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Agrupa't l'any 2020 ha atès un total de 103 usuaris/es, que han participat en
alguna activitat de forma puntual o continuada.
El perfil de persones ateses ha estat de 31 dones (30%) i 72 homes (70%), amb
diferències en el consum: mentre que en homes és prioritari el policonsum (50%)
seguit de l'alcohol ( 18 %), i la heroïna i THC ( 13 % ) ; en dones la substància
prioritària de consum és el alcohol ( 38 % ), seguit de la cocaïna ( 33 % ) i el
policonsum ( 22,5 % ). 
Volem destacar el percentatge de persones ateses amb patologia dual
diagnosticada és d'un 80%, amb els diagnòstics de trastorns psicòtics ( 59% en
homes ), trastorns afectius ( 35% en homes i 54 % en dones ) i trastons de
personalitat ( 6 % en homes i 46 % en dones ).

La moda d'usuari que hi ha a l'associació és: home de 49 anys amb patologia
mental, 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 49
anys i amb tractament principal per consum d'alcohol. El percentatge de dones
que tenen una patologia mental afegida  és del 87% , superior a la mitjana
masculina, que és d'un 73%. La patologia mental ha augmentat en un 26,4 % en
dones i en un 35,5% en homes.

Aquest any 2020 observem que les derivacions i coordinacions s'han mantingut
amb els serveis de l'Hospital Santa Maria, continuant el CASD com a derivador
principal incloent altres serveis, com la Unitat de Patologia Dual o el PSI , i
essent les activitats d'Agrupa't  complement de les seves intervencions. La
entitat coordinadora bàsica són els serveis del Hospital Santa Maria ( CASD,
UPD, PSI), amb el  70% de les coordinacions totals:  en un 85% el CASD, 13,4% del
PSI i un 1,2 % de la UPD. Seguit d'aquests recursos del HSM els majors derivadors
han estat les fundacions tutelars, com ara INTRESS i Hospital Sant Joan de Deu,
amb un 22,2% de les coordinacions.
Es treballa en xarxa i coordinació amb recursos socials que treballen amb el
mateix col.lectiu, tant en derivació com seguiment i coordinacions. S'han
realitzat un total de 213 coordinacions amb altres entitats:  CASD de l'Hospital
Santa Maria, Servei de Rehabilitació Comunitària, 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 Sant Joan de Deu, Associació
Salut Mental Ponent, Botigueta Arrels, Associació antisida, Fades de Ponent,
Colors de Ponent, Udl, Punt eco, col.legi Episcopal, IES Ronda, Ilerna, PROSEC,
Fe-salut, INTRESS.

D A D E S  G E N E R A L S   



A P R O P A M E N T

Les activitats d’apropament són un bon punt de
contacte amb la societat i les tradicions
culturals, i sempre promovem la seva
implementació, ja que als/les usuaris/es els
permet un apropament més normalitzat. Aquest
any s’han cancel·lat i demanden tornar a posar-
les en marxa. La valoració ha estat positiva, tant
de cara als/les usuaris/es com de la comunitat
general. 

Les activitats clàssiques d’apropament, com ara
el dinar de Nadal i Sant Jordi no s’han pogut
realitzar per la situació actual de pandèmia . Sí
es va poder realitzar el Carnestoltes, al febrer,
amb una assistència de 7 persones i la
col·laboració de PROSEC, Espai Gairoles,
associació antisida i Arrels.

A C T I V I T A T S
C O M U N I T À R I E S

Les sortides són activitats que trenquen amb la
rutina i permeten relacionar-se entre el grup d’una
manera més espontània. Hem constatat com, de
forma puntual, són acollides pels/les usuaris/es
amb il·lusió, degut a la novetat i la organització del
temps de lleure de forma diferent.

S’han realitzat 4 sortides entre els mesos de febrer,
setembre i octubre : s'han fet a diferents espais de
naturalesa: a l’estany de Vilassana, amb 4
participants, l’estany d’Ibars i el Congost de Mu, on
hi ha hagut una assistència de mitja d'unes 5
persones, i al Parc Natural de la Mitjana i a la Seu
Vella de Lleida, amb una assistència de 7 persones.
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- Assemblea. Ha estat un espai amb bastant
participació, ja que és l'espai on s'expliquen les
activitats noves, d’intercanvi d’opinions, es donen
els horaris de cada mes, es fan propostes ,
comparteixen les seves necessitats, etc.
S'han fet 13 sessions, amb un total de 15 persones.

