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1 de març de 2013 

Des  de  Setembre  2010 està  constituïda 

a Molins  de  Rei  una Associació  sota  el 

nom de Associació SUPORT un nom que 

per nosaltres significa recolzar i sostenir 

a  les persones,  i  les seves famílies, amb 

l’ajut  de  la  nostra  professió, 

la psicologia. 

L'Associació  neix  amb  l'objectiu  de 

donar suport a les persones del BAIX LLOBREGAT, als Ajuntaments, a les escoles i a les 

institucions  que  ens  puguin  necessitar,  per  tal  de  donar  suport  ,  crear  projectes, 

dissenyar i implementar programes, etc. així com la realització d'activitats pròpies per 

persones amb necessitat d'atenció psicològica de qualsevol edat. 

L'Entitat que està encapçalada per  la seva presidenta Anna San compta també amb el 

suport  d'un  secretari  i  una  tresorera,  així  com  el  suport  de  tots  aquells  ciutadans  i 

empreses que vulguin fer‐se socis de l’entitat. 

 

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ SUPORT FINS AVUI 

Des  del mes  de març  de  2009  estem  implementant  el  Projecte  JOVE  en  diferents 

instituts  i  escoles  catalanes  amb  la  col∙laboració  de  la  Diputació  de  Barcelona: 

 

1. Projecte  JOVE:  PREVENCIÓ  DE  CONSUM  DE  DROGUES  PER 

ADOLESCENTS. En David és  l’ànima del projecte  JOVE, va ser 

consumidor de drogues  i ha passat 20 anys a presó. Ell explica, 

als joves, la seva experiència de 1ª mà.        

2. Avui iniciem el segon projecte de la Associació SUPORT que 

descrivim a continuació: Projecte ESPAI 
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Projecte ESPAI 

El  projecte  ESPAI  és  un  exercici  d'imaginació: 

imaginar  una  situació  nova  que  suposi  un  canvi, 

una millora que transformi una realitat amb la qual 

no  ens  sentim  satisfets.  Hem  constatat  una 

mancança, una  insatisfacció  i un desig de superar‐

la. La  idea que motiva el projecte ESPAI consisteix 

en imaginar un canvi possible. Dedicarem part del nostre temps al voluntariat perquè 

creiem  que  és  possible  realitzar  canvis  i  que  és  possible  aconseguir  que  la  nostra 

societat evolucioni cap a una nova situació mes justa i igualitària.  

 

Des de  l’Associació SUPORT volem ajudar,  i ser útils, encara que sigui de forma molt 

modesta,  en  l'intent  d'aportar  vies  alternatives  de  lluita    contra  el  malestar  i  el 

patiment, que pot acabar en exclusió social. 

 

El projecte ESPAI és un projecte d’intervenció que té com objectius: 

1. posar  de  relleu  l'estreta  relació  existent  entre  la  situació  d’atur  i    el 

deteriorament de la salut i 

2. donar atenció psicològica aquelles persones que es troben en situació de risc 

Com el mateix  títol  suggereix, un dels objectius del projecte és donar un espai a  les 

persones que es troben en situació de risc . Prestar atenció a lo emocional a l’equilibri 

emocional de las persones como element de benestar particular y social. 

 

JUSTIFICACIÓ 

En  els  últims  anys  de  crisi  estem  vivint  l'augment  de  població  en  situació  de  risc  i 

vulnerabilitat. No en va el nombre de persones que passa d'una  situació econòmica 

folgada a una altra de precarietat extrema augmenta cada dia. És a dir, que no té els 

recursos mínims per cobrir les seves necessitats bàsiques. 
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S'ha  duplicat  l'atenció  de  persones  en  els  centres 

d'acollida  de  Càritas  Espanyola:  de  400.000  a 

800.000.  L'entitat  calcula  que  1,5  milions  de 

persones  pateixen  pobresa  severa  i  alta  exclusió 

social i més de vuit milions són simplement pobres. 

Cada  un  de  nosaltres  som  testimonis  de  notícies 

sobre  situacions  dramàtiques;  prop  de  200.000 

famílies  seran  desnonades  per  impagament 

d'hipoteques, i el número de suïcidis per aquesta raó està creixent cada dia.  

A Espanya  les persones sense feina són ja una de cada quatre  i, entre els joves,  l'atur 

supera el 52%. Són xifres mai vistes a Europa  i, desgraciadament,  segueixen a  l'alça.  

Des  del  punt  de  vista  de  la  salut  podem  afirmar  que  la  desocupació  constitueix  el 

principal problema de salut pública que avui té el nostre país. Hi ha multitud d'estudis i 

investigacions que posen de manifest els efectes que té per a la salut perdre la feina i 

no trobar un altre. Afecta aspectes tan essencials  i bàsics de  les persones com són  la 

seguretat,  la  previsibilitat,  la  certesa,  l'autoestima  o  la  pròpia  realització  personal.  

 

Però tot això s'agreuja molt més quan a les persones aturades se les criminalitza i, en 

alguna  mesura,  se  les  responsabilitza  de  la  seva  pròpia  situació.  El  Govern  i  els 

portaveus  de  la  CEOE moltes  vegades manifesten  vetllada  o  clarament  arguments 

sobre el desincentiu que  suposa, per a  la  recerca activa d'ocupació,  la prestació per 

desocupació.  L'estat  de  salut  empitjora  a  mesura  que  ho  fan  els  indicadors 

socioeconòmics ".  

Ho  confirma,  Lucía  Artacoz,  directora  de  l'Institut  de  Serveis  a  la  Comunitat  de 

l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) on han documentat que els treballadors 

no qualificats  tenen més problemes de  salut mental, dolors d'esquena  i  cap,  també 

fumen més i acumulen majors índexs de sobrepès. Al mateix temps han augmentat de 

forma  considerable  els  casos de  ansietat  relacionats  amb  el  treball,  augmentant els 

trastorns entre els quals viuen una gran situació de desprotecció social. En el mateix  
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ams. 

