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O B J E C T I U S

1. Reduir el danys físics i psicosocials
associats al consum de drogues:
o  
Donar informació en general sobre el consum,
la reducció de danys i el tractament.
o  
Vincular als/les usuaris/es als recursos
socials, a la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències de Catalunya (XAD) i a la
xarxa sociosanitària.
o  
Ocupar el temps de lleure amb activitats que
potenciïn una vida saludable i augmentin la
xarxa de relacions socials per integrar-se a la
comunitat.
o  
Generar espais de trobada, formació, ajuda
entre iguals i participació, per compartir les
experiències vitals i els conflictes que puguin
sorgir.
o  
Adquirir hàbits alimentaris saludables.

2. Evitar processos més complexos de
marginació.
o  
Incidir en l’adherència positiva al circuit
d’intervenció-suport.
o  
Oferir un espai d’acompanyament
personalitzat en referència a l’itinerari de
cada usuari/ària.
o  
Iniciar i prendre contacte amb les noves
tecnologies per afavorir la inserció social. 
o  
Oferir assessorament jurídic a aquelles
persones que no poden accedir a la xarxa
pública normalitzada i necessitin una
atenció més personalitzada.
 

 3. Sensibilitzar la comunitat vers la realitat de les persones amb
problemes de consum de drogues en relació a les seves necessitats i
dificultats:
o  
Participar de les diferents activitats de l’àmbit comunitari, fomentant el treball
en xarxa amb altres col�lectius i/o entitats.
o  
Fer ressò social de la complexitat de les addiccions i la salut mental.

Fase 1



 0 3

O B J E C T I U S

4. Fomentar la millora de la salut a través de l’autocura, el coneixement
del propi cos, responsabilització i consciència de les necessitats
psicoafectives i la seva gestió, mitjançant activitats adaptades al
col�lectiu:
o  
Adquirir coneixements i experiències en resolució de conflictes,
comunicació assertiva, consciència corporal, emocional i mental, a
través de psicoteràpies amb un grup estable.
o  
Potenciar l’ajuda mútua i aprendre dels iguals, de manera que hi hagi
una interrelació d’experiències i coneixements, encaminats a millorar
la convivència en societat.
o  
Aprendre a comunicar necessitats, sentiments, emocions i dificultats
directament sense entrar en jocs relacionals.
o  
Millorar l’autoestima, la motivació i potenciar 
les aptituds de cada persona, fomentant així la seva autonomia.
o   
Explorar les emocions i la corporalitat, mitjançant les sensacions i els
sentits, profunditzant en la pròpia manera de ser.
o  
Aprendre a reconèixer funcionaments automàtics (corporals,
emocionals i cognitius)  i adquirir la major autonomia, espontaneïtat i
intimitat possible fora d'aquests.

5. Afavorir la coordinació i adherència al tractament per part de
l’usuari/a.

fase 2
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O B J E C T I U S

1. Promoure diferents fases d’obertura a la inserció socio-laboral, oferint així una
experiència positiva vers la feina:
o
 Integrar i mantenir les persones en una feina o una dinàmica de recerca de feina.

2. Aprendre nous oficis i les seves respectives tasques i responsabilitats,
complementant-ho al tractament terapèutic:
o
Fomentar l’aprenentatge d’habilitats laborals per a la òptima inserció en l’empresa
Semaiha i el mercat laboral ordinari.
o
Oferir formació en competències transversals, a nivell tècnic (contingut i tasques),
metodològic (saber fer), participatiu (comunicació i treball en equip) i personals
(responsabilització, decisió i organització) 

fase 3
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2019

Aquest any 2019 observem que les derivacions i coordinacions s'han ampliat a altres serveis de l'Hospital Santa
Maria, continuant el CASD com a derivador principal però incloent altres serveis, com la Unitat de Patologia Dual
o el PSI , les activitats d'Agrupa't com a complement de les seves intervencions.
Agrupa't l'any 2019 ha atès un total de 178 usuaris/es, que han participat en alguna activitat de forma puntual o
continuada. D'aquestes persones: 69 usuaris/es han sigut noves acollides realitzades durant l'any, 25 segueixen de
l'any anterior, 3 persones venen derivades d'associacions de FESALUT per fer activitats, 13 de la residencia
Elisenda Montcada per als tallers de reducció de danys i 68 són usuaris  de la Unitat de Patologia dual del Hospital
Santa María de Lleida per fer sortides i acompanyaments socials. 

El perfil de persones ateses ha estat de 73 dones (41%) i 105 homes (59%), amb un  46 % de policonsum, 26 %
d'alcohol, 16% cocaïna, i 2,5% opiacis, cànnabis i benzodiazepines. L'edat  mitjana són 47 anys. Volem destacar el
percentatge de persones ateses amb patologia dual diagnosticada és d'un 54%, amb els diagnòstics de trastorns de
la personalitat i trastorns afectius. 

La entitat derivadora ha estat principalment el CASD amb un 70%, que ha disminut en relació a l'any anterior, ja
que s'han incrementat les derivacions d'altres serveis de l'hospital Santa Maria, com ara la Unitat de Patologia
Dual, amb un 3% de derivacions, el PSI, amb un 5%, i la Unitat d'hospitalització d'Aguts i subaguts, amb un 1%. La
resta de derivacions han estat realitzades per entitats privades bàsicament, en un 18%. Amb la Unitat de Patologia
Dual s'ha fet un conveni de col.laboració per a l'activitat puntual d'acompanyaments, de manera que es beneficien
d'aquest servei pero no formen part del procés de seguiment i coordinació per la elaboració d'un PAI.

La moda d'usuari que hi ha a l'associació és: home de 48 anys, amb tractament principal per policonsum de tòxics,  
en tractament al CASD que ve a l'entitat a fer activitats complementàries.
En relació a les dones que assisteixen a  l'associació, la mitjana d'edat és de 47 anys i amb tractament principal pel
consum d'alcohol. El percentatge de dones que tenen una patologia mental afegida  és del 60,6% , superior a la
mitjana masculina, que és d'un 37,5%.