- Taller de comèdia. La monologuista Eva Cabezas,
aquest any ha volgut col·laborar amb l’entitat , més
enllà del monòleg Solidari que cada any es realitza.
En aquesta proposta s’ha treballat el cos i la
consciència: dinàmiques corporals aplicades, inici
de dramatúrgies, la connexió amb el seu personatge,
la consciència de grup, la expressió corporal i
l’humor com a eina de descàrrega emocional. Els/les
usuaris/es acullen aquest taller com una novetat
encantats, i amb molt bones impressions en relació
a treballar amb una persona externa que els hi
remou a nivell intern a través de noves dinàmiques
grupals.
S’han realitzat 2 sessions i han participat 11
usuaris/es

 
 

- Reptes on line: durant la època de confinament,
a través del contacte on line s’han realitzat
diferents reptes adaptats a les demandes dels/les
usuaris/es, tenint en compte el seu accés limitat
a les noves tecnologies i ús d'internet. 
S’han realitzat reptes creatius, on hem pogut
treballar tot el conjunt de capacitats existents en
els i les participants, i potenciar a través de la
pràctica i la creació aquells talents i habilitats
que tenen bloquejats per la por a l’error o a
l’equivocació; diferents reptes de dibuix i de
malabars, per treballar i millorar la motricitat
fina, la coordinació dels moviments i l'expressió
de les emocions; reptes adaptats als tallers
d’estimulació cognitiva, per treballar la fluïdesa
verbali reptes amb musicoteràpia, treballant la
part sensorial mitjançant la musicoteràpia per
desenvolupar aspectes cognitius com la memòria,
l’atenció i/o la imaginació, a més a més de
l’expressió de les emocions i l’autocontrol
d’aquestes.
S’han realitzat 19 sessions i han participat 10
usuaris/es.

 
 

E S P A I  O C U P A C I O N A L

L’ Espai Ocupacional és un espai obert, amb
unes normes bàsiques de comportament i
respecte, de baixa exigència, que pretén ocupar
el temps de lleure amb activitats ocupacionals.
És un espai en que es fomenta la
responsabilització de l'usuari/a a través de la
figura de dinamització i la participació amb
tasques conjuntes i en qüestions d'organització
de les activitats. Considerem aquesta activitat la
porta d'entrada a Agrupa't,  al ser un bon punt
d'acollida i vinculació amb la xarxa d'activitats.

Les activitats que s’han fet són:
- Taller creatiu. S'han realitzat 9 sessions , amb
un total de 12 participants. S’han realitzat
activitats creatives ,manuals i d'expressió
relacionades amb el Carnestoltes ( 2 sessions ),
decoració de Nadal (3 sessions ), i creació de
jocs de taula ( 4 sessions ).

A C T I V I T A T S   



S’han realitzat un total de 19 sessions amb una
mitjana d’assistència de 19 persones. 
Ha consistit en realitzar 10 sessions de dinàmiques
grupals ( de confiança, resolució de conflictes,
comunicació i estratègies d’afrontament ) de forma
presencial, i en època de teletreball per
confinament COVID en realitzar 9 sessions
proposades com a reptes que han servit per
treballar aspectes relacionats amb les habilitats
socials: treball amb valors .

En relació a altres anys podem comprovar com
aquest any, al haver una sèrie daltabaixos en la
estabilitat de l’activitat per la pandèmia, els/les
usuaris/es es veuen repercutits en tenir una menor
constància en l’activitat i presentar uns valors més
baixos. Aquest any s’ha valorat la redefinició
d’aquest espai en altres tipus de tallers, com ara
tallers d’estimulació cognitiva.
 

 
 

G R U P  D ' H A B I L I T A T S

Cada divendres, conjuntament amb el CASD
de l’Hospital St. Maria es realitza el Grup d’
habilitats on es treballa en grup l'adquisició
d'habilitats socials per tal d’afavorir les
relacions interpersonals i obtenir una
resposta positiva dels altres.  Aquesta activitat
consisteix en realitzar dinàmiques grupals (
de confiança, comunicació, resolució de
conflictes, art-teràpia, etc. ) desenvolupant
les diferents capacitats tant a nivell
individual, com grupal, per tal de motivar als i
les participants i generar un ambient positiu
que ajudi a cohesionar i alhora fer créixer al
grup. Principalment s’intenten realitzar més
dinàmiques a nivell grupal, ja que la finalitat
d’aquest grup és treballar aspectes positius
entre iguals, com la cohesió i la interrelació.

