
Mapatge dels grups de suport per a 
dones del districte Horta-Guinardó



A través de la Taula de Salut Mental d’Horta-Guinardó es va detectar la necessitat de fomentar i donar valor a la
prescripció social al districte, especialment en el col·lectiu de dones que, per situacions socials de risc que estant
vivint, han desenvolupat malestars emocionals i psicològics que estan sent tractats només farmacològicament.

Arran d’aquesta necessitat detectada es va decidir crear una comissió de treball, amb l’objectiu de treballar la
desmedicalització d’aquestes dones i, alhora, conèixer els recursos de prescripció social disponibles al districte que
puguin servir, específicament, per millorar el benestar psicològic de les dones que es troben en situació de
vulnerabilitat social.

El present document recull el treball de mapeig, operativització i coneixement compartit dels grups de suport del
districte que poden servir per millorar el benestar psicològic d’aquest col·lectiu. És un document que també té
l’objectiu d’agilitzar, afinar i contribuir les derivacions d’aquestes dones per part de les persones professionals dels
diferents serveis de salut i salut mental. En aquest sentit, s’ha recollit la informació pràctica dels grups del districte
destinats a millorar la salut mental, en un sentit ampli, a través del suport social; tant aquells que són exclusius per
dones com aquells que tracten aspectes psicosocials que afecten especialment a les dones.

Així doncs, és un document que no recull tots els recursos que hi ha al territori sinó que recull el treball i el procés
realitzat en el sí d’aquesta comissió.

Serveis i entitats que han elaborat aquest mapatge: CSS Horta, CSS Carmel, CSMA Horta, CSMA Guinardó, CAP 
Horta, CAP Sant Rafael, CAP Carmel, PIAD Horta-Guinardó, CAS Horta, ACFAMMES/AFAMMCA, Hospital Mare de 
Deu de la Mercè, tècnica de Salut del Districte d’Horta-Guinardó. 

Introducció



• Grup de relaxació en el trastorn d’ansietat
• Grup “Sentir-nos bé”
• Grup d’aprenentatge de tècniques de 

relaxació
• Grup “Troba’t”
• Grup “Algo nuestro”
• Grup “Avancem juntes”
• Grup “Cuida’t”
• Grup “Dones que sumen” 
• Grup de Famílies Monoparentals
• Grup de suport per a dones que pateixen 

violència i els seus fills/es
• Grup de cuidadors/es Horta
• Grup “Fem pinya”
• Grup de creixement personal per a dones
• Grup d’Autoestima
• Grup “Dona i Esport”
• Grup “Postura, atenció i respiració”
• Grup “Ments femenines”

17 grups de suport a Horta-Guinardó 



Informació i directori dels grups de suport



Grup de relaxació en el trastorn 
d’ansietat 
Objectiu: Aconseguir una disminució de l’ansietat, del
consum de fàrmacs i de les visites a les consultes.
Millorar la qualitat de vida de les persones assistents i
la simptomatologia d’ansietat de d’un tractament no
farmacològic.

Lloc on es fa:

• CAP Horta: Carrer Lisboa s/n.
• CAP Sant Rafael: Passeig de la Vall d'Hebron,

107-117.

Territori al que dona servei: 7D, 7E, 7F

Horaris: matins

Durada: De 10 a 12 sessions setmanals d’1 hora.

Canal d’accés: Derivació des d’Atenció Primària.

Edat: entre 18 i 70 anys.

Exclusiu per dones: No, hi pot assistir qualsevol
persona amb ansietat i consum de fàrmacs.

Contacte:

• CAP Horta: 934 07 27 68
• CAP Sant Rafael: 934 28 95 41

Sentir-nos bé
Objectiu: Millorar la situació de soledat i aïllament de
les persones grans a través del suport mutu

Lloc on es fa:

• CAP Sant Rafael: Passeig de la Vall d'Hebron,
107-117.

Durada: De 10 a 12 sessions setmanals d’1 hora.

Canal d’accés: Derivació des d’Atenció Primària.

Edat: persones de més de 60 anys.

Exclusiu per dones: No, hi pot assistir qualsevol
persona amb problemes de soledat i aïllament.

Contacte: 934 28 95 41



Grup Troba’t
Objectiu: Projecte adreçat a dones del districte que
hagin o estiguin passant per un moment de canvi
important en la seva vida (procés migratori, separació,
problemes de salut, emancipació dels fills o filles...) que
els suposi un obstacle per a la seva socialització. Espai
de trobada per a dones en el que es facilita la
interrelació, el reconeixement mutu, el coneixement de
l'entorn i la vinculació amb aquest. S’ofereix espai per
cura dels fills/es

Lloc on es fa:

• Centre Cívic del Carmel: Carrer Santuari, 27.

Durada: Semestral, durant els mesos d’octubre a març.

Canal d’accés: Enviar correu electrònic a Servei de
Convivència del Districte d’Horta-Guinardó.

Edat: per totes les edats.

Exclusiu per dones: Sí

Contacte: 932 56 33 33

Grup d’aprenentatge de tècniques de 
relaxació
Objectiu: Educar en el coneixement i control
emocional, en la simptomatologia ansiosa, tot
aprenent tècniques de relaxació respiratòria, muscular,
meditació i tècniques de coneixement i domini d’un
mateix.

Lloc on es fa:

• CSMA Horta: carrer de l’Arquitectura, 24.