S'han realitzat un total de 138 coordinacions amb altres entitats: CASD de l'Hospital Santa Maria, Centre de
Rehabilitació Comunitària de l'Hospital Santa Maria, Serveis socials d'Atenció Primària, Plà d'Inclusió Social de
l'Ajuntament,  Centre Obert del C.P. Ponent, PSI Social , Unitat de Patologia Dual de l'Hospital Santa Maria,
Hospital de dia de Salut Mental de l'Hospital Santa Maria, Hospital Arnau de Vilanova -Urgències,  Unitat
d'hospitalització d'Aguts i subaguts de l'Hospital Santa Maria. CAP 11 de setembre, Departament de Justicia,
FeSalut, Reintegra, Salut Mental Ponent, associació Antisida, Fundació Arrels-St. Ignasi, Punt òmnia, PROSEC,
Incorpora, Activa't Federació de Salut Mental , Centre de Menors Jardins del Segrià,  Reincorpora,  La Troca,  Punt
Eco, UDL, IES Ronda, Colegi Episcopal.
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A C T I V I T A T S

ACTIVITATS COMUNITÀRIES

1ª FASE: ÀREA VIVENCIAL, OCUPACIONAL I  D’ ACOLLIDA
ACTUACIONS I RESULTATS

- SORTIDES: 
S’han realitzat  8 sortides: 7 s'han fet a diferents espais de naturalesa: com Penelles , l’estany d’Ibars i
el Congost de Mu, on hi ha hagut una assistència de mitja d'unes 4 persones, el Centre de Recuperació
de cavalls " Arre "  , on han assistit 6 persones, la hípica Arca, amb 8 persones , un al Punt Eco, a fer
una barbacoa , amb 19 persones i una a la platja, amb 18 persones; i una sortida més cultural, com el
bus turístic, amb una mitja de 3 persones . 
Continuem apostant per realitzar sortides com a activitat comunitària, amb molt bona resposta per part de tots els
seus participants ja que augmenta la cohesió de grup i alhora aporta estabilitat.

ESPAI OCUPACIONAL

-ACTIVITATS D’APROPAMENT:
S'han realitzat 4 activitats d'apropament ( Sant Jordi: 15 persones, Carnestoltes: 4 persones, , Dinar de Nadal per a
persones sense llar: 15 persones, Lleida canta: 5 persones, ).  S'ha col•laborat amb la Fundació Sant Ignasi de Loiola ,
l’Oficina d'Atenció Social " Maranyosa ", PROSEC ,  Espai Gairoles i Coral Maristes Montserrat.
Cada activitat ha estat d'un dia i la valoració ha estat positiva, tant de cara als usuaris com de la
comunitat general.  El fet de treballar en coordinació amb altres entitats de l’àmbit social incrementa
el bon funcionament del treball en xarxa i els avantatges d’aquest.

S'han realitzat un total de  46 sessions amb una mitjana d’assistència de  24 persones. A l’espai ocupacional les
activitats que s’han fet són:
- Taller creatiu. s'han realitzat 25 sessions , amb activitats creatives ,manuals i d'expressió relacionades amb Sant
Jordi , Nadal i la decoració del concurs de balcons. En relació als taller de Sant Jordi s'han fet 11 sessions, al taller de
Nadal s'han fet 7 sessions, i al concurs de balcons 7 sessions també . La valoració dels usuaris és d'un 7,13.
-  Piscines Municipals. Amb la col•laboració de l'Ajuntament s'han pogut fer 6 sessions a les piscines municipals de
Cappont, amb 5 participants. 
- Assemblea. Ha estat un espai amb bastant participació, ja que és el lloc on s'expliquen les activitats noves,
d’intercanvi d’opinions sobre les activitats, es donen els horaris de cada mes, es fan propostes , comparteixen les
seves necessitats, etc, S'han fet 9 sessions, amb un total de 19 persones. La valoració dels usuaris és d'un 7,1
- TAGS: Al taller de teatre s’han realitzat 8 sessions , conjuntament amb l’aula municipal de teatre, i hi ha hagut 8
participants, amb una mitja de 5 per sessió. La satisfacció de l’activitat és d’un 9.

Calendari: l'espai ocupacional s'ha realitzat els dilluns , de 10 a 12 h. 
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Els resultats obtinguts en relació a les activitats realitzades al E.O.  han estat:

Per als/les usuaris/es, participar en les diferents activitats que ofereix l'espai ocupacional els/les ha ajudat
principalment a tenir una millor percepció de la seva salut, en un 8.5 sobre 10, millorar l’adherència al tractament i
estar més satisfets en relació a l’us del temps de lleure, en un 7,9.
L'espai ocupacional és un espai de diverses d'activitats que implica contacte social i relacional. Participar en
aquest els ha permès augmentar la seva xarxa de relacions, en un 7,9 sobre 10, i se senten satisfets/es amb les
noves relaciones establertes en un 7. Valoren l’aprenentatge de la resolució de conflictes o situacions quotidianes
en relació amb el grup de manera més positiva en un 7,6.
El 100%  dels/les usuaris/es coincideixen en que : l’activitat el ha permès mantenir el seguiment al circuit
d’intervenció – suport ( seguiment  social, en un 100% , seguiment psicològic, en un 91%, seguiment terapèutic, en
un 75% i seguiment mèdic, en un 66% ) , fomentar el treball en xarxa i fer ressò social de la complexitat de les
addiccions i de la salut mental.
Aquesta activitat els permet sentir-se partíceps d'activitats comunitàries, i sentir-se part important i inclosos/es
al grup quan es realitzen. En general el seu grau de satisfacció global en relació a l'espai ocupacional és d'un 8,8
sobre 10 i el grau de percepció dels canvis personals d’un 7,1.
Així, doncs, reafirmem que espai és un bon potenciador de la xarxa de relacions, integració a nivell comunitari, i
de nous hàbits saludables. El vincle que estableixen tant amb els/les professionals que hi participen, com amb
els/les altres companys/es, és molt sà, ja que es promou l'afectivitat, l'acollida i els respecte a les diferències
personals. Considerem que és una bona porta d'entrada per aquells/es usuaris/es que es troben en situació de
consum i/o inicis de tractament per la vinculació amb l'entitat i una adherència positiva al seu circuit
d'intervenció i suport.