 

article  també  s'assenyala  que  els  primers  símptomes  són  els  ansiosos‐depressius 

manifestats en  insomni, dificultat de gaudir, ansietat, podent arribar en un nivell més 

alt  de malestar,  l'abús  de  substàncies,    alcohol,  tabac,cafè.  Jesús  de  la Gándara  ho 

resumeix amb una acrònim, SIN: "Sofriment,  Incapacitat, perquè  ja no es pot dormir, 

menjar o divertir‐se,  i Necessitat, de beure,  fumar, de prendre pastilles  ".  I adverteix 

que l'estrès intens i crònic, que s'alimenta de la incertesa i un pessimisme durador, és 

molt  perjudicial  per  al  cervell,  perquè  destrueix  neurones.  (EL  CORREU,  2010.03.14 

"Diners i ocupació" pàg.18) 

 

Una psicòloga en una sessió de gestió d'estrès aixeca 

un got d'aigua, tothom esperava la pregunta: Està mig 

ple  o  mig  buit?  No  obstant  això,  ella  va  preguntar 

Quant  pesa  aquest  got?.  Les  respostes  van  variar 

entre 200 i 250 gr

Però  la  psicòloga  respondre:  "El  pes  absolut  no  és 

important,  depèn  de  quant  temps  ho  sostinc.  Si  ho 

sostinc 1 minut, no és problema,  si ho  sostinc una hora,  em  farà mal el braç,  si ho 

sostinc 1 dia, el meu braç patirà  i paralitzarà. El pes del vas no canvia, però com més 

temps el subjectes, més pesat es torna. I va continuar: "L'estrès i les preocupacions són 

com el got d'aigua. Si penses en elles una estona, no passa res. Si penses una mica més 

comencen a fer mal i si penses en elles tot el dia, acabes sentint‐te paralitzat, incapaç 

de fer res. 

És important recordar deixar les tensions tan aviat com puguis, en arribar a casa deixa 

anar  totes  les  teves càrregues. No  les carregar‐les dies  i dies. Recorda deixar anar el 

got! 
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EFECTES DE LA DESOCUPACIÓ. 

La  feina no és només el centre de gravetat de  l'economia  i  la política sinó també del 

temps  i  l'espai  humà,  el  referent  principal  del  desig  i  de  la  necessitat,  és  a  dir, 

l'esquelet de  la  cultura  i  la quotidianitat.    Segons molts  autors, per  al  ciutadà mitjà 

actual,  el  treball  constitueix  un  valor  de  primer  ordre,  la  professió  el  seu  senyal 

d'identitat  i  l'ocupació retribuïda el factor aglutinant de  les seves creences, actituds  i 

opcions fonamentals.  

Però  és  en  els  últims  decennis  sembla  haver  calat més  profund  en  la  consciència 

col∙lectiva el  fet que el  treball  integra  i el desocupació segrega, que  l'exercici  laboral 

normalitza, desenvolupa i legitima, mentre la desocupació frena i aparca al desocupat 

en  l'excedència social. El mateix Parlament Europeu reconeix el caràcter deplorable  i 

alarmant de les conseqüències psicològiques, patològiques i socials de la desocupació.  

Es  presenta  a  continuació  una  sèrie  d'efectes  patològics  de  la  desocupació 

contemporani, de manera que es realitza un inventari de certes repercussions tant en  

els  seus  nivells  de  salut  i  funcionament  personal  com  sobre  la  seva  identitat  i  vida 

social. 
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∙ Treball  i  ingressos econòmics: Podem considerar que el treball, en  la seva dimensió 

econòmica,  és  el mitjà  principal  a  través  del  qual  la  persona  es  relaciona  amb  la 

societat  i  contribueix  al  manteniment  de  la  mateixa.  

Aquest  vincle  entre  la  persona  i  la  societat  possibilita,  a  més,  un  sentiment  de 

participació  i  utilitat.  La  primera  funció  del  treball  és,  per  tant,  la  de  proveir  dels 

mitjans  necessaris  per  poder  subsistir.  Estar  desocupat  suposa,  una  disminució  dels 

ingressos  i, per  tant, de  la qualitat de vida.   Tot  i  la  importància de  les recompenses 

materials,  el  treball  és  quelcom  més  que  un  mitjà  de  supervivència.  Diverses 

investigacions  indiquen que el treball compleix altres funcions a més de  la de proveir 

de  recursos  econòmics. 
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∙ Treball i identitat: En el cas dels joves la 

relativa  facilitat  de  trobar‐se  aturat, 

juntament  amb  la  inestabilitat  en 

l'ocupació poden fer disminuir el valor del 

treball,  la  contradicció  entre  els 

continguts d'una socialització ocupacional 

prèvia i la no obtenció d'un lloc de treball, 

poden suposar un retard en  la formació d'una  identitat  individual  i social, una difusió 

de  la  identitat  i  fins  i  tot  una  desorganització  de  la  personalitat.  En  aquest  sentit, 

podem afirmar que  l'ocupació serveix per donar una  imatge de nosaltres mateixos, al 

mateix  temps que proveeix d'una posició  i estatus  reconeguts  socialment. El  lloc de 

treball, en establir una continuïtat en les relacions socials, segueix sent, principalment 

en les societats urbanes, el nucli on tenen lloc els processos d'identificació i pertinença 

a una comunitat.   Cal esmentar, finalment, una altra de  les conseqüències provocada 

per  la  desocupació,  un  increment  en  el  nivell  d'autoconsciència  en  una  situació 

caracteritzada  per  la  dependència  dels  altres  en  la  definició  de  si mateix  i  per  un 

deteriorament  en  la  presentació  social  o  aparença  externa,  la  qual  incideix,  en  els 

canvis  soferts  en  la  identitat  individual  i  social  de  la  persona  aturada.  

D'altra  banda,  l'ambigüitat  en  el  paper  de  la persona  aturada  i  la  situació  d'estatus 

subordinat que de vegades es produeix en la relació amb la pròpia família, també pot 

afectar el seu benestar psicològic.  En resum, que el treball és un component bàsic en 

la  definició  de  nosaltres  mateixos. 

 

∙  Treball  i  activitat: Hendrick  (1955), des d'una perspectiva psicoanalítica,  assenyala 

que  el  treball  està  associat  a  la  necessitat  innata  de  desenvolupament  corporal  i 

intel∙lectual i afegeix als principis de plaer i realitat, el principi de treball en l'explicació 

del desenvolupament de  l'activitat humana. Per a aquest autor,  la  idea  subjacent al 

principi del treball és que la manipulació i el control del medi són necessitats innates.  
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A part d'aquestes  consideracions més  teòriques, diversos estudis han 

confirmat  la  importància  del  treball  en  la  realització  d'una  activitat  estructurada.  

Com a resum, podem afirmar que mantenir‐se actiu  i ocupat és una de  les principals 

motivacions per treballar,  i que un dels majors costos psicològics d'estar aturat és, el 

de la inactivitat. 

 

∙ Treball  i  relacions  interpersonals: El que  la majoria dels  treballs necessitin per a  la 

seva realització d'una interacció amb altres persones, explica que la pèrdua del lloc de 

treball  suposi  per  a  molts  treballadors  una  situació  d'aïllament  social.  