Territori al que dona servei: 7D, 7D, 7E i 7F

Horaris: dimarts d’11:30h a 13h

Durada: 10 sessions setmanals.

Canal d’accés: Derivació per part del CAP o CSMA
(Horta i Guinardó).

Edat: persones majors de 18 anys.

Exclusiu per dones: No, hi pot assistir qualsevol
persona amb problemes d’ansietat.

Contacte: 934 28 16 42



Algo nuestro
Objectiu: Espai de trobada per a adolescents on
poden exposar i compartir els seus problemes i
inquietuds. Acompanyament en el creixement
personal i la resolució de conflictes.

Lloc on es fa:

• Centre Cívic Guinardó: Ronda del Guinardó,
113.

Territori al que dona servei: Barri del Guinardó

Horaris: Dimecres tarda, de 17:30h a 19:30h.

Durada: Trimestral

Canal d’accés: derivació interna dels dels diferents
Serveis Socials o per derivació d’altres serveis del
barri com el Casal Jove o l’Institut de referència.

Edat: entre 14 i 20 anys.

Exclusiu per dones: No, pot accedir qualsevol
jove.

Contacte: 934 50 39 87

Avancem juntes
Objectiu: Millorar la situació de les mares
monoparentals, compartint situacions quotidianes
relacionades amb els hàbits de salut, el vincle
emocional i afectiu, l’oci vers els fills/es, etc.

Lloc on es fa:

• Centre de Serveis Socials Guinardó: Ronda
del Guinardó, 113.

Territori al que dona servei: Barri del Guinardó

Horaris: Dimecres matí, de 11h a 12:30h.

Durada: 10 sessions, trimestral.

Canal d’accés: derivació interna des dels diferents
serveis de Serveis Socials o per derivació d’altres
serveis del barri com el Casal Jove o l’Institut de
referència.

Edat: entre 20 i 40 anys.

Exclusiu per dones: Sí

Contacte: 936 19 73 11



Cuida’t 
Objectiu: Espai on compartir i millorar diferents
situacions de cura i aportar eines per a les persones
que cuiden a familiars dependents.

Lloc on es fa:

• Centre de Serveis Socials Guinardó: Ronda
del Guinardó, 113.

Territori al que dona servei: Barri del Guinardó

Horaris: Dijous de 10h a 11:45h.

Durada: de gener fins a abril.

Canal d’accés: derivació interna des del CSS 
Guinardó i, si cal, amb coordinació amb el CAP 
Maragall.

Edat: entre 25 i 65 anys.

Exclusiu per dones: No, per a qualsevol persona 
que tingui al seu càrrec a una persona dependent.

Contacte: 936 19 73 11

Dones que sumen
Objectiu: Espai de trobada per a dones amb una
xarxa de suport feble o inexistent per tal d’ampliar la
seva xarxa i afavorir l’apoderament de les dones.

Lloc on es fa:

• Centre de Serveis Socials Carmel: c/ Santuari, 
27.

Territori al que dona servei: Barri del Carmel

Horaris: Divendres de 10:30 a 12:30h.

Durada: mig any, de juny a desembre.

Canal d’accés: derivacions internes de Serveis 
Socials Carmel. 

Edat: persones majors d’edat. 

Exclusiu per dones: Sí 

Contacte: 936 19 73 11



Grup de Famílies Monoparentals
Objectiu: Crear una xarxa de suport mutu entre
famílies monoparentals del barri d'Horta.

Lloc on es fa:

• Centre de Serveis Socials Horta: Plaça Santes
Creus, 8

Territori al que dona servei: Barri d’Horta

Horaris: Dimecres de 10:30 a 12h.

Durada: Continu. 

Canal d’accés: derivació interna des del CSS 
Horta.

Edat: Qualsevol edat. 

Exclusiu per dones: No, per a qualsevol persona
sola amb fills/es al seu càrrec, però enfocat
majoritàriament a mares.

Contacte: 936 19 73 11

Grup de suport per a dones que 
pateixen violència i els seus fills/es 
Objectiu: Enfortir capacitats personals per superar
la indefensió i recuperar el control de la seva vida.
Reforçar les capacitats marentals.

Lloc on es fa: de manera alternada a

• Centre de Serveis Socials Horta: Plaça Santes
Creus, 8

• Serveis Socials Guinardó: Ronda del Guinardó,
113.

Territori al que dona servei: Districte d’Horta-
Guinardó

Horaris: Dimarts de 17:30 a 19:30h.

Durada: Semestral, de gener a juny

Canal d’accés: per derivació interna dels Serveis
Socials Horta.

Edat: per a qualsevol edat.

Exclusiu per dones: Sí

Contacte:

• CSS Horta: 936 19 73 11
• CSS Guinardó: 936 19 73 11



Grup de cuidadors/es Horta
Objectiu: Promoure l’autocura i el suport mutu de
les persones que tenen al seu càrrec una persona
amb malaltia i/o necessitats d’atenció especials.

Lloc on es fa:

• Centre de Serveis Socials Horta: Plaça Santes
Creus, 8

Territori al que dona servei: Districte d’Horta-
Guinardó

Horaris: Divendres, de 10h a 12h.

Durada: Semestral, de gener a juny

Canal d’accés: derivació interna dels Serveis
Socials Horta.

Edat: persones majors de 18 anys

Exclusiu per dones: No, per a qualsevol persona
que