GRUP D’HABILITATS SOCIALS

S’han realitzat un total de 31 sessions amb una mitjana d’assistència de 35 persones. Ha consistit en realitzar 20
sessions de dinàmiques grupals ( de confiança, comunicació, resolució de conflictes, etc. ), 3 de meditació-
relaxació  i 8 d’art-teràpia. 

Una de les característiques més destacades és la possibilitat d'incidència en l'abstinència al grup, ja que el 80%
dels/les participants destaca que li ha servit per mantenir-se abstinent, i s'ha possibilitat, de manera homogènia,
que tots els/les participants hagin pogut mantenir el seguiment al circuit d’intervenció-suport amb una
representació del 100%, ja sigui psicològic, mèdic, terapèutic i social.
Destaquen d’aquesta activitat el sentir-se partícips del grup, l’aprenentatge de la resolució de conflictes de forma
positiva i la satisfacció en l’ús del temps de lleure, amb puntuacions de 8,5 de mitjana.
La seva percepció en relació a la millora de la seva salut al participar d’aquesta activitat és molt positiva, en un 8,4.
En general, el grup d’habilitats socials és un taller que s’ha de seguir promovent, ja que la valoració final és de 8,5,
cosa que ens indica que beneficia en el seu benestar emocional i social, mentre es potencien diverses habilitats
socials. i el grau de percepció dels canvis personals d’un 7,9.

Calendari: s'ha realitzat cada divendres de 11h a 13h en un espai cedit per l’Hospital Santa Maria (CASD). 
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TALLER DE CUINA

En relació als/les usuaris/es:

En relació a l'entitat:

Al llarg de l'any 2019 han passat pel taller de cuina saludable un total de 40 persones, i pel de cuina cassolana 39
persones, amb un total global d'usuari/es directes de 45 persones. D'aquestes, 14 han estat dones i 31 homes. 
Els tallers que s'han realitzat han estat:
- Taller d'alimentació saludable:
Al llarg de l'any s'han fet 46 sessions. S’han aprofitat les fruites i verdures que el nostre hort ecològic ha
proporcionat i s’han elaborat plats com truites d’espinacs, quinoa amb verdures, tomàquets farcits, gaspatxo, sucs
naturals, etc.
- Taller de cuina casolana.  S'han realitzat 51 sessions. S'han realitzat àpats del tipus: canelons de peix i carn, paella
de peix, pastís de patata, brou de carn, cigrons amb bledes, esqueixada de bacallà, etc.

Calendari: s'ha realitzat els dimarts i dijous , de 10 a 12 h. en un espai cedit per l'Ajuntament de Lleida

Els resultats obtinguts han estat:

- Els/les usuaris/es es senten força a gust i participatius/ves mentre realitzen el taller. Surt una valoració bona,
amb un resultat de 8.45 sobre 10.  El resultat esperat era d’un 75%  d’inclusió i s’ha aconseguit en un 100%.
- En un 100% del casos afirmen que el taller de cuina els permet cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i com a
propostes de millora han demanat augmentar el nombre de sessions setmanals.  
- Un 80% indica haver fet canvis en els hàbits alimentaris. La valoració feta per els/les participants és molt
positiva, d'un 7,8. Ens indica que han aconseguit canviar els  hàbits alimentaris de manera molt beneficiosa pel seu
organisme i que els repercuteix directament en ells millorant el seu estat de salut.
- La majoria d’usuaris/es involucrats/des en el taller de cuina afirmen que han adquirit nous hàbits culinaris
beneficiosos per ells/es i han aprés a elaborar nous plats en la seva dieta , en un 100%. Per tant és un taller que
ajuda a la creativitat a la hora de cuinar i així mantenir una dieta equilibrada. La majoria d’usuaris/es que
participen en el taller afirmen que la seva salut i l’estat d’ànim surt beneficiat, amb un grau de millora d'un 83%..
- Gràcies a la cuina els/les participants han sapigut gestionar diferents situacions incòmodes o conflictives entre
ells/es de manera més assertiva i còmoda. La valoració mitjana es de 7,65 sobre 10. El resultats esperats eren que
el 50% aprengues a resoldre conflictes d'una forma positiva en relació amb el grup i s’ha complert en un 100%.
- Sobre les funcions d’aquest taller veiem que les habilitats que més han aconseguit treballar són: el treball en
equip ,amb un 87% de representació, la millora en la flexibilitat sobre “allò que vull i allò que volen els altres” , en
un 80% dels/les participants, seguit de la relació amb el grup i la millora en la comprensió als altres amb un 75%. 
 També s’ha millorat la comunicació amb els/les altres en un 60% i s’ha reduït el nivell d'estrès i ansietat en un
50% i per últim, amb un 40% el saber dir que no.
- Fan una valoració final de 9,3 sobre 10. El 100% dels/les participants fan una bona avaluació del taller i es
mostren satisfets.

- Es valora l’activitat com a promotora de l’adherència al tractament majoritàriament a nivell social, en un 100%,
psicològic, en un 50%, a nivell terapèutic , en un 37,5 %, i mèdic, en un 12,5%.
- S’observa que s’enforteix la relació amb els professionals de l’Hospital i els serveis sanitaris ( CASD, SRC, PD, HD )
- Ha augmentat el nombre de participants en un 36%.
Podem dir que aquesta activitat ha estat la que més bona acollida ha tingut a l'entitat, ja que és la que més
participació ha tingut i més adherència. És un espai d'acollida i participació on es generen dinàmiques mols sanes
d' ajuda mútua, aprenentatge, col.laboració i relació grupal, a més de ser a la pràctica un servei de molta utilitat
per a cobrir les necessitats d'alimentació. Aquest taller fa 7 anys que el duem a terme i és del que més bona
acollida té per part dels/les participants, ja que la gran majoria s'adherèixen a l'activitat i tenen continuïtat en el
temps.
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CAFÈ-CALOR

L'espai de Calor-cafè ofereix el caliu per poder trobar-se en grup, cobrir necessitats bàsiques alimentàries, fer
demandes puntuals i  establir un contacte amb les activitats ocupacionals d'Agrupa't. Al llarg de l'any hem pogut
constatar que iniciar el dia amb un esmorzar col•lectiu permet una major vinculació de la persona a les activitats
posteriors i que es genera un ambient amb molt caliu, en que es fomenta el recolzament mutu, la cura, l'obertura,
la confiança... S'han realitzat 239 sessions amb una acollida fantàstica i hi ha hagut un augment de persones
usuàries, amb un total de 48 participants.

