEMÒRIA 2021
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FORMACIÓ
Durant l'any 2021, l'entitat ha desenvolupat el seu programa de Formació amb diferents
accions enfocades, per una banda, a població general com a col·lecius en risc. I, d'altra
banda, s'han realitzat accions formatives adreçades a professionals de l'ámbit d'atenció a
les persones o a la ciutadania en general. Tot amb un enfocament centrat en la integració
d'un coneixement i especialització respecte la temàtica de les formacions i els grups
poblacionals destinataris de les mateixes, amb un enfocament amb perspectiva de gènere,
cicle vital, interseccionalitat i interculturalitat.

FORMACIÓ A PROFESSIONALS SERVEIS I ENTITATS
Salut Global i Holística:
Es tracta d'un formació orientada a professionals de diferents àmbits que
treballen en la prevenció i la cura de la salut de les persones en sentit

6 sessions i

ampli. Esta formació está enfocada a oferir-los-hi eines i recursos per a

20

la promoció d'hàbits de salut biopsicosocial i l'atenció integrativa de les

participants

35 sessions

persones, amb una mirada holística de la salut.

Projectes Europeus:
Al 2021 s'han portat a terme varies accions formatives orientades
a oferir habiltats tècniques en relació a la temàtica dels projectes
europeus des dels primers pasos per avaluar les capacitats per a
l'afrontament d'aquest objectiu, passant pel disseny de plans
d'internacionalització

a

Europa

segons

la

realitat

de

cada

participant, la identificació de fons, programes, convocatòries i
licitacions, l'establiment d'aliances estratègiques o la incorporació
de la perspectiva de gènere als projectes, entre d'altres.

2
formacions
i 24
participants
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FORMACIÓ
Dones grans i violència masclista:

S'han realitzat diverses accions formatives en relació a la sensibilització i capacitació de
les i els professionals de la xarxa d'atenció a les persones i concretament les dones
grans, per tal d'oferir eines per a la detecció i l'atenció de les situacions de violència
masclista que, encara molt invisibilitzades i normalitzades, afecten les dones grans.

Formació
especialitzada
“Violències masclistes
vers les dones grans”

Formació
especialitzada
“Violències masclistes
envers les dones
grans”

(adreçada a professionals de

la xarxa d’atenció a les dones de
Cat. Organitzada per l'ICD)

(Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies)

19 professionals
participants

48 professionals
participants

Formació i
acompanyament
individual a
professionals i
voluntàries de la xarxa
dels recursos territorials

essions

Formació
“Violències
Invisibles: Dones
Grans”

(Servei d'Informació i
Atenció a Dones (SIAD) del
Consell Comarcal del
Segrià)

22 professionals
participants

29 professionals
390 participants

persones
involucrades
MEMÒRIA 2021
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FORMACIÓ
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA "Cuidem i ens cuidem"
Formació adreçada a persones cuidadores de persones dependents amb l'objectiu que
millorin el seu coneixement i habilitats per realitzar aquesta tasca. S'ofereixen estratègies
per reduir el risc d'afectació de la pròpia salut derivada de la feina que realitzen.

3 grups
10 sessions
per grup
45 persones
beneficiàries
directes

78 persones
participants
xerrades
cures

285

8

persones

accions

participants

formatives
390

35 sessions

formacions

MEMÒRIA 2021

persones
involucrades
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RECERCA
ESTUDI VIOLÈNCIES MASCLISTES VERS LES DONES GRANS
L'any 2021 hem realitzat un estudi per encàrrec de l’Observatori de la Igualtat de Gènere,
adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD), orientat a conèixer en profunditat la situació
actual de les violències masclistes envers les dones de més de 60 anys a Catalunya.
L'estudi té la intenció de ressaltar la invisibilitat de les violències mascliestes vers les
dones grans i ho fa partint de la base de la gerontologia feminista i des d’una perspectiva
de cicle vital, feminista i interseccional, per tal d’aportar informació rellevant que permeti
dissenyar mesures i actuacions de recerca, detecció, sensibilització, prevenció, protecció,
atenció i recuperació de les violències masclistes en aquesta població.
Resultat de l'estudi s'han generat 3 productes que estan a disposició de la ciutadania de
manera oberta i gratuïta a la web de l'ICD:
(https://dones.gencat.cat/ca/ambits/campanyes/dones_grans)
Estudi "Les violències masclistes vers les dones grans: una aproximació
feminista i interseccional.
Resum executiu.
Infografia.