A C T I V I T A T S   



A C T I V I T A T S   

T A L L E R S  D E  R E D U C C I Ó
D E  D A N Y S

Aquests tallers permeten generar un espai
d'informació, reflexió i debat amb temes
d'interès, experiències i prejudicis relacionats
amb el consum de tòxics. Aquest tema
s'entrellaça amb d'altres com ara: la patologia
dual, sexualitat, tractaments, etc.
Aquests tallers permeten generar un espai
d'informació, reflexió i debat amb temes
d'interès, experiències i prejudicis relacionats
amb el consum de tòxics. Aquest tema
s'entrellaça amb d'altres com ara: la patologia
dual, sexualitat, tractaments, etc.

'han fet 6 sessions i han participat un total de 18
persones. S'han fet menys sessions de formació
degut a que a nivell presencial no s'han fet
activitats al llarg del confinament fins al
setembre.
Els temes tractats han estat: gestió emocional,
autocura i dependències emocionals, patologia
dual ( 2 sessions ), relacions afectives i sexuals 
( 2). 
S'han fet en col·laboració amb altres entitats :
PSI, CASD i Colors de Ponent .

És una activitat, que ha tingut impacte per la
COVID ,cosa que ha reduït el nombre de
sessions realitzades. Esperem poder tornar a
l'estabilització en l'obertura del centre de dia 
i la participació de més professionals d'altres
entitats.



E S P O R T S

És una activitat que promou l'exercici físic entre
persones que solen tenir funcionaments i
comportaments passius i que els hi permet el
contacte amb el cos des d'una vessant lúdica i
amable, sense fer molt esforç i en en grup. 
S’ adequa a les necessitats de contacte social,
normalització ( al realitzar-se fora del circuit ),
l'ús saludable del temps de lleure i manteniment
físic.

Els tallers d'agua-gym són molt actius i
dinàmics. Els beneficis que ha aconseguit 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.
S'ha realitzat 14 sessions, amb un total de 20
participants

TALLER CORPORAL: 

S’han realitzat tallers corporals presencials i on
line: 
- Presencials: s’ha treballat el cos i el seu
moviment amb estiraments, visualitzacions i
relaxacions, dinàmiques i jocs lúdics grupals. 
- On line: s’han realitzat reptes esportius per
tal de treballar la motivació i la importància de
mantenir una bona activitat física. Aquests
reptes han estat un trampolí per a donar pas a
prendre consciencia i avançar cap a un estil de
vida més actiu i saludable. En ells també ha
existit el factor de la responsabilitat alhora de
completar el reptes d’un entrenament setmanal

S'han realitzat 34 sessions corporals , amb un
total de 18 participants. 

A C T I V I T A T S   



T A L L E R  D E  C U I N A

A C T I V I T A T S   

El taller de cuina es realitza 2 dies a la setmana,
en el qual es desenvolupa tot el relatiu a
l'aprenentatge i adquisició d' hàbits d'alimentació
saludable per desintoxicar el cos i millora de la
salut. Els tallers de cuina es troben dins de la
primera fase, d'acollida i vinculació, ja que
mitjançant els tallers de cuina, oferim un espai de
sociabilització on la gent que participa ho fa de
manera autònoma i per iniciativa pròpia.
 Als tallers de cuina es treballa de manera grupal
on cada persona assumeix una responsabilitat
derivada del taller de cuina i això promou
treballar l'apoderament i la iniciativa. Alhora, es
treballa amb l'elaboració de varis àpats on les
persones participen de forma directa en el procés
i al mateix temps aprenen a cuinar allò que es
podran menjar, finalment emportant-se els plats
preparats i compartir-ho amb la família si és el
cas.
 

 
Aquest any, arrel de la situació d'alarma i el
confinament degut Al COVID-19 l'activitat s'ha
vist afectada a nivell grupal, al no poder-se
realitzar a l'espai de cuina municipal durant els
mesos de finals de març a setembre.
L'activitat de cuina s'ha vist modificada i s'ha
desenvolupat des d'una altra perspectiva: el
repartiment d'aliments a aquelles persones que es
beneficiaven del taller i l'acompanyament en el
desenvolupament d'habilitats socials: planificació
de menús, fer la llista de la compra, anar a
comprar acompanyats de forma autònoma -
tutorada, supervisió de la cuina dels menús de
dimarts i dijous, i compartir els resultats de la
cuina al domicili a nivell grupal.