Calendari: es fa a la seu d'Agrupa't, tots els dies de dilluns a divendres, de 9 h. a 10 h.

TALLERS DE REDUCCIÓ DE DANYS

INFORMÀTICA

S'han fet 7 sessions i han participat un total de 48 persones. S'han fet menys sessions de formació però hi ha hagut
més participació.
Els temes tractats han estat: tabaquisme, alcohol i mites, gestió emocional, patologia dual, reducció de danys en
sobredosi i consum de substàncies via endovenosa i inhalada. S'han fet en col•laboració amb altres entitats , com
ara el PSI, Centre de reducció de danys d'Arrels,  el CASD i la Unitat de tabaquisme del Hospital Santa Maria.
En un 86% dels casos el taller els ha servit per adquirir informació sobre els danys associats al consum de tòxics,
en un 61% dels tractaments i en un 47% i en menor mesura, de les substàncies. Altres comentaris fan referencia a
la utilitat del taller per la gestió emocional i possibles problemàtiques que generen les addiccions, les diferències
interpersonals , els recursos disponibles, la importància del suport familiar de les relacions afectives i la gestió
emocional, les experiències personals.
El 97% dels/les participants diuen que el taller els ha ajudat a incorporar informació necessària per al seu dia a
dia, per tant podem dir que es útil per ells, i la mitjana de puntuació es de 8.7 sobre 10. En quan a l’aportació
d’informació sobre el consum/no-consum de tòxics en un 97% ha aportat informació, amb una valoració de 8.6
sobre 10. El 91% dels/les participants han conegut nous recursos a partir del taller i ho valoren en un 8.1.
El 97% dels/les participants indiquen que fer el taller de reducció de danys els ha ajudat a ocupar el temps de
lleure d’una manera saludable, amb una mitjana de puntuació de 8,3 sobre 10.
El 100% dels/les participants creuen que aquests tallers son un espai de trobada. Per tant podem dir que es l’espai
perfecte per l'intercanvi i compartir aquells dubtes i opinions que tenen.
La valoració mitjana es d'un 9,4 sobre 10, i això indica una gran satisfacció dels tallers per part dels/les
participants i la gran motivació que es desperta per compartir amb el grup i les inquietuds que resolen amb
els/les professionals.

Calendari: divendres, de 10 a 12 h al Hospital Santa Maria, en col�laboració de professionals de vàries entitats.

S'han realitzat 28 sessions , amb una participació de 8 persones.
Amb la col.laboració del Punt Òmnia s'ha donat formació en qüestions informàtiques per apropar les noves
tecnologies als/les usuaris/es que habitualment resten exclosos/es d'aquestes àrees, per fer un ús tant personal
com professional bàsic. Les sessions han estat molt personalitzades partint de diferents nivells de coneixements.

Calendari: Tots els dimecres lectius, entre les 16.30 i les 18.00 a les instal�lacions de Punt Omnia
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ESPORTS

A l'activitat d'esports s'ha realitzat agua-gym, caminades i un taller de boxa:
- Agua-gym: S'ha realitzat  28 sessions, amb un total de  27 participants.
Els tallers d'agua-gym s'han fet a l'espai de l'escola Episcopal. Són  molt actius i dinàmics.
Els beneficis que ha aconseguit el taller d'Aqua-gym han sigut notables als tres nivells: bio-psico-social. 
La pràctica d'aquesta activitat aquàtica a banda d'aportar els beneficis físics habituals en l'esport ha aconseguit 
 resultats positius  a nivell psicosocial , de major a menor grau: relacionar-se amb el grup i reduir el nivell d’estrés i
ansietat, en un 88%, treball en equip, en un 69% , ampliar coneixements sobre l’exercici i l’impacte en el seu cos i
comprendre millor els altres, en un 63%, millorar la comunicació, en un 61%, tenir més empatia, en un 52% i saber
posar límits, en un 36%.
L' espai aquàtic els ha permès millorar el nivell d’adherència al tractament en un 77%.
L'Espai d'aqua-gym els ha ajudat a mantenir el seguiment al circuit d' intervenció-suport en un 100% dels casos.
Sobretot els usuaris destaquen que aquest taller els ajuda a nivell psicològic amb 62% de seguiment:  el 83%
afirmen que també els ajuda a mantenir el seguiment a nivell terapèutic, i el 62% reconeixen que aqua-gym els
ajuda a nivell mèdic i  un 73 % a nivell social. 
Tots els/les usuaris/es del taller han considerat que l'activitat ha estat beneficiosa per la seva salut, i els ha ajudat
a tenir més satisfacció personal desprès de l'activitat i a la vegada millor estat d'ànim. Es senten partícips i part
important del grup i gaudeixen del temps de lleure després de prendre més consciència del contacte amb el seu
cos a través de l’esport.
Valoren l’activitat amb un 9. Aquest  fet ens motiva per mantenir aquesta activitat durant el proper any.  
Destaquem l'alta participació i la constància dels/les participants. Sempre participen com a mínim en cada sessió
6 persones de mitjana: 4 persones de Agrupa't més 2 usuaris derivats de Fe-Salut, ajudant així a potenciar les seves
relacions socials i tenir un grup més heterogeni. 

Calendari: es realitza els dilluns al mati, de 11 a 12 h. 