MEMÒRIA 2021
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CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ
I SOLIDÀRIES
VIOLÈNCIA MASCLISTA I DONES GRANS
Al 2021 hem continuat amb la campanya que vam crear al 2019, 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. Tal i com estava previst, la campanya ha
esdevingut una eina de sensibilització online i s'han portat a terme accions a diversos
territoris de Catalunya i també ha tingut un resó internacional gràcies a la participació
activa de l'entitat en plataformes europees de defensa dels drets humans de les
persones grans i de les dones.
Recordem que 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 segueix disponible al canal de Youtube de l’entitat (també
clicant enllaç al nom de la campanya).
Al 2021, s'ha continuat potenciant la difusió i promoció de la campanya a les xarxes
socials de l’entitat (Twitter, Facebook, Instagram i Linkedin @fundacioaroa).

Abast de
45.290
persones

MEMÒRIA 2021
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CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ
I SOLIDÀRIES
DESPERTA SOMRIURES (Infància i adolescència)
Al 2021 s'ha realitzat la campanya solidària de recaptació de fons per al projecte Damara
desenvolupada de manera íntegra amb format online a través de les xarxes socials de
l'entitat. La campanya dóna continuïtat a les realitzades els anys previs (com el Sopar
Solidari per una infància lliure de violència) i s'orienta a sumar fons per ampliar el servei
d’atenció del projecte Damara i difondre les seves accions al major número possible de
nenes, nens, adolescents i famílies, al temps que s'interpel·la els diferents sectors
(ciutadania general, empreses i col·lectius professionals) de la societat per atendre la
urgència de garantir els drets de la infància amb accions preventives i d'atenció integral
davant problemàtiques greus i sovint silenciades com la violència intrafamiliar, la
violència masclista i altres situacions de vulnerabilitat socioeconòmica familiar, amb
especial atenció a l'impacte del COVID-19 en el benestar psicosocial i emocional.
La

campanya

s'ha

desenvolupat

durant

dues

setmanes

mitjançant

accions

de

sensibilització feta coincidir amb una data molt significativa com és el 20 de novembre,
Dia Internacional dels Drets de la Infància.
La campanya ha inclós accions com: Estrena del nou Audiovisual de Sensibilització
del projecte Damara, un Sorteig Solidari per a la recaptació de fons, Acció de
Microdonatius, Publicacions i missatges d'Incidència sobre els Drets de la Infància
a les xarxes socials de l'entitat....

Desperta
Somriures
arriba a
més de
1.500
persones
MEMÒRIA 2021
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CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ
I SOLIDÀRIES
ROSES QUE TORNEN SOMRIURES "SANT JORDI I SANTA
JORDINA" (Infància i adolescència)
En el marc de la festivitat del 23 d'abril de Sant Jordi i
Santa

Jordina,

sensibiltizació

la

i

tradicional

recaptació

de

campanya

fons

pel

de

projecte

DAMARA d'atenció a infància i adolesència en risc de
maltractament o vulnerabilitat per altres circumstàncies
socioeconòmiques i/o familiars, al 2021 ha continuat
sent íntegrament realitzada a través de les xarxes
socials de l'entitat. Les accions realitzades han estat:
Publicacions i missatges d'Incidència sobre els
drets de la infància, Concert Solidari online (grup
Sabor de Gràcia, cantautor Haldo Mar, pianista
Lourdes

Bartolí),

d'empreses
sobre
Creació

la

Sorteig

compromeses,

problemàtica
d'un

llibre

solidari

de

Entrevista

a

que

aborda

solidari

amb

el

regals
TeveCat
projecte,

il·lustracions

d'infants, Creació d'una bossa solidària...