Cal esmentar  l'estudi  realitzat per Warr  i Payne  (1983), en el qual s'assenyala que  la 

desocupació afecta  les relacions socials, conclusió a què arriben altres estudis com el 

realitzat  per  Frölich  (1983).  Els  sentiments  de  vergonya  o  deslegitimació,  el  tipus 

d'hàbitat(rural o urbà), l'edat i les dificultats econòmiques són algunes de les variables 

que poden afectar  la  reducció de contactes socials després de  la pèrdua de  la  feina. 

 

∙  Funcions psicosocials del  treball.  Els  resultats de  les  investigacions  ja  comentades 

tendeixen a confirmar la hipòtesi de Jahoda (1979), segons la qual el salari no és l'única 

funció  derivada  de  l'ocupació,  sinó  que  aquest  compleix  altres  funcions  de  caràcter 

latent  de  les  quals  es  deriva  el  seu  significat  psicològic,  que  expliquen  la motivació 

positiva  cap  al mateix  i  entre  les  quals  podem  destacar  les  de  definir  l'estatus  i  la 

identitat,  imposar  la  realització  d'una  activitat  i  proveir  de  relacions  socials.  

Si  bé  totes  aquestes  característiques  dependran  del  lloc  de  treball  exercit,  les 

dificultats que troben les persones desocupades per beneficiar és un suport indirecte, 

però  prou    sòlid,  a  la  importància  atorgada  a  l'ocupació  en  l'accés  a  les mateixes.  

En  definitiva,  el  treball  segueix  constituint  un  dels  nexes  principals  entre  les metes 

individuals i els objectius col∙lectius, d'aquí la seva importància per a la comprensió de 

les societats contemporànies. 
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ESTUDIS  REALITZATS  SOBRE  L'ASSOCIACIÓ  ENTRE  ATUR  I  SALUT 

MENTAL. 

∙ ATUR  I TRASTORNS PSÍQUICS MENORS: Els estudis en què s'ha utilitzat el GHQ, el 

General  Health  Questionnaire  (Goldberg,  1972) 

mostren que els joves que acaben els seus estudis i 

no  troben  una  feina  tenen  un  alt  risc  de  patir 

trastorns  psíquics  menors,  mentre  que  aquells 

altres  que  troben  feina  tenen  unes  puntuacions 

significativament  menors  i,  per  tant,  una  millor 

salut  mental.  

S'ha  demostrat  que  és  l'experiència  de  la  desocupació  el  que  causa  aquest 

deteriorament  i no una prèvia salut mental deficitària  la causant de no  trobar  feina. 

Altres estudis realitzats amb mostres de treballadors adults obtenen resultats similars. 

Així, per exemple, Milers (1983) en una mostra formada per més de 300 treballadors 

aturats i 100 empleats, confirma l'associació trobada en altres estudis entre atur i salut 

mental.  

D'aquestes investigacions es dedueix una clara conclusió: la desocupació és causa d'un 

deteriorament en  la  salut mental.  Les  conseqüències psicològiques negatives que es 

deriven d'estar desocupat, poden, al  seu  torn,  incrementar el  risc de patir  trastorns 

que requereixen tractament psiquiàtric. 

∙ ATUR I DEPRESSIÓ: Eisenberg i Lazarsfeld (1938) destaquen les reaccions de caràcter 

depressiu  com  un  dels  efectes  principals 

provocats  per  la  desocupació  sobre 

personalitat.  

Estudis  més  recents  també  han  tractat  de 

establir  una  relació  entre  les  variables  atur  i 

depressió.  Feather  (1982),  en  una  investigació 

 650 estudiants sobre les seves  sobre
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m  a  resultat  un  increment  en  els  nivells  de  depressió  observats  amb 

una  elevada  autoestima,  en  altres  s'observa  un  gran  deteriorament  en  la 
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creences i atribucions sobre les causes de la desocupació, troba una associació positiva 

entre  falta  de  motivació  per  trobar  feina  i  dèficit  depressius.  

Moltes  investigacions  han  comparat  els  nivells  de  sentiment  depressiu  entre 

poblacions  diferenciades  pel  seu  estatus  de  desocupació,  arribant,  en  la  majoria 

d'aquestes, a  la conclusió que els desocupats pateixen majors símptomes depressius 

que  aquelles  persones  que  tenen  feina.  Feather  i  Bond  (1983),  en  un  altre  estudi 

transversal, i en una mostra de 219 joves, obtenen resultats que mostren que els joves 

aturats tenien puntuacions significativament més altes en estat depressiu que els seus 

companys treballadors. De manera similar, Perruci i altres (1987), en comparar també 

un  grup de 328  treballadors desocupats  amb un  grup de  control de 48  treballadors 

amb  una  història  laboral  d'ocupació  continuat,  conclouen que  la  pèrdua  del  lloc de 

treball  té  co

anterioritat. 

∙ ATUR I AUTOESTIMA: Es pot afirmar que el deteriorament de  l'estatus  i del prestigi 

social causats per la pèrdua del lloc de treball pot provocar un sentiment d'incapacitat 

personal  i autoculpabilització que porti a  canvis en  l'avaluació personal. Tot  i que  la 

disminució de l'autoestima ha estat una de les conseqüències més esmentades en les 

investigacions sobre els efectes psicològics de  la desocupació, estudis posteriors han 

seguit  relacionant  la  pèrdua  de  l'autoestima  amb  la  pèrdua  del  lloc  de  treball.  

Mentre que alguns autors suggereixen que mantenir una alta autoestima és, en certs 

casos,  una  resposta  defensiva,  altres  destaquen  la  polarització  en  els  efectes  de  la 

desocupació en l'avaluació personal, i subratllen que mentre unes persones reaccionen 

mostrant 

mateixa.  

Investigacions  realitzades  recentment  no  troben,  però,  suport  empíric  a  la 

diferenciació entre autoestima positiva i negativa en les autoavaluacions que realitzen 

les  persones  desocupades.  Queda,  per  tant,  per  confirmar  el  que  les  persones 

desocupades  canviïn  només  aquells  components  negatius  en  la  percepció  de  si 
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eball són els que més pateixen els efectes de  la desocupació en  la 

 ocupacional més  a sa  c ar

pitjor retribuïts  i amb menor relació amb  la seva experiència  i 

ualificacions prèvies. 