- Caminades: S'han fet 40 sessions, amb 19 participants. La valoració dels/les usuaris/es és d'un 7 sobre 10. S'han
realitzat diferents itineraris de caminades per a promoure l'esport i el moviment corporal. Es fan mantenint el
ritme de cadascú i de forma molt suau. És una activitats que es realitza de forma complementària a hort.

- Taller de boxa: s’ha realitzat 1 sessió, amb un total de 8 assistents. Aquesta sessió s’ha realitzat en col�laboració
amb el gimnàs social “ La Cristaleria “, amb la intenció de donar un pas endavant amb l’esport i provar noves
fórmules per a fer exercici i dinamitzar el grup. La valoració general ha estat molt satisfactòria, d’un 8 sobre 10,  i
han proposat ampliar l’activitat amb noves sessions per l’any vinent i poder fer una col�laboració més continuada,
potser també amb participants d’altres entitats.

TALLER CORPORAL

S'han realitzat  29 sessions corporals , amb un total de  21 participants.  
Els tallers han estat centrats en exercicis de relaxació, dinàmiques grupals de moviment, exercicis de contracció-
repòs i d'expressió corporal. 
Els participants valoren en un alt grau, un 9,17, la importància de treballar-se el cos per millorar la connexió
emocions i ment, en un 8,5 la millora de l’expressió corporal i emocional i augment de l’espontaneïtat ,i en un 8,25
la utilitat dels estiraments i el sentir-se integrant i part important del grup. Tenen una percepció de bons
beneficis mitjançant la relaxació i visualitzacions , d’un 8,17 sobre 10.
La seva satisfacció global del taller és d’un 9.25 .

Calendari: s’ha realitzat els divendres al mati, de 10 a 11 h. 
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A C T I V I T A T S

2ª FASE: PSICOEDUCATIVA I DE CREIXEMENT PERSONAL
ACTUACIONS I RESULTATS

GRUP TERAPÈUTIC I DE CREIXEMENT PERSONAL

S'han realitzat 30 sessions, amb una participació de 6 usuaris/es al grup.
El 100% d'usuaris/es afirmen que el grup els serveix per conèixer-se millor en relació a qui són, com són els seus
automatismes i quines són les seves formes habituals de funcionament i estar presents i conscients; 80 %
expressen que els serveix per adonar-se del que els passa a nivell corporal/emocional/mental, responsabilitzar-
se del que fan, millorar la comunicació, reduïr el grau d'agressivitat i angoixa, posar límits i relacionar-se amb les
persones significatives del seu entorn de forma positiva; un 60 % per posar límits i detectar les seves necessitats
pròpies; i un 40% per afrontar situacions.
Han aprés a resoldre conflictes o situacions quotidianes d'una forma positiva i/o diferent en relació a com ho
feien abans en una mitjana de 7,4 i es senten valorats/des, escoltats/des, partícips i amb confiança per part del
grup en un 7,4. Es senten recolzats/des pel grup en relació a les seves inquietuds, conflictes, malestars i són més
conscients de quines necessitats i emocions tenen al llarg del dia, en un 7,2. 
El treball que es fa al grup de teràpia els ha ajudat a millorar la motivació, amb una valoració d'un 8,2 sobre 10,
l'autoestima, en un 8,6 i autonomia, en un 8.
La participació al taller permet mantenir el circuit d'intervenció- suport segons la satisfacció de l'usuari amb els
següents percentatges:a nivell mèdic i terapèutic un 80%, a nivell psicològic un 60% i a nivell social un 60%. 
El grau d'adherència al tractament és d'un 70%.
El 80% dels/es usuaris/es manifesten canvis a nivell corporal/emocional/mental en la vida quotidiana: a nivell
corporal un 7.75 sobre 10, a nivell emocional un 7 i a nivell mental un 8. 
Manifesten trobar-se millor de salut al participar del grup en un 7,2.
El grau de satisfacció global amb el taller és de 7,6.

El taller corporal realitzat com a complement del grup terapèutic ha obtingut els següents resultats: s'han
realitzat 27 sessions, amb els 6 participants.
Els/les usuaris/es valoren la importància de treballar el cos per millorar cos i ment en un 8,6,
els beneficis percebuts amb la part inicial de relaxació i visualitzacions en un 7,6; el grau d’utilitat dels estirament i
la sèrie de postures en un 8,3 i el resultat positiu del moviment expressiu dut a terme a la part final en un 8.
Valorem com a important el grau de consciència corporal, emocional i mental adquirit, en un 8 i el grau de
confiança i cohesió de grup, en un 8,3.
El grau de satisfacció global amb el taller és d'un 9.

Calendari: dimarts, de 16 a 18h.
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TALLER D’HORT-TERÀPIA

S'han realitzat 40 sessions d'hort, amb una participació de 19 persones en total. 
El 100% dels participants senten que el treball grupal genera un bon aprenentatge de l’ofici i les seves tasques. Ho
valoren en un 6,8.
És una bona activitat en benefici de la salut dels/les usuaris/es. Un 75% dels/les participants senten que es
troben millor de salut pel fet de participar a l’activitat o creuen que pot millorar la salut després d’haver-hi
participat. La puntuació mitjana ha estat de 6.5.
Els/les participants veuen el sentit del treball de la terra i la connexió amb un mateix i els altres, i puntuen amb
una mitjana de 6 la satisfacció amb el mateix. Afirmen que participar a l’activitat ha permès donar-se compte del
vincle existent entre el procés de sembra i recol�lecció amb el propi tractament de reinserció.
Un 50% dels/les participants creuen que l’activitat els ha permès mantenir el seguiment al circuit d’intervenció-
suport mantenint l’assistència en els següents àmbits: un 25% en el seguiment mèdic, un 25% en el seguiment
psicològic, un 75% en el seguiment terapèutic, un 75% en el seguiment social.  
Participar a l'hort els ajuda a:  sentir-.se acompanyats en els canvis i treballar a l'aire lliure, amb un 7 sobre 10; la
puntualitat, l'atenció, la responsabilitat i la constància, amb una mitjana de 6,5; la presència i la paciència, amb un
6; i com a darrera puntuació, el compromís i el treball en equip.
Un 100% dels/les participants creuen que l’hort ha permès millorar l’autoestima, motivació i potenciar les
aptituds personals fomentant així la seva autonomia i maneig dels malestars emocionals. La puntuació mitjana ha
estat de 6.6
La valoració final obté una mitja d'un 7,25 . 