Abast total
campanyes
48.490
persones
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159 persones
accions
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PROJECTES EUROPEUS
FEMINIST EUROPE
En l’àmbit de treball vinculat als drets de les dones, la Fundació Aroa ha continuat
impulsant i fent accions de la campanya Fem_EU (Feminist Europe), iniciada al 2019 i que
va néixer amb 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. Des de llavors, les accions del projecte
continuen enfocades a la promoció de la participació de les dones i els seus drets i
representació a nivell europeu. Les accions realitzades, han estat:
TAULA RODONA "LONGEVITAT, GÈNERE I DRETS HUMANS"
En el marc del Dia Internacional de les Dones 2021, vam reflexionar i centrar l'anàlisi sobre

159 persones
35 sessions
ateses
garantir els seus drets i no seguint-les
deixant enrere.

l'estat dels drets humans de les dones grans, els reptes i les possibles estratègies per
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PROJECTES EUROPEUS
PONENTS "APODERAMENT DE LES
DONES I LIDERATGE DURANT LA
PANDÈMIA"
En el marc del Dia Internacional de les
Dones 2021, vam participar com a entitat
especiliatzada en l'activitat organitzada per
l'oficina del Parlament Europeu a Catalunya.

ENTREVISTA PROGRAMA "CONNEXIÓ EUROPA" DE EL PRAT RADIO
EN EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
En el marc del Dia Internacional de les Dones 2021, vam ser entrevistades com a entitat
especialitzada sobre la incorporació de la perspectiva de gènere als plans de recuperació
a nivell europeu.

2.000
persones
beneficiàries
accions
FEM-EU
159 persones
ateses

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ A LES XARXES
Al llarg de 2021 s'han fet diverses publicacions orientades a la conscienciació i
interpel·lació de la ciutadania, institucions i representants de la política per a la promoció i
defensa dels drets de les dones i l’eradicació de les violències masclistes. Les publicacions
s'han fet amb format d'accés obert per tal de maximitzar l'impacte i l'abast de les mateixes
a nivell territorial i poblacional.

MEMÒRIA 2021

27

PROJECTES EUROPEUS
CAN MDS
Al 2021 la Fundació AROA ha continuat desenvolupant, com a entitat responsable a
Catalunya, el projecte europeu CAN MDS II dins el marc del programa de Drets, Equitat i
Ciutadania de la Comissió Europea, 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. Al 2021, les accions realitzades s’han orientat a:

159 persones
35 sessions
Impuls i consolidació de les aliances
i acords de col·laboració
ateses

amb les diverses agències implicades en l’atenció a infància i
adolescència (dels àmbits de la sanitat, l’assistència social,

159 persones
66 sessions
ateses

l’educació, cossos de seguretat, serveis especialitats d’atenció a
infància, justícia, entitats socialsi d’altres). Les agències que finalment
han assumit un compromís de participació, són: Institut Municipal de
Serveis Socials de Barcelona (IMSS). Direcció General d’Atenció a
Infància i Adolescència (DGAIA), Cooperativa d’Acció Social
EDUVIC, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD).
Prova pilot aplicatiu registre incidents de maltratament infantil
amb la participació d’agents que potencialment poden actuar en la
detecció o seguiment de casos de maltractament infantil Serveis
Socials Municipals Especialitzats (EDEIAR, ECEIA), DGAIA, Infància
Respon, Cooperativa EDUVIC, Associació ABD i Fundació Aroa)
Conferència finalització projecte CAN-MDS: organitzada per
l'Institut per la Salut de la Infància d'Atenes, entitat coordinadora del
Projecte: "Resposta al maltractament infantil per mitjà d'un conjunt de
dades mínim: de la planificació a la pràctica" i el Consorci del
Projecte. Amb la participació dels països socis i institucions i entitats
dels mateixos.
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PROJECTES EUROPEUS
ALL ABOUT EVE
Durant 2021 la Fundació AROA ha portat a terme el projecte "All About Eve", un projecte
europeu de la iniciativa Erasmus+ orientat a l'intercanvi, la difusió i l'impuls de bones
pràctiques socials i de l'àmbit educatiu amb perspectiva feminista. Les accions realitzades
aquest any en el marc del projecte, han estat:
Mobilitat europea a Palermo per a l'intercanvi de bones pràctiques entre els països
socis participants (Grècia, Itàlia i Catalunya).
Xerrades sobre els Drets Humans de les dones en el marc de les polítiques
internacionals.
Focus group sobre bones pràctiques en l'ambit de la coeducació i la comunicació
amb perspectiva de gènere amb entitats referents a Catalunya.