 

n   ,  c

altre

a va a  sa se

mateixos,  però mantinguin  alhora  aquells  que  són  positius.  Un  altre 

factor que mereix atenció és  la  implicació en el treball. Els treballadors amb una alta 

motivació per el tr

seva autoestima.  

Cal finalment destacar que una baixa autoestima pot ser un factor de predisposició per 

no trobar un treball, si bé és possible que, individus amb una alta autoestima tendeixin 

a ocupar un estatus elev t a cau  d'altres factors om  a l'habilitat i 

èxits  acadèmics  obtinguts  o  el  nivell  socioeconòmic  de  la  família.  

Les persones amb una baixa autoestima tendeixen, també, a ser més flexibles alhora 

d'acceptar ocupacions 

q

 

∙  SATISFACCIÓ  AMB  LA  VIDA  PRESENT.  El  informa  publicat  per  Hardin,  Phillips  i 

Fogerty (1986), sobre el sistema de valors en diverses societats europees, revelava que 

sigui  quina  sigui  la  categoria  professional  dels  treballadors  empleats  ‐Professionals, 

treballadors de coll blanc, treballadors manuals qualificats i treballadors manuals sense 

qualificar‐ amb els que s'establís  la comparació,  les per

menor  ivell  de  benestar psicològic així  om  una 

menor  satisfacció  amb  la  seva  vida  present.  

En general, de  tots els grups socials considerats, eren 

les  persones  sense  feina  les  que  manifestaven  un 

major  descontentament  amb  seves  vides.  O'Brien  i 

Kabanoff  (1979), en un   estudi en el qual es  van 

comparar  les  mostres  de  treballadors  empleats  i 

aturats en diferents mesures de benestar psicològic, assenyalen que el grup compost 

per persones sense ocup ció mostra  un menor  tisfacció amb  la  va vida,  tot  i 

que  les  diferències  trobades  no  fossin  estadísticament  significatives.  

Posteriorment, Feather  i O'Brien  (1986) en un estudi  longitudinal, demostren que  la 

desocupació  condueix  a  una  disminució  en  la  satisfacció  amb  la  vida,  amb  el  que 

sones aturades mostraven un
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 amb la manera com s'organitza i s'estructura el temps i 

ció  o  el  valor  associat  al  treball 

ondicionen el benestar psicològic de les persones. 

  el n   h d'

e

litzades, i un 8% responia que li costava més entendre 

 està associat a un deteriorament 

mocional sinó també a dèficit de caràcter cognitiu. 

 

podem concloure que els  treballadors que perden  la  feina manifesten 

una menor satisfacció amb  la seva vida present. La situació d'atur està associada, per 

tant, a una major insatisfacció

les activitats diàries.  

Tant si aquesta és una conseqüència de la sobrevaloració del treball característica de la 

nostra  societat com  si obeeix a  la  funció que compleix el  treball en  la  satisfacció de 

necessitats  universals,  el  cert  és  que  la  desocupa

c

 

∙  ATUR  I  DIFICULTATS  COGNITIVES.  Als  efectes  de  la 

desocupació en    benestar  emocio al, em  afegir  els 

problemes  de  tipus  cognitiu  a  ells  associats.  

Fryer  i Warr  (1984)  en una mostra  estratificada per edat  i 

durada de la desocupació, de 954 treballadors manuals, van obtenir  informació sobre 

el deteriorament sofert en dotze processos cognoscitius diferents. Entre un 30  i 37% 

de les persones entrevistades van declarar que usualment necessitaven més temps per 

fer les mateixes coses, concentrar i fer‐les amb la mateixa habilitat que anteriorment, 

entre  un  20  i  27%  van  declarar  dificultats  a  començar  alguna  tasca,  mantenir‐se 

mentalment  actiu,  recordar  coses,  prendre  decisions  i  comprendre  amb  rapidesa  el 

que altres persones diuen. Finalment, un 15% va declarar  cometre més  rrors en  la 

conversa  amb  altres  persones,  un  11%  deia  equivocar  amb  les  operacions 

econòmiques de les compres rea

els diaris i llibres amb rapidesa.  

Tots dos  autors  assenyalen que nou d'aquestes mesures  estaven  associades  amb  la 

durada del desocupació  i amb  l'edat. Els treballadors que portaven més temps sense 

feina  i aquells d'edats mitjanes revelaven majors dèficit de caràcter cognitiu. Aquests 

resultats ens indiquen que la desocupació no només

e
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∙ ATUR I RELACIONS FAMILIARS: Jackson i Walsh (1987) assenyalen que 

com a conseqüència de la pèrdua de l'ocupació, es produeixen tres canvis importants: 

una disminució d'ingressos econòmics, una transformació en  les relacions socials  i un 

canvi  en  el  lloc  on  residia  l'exercici  de  l'autoritat.  Aquests  canvis  provoquen  una 

desensibilització a les relacions entre els membres de 

la  família  i  entre  aquesta  i  el  medi  en  què  es 

desenvolupa la seva vida quotidiana, donant lloc a un 

procés d'adaptació i canvi.  

En el primer, els canvis produïts com a conseqüència 

de  la  desocupació,  serien  assimilats  dins  el 

funcionament  normal  de  la  família.  

En el segon dels processos descrits,  l'experiència de 

la desocupació  tindria una  funció positiva, en  ser utilitzada com una oportunitat per 

realitzar  activitats  que  impliquen  un  canvi  en  els  rols  familiars.  El  grau  d'estabilitat 

familiar depèn al seu torn de factors com ara el moment en què es produeix la pèrdua 

de la feina dins el procés de desenvolupament del cicle de vida familiar. Així mateix, la 

tensió  familiar produïda després de  l'aparició de  la desocupació sembla més acusada 

quan  afecta  a  persones  amb  un  baix  estatus  ocupacional  i  amb  un  període  d'atur 

superior als sis mesos.  

En  definitiva,  si  bé  la  desocupació  pot  ser  considerat  com  un  factor  important  de 

desestabilització  en  les  relacions  familiars,  tal  com  assenyalen  Bergere  i  sana  Roda 

(1984),  l'augment  de  la  tensió  familiar  no  ha  de  ser  sempre  considerat  com  una 

conseqüència directa. Aquest actua com un  factor que accentua el tipus de relacions 

familiars existents amb anterioritat, intensificant l'estrès i la tensió en aquelles famílies 

en  què  ja  es  donava  un  deteriorament  de  les  relacions  entre  els  seus  membres.  