Calendari: els dimecres, de 10.30 a 12 h.

SEGUIMENTS INDIVIDUALS

Els seguiments psicològics formen part de les diferents fases del projecte Agrupa’t i Semaiha per ajudar a
configurar els diferents plans de treball terapèutics de cada persona i permet una visió i comprensió dels
processos intrapsíquics una vegada superats els primers temps d’abstinència . En tots els casos es realitza una
coordinació per configurar aquest pla de treball i mantenir una coherència i adherència al tractament.
S’han fet un total de 143 seguiments psicològics i socials individuals a usuaris/es d’Agrupa’t i 112 seguiments
individuals a usuaris de Semaiha. Aquests seguiments corresponen a 28 persones ateses a Agrupa’t i a 5 persones
ateses de treballadors de Semaiha. 
S'han realitzat 255 tutories individuals a nivell psicològic i social . 
Els seguiments tenen bons resultats a nivell de canvis individuals, en un 7,5, amb un punt més elevat a nivell
emocional. Els/les usuaris/es destaquen la importància d’aquest servei en el recolzament que significa en relació
a les pròpies inquietuds, conflictes, malestars interns, etc., i en la presa de consciència sobre si mateixos/es en :
afrontar situacions ( 100% casos), ser més conscients de les necessitats i emocions ,sortir dels automatismes i les
formes habituals d’afrontar situacions ,ser més creatius /ves a l’hora de tenir nous comportaments, contactar
amb emocions o canviar formes de pensament  i responsabilitzar-se del que fan i posar límits ( 75% dels casos ),
millorar la comunicació en un 50% dels casos,  com mantenir l’abstinència , detectar les pròpies necessitats i
resoldre els conflictes emocionals.  Relacionar-se amb les persones significatives de l’entorn de forma positiva i
tenir en compte les pròpies necessitats, creences i valors ho valoren amb un 25%.
El 100% creu que se sent millor de salut  per participar en aquest tipus de seguiment i després d’haver-hi
participat amb una puntuació mitjana de 8.
La valoració global de l’activitat és d’un 7.5 de mitjana.

Calendari: aquesta activitats s'ha realitzat durant els matins i en funció de la demanda.
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GRUP PSICOTERAPÈUTIC D'INSERCIÓ

El grup d'inserció és una activitat nova que hem desenvolupat després d'observar que hi han persones que tenen
una intencionalitat de treball personal en el camp laboral i necessiten coneixer de forma més realista quines són
les seves carències personals, afectives, grupals que dificulten la inserció laboral més enllà de la visió exclusiva de
competències tècniques.
És terapèutica i s'ofereix dins les activitats d'Agrupa't en la Fase 1 dins el procés d'acollida i vinculació a l'entitat,
per persones que no treballen però volen fer-ho i per persones que necessiten un major  índex d'ocupabilitat en el
seu dia a dia o que el professional derivant ho consideri oportú pel seu moment terapèutic o de procés d'inserció.
S'utilitza el grup com a eina de creixement i desenvolupament personal, conduit per la psicòloga. Es fa
aprenentatge per modelatge i progressiu, de manera que cada persona pot seguir el propi ritme d'aprenentatge i
també es pot adaptar a les necessitats concretes de cadascú, aprofitant el propi bagatge i coneixement de la
empresa d'inserció i dels propis moments terapèutics. 
S'han fet 26 sessions, amb 10 participants al larg de l'any.
Els temes que s'han tractat han estat: factors que augmenten el risc de recaiguda, patrons o models de relacions
de parella, expectatives envers la feina, formació laboral, confecció del CV, coneixement recursos externs, el
temps de lleure i com influeix en el compliment de la feina, autoavaluacions competències laborals, dinàmica
grupal, dificultats afectives d'afrontament de situacions. 

Calendari: els dimecres, de 12 h. a 13.30h.
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A C T I V I T A T S

3ª FASE: SEGUIMENT I ORIENTACIÓ LABORAL
ACTUACIONS I RESULTATS

SEGUIMENT I ORIENTACIÓ LABORAL

Al llarg de l’any 2019 s’han realitzat 17 noves entrevistes de feina per a incorporar-se a l’empresa d’inserció, de les
quals 8 han satisfet els objectius per entrar a la borsa de Semaiha.  El 53% dels/les usuaris/es venen derivats del
CASD i un 35% de Incorpora Antisida. Han treballat a l’empresa d’inserció 8 persones en total i s’han realitzat 112
sessions de tutoria i seguiments psicològics. 
Les persones que hi participen valoren amb un 83% que l’oportunitat laboral ha sigut un element clau en la seva
inserció social, afirmant que el seu procés per Semaiha ha sigut positiu per aconseguir una rutina, una estabilitat
socioeconòmica i unes millores en les seves competències personals i laborals.
El 88% dels/les membres han satisfet les normes laborals de l’empresa d’inserció com són: la puntualitat a la
feina, portar l’equipament, gestionar els espais... El dia a dia en l’empresa d’inserció també els ha ajudat a
organitzar-se el temps, cuidar-se físicament, treballar el seu llenguatge verbal i no verbal, treballar l'estrès i
l’autoconcepte d’un mateix . 

Les persones vinculades i inserides a Semaiha venen derivades en la seva gran majoria del CASD de l’Hospital
Santa Maria i de l’Associació Antidisa Lleida.
Valorem molt positivament el treball en xarxa i les coordinacions que realitzem amb aquest parell d’organismes,
però durant aquest proper any 2020 volem donar a conèixer Semaiha, per tal que en arribin derivacions d’altres
entitats del territori i així donar l’oportunitat a més persones interessades en treballar amb aquest suport
especialitzat que oferim. A la vegada que servirà per crear sinèrgies entre els diferents ens socials.