35 sessions

Treball d'ampliació i consolidació de la xarxa internacional de col·laboracions
amb agències internacionals (Maghweb-Itàlia, EAVN-Grècia).
Publicacions de sensibilització i incidència a les xarxes socials de l'entitat en
relació al projecte i els seus objectius i accions.

Més de 1.600
persones
s'han
beneficiat de
les accions
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PROJECTES EUROPEUS
ASEEMBLIES OF SOLIDARITY
La Fundació ha participat al projecte Assemblies of Solidarity, una iniciativa europea que
té l'objectiu de connectar la ciutadania que ha estat desproporcionadament afectada per la
pandèmia del covid-19 a Europa i posa l'accent a buscar solucions col·lectives.
El projecte consisteix en l'organització d'una sèrie de xerrades ciutadanes a diverses
ciutats europees, on participants i ponents poden aportar reflexions sobre temes clau en
relació a democràcia i drets fonamentals, salut, medi ambient i drets socials.
Emmarcada en aquest projecte, la Fundació Aroa, especialitzada en la promoció de la
salut des d'una perspectiva feminista i participativa, hem realitzat:
Jornada en la que s'ha reflexionat, conjuntament amb les persones participants, sobre
les conseqüències a curt i llarg termini de la pandèmia del COVID-19 en les dones i la

35 sessions

seva salut, la importància de visibilitzar-ho i la necessitat d'una mirada feminista per a
la promoció dels drets humans i la salut de les dones en el context actual.
Publicació article sobre el projecte: https://fundacioaroa.org/xerrada-participativaperabordar-la-salut-de-les-dones-des-dels-feminismes/
Accions de difusió i incidència online en relació a la temàtica del projecte amb els
10 països socis.

Relatoria gràfica de la Jornada
"Mirada feminista en l'abordatge de la
pandèmia del covid-19"
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PROJECTES EUROPEUS
Persones beneficiàries de les accions del projectes europeus
realitzats:

4
projectes
159 persones
ateses

8
accions

3.940

35 sessions
persones

159 persones
ateses
35 sessions
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beneficiàries
159 persones
ateses
35 sessions
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VOLUNTARIAT
El programa de voluntariat de la Fundació Aroa ha tingut diverses activitats, les quals han
estat adaptades a les indicacions de les autoritats sanitàries tal i com fem des de 2020, de
manera que en molts casos s'han portat a terme online. Cal destacar, un any més, el fet
que les accions dels projectes i les iniciatives socials de l'entitat són possibles gràcies a
totes les persones que, des de la seva diversitat i motivació pel canvi i la transformació
social, contribueixen a que la nostra missió sigui possible.