La família pot ser tant l'origen de tensió com de suport social, el que explica el que ni 

en tots els estudis la desocupació estigui associat a un increment en la tensió familiar 

ni en tots els casos es doni un deteriorament en aquestes relacions. 
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OBJECTIUS 

Meyer i Salovey defineixen un model que adoptarem com esquema bàsic de treball: 

- Percebre.  ‐ Reconèixer de  forma conscient  les nostres emocions  i  identificar què 

sentim i ser capaços de posar‐li un nom. 

- Utilitzar.  ‐  Emprar  les  emocions  pròpies  per  facilitar  els  diferents  processos 

cognitius. 

- Comprendre. ‐ Integrar el que sentim dins el nostre pensament i saber considerar 

la complexitat dels canvis emocionals 

- Regular. ‐ Dirigir  i gestionar  les emocions tant positives com negatives de manera 

eficaç. 

 

Quins són els objectius de l'educació emocional? 

- Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions 

- Identificar les emocions dels altres 

- Desenvolupar l'habilitat per regular les pròpies emocions 

- Prevenir els efectes nocius de les emocions negatives 

- Desenvolupar l'habilitat de generar emocions positives 

- Desenvolupar l'habilitat d'automotivar 

- Adoptar una actitud positiva davant la vida 

- Aprendre a fluir 

I com a objectius més específics: 

- Desenvolupar la capacitat per controlar l'estrès, l'ansietat i els estats depressius 

- Prendre consciència dels factors que indueixen al benestar subjectiu 

- Potenciar la capacitat per ser feliç 

- Desenvolupar sentit de l'humor 

- Desenvolupar  la capacitat per diferir recompenses  immediates a  favor d'altres de 

més nivell però a llarg termini 

- Desenvolupar la resistència a la frustració. 
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Algunes  emocions  bàsiques:  ràbia,  ira,  tristesa,  por,  aversió,  vergonya,  odi,  alegria, 

amor, sorpresa, admiració, entusiasme, il∙lusió. 

És a través de  l'educació emocional com podem adquirir  les competències  i habilitats 

necessàries  i  suficients per dur a  terme una eficaç  i adequada gestió emocional per 

obtenir una conducta favorable. 

La manca de  regulació emocional  i  les  conductes desadaptatives es  converteixen en 

vies  d'escapament  amb  l'objectiu  de  combatre  l'ansietat  provocada  per  la 

incomprensió. 

 

METODOLOGIA de la intervenció 

La metodologia està estructurada mitjançant les tècniques pròpies de la psicologia. 

Intervindrem a través del treball de grup en persones en situació d’atur i en risc.  

A  través  de  l'aplicació  d'un  programa  d'educació  en  competències  emocionals  ens 

plantegem millora els seus processos de gestió emocional i per tant el seu benestar. 

Intervenció pràctica amb un grup de persones en ATUR i situació de risc  mitjançant 

dinàmiques d'educació emocional. 

 

Professionals: Psicòlegs Clínics i Educadora Social  

- Supervisió i Direcció Clínica: Mercedes Bardají. Funcions: 

o Responsable  del  disseny  i  implementació  del 

programa  clínic  desenvolupat  per  donar  suport 

psicològic a les persones candidates del programa 

o Informació i relacions amb els serveis derivants 

- Psicoterapeutes (conducció de grups): Mercedes Bardají i Maribel Guerrero 

- Coordinació General: Anna San. Funcions: 

o Responsable del disseny i implementació del projecte 

o Informació i relacions amb les institucions 

- Suport Administratiu: Encarna Cano.  



Projecte ESPAI: Suport psicològic per 
 les persones en atur i situació de risc 
 
      

17 
 

AQUEST PROJECTE ÉS CONFICENCIAL PROHIBIDA LA SEVA REPRODUCCIÓ TOTAL 
O PARCIAL SENSE PERMIS DELS AUTORS 

Associació 
SUPORT 

Si  les necessitats ho  requereixen  l’associació es  farà  càrrec de buscar 

més professionals  clínics per  tal de donar  cobertura  i organitzar més grups.  Sempre 

sota la coordinació i supervisió clínica de Mercedes Bardají i Maribel Guerrero. 

El model de col∙laboració d’aquests professionals amb el projecte serà amb contracte 

de voluntariat.  

 

Què treballarem?   

La educación emocional en la práctica. Álvarez, M., y Bisquerra, R. Wolters Kluwer. 

Barcelona, 1996‐2012 

- Consciència  Emocional:  és  la  capacitat  per  prendre  consciència  de  les  pròpies 

emocions  i  de  les  emocions  dels  altres,  incloent  l'habilitat  per  captar  el  clima 

emocional  d'un  context  determinat.  Dins  d'aquest  bloc  trobareu  una  sèrie 

d'aspectes com els següents. 

• Presa de consciència de  les pròpies emocions.  ‐ És  la capacitat per percebre 

amb precisió  els propis  sentiments  i  emocions,  identificar‐los  i  etiquetar‐los. 

Contempla la possibilitat d'experimentar emocions múltiples i de reconèixer la 

incapacitat de prendre consciència dels propis sentiments a causa de inatenció 

selectiva o dinàmiques inconscients. 

• Donar  nom  a  les  emocions.  ‐  És  l'eficàcia  en  l'ús  del  vocabulari  emocional 

adequat i utilitzar les expressions disponibles en un context cultural determinat 

per designar els fenòmens emocionals. 

• Comprensió de  les emocions dels altres.  ‐ És  la  capacitat per percebre amb 

precisió les emocions i sentiments dels altres i d'implicar‐empàticament en les 

seves  vivències  emocionals.  Inclou  la  perícia  de  servir‐se  de  les  claus 

situacionals  i expressives  (comunicació  verbal  i no  verbal) que  tenen un  cert 

grau de consens cultural per al significat emocional. 
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• Prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament. 

Els  estats  emocionals  incideixen  en  el  comportament  i  aquests  en  l'emoció, 

tots  dos  poden  regular  per  la  cognició  (raonament,  consciència).  Emoció, 
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cognició  i  comportament  estan  en  interacció  contínua,  de 

manera que  resulta difícil discernir que és primer. Moltes  vegades pensem  i 

ens comportem en funció de l'estat emocional. 

- Regulació emocional: és emocional és  la  capacitat per manejar  les emocions de 

manera apropiada. Suposa prendre consciència de la relació entre emoció, cognició 

i comportament; tenir bones estratègies d'afrontament; capacitat per autogenerar 

emocions positives, etc. Les microcompetències que la configuren són: 

• Expressió emocional apropiada. ‐ És la capacitat per expressar les emocions de 

forma  apropiada.  Implica  l'habilitat  per  comprendre  que  l'estat  emocional 

intern no necessita correspondre amb l'expressió externa. Això es refereix tant 

a  un  mateix  com  en  els  altres.  En  nivells  de  major  maduresa,  suposa  la 

comprensió  de  l'impacte  que  la  pròpia  expressió  emocional  i  el  propi 

comportament, puguin tenir en altres persones. També inclou l'hàbit per tenir 

això en compte en el moment de relacionar‐se amb altres persones.  

