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Compromís Social 2016 

Activitats socials dirigides als nostres usuaris i a la comunitat  

• Taller d’autocura per a dones: El meu cos, el meu territori 

• Grup de suport a cuidadors 

• Grup de dinamització adreçat a pacients amb dolor crònic localitzat 

• Taller de desenvolupament d’habilitats parentals 

• Taller de lactància 

• Mapa de conversa en diabetis 

• Taller Pacient Expert Diabetis 

• Taller Pacient Expert Tabac 

• TEM – Entrena la Teva Ment 
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Taller d’autocura per a dones: El meu cos, el meu territori 

 

Objectius: Oferir un espai de trobada per compartir experiències, preocupacions  i coneixements sobre la 

tasca de cuidar. Es pretén ajudar a reduir l’impacte negatiu que pot tenir la tasca de cuidar i millorar la 

qualitat de vida del familiar depenent. 

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballarà l’autoconeixement, l’expressió emocional i habilitats.  

Adreçat a: persones que cuiden i/o es fan càrrec d’una persona amb dependència. 

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: 17 Sessions quinzenals. 90 min. 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social).  

  

Entitats col·laboradores: SI. Serveis Socials de l’Ajuntament (Dreta Eixample i Fort Pienc) i Associació de 

Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) 
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Grup de suport a cuidadors 

 

Objectius: Afavorir l’autocura en les diferents dimensions de la vida de les dones: experiències i cicles vitals, 

salut, oci, treball, sexualitat, emocions, rols i relacions. 

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballarà l’aprenentatge  i l’intercanvi col·lectiu 

  

Adreçat a: Adreçat a dones 

 

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: 8 sessions setmanals. 2h 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social).  

PIAD Eixample. 

Serveis Socials de barri (SSAP Dreta, SSAP Fort Pienc i SSAP Sagrada Família). 

  

Entitats col·laboradores: PIAD Eixample 
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Grup de dinamització adreçat a pacients amb dolor crònic localitzat 

 

Objectius. Millorar les condicions de salut, prevenir l’empitjorament i cronificació dels dolors i la pèrdua 

d’autonomia.  

Descripció: Sessions setmanals en grup  on es realitza educació sanitària i social, sensibilització i 

autoconeixement del propi cos. Expressió de situacions estressants, pautes per millorar-ne l’afrontament del 

dolor. 

 

Adreçat a: Homes i dones entre 20 i 45 anys. 

  

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: 24 sessions setmanals.  2h. 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social).  

Entitats col·laboradores: Centre d'Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social (CIPAIS) + CAP Roger 

de Flor 
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Grup de dinamització adreçat a pacients amb dolor crònic localitzat 
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Taller de desenvolupament d’habilitats parentals 

 

Objectius: Promoure la parentalitat positiva mitjançant el coneixement, potenciació i aprenentatge 

d’habilitats parentals. 

  

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballaran tècniques i habilitats. 

Adreçat a: Pares i/o mares amb fills entre 2 i 6 anys. 

  

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: 10 Sessions setmanals. 90 min. 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social). 

  

Entitats col·laboradores: Es realitza amb el suport de l’Agència de salut Pública. 

 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Aprenentatge i coneixement del nadó. Reforç de vincles entre 

pares i nadó. 
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Taller de lactància 

Objectius: Afavorir i fomentar la lactància la lactància materna, ja que considerem que és l’aliment més 

beneficiós durant els primers mesos de vida del nadó.  

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballarà l’aprenentatge en tècniques de lactància. 

Adreçat a: Mares amb nens en edat de lactància. 

  

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: Obert durant l’any.  2H 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social).  

  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Aprenentatge i coneixement del nadó. Reforç de vincles. 
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Mapa de conversa en diabetis 

Objectius: Aprendre i compartir a través del joc i la discussió en grups aspectes claus de l’autocura del 

pacient diabètic com són la dieta, la medicació i l’exercici, així com aspectes emocionals de la malaltia.  

  

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballarà  l’autocura i l’aprenentatge. 

 

Adreçat a: Persones diabètiques Tipus II entre 30 i 80 anys. 

  

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: Sessions setmanals. 2h. 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social).  
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Taller Pacient Expert Diabetis 

Objectius: Augmentar coneixements de la DM, potenciar l’autocura per millorar el compliment 

terapèutic. 

  

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballarà la implicació  dels pacients en la malaltia per 

millorar la qualitat de vida. 

  

Adreçat a: pacients amb DM II assignats al centre de salut amb capacitat mental adequada, capacitat de 

desplaçament i absència d’alteracions físiques. 

  

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: 9 Sessions 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social). 
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Taller Pacient Expert Tabac 

Objectius: Aconseguir la cessió tabàquica de les persones fumadores. 

  

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballarà  

  

Adreçat a: Persones fumadores que vulguin deixar de fumar i que no hagin pogut a través d’altres mètodes. 

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: 9 Sessions 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social). 

  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Percentatge important de persones que han deixat l’hàbit de fumar. 
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TEM – Entrena la Teva Ment 

Objectius. Fomentar l’envelliment actiu i promoure les relacions socials mitjançant l’entrenament de 

la memòria amb activitats en grup i individuals. 

 

Descripció: Sessions setmanals en grup on es treballarà l’autoconeixement, es potenciarà la memòria i la 

socialització amb altres persones. 

  

Adreçat a: Persones majors de 65 anys sense deteriorament cognitiu i amb risc d’aïllament social.  

Centre on es realitza: CAP ROGER DE FLOR 

 

Durada: 12 sessions setmanals.  2H 

  

Canal de difusió/divulgació: Revista FERSALUT, Pantalles TV, pàgina WEB, difusió a través del Pla de 

Desenvolupament Comunitari (PDC) Sagrada Família, amb díptics informatius i difusió des de la consulta 

(Infermeria, medicina i treball social). 

  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: millora de l’estat anímic, creació de vincles entre els 

assistents i major coneixement dels recursos disponibles al barri. 
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Contacte 

EAP DRETA DE L’EIXAMPLE 
 

C/ Roger de Flor 194-196 

08013 Barcelona 

93 507 03 90 / 902 500 179 

www.eapdretaeixample.cat 

http://www.eapdretaeixample.cat/
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Gràcies. 