El total de persones participants ha estat de 31, i
s'han realitzat 156 sessions.



E S T I M U L A C I Ó  C O G N I T I V A

L’estimulació cognitiva engloba un conjunt de
tècniques i estratègies que tenen com a objectiu
el manteniment o la millora del rendiment i
eficàcia de les funcions cognitives.
L’estimulació cognitiva actua sobre aquelles
capacitats i habilitats cognitives, ja adquirides,
mitjançant activitats i programes que promouen
la seva millora i potenciació a través de
mecanismes de neuroplasticitat cerebral. 
S'ha treballat: 

1.Estimulació
2.Orientació
3.Atenció
4.Càlcul
5.Memòria
6.Llenguatge
7.Expressió corporal 
8.Emocionalitat 

 

A C T I V I T A T S   

La realització d’aquest taller d’estimulació
cognitiva posa de manifest la utilitat del mateix i
l’aplicabilitat en la vida quotidiana de les persones
usuàries d’Agrupa’t. També que amb aquest taller
es treballa transversalment diferents objectius
d’altres activitats que poden estar recollides en
cada pla d’atenció individual. 

Ens proposem per a futures ocasions poder
recollir en cada pla individualitzat algunes
mesures que ens ajudin a posar de manifest la
importància d’aquests tipus de taller i el seu
benefici en el benestar global i en la reducció de
danys. 

 



I N F O R M À T I C A

Aquesta activitat pretén facilitar l'accés a
aquelles persones que no han tingut contacte
amb les noves tecnologies. La tecnologia avança
ràpidament i l’ús de les TIC ja és una realitat.
Conèixer-les i saber-les gestionar avui en dia
permet tenir llibertat i fomentar la inclusió al
món social.

S'han realitzat 9 sessions, amb una participació
de 4 persones.
Amb la col·laboració del Punt Òmnia. 
Les sessions van encaminades a 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.

C A F È - C A L O R

És una activitat 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.
L'espai de cafè-calor ofereix el caliu per poder
trobar-se en grup.
Consisteix en un esmorzar comunitari diari en
que durant una hora poden compartir un espai ,
conèixer-se de forma més personal, vincular-se
a altres activitats de l’associació, fer demandes
concretes als professionals, que també
comparteixen i esmorzen en aquest espai, i
cobrir les necessitats bàsiques diàries
d’alimentació saludable.

S'han realitzat 90 sessions amb una acollida
fantàstica, amb un total de 29 participants.

A C T I V I T A T S   



S E G U I M E N T S
I N D I V I D U A L S

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 i individuals 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 152 seguiments
psicològics i socials individuals a usuaris
d’Agrupa’t i 104 seguiments individuals a
usuaris de Semaiha

G R U P  P S I C O T E R À U T I C
D ' I N S E R C I Ó

El grup d'inserció és una activitat que es va
implementar després d'observar que hi havia
persones que tenien una intencionalitat de
treball personal en el camp laboral i
necessitaven coneixer de forma més realista
quines eren les seves carències personals,
afectives, grupals, que dificultaven la inserció
laboral més enllà de la visió exclusiva de
competències tècniques. 
L’activitat preten l’aprenentatge per modelatge  
progressiu, de manera que cada persona pot
seguir el propi ritme d'aprenentatge.

S'han fet 9 sessions presencials i grupals i de
forma online 104 sessions individuals, amb 5
participants.
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S E G U I M E N T  I
O R I E N T A C I Ó  L A B O R A L

Les persones que hi participen valoren 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. 

Al llarg de l’any 2019 s’han realitzat 9 noves
entrevistes de feina per a incorporar-se a
l’empresa d’inserció, de les quals 5 han
satisfet els objectius per entrar a la borsa de
Semaiha.  

Han treballat a l’empresa d’inserció 5
persones en total i s’han realitzat 168 sessions
de tutoria i 104 seguiments psicològics. 

El 33% han vingut derivats/des d'Incorpora
Antisida, un 22% d'Arrels, un 11% del CASD i
un 11% del Servei de Rehabilitació
Comunitària. 

El 82% dels/les membres es mostren
satisfets/es a nivell del seguiment d'inserció
laboral que es va realitzant al llarg del seu
procès i el 89% a nivell laboral: horaris,
puntualitat, organització, tasques, etc. 

El 100% es mostren motivades per treballar a
Semaiha i un un 95 % sentir-se integrats/des a
l'equip.
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T E R A P I A  R E I K I

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 participants solen mantenir el
seu compromís amb la teràpia, ja que els
redueix el nivell d’ansietat, estrès i neguit,
entre altres. 