• Regulació  d'emocions  i  sentiments.  ‐  És  la  regulació  emocional  pròpiament 

dita.  Això  vol  dir  acceptar  que  els  sentiments  i 

emocions  sovint  han  de  ser  regulats.  La  qual  cosa 

inclou:  regulació  de  la  impulsivitat  (ira,  violència, 

comportaments de risc),  tolerància a  la  frustració per 

prevenir  estats  emocionals  negatius  (ira,  estrès, 

ansietat,  depressió),  perseverar  en  l'assoliment  dels 

objectius  tot  i  les dificultats; capacitat per diferir  recompenses  immediates a 

favor d'altres més a llarg termini però d'ordre superior, etc. 

• Habilitats d'afrontament: Habilitat per afrontar reptes i situacions de conflicte, 

amb  les emocions que  generen. Això  implica estratègies d'autoregulació per 

gestionar la intensitat i la durada dels estats emocionals. 

• Competència  per  autogenerar  emocions  positives.  ‐  És  la  capacitat  per 

autogenerar i experimentar de forma voluntària i conscient emocions positives 
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(alegria,  amor,  humor,  fluir)  i  gaudir  de  la  vida. Capacitat  per 

auto‐gestionar el propi benestar emocional a la recerca d'una millor qualitat de 

vida. 

- Autonomia  emocional:  es  pot  entendre  com  un  concepte  ampli  que  inclou  un 

conjunt de característiques i elements relacionats amb l'autogestió personal, entre 

les  quals  hi  ha  l'autoestima,  actitud  positiva  davant  la  vida,  responsabilitat, 

capacitat per analitzar críticament les normes socials, la capacitat per buscar ajuda 

i  recursos,  així  com  l'autoeficàcia  emocional.  Com microcompetències  inclou  les 

següents. 

• Autoestima. ‐ Significa tenir una imatge positiva de si mateix, estar satisfet de 

si mateix, mantenir bones relacions amb si mateix. L'autoestima té una  llarga 

tradició en investigadora i en educació. 

• Automotivació. ‐ És la capacitat d'automotivar i implicar‐se emocionalment en 

activitats diverses de la vida personal, social, professional, de temps lliure, etc. 

Motivació i emoció van de la mà. Automotivar és essencial per donar un sentit 

a la vida. 

• Autoeficàcia  emocional.  ‐  És  la  percepció  que  s'és  capaç  (eficaç)  en  les 

relacions  socials  i  personals  gràcies  a  les  competències  emocionals.  

L'individu es percep a  si mateix amb  capacitat per  sentir‐se  com desitja, per 

generar  les  emocions  que  necessita.  La  autoeficàcia  emocional  significa  que 

s'accepta la pròpia experiència emocional, tant si és única i excèntrica com si és 

culturalment convencional, i aquesta acceptació està d'acord amb les creences 

de  l'individu  sobre el que  constitueix un balanç emocional desitjable. En  cas 

contrari, l'individu està en condicions de regular i canviar les pròpies emocions 

per  fer‐les més  efectives  en  un  context  determinat.  Es  viu  d'acord  amb  la 

pròpia  "teoria  personal  sobre  les  emocions"  quan  es  demostra  autoeficàcia 

emocional, que està d'acord amb els propis valors morals. 
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• Responsabilitat. ‐ És la capacitat per respondre dels propis actes. És la intenció 

d'implicar‐se  en  comportaments  segurs,  saludables  i  ètics.  Assumir  la 
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responsabilitat  en  la  presa  de  decisions. Davant  la  decisió  de 

quines actituds (positives o negatives) vaig a adoptar davant la vida?, En virtut 

de l'autonomia i llibertat, decidir amb responsabilitat, sabent que en general el 

més efectiu és adoptar una actitud positiva. 

• Actitud positiva. ‐ És la capacitat per decidir que 

vaig a adoptar una actitud positiva davant la vida. 

Tot  i  que  sempre  van  a  sobrar motius  perquè 

l'actitud  sigui  negativa.  Saber  que  en  situacions 

extremes,  l'heroic  és  adoptar  una  actitud 

positiva,  encara  que  costi.  Sempre  que  sigui 

possible  manifestar  optimisme  i  mantenir 

actituds  d'amabilitat  i  respecte  als  altres.  Per 

extensió,  l'actitud  positiva  repercuteix  en  la 

intenció de ser bo, just, caritatiu i compassiu.  

• Anàlisi crítica de normes socials.  ‐ És  la capacitat per avaluar críticament els 

missatges  socials,  culturals  i  dels mitjans  de  comunicació,  relatius  a  normes 

socials  i  comportaments  personals.  Això  té  sentit  de  cara  a  no  adoptar  els 

comportaments  estereotipats  propis  de  la  societat  irreflexiva  i  acrítica. 

L'autonomia  ha  d'ajudar  a  avançar  cap  a  una  societat més  conscient,  lliure, 

autònoma i responsable. 

• Resiliència.  ‐ És  la capacitat que  té una persona per enfrontar‐se amb èxit a 

unes condicions de vida molt adverses (pobresa, guerres, orfandat, etc.). 

- Competència  social:  és  la  capacitat  per  mantenir  bones  relacions  amb  altres 

persones. Això  implica dominar  les  habilitats  socials  bàsiques,  capacitat  per  a  la 

comunicació  efectiva,  respecte,  actituds  prosocials,  assertivitat,  etc.  Les 

microcompetències que inclou són les següents. 

• Dominar les habilitats socials bàsiques. ‐ La primera de les habilitats socials és 

escoltar. Sense ella, difícilment es pugui passar a les altres: saludar, acomiadar‐
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se, donar  les gràcies, demanar un favor, manifestar agraïment, 

demanar disculpes, esperar torn, mantenir una actitud dialogant, etc. 

• Respecte  pels  altres.  ‐  És  la  intenció  d'acceptar  i  apreciar  les  diferències 

individuals i grupals i valorar els drets de totes les persones. Això s'aplica en els 

diferents punts de vista que puguin sorgir en una discussió. 

• Practicar la comunicació receptiva. ‐ És la capacitat per atendre als altres tant 

en la comunicació verbal com no verbal per rebre els missatges amb precisió. 