SESSIONS
INFORMATIVES
11 activitats
11 activitats
12
28 activitats
sessions

55
persones

MONOGRÀFICS

GRUP

20
persones

20
persones

390
persones
FORMATIUS
SUPERVISIÓ
involucrades
11 activitats
11 activitats
7
24
11 activitats
11 activitats
28 activitats
28 activitats
sessions
sessions

2 TROBADES
ONLINE
EQUIP SOM AROA
22 participants
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
Tal i com venim fent des de 2019, aquest any 2021 hem continuat intensificant 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 continuació s'hi troba un recull de la nostra presència als
mitjans al 2021:
Entrevista a Ràdio Marina, programa "Invisibles" sobre violències masclistes vers les
dones grans, amb testimoni d'una dona protagonista de la campanya "Mai és massa tard"
de l'entitat.
Entrevista al programa “Connexió Europa” de El Prat Ràdio en el Dia Internacional de

159 persones
35 sessions
https://www.elpratradio.com/programs/connexioeuropa/elpratradio_podcast_28797
ateses

les Dones. Sobre la incorporació de la perspectiva de gènere als plans de recuperació.

Participació com a tertulianes especialitzades al programa de Plusvàlua Dones sobre
Violència Masclista:

159 persones
66 sessions
ateses
v=QmJPpIVOGqw&list=PLHDzFriJWf7uoe0pIIWEmHSXum1QvSKg9&index=18&t=64s
11 activitats

https://www.youtube.com/watch?

Entrevista sobre la campanya “Roses que tornen somriures” a TeveCat:
https://www.youtube.com/watch?v=4QdEXm8SNLY&t=9s
Contribució article diari ARA Criatures sobre el masclisme en les relacions amoroses
d'adolescents.
Article per a la revista “Qüestions de la vida cristiana”, al monogràfic “Crisi,
pandèmia i gènere”: “Gènere i covid: mirades transformadores davant les crisi”.
Contribució com a entitat experta en violències masclistes vers les dones grans en
reportatge en profunditat al diari digital La Marea, com a part de “Por Todas” una
investigació periodística sobre les violències:
https://portodas.lamarea.com/historias/merce/
Entrevista a Ràdio Estel, programa tot anirà bé.
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XARXA COMUNITÀRIA
GESTIÓ CÍVICA
Des de l’any 2012 al 2021 l’entitat ha co-gestionat com a Xarxa DosDeu l’equipament
sociocultural municipal Casal de barri Espai 210 de titularitat municipal (Ajuntament de
Barcelona) on hi participen 23 entitats socials de diferents àmbits, s’impulsa una
programació d’activitats trimestral de l’equipament i un programa de cessió d’espais i
materials a les entitats del barri de Sagrada Família.

XARXES I PLATAFORMES
Entitat membre de:
United Nations Global Compact

159 persones
35 sessions
ateses
Euro Mediterranean Women Foundation

Aliança Global pels Drets de les Persones grans (GAROP)
Plataforma CEDAW Ombra Catalunya
Coordinadora Catalana de Fundacions

159 persones
66 sessions
ateses
Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Grup de monitoratge Agenda 2030 Feminista

390
persones
involucrades

Charter de la Diversidad

28 activitats

Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones
Plataforma unitària contra les violències de gènere
Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat
Consell Nacional de Dones d’Espanya (CNDE)

159 persones
11 activitats
159 persones
Consell de Dones de Barcelona
ateses ateses
Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)
Consell de Dones del Districte de l’Eixample

Consell de Salut del Districte de l’Eixample i Taula de Salut

5 activitats

Comissions de Prescripció Social, Menisimes i Salut del Pla de Desenvolupament
Comunitari de Sagrada Família (PDC)
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XARXA COMUNITÀRIA
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

159 persones
35 sessions
Catalunya), Diputació de Barcelona, ateses
Ajuntament de Barcelona (Direcció Dones i Direcció
Qualitat de Vida, Districte de l’Eixample i Districte de Gràcia) i Obra Social
390“La Caixa”.
persones
persones
C o n v e n i s p r à c t i q u e s 159
form
atives:
66 sessions
involucrades
ateses
Universitat de Girona,Universitat de Barcelona i The Intern Group.

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

159 persones
11 activitats
159 persones
ateses ateses
5 activitats
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Al 2020, la Fundació Aroa ha
impulsat 18 projectes d’acció
social, amb 3.128 persones
beneficiàries directes que han
rebut acompanyament
presencial i 60.801 persones
beneficiàries que han participat
de les accions online
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