Els seguiments socials i terapèutics als que assisteixen els treballadors/es de Semaiha són de vital importància
per la seva total recuperació. El fet que s’adaptin els horaris de treball per a que no els hi suposi cap impediment
conciliar feina i teràpia, es valorat molt positivament, ja que així es mitiga l’angoixa que suposa el tenir que
demanar varis permisos laborals per poder complir amb el seu seguiment social i psicològic.

La formació orientada als treballadors/es també es valora com un plus afegit, ja que els dona l’oportunitat de
formar-se dins del seu horari laboral (riscos laborals, habilitats sociolaborals, formació específica en neteja, etc...).
Per aquest any 2020 creiem que seria interessant poder oferir als nostres usuaris diverses sessions en
intel�ligència emocional i assertivitat més intensives. Aquestes formacions potenciaran les seves habilitats de
relació, empatia i gestió de conflictes, en definitiva, empoderar-los per a que siguin agents actius del seu propi
procés d’inserció.

Finalment, només afegir que tal i com hem esmentat amb anterioritat Semaiha és la única empresa d’inserció del
territori que atén exclusivament a persones amb problemes de drogodependències i/o patologia dual. Creiem
amb el nostre projecte social i laboral ja que servirà per donar oportunitats laborals a un col�lectiu molt
estigmatitzat.
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A C T I V I T A T S

ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS TRANSVERSALS
ACTUACIONS I RESULTATS

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ

S'ha donat a conèixer el projecte d' Agrupa't amb 18 actes: 2 a premsa, 10 a centres educatius, ja sigui amb
xerrades de difusió ( INS Ronda, INS Episcopal, UdL Infermeria, UdL educació social i Treball social ),
assessorament i informació a alumnat de pràctiques o treballs de fi d'estudis.
Cada any es realitza un Monòleg solidari al Teatre Municipal de L'Escorxador, on hi participen monologuistes
d'arreu de Catalunya per donar suport als projectes d'Agrupa't i fer difusió d'aquestos. 
Participació en federacions. Agrupa't ha participat a la FEICAT ( federació catalana d'empreses d'inserció ) i a
FESALUT ( federació d'entitats de salut ). S'ha participat a 5 reunions de Lleida de FESALUT,  en assemblea
d'entitats i coordinació d'activitats, i 1 de FEICAT, per coordinar diferents projectes de les empreses d'inserció.
En total es calcula haber arribat a unes 780 persones de forma directa.

 
 

ASSESSORIA JURÍDICA

El servei d’assessorament jurídic ha atès una seixantena d’usuaris/es. D’aquestes visites que s’efectuen 
 quinzenalment en més de la meitat de casos la visita ha derivat en seguiment i/o tramitació o gestions entorn a
la consulta efectuada.
Del total usuaris/es, un 30% són dones d’entre 30 i 50 anys que han passat per un procés de deshabituació, i es
troben en risc d’exclusió social disposant de greus  dificultats alhora d’incorporar-se de forma activa al mercat
laboral, alhora que la seva escassa cotització els dificulta també poder accedir a ajudes contributives.
El 70% restant de visites són homes, entre dels quals el 50% d’aquests d’homes són immigrants que disposen en la
majoria dificultats de regularització de la situació administrativa i/o també dificultats per poder procedir al
compliment de sancions penals o administratives.
D’entre les visites en destaquen un 10% també que són realitzades pels familiars dels/les usuaris/es, atès que
els/les interessats/es es troben en situació de deshabituació.
Les principals tasques i atencions efectuades es poden dividir en: tramitacions de procediments d'incapacitats i
graus de disminució, tramitacions de procediments executius penals, assessorament en reclamacions de
quantitat i procediments executius dineraris, derivació al SOJ, informació sobre regularització administrativa de
persones estrangeres, informació i derivació per la tramitació de la renda bàsica i informació sobre el concurs de
persona física com a mecanisme d'exoneració del deute.

Calendari:  dimecres de 16.30h a 18h, quinzenalment, a les instalacions de Fe-Salut.
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ACOMPANYAMENTS

S'han fet  42 acompanyaments, amb un total de 73 persones ateses.
L'objectiu ha estat acompanyar l'usuari/a quan aquest no té encara prou autonomia per afrontar situacions
específiques i que són necessàries per al seu plà de treball. 
S'han fet acompanyaments a la Policia Nacional, Oficina d’Estrangeria, Serveis Socials d'atenció Primària, Centre
de Salut Mental - Aguts ,  la Unitat de Patologia Dual de l'Hospital Santa Maria,  Mossos d'esquadra i  Institut
Nacional de la Seguretat Social.
En col�laboració amb l’Hospital Sant Maria es fan acompanyaments a usuaris del servei de Patologia Dual. Els /les
usuaris/es d’aquest servei han sigut 68.

Calendari: s’ha realitzat els dimecres i divendres, al mati, segons la demanda.

 
 

TERAPIA REIKI

S’han realitzat  29 sessions, i s’han atès un total de  12 persones.  La valoració dels participants és molt positiva en
relació a la seva connexió corporal, sensacions de benestar i estat d’ànim positiu, ja que consideren aquesta
teràpia com una tècnica que aporta una energia vital i la restaura de manera que afavoreix la capacitat del cos
com de la ment. Els/les participants solen mantenir el seu compromís amb la teràpia, ja que els redueix el nivell
d’ansietat, estrès i neguit, entre altres. 

Calendari: s’ha realitzat els dimecres al mati, de 10 a 12 h. 
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C O N C L U S I O N S

Les principals conclusions a destacar són:

- L'espai del Calor-cafè és una porta d'entrada encaminada a la vinculació a l'entitat, per aquelles persones que es
troben en situació de consum o tractament inicial i necessiten una mica de suport social bàsic. Aquesta proposta,
a més de treballar en la línia de reducció de danys associats al consum, permet iniciar processos de rehabilitació
més detallats i cobrir necessitats bàsiques, com les d'alimentació, higiene i tractament.  Al llarg de l'any hem
pogut constatar que iniciar el dia amb un esmorzar col•lectiu permet una major vinculació de la persona a les
activitats posteriors i que es genera un ambient amb molt caliu, en que es fomenta el recolzament mutu, la cura,
l'obertura, la confiança... S'han realitzat més de 230 sessions amb una acollida fantàstica i s'ha donat un augment
de persones usuàries.