• Practicar  la  comunicació  expressiva.  ‐  És  la  capacitat  per  iniciar  i mantenir 

converses, expressar els propis pensaments i sentiments amb claredat, tant en 

comunicació  verbal  com no  verbal,  i demostrar  als  altres que han estat ben 

compresos. 

• Compartir  emocions.  ‐  Compartir  emocions  profundes  no  sempre  és  fàcil. 

Implica  la  consciència que  l'estructura  i naturalesa de  les  relacions vénen en 

part definides tant pel grau d'immediatesa emocional, o sinceritat expressiva, 

com pel grau de reciprocitat o simetria en la relació. 

• Comportament prosocial i cooperació. ‐ És la capacitat per realitzar accions en 

favor  d'altres  persones,  sense  que  ho  hagin  sol  ∙  licitat.  Encara  que  no 

coincideix amb l'altruisme, té molts elements en comú. 

• Assertivitat.  ‐  Significa  mantenir  un  comportament  equilibrat  entre 

l'agressivitat i la passivitat. Això implica la capacitat per defensar i expressar els 

propis drets, opinions  i sentiments, alhora que es respecta als altres, amb  les 

seves  opinions  i  drets.  Dir  "no"  clarament  i 

mantenir‐lo i acceptar que l'altre et pugui dir 

"no".  Fer  front  a  la  pressió  de  grup  i  evitar 

situacions  en  les  quals  un  pot  veure 

coaccionat  per  adoptar  comportaments  de 

risc.  En  certes  circumstàncies  de  pressió, 

procurar demorar  la presa de decisions  i  l'actuació,  fins sentir adequadament 

preparat, etc.  
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• Prevenció  i  solució  de  conflictes.  ‐  És  la  capacitat  per 

identificar, anticipar o afrontar  resolutivamente conflictes socials  i problemes 

interpersonals.  Implica  la capacitat per  identificar  situacions que  requereixen 

una  solució  o  decisió  preventiva  i  avaluar  riscos,  barreres  i  recursos.  Quan 

inevitablement  es  produeixen  els  conflictes,  afrontar‐los  de  forma  positiva, 

aportant  solucions  informades  i  constructives.  La  capacitat  de  negociació  i 

mediació  són  aspectes  importants  de  cara  a  una  resolució  pacífica  del 

problema, considerant la perspectiva i els sentiments dels altres. 

• Capacitat  per  gestionar  situacions  emocionals.  ‐  És  l'habilitat  per  reconduir 

situacions emocionals en  contextos  socials.  Es  tracta d'activar estratègies de 

regulació emocional col ∙ lectiva. Això es superposa amb la capacitat per induir 

o regular les emocions en els altres. La consciència emocional és el primer pas 

per poder passar a les altres competències. 

- Competències a treballar per a  la vida  i el benestar: són  la capacitat per adoptar 

comportaments apropiats  i responsables per afrontar satisfactòriament els reptes 

diaris de la vida. Les competències per a la vida permeten organitzar la nostra vida 

de forma sana  i equilibrada, facilitant experiències de satisfacció o benestar. Com 

microcompetències s'inclouen les següents. 

• Fixar  objectius  adaptatius.  ‐  És  la  capacitat  per  fixar  objectius  positius  i 

realistes. Alguns a curt termini (per un dia, setmana, mes), altres a llarg termini 

(un any, diversos anys). 

• Presa  de  decisions.  ‐  Desenvolupar  mecanismes  personals  per  prendre 

decisions  sense  dilació  en  situacions  personals,  familiars,  acadèmiques, 

professionals, socials i de temps lliure, que esdevenen en la vida diària. Suposa 

assumir la responsabilitat per les pròpies decisions, tenint en compte aspectes 

ètics, socials i de seguretat.  
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• Buscar  ajuda  i  recursos.  ‐  És  la  capacitat  per  a  identificar  la  necessitat  de 

suport i assistència i saber accedir als recursos disponibles apropiats. 
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• Ciutadania  activa,  participativa,  crítica,  responsable  i 

compromesa.  ‐ La qual cosa  implica  reconeixement 

dels  propis  drets  i  deures;  desenvolupament  d'un 

sentiment de pertinença, participació efectiva en un 

sistema democràtic, solidaritat i compromís; exercici 

de valors cívics,  respecte pels valors multiculturals  i 

la diversitat, etc. Aquesta ciutadania es desenvolupa a partir del context local, 

però  s'obre  a  contextos  més  amplis  (autonòmic,  estatal,  europeu, 

internacional, global).  

• Benestar  emocional.  ‐  És  la  capacitat  per  gaudir  de  manera  conscient  de 

benestar (emocional, subjectiu, personal, psicològic)  i procurar transmetre‐ho 

a  les  persones  amb  les  quals  s'interactua.  Adoptar  una  actitud  favorable  al  

benestar. Acceptar el dret  i el deure de buscar el propi benestar,  ja que amb 

això  es  pot  contribuir  activament  al  benestar  de  la  comunitat  on  un  viu 

(família, amics, societat). 

• Fluir.  ‐  Capacitat  per  generar  experiències  òptimes  en  la  vida  professional, 

personal i social. 

 

"Anem per feina" Experiència pràctica d’intervenció en grup

A  l’inici  s'aplicarà el  test CDR com a diagnòstic previ de 

competències emocionals.   A més,  s'aplicaran  tècniques 

de  creativitat  i  de  treball  en  equip.  

Passarem  el  test  a  totes  les  persones  per  obtenir  un 

diagnòstic  previ  del  seu  estat  de  competències 

emocionals, per en funció d'aquest, planificar  i prioritzar 

les dinàmiques dirigides a educar les competències més febles.   

Un cop finalitzades les sessions d'intervenció, avaluarem l'estat de seves competències 

emocionals i compararem amb l'estat inicial. 

 



Projecte ESPAI: Suport psicològic per 
 les persones en atur i situació de risc 
 
      

24 
 

AQUEST PROJECTE ÉS CONFICENCIAL PROHIBIDA LA SEVA REPRODUCCIÓ TOTAL 
O PARCIAL SENSE PERMIS DELS AUTORS 

Associació 
SUPORT 

Desenvolupament de les sessions: 

1ª sessió. ‐ Comencem l'aventura. Es fa una aproximació emocional, i es tracta des del 

primer moment que els participants treballin la seva creativitat, fer‐los pensar i fer que 

participin  en  accions  en  les  que  es mostren  expressions  afectives  i  emocionalment 

positives.   Mitjançant tècniques de creativitat trien un nom per al grup, "Nou futur ". 