S’han realitzat  7 sessions, i s’han atès un total
de  7 persones.
En període de confinament l’activitat es va
cancelar , per un motiu doble: perquè no es
podien realitzar activitats presencials, i per
altra per prevenció de cara als/les usuaris/es, al
realitzar-se a través de contacte físic.

A C O M P A N Y A M E N T S

En col·laboració amb l’Hospital Sant Maria es
fan acompanyaments a usuaris del servei de
Patologia Dual, a vegades a l’exterior de les
instal.lacions, però generalment a les pròpies
per a que, en grup de pocs usuaris/es,  puguin
sortir a l’aire lliure de forma puntual.
En període de confinament i COVID-19 no s’han
realitzat i ha quedat l’activitat suspesa per
prevenció i demanda del propi Hospital.

S'han fet  9 acompanyaments, amb un total de
38 persones ateses.

A C T I V I T A T S  T R A N S V E R S A L S  



A S S E S S O R Í A
J U R Í D I C A

Les principals tasques i atencions efectuades han
estat: 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.
Aquest any degut a la situació de pandèmia,
algunes atencions s'han realitzat via telefònica, i
s'ha notat molt la disminució de persones ateses.

El servei d’assessorament jurídic ha atès 32
d’usuaris/es.

D I F U S I Ó  I
S E N S I B I L I T Z A C I Ó

Apostem per iniciatives que poden afavorir la
sensibilització de la societat en general i millorar la
intervenció professional davant del col·lectiu. Oferim
la possibilitat de mostrar la experiència de diversos
membres d' Agrupa't com a mecanisme de prevenció en
instituts, universitat, cicles formatius, etc., així com
aportar la nostra experiència social i associativa, i
presentar la nostra feina a futur treballadors del camp
social (xerrades a treball social, educació social i
integració social ).
Al febrer es va realitzar el 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. 

En total es calcula haber arribat a unes 410 persones de
forma directa.

A C T I V I T A T S   



C O N C L U S I O N S  

Observem com ha estat canviant el perfil d’usuaris/es , en consum actiu, a
intervencions de reducció de danys i en menor mesura terapèutiques, ja que
actualment les demandes estan encaminades a cobrir necessitats molt bàsiques, com
són l’alimentació, ocupar el temps de lleure de forma més saludable i contenció
emocional amb activitats de baixa exigència. Des de finals d’estiu observem que estan
més nerviosos i amb molt craving buscant espais on compartir les ganes de consumir i
les seves experiències.
Per altra banda també veiem un altre perfil , que respon a l’increment de la patologia
mental i que té una major dependència a recursos, ingressats en pisos o a l’Hospital,
tutelats per fundacions tutelars i que venen al Centre de dia com a forma de fer pont
cap a la normalització relacional i social.

Especialment recalcable és el gran augment que hi ha hagut de persones amb patologia
dual, en un 26,4 % en dones i en un 35,5% en homes.
El perfil de persones amb patologia dual segueix augmentant, amb un 80% del total en
comparació al 54 % de l'any anterior, i 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.
Destaquem l'increment de dones usuàries amb patologia mental associada per tercer
any consecutiu , amb un 87 % , en comparació amb els homes, que estan afectats en un
73%.

Comprovem un any més com es mantenen les coordinacions i derivacions dels diferents
serveis del HSM al Centre de dia, cosa que evidencia la necessitat d’un recurs
d’aquestes característiques per a la bona complementarietat del plans d’intervenció
individuals dels recursos d’addiccions. 
La entitat coordinadora bàsica són els serveis del Hospital Santa Maria ( CASD, UPD,
PSI), amb el 70% de les coordinacions totals: en un 85% el CASD, 13,4% del PSI i un 1,2 %
de la UPD. Seguit d'aquests recursos del HSM els majors derivadors han estat les
fundacions tutelars, com ara INTRESS i Hospital Sant Joan de Deu, amb un 22,2 % de les
coordinacions.



C O N C L U S I O N S  

Durant el COVID i el confinament domiciliari i postconfinament ( aprox. fins setembre )
les activitats s’han vist afectades i s’han hagut de adaptar al funcionament on line o
presencial a l’aire lliure en petits grups. Hi ha un menor nombre de sessions a les
activitats però hi ha un increment de les coordinacions entre entitats, a nivell intern
entre professionals i de seguiments amb els/les usuaris/es. El manteniment del vincle
ha estat el nostre màxim propòsit .