- Hi ha un augment de participants en les activitats de calor cafe, cuina, seguiments individuals, acompanyaments
i esports. Veiem que aquestes responen a diferentes necessitats no cobertes, com són la de vinculació,
pertenència, alimentació, la nutrició afectiva i la cura personal. I disminueixen els participants en activitats com
hort i el grup de creixement. Creiem que això respòn a la distància ( hort ) i a la dificultat de constància en el
vincle terapèutic. Per aquest motiu hem redefinit el grup psicoterapèutic en un grup terapèutic d'inserció, veient
que a través de l'interés laboral es poden treball temes personals de forma més profunda. 
Tenim la previsió d'iniciar un grup específic de patologia dual, ja que ens trobem amb un increment d'usuaris/es
amb aquest perfil i veiem important l'abordatge des d'una visió més terapèutica i no únicament ocupacional.

- Hi han activitats que segueixen funcionant molt bé pel que fa a la vinculació, treball en equip, confiança vers el
grup, cohesió grupal, estabilitat i motivació. Aquestes activitats són: cafè-calor, taller de cuina, taller d'alimentació
saludable, grup d'habilitats socials i l'espai ocupacional.

- El perfil de persones amb patologia dual segueix augmentant, amb un 54% del total en comparació al 47 % de
l'any anterior. El percentatge de dones que tenen una patologia mental afegida  és del 60,6% , superior a la
mitjana masculina, que és d'un 37,5%.
La incidència en el funcionament global de les activitats i les intervencions coordinades es veu afectada amb
aquest fenomen. Això ens encamina cap a plans de treball més especialitzats, a formacions més específiques de
salut mental, la necessitat d'un tracte i un vincle més estable i constant, flexibilitat en els ritmes d'assistència ,
aprenentatge, continuïtat i exigència, major tolerància cap als objectius plantejats i una visió global d'atenció
rehabilitadora, més enllà de l'abstinència. És aquí on la visió de reducció de danys pren més força, ja que les
intervencions cap a l'abstinència són en determinades persones una confirmació del fracàs i una reafirmació de la
seva història de vida d'exclusió.



- Els serveis d'acompanyaments i de tutories han augmentat, amb seguiments més especialitzats i amb més
repercussió en el pla de tractament a través del conveni signat amb  l'Hospital Santa Maria i la Unitat de Salut
Mental.
Aquest any 2019 observem que les derivacions i coordinacions s'han ampliat a altres serveis de l'Hospital Santa
Maria, continuant el CASD com a derivador principal però incloent altres serveis, com la Unitat de Patologia Dual
o el PSI , amb les activitats d'Agrupa't com a complement de les seves intervencions.

- Destaquem com a molt important el grau d'adherència al tractament que faciliten les activitats, ja que veiem
com valoren positivament poder mantenir-se al circuit de suport, en un 80% dels casos, tant en els aspectes
mèdics, psicològics, socials i terapèutics,  i la bona percepció de canvi que tenen els/les usuaris/es arrel de la
participació en les activitats, que és d'un 7,5 ;   l'augment del nombre d'usuaris/es global durant l'any, que és d'un
total de 178; i la satisfacció general , que és d'un 8,1. Això convida a seguir mantenint el nivell d'activitats i facilitar
l'ampliació a noves en la mateixa linia.

- Destaquem l'increment de dones usuàries del servei per tercer any consecutiu, que ja és d'un 41 %. i
concretament la patologia mental associada, que actualment es manifesta en un 60% de les dones ateses.
Veiem molt important poder continuar treballant en grup i intervenir amb aquestes dones que, per una banda
pateixen dependència cap a substàncies tòxiques i alhora, en molts casos, també pateixen dependència emocional
cap a la seva parella-fills/es.
El fet que les dones assumeixin en gran mesura el treball reproductiu (cura dels fills i persones dependents,
manteniment de la llar…) suposa o bé una doble càrrega de treball o bé menys disponibilitat per optar a aquestes
intervencions. La doble càrrega de treball productiu i reproductiu que assumeixen les dones i que amb la crisi s’ha
intensificat, té efectes directes en la seva salut. Tot plegat fa que les dones en risc d’exclusió pateixin més
problemes de salut físics i psicològics.
Poder oferir un espai de respecte a les pròpies demandes, espais terapèutics on expressar les dificultats, ser
tractades de forma assertiva, afectiva, i promoure la seva vinculació al món amb relacions sanes, tant amb altres
dones com homes, és una tasca que reconforta i dona sentit a la nostra entitat i obre línies de treball en el camp
de les addiccions.

- Observem la intermitència dels/les usuaris/es en la participació de l'associació. Aquest fet no és novedós, ja
que precissament la manca de constància caracteritza la patologia de l'addicció , pero sí posem el focus en la
fidelització del vincle, ja que tot i que de forma intermitent, continuen tenit l'associació com a referent al qual
tornar quan es troben en període de canvis i moviment.

- Volem incidir en el vincle amb la empresa d'inserció, ja que veiem que persones que han vingut com a usuàries
de la fase ocupacional, quan fan recerca de feina en una fase més estable, compten amb Semaiha com a
oportunitat laboral, i inclús usuaris/es que treballen a Semaiha fan ús de l'entitat des d'una vessant socialitzadora
en hores de temps de lleure. Aquest plus fa que persones que fan recerca de feina tinguin en l'entitat ambdós
necessitats cobertes.

Com a conclusió breu podem dir que Agrupa't manté 3 funcions bàsiques: complementarietat al CASD amb la
reducció dels danys associats al consum i l'adherència a activitats; constància, estabilitat i promoció
d'intervencions de rehabilitació; i una bona porta d'entrada de vinculació amb noves formes de relació sanes,
inclusives i cohesionadores.
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