Es busca resposta a algunes preguntes: com us agradaria veure‐us aquí a dos anys?  , 

Què  esteu  disposats  a  fer  per  aconseguir‐ho?  A  partir  d'aquest moment  temporal, 

anirem desenvolupant i adaptant la intervenció.    

2ª sessió. – Es farà un anàlisi de les Competències Emocionals Bàsiques en el moment 

d’entrar al grup. 

3ª sessió. ‐ D'acord amb els resultats es valora quins són els aspectes que cada persona 

ha  de  millorar.  Amb  aquesta  informació,  comencem  les  dinàmiques  amb  aquest 

objectiu  específic.  Es  treballa  la  percepció  i  identificació  de  les  emocions  pròpies 

sentides.   

 

Pla de intervenció de les 10 sessions 
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Qui pot assistir als grups? 

Grups  de  persones  en  atur,  tant  en  situació  de  risc  i 

vulnerabilitat  social,  com  en  exclusió  social. Grups  de  joves, 

famílies, aturats, ...,  

Han  de  ser  majors  de  21anys,  residents Molins  de  Rei  i  a 

Corbera de Llobregat en aquesta primera fase del projecte: 

• Persona en situació de risc / Desocupat: Persona que, havent o no estat empleada 

amb anterioritat, es troba en atur  i busca feina, estant  inscrita com a demandant 

d'ocupació en una oficina del SOC, des de fa almenys 8 mesos. 

• Les persones seran enviades al grup pels serveis socials de  l’ajuntament  i serveis 

mèdics  ja  que  son  ells  qui  detecten  les  persones  en  risc.  Per  tant  aquests 

dispositius tenen que conèixer l’existència del projecte ESPAI per tal de derivar els 

usuaris candidats: 

- Serveis Socials Municipals 

- Centre d’Atenció Primària: metges, infermeria, assistent social (CAP) 

- Centre de Salut Mental (CSM) 
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DIAGRAMA DE FLUX 

Serveis 
mèdics 
I socials

Associació
SUPORT

Associació
SUPORT

INICI 
DEL 
CURS

10 
SESSIONS

FINAL DEL 
CURS

Detecció i 
derivació dels 
candidats

Encarna Cano
Tel. 93 680 38 08 
Concertar entrevista

Anna San       
Entrevista i perfil 
social, psicopatològic 
i de personalitat        

Devolució als 
equips 
derivants

Psicòleg Clínic 
Qüestionari 
competències 
emocionals inicial

Psicòleg Clínic
Qüestionari 
competències 
emocionals final

Psicòleg Clínic
Aplicació pla de 
treball descrit

E. Cano

M. Bardají

A. San

 

 

ÀMBIT GEOGRÀFIC i TEMPORAL – mentre continuï la necessitat 

Lloc:    dependencies proporcionades per l’ajuntament 
Sessió:   1h 45min 
Freqüència:  1 dia a la setmana 
Durada:  10 setmanes 
  

Cal d'indicar que aquest projecte neix amb vocació de  futur  i  

amb  la voluntat de poder donar cobertura  i suport a quantes 

mes persones puguem.  

L’inici  és  Molins  de  Rei,  com  un  primer  pas  en  el  nostre 

territori, però tenim el desig de donar suport també als nostres 

pobles veïns.  

Organitzarem grups de 6 persones en dependencies cedides per l’Ajuntament de cada 

municipi. 
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AVALUACIÓ DE RESULTATS 

Els resultats que podem obtenir mitjançant programes de educació emocional són un 

augment  de  les  habilitats  socials  i de  les  relacions  interpersonals  satisfactòries,  una 

disminució de pensaments autodestructius, millora de l'autoestima, una disminució en 

l'índex de violència i agressions, menor conducta antisocial, disminució en la iniciació a 

el  consum de drogues, disminució de  la  tristesa  i de  la  simptomatologia depressiva, 

disminució de l'ansietat i l'estrès.  

Amb  aquest  possible  panorama  de  millora  l'educació  emocional  està  més  que 

justificada,  i molt més  la seva aplicació com a mètode  transformador, preventiu  i de 

lluita contra la vulnerabilitat i exclusió social.  

A  l’inici s'aplicarà el  test CDR com a diagnòstic previ de competències emocionals. A 

més, s'aplicaran tècniques de creativitat i de treball en equip. Passarem el test a totes 

les persones per obtenir un diagnòstic previ del seu estat de competències emocionals, 

per  en  funció  d'aquest,  planificar  i  prioritzar  les  dinàmiques  dirigides  a  educar  les 

competències més febles.  

 

Un cop finalitzades les sessions d'intervenció, avaluarem l'estat de seves competències 

emocionals  i  compararem amb  l'estat  inicial.  L'evidència empírica a  la qual ens hem 

anat referint al  llarg d'aquest document revela que el atur provoca canvis en el medi 

que poden ser considerats com a determinants del baix nivell de salut mental de  les 

persones que estan en una situació d'atur. 

 

NOTICIES 

http://www.ara.cat/economia/atur_registrat‐desocupacio‐SOC‐Servei_d‐

Ocupacio_de_Catalunya_0_876512431.html
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PRESSUPOTS projecte ESPAI  ASSOCIACIÓ CENTRE SUPORT 

El pressupost s’ha calculat segons preu de mercat i d’acord amb els nostres honoraris 

professionals habituals. 

 

1 SESSIÓ/ TERÀPIA DE GRUP     160€/grup + 20€ (desplaçament) 

1 SESSIÓ PSICOTERAPIA INDIVIDUAL  60€/sessió + 20€ (desplaçament) 

10 SESSIONS /TERAPIA DE GRUP    1.800€ 

5 GRUPS (10 sessions cada grup )     9.000€ 

 

En aquest moment l’associació SUPOIRT que agrupo a professionals de la psicologia i a 

qualsevol  persona  que  vulgui  participar  en  el projecte  s’està  fent  càrrec  de  tots  els 

costos  econòmics.  Els  ajuntament  participen  amb  els  seus  serveis  de  detecció  i 

derivació a més a més de proporcionar un local. 

 

Per  fer‐vos  socis podeu  contactar  amb Encarna Cano,  responsable  administrativa,  al 

93.680.38.08 o a ecano@centresuport.com

 

Podeu consultar la web de l’associació SUPORT i del projecte ESPAI: 

http://associaciosuport.blogspot.com.es/

 

 

Tots som Molins de Rei i tots podem fer alguna cosa, aquesta és la nostra contribució al 

benestar. 

Ben cordialment, 
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