S’han reformulat activitats de molta trajectòria en l’associació, com ara el grup
d’habilitats socials i l’espai ocupacional, ja que hi ha altres necessitats i demandes
dirigides a temes específiques. Per exemple el grup d’habilitats s’ha reconvertit en un
grup de treball d’estimulació cognitiva i l’espai ocupacional va fent puntualment
diferents activitats creatives i té molt èxit aguagym. Volem potenciar tot el que estigui
relacionat amb el moviment del cos, la consciència corporal , sortir del sedentarisme i
la normalització en espais fora del circuit habitual de consum dels/les usuaris/es.

Aquest 2020 s’han realitzat menys acollides, òbviament degut a les dificultats
associades a la pandèmia i a les atencions presencials. Els principals derivadors han
disminuït el nombre de derivacions de nous usuaris/es i això , sumat al propi
confinament, la incertesa dels /les usuaris/es i l’autopercepció de risc a la salut, ha fet
que les activitats no s’hagin estabilitzat fins al tercer trimestre de l’any. La tornada a
les activitats presencials ha estat acollida amb molta il·lusió i s’ha notat
considerablement l’increment de persones ateses i noves acollides pendents. Els/les
usuaris/es es mostren molt necessitats de vincle afectiu.

Hi ha una major demanda de l‘activitat de cuina i cafè-calor, que són activitats
relacionades amb l’alimentació. El projecte es sustenta bàsicament en l'adquisició
d'hàbits saludables, però al llarg d'aquest any, i sobretot al tornar a iniciar l'activitat
després del període de confinament, hem observat que s'ha incrementat
considerablement la necessitat d'assistir. Els/les usuaris/es tenen moltes dificultats
econòmiques, ja sigui perquè no treballen o perquè han deixat de percebre els pocs
ingressos que tenien ( a nivell individual i familiar ) i podem comprovar com en moltes
ocasions els dos plats que cuinen dimarts i dijous o l’esmorzar són l’únic àpat que
tenen per menjar en un dia o parell de dies, i com inclús organitzen la compra pensant
que amb el menjar d'aquests dies poden estalviar la despesa que els suposa
setmanalment. Ens expliquen com famílies comparteixen els plats que s'enduen del
taller de cuina, i això repercuteix en el nostre taller tenint més persones participants ,
demandant més dies de cuina, i més despesa en aliments, ja que volen cuinar quantitats
majors per poder-se endur i poder allargar-les més en el temps. 
Això posa de manifest explícit les dificultats econòmiques , personals i familiars, que
tenen els/les usuaris /es i el seu marcat caràcter d’urgència.



C O N C L U S I O N S  

En època de COVID i confinament domiciliari ha estat de gran importància la creació de
grups de watsapp d’activitats i usuaris/es , on s’ha mantingut la dinàmica de grup a
través de missatges de seguiment , vídeos i els reptes de les activitats, per tal
d'afrontar l’aïllament i fer contenció emocional . Sentir-se pertanyents a un grup o
comunitat és quelcom promogut des de l’associació i nucli del funcionament familiar
reparador d’Agrupa’t.

S'han hagut de reinventar les activitats per poder donar cobertura a les necessitats
dels/les usuaris durant l'època de confinament i postconfinament fins a la obertura del
nou centre de dia. El fet que hi haguessin tants canvis de normatives, les diferents fases
de desconfinament, les dificultats d'estabilitzar les activitats on line, l'aïllament dels
/les usuaris , la incertesa del dia a dia, els obstacles per utilitzar els espais municipals,
etc. han fet d'aquest any un any complex per la implementació de les activitats i la
posada en marxa del projecte de centre de dia. Tot i això, restem molts contentes per
poder oferir un espai de més qualitat i més adaptat al col·lectiu amb el que treballem.

Destaquem com a molt important el grau d'adherència al tractament que faciliten les
activitats, ja que en un 80% dels casos veiem com valoren positivament, en un 8,5,
poder mantenir-se al circuit de suport, tant en els aspectes mèdics, psicològics, socials
i terapèutics.

Destaquem: la bona autopercepció de canvi que tenen els/les usuaris/es arrel de la
participació en les activitats, que és d'un 8,8 i la satisfacció general , que és d'un 9,12.
Això convida a seguir mantenint el nivell d'activitats i facilitar l'ampliació a noves en la
mateixa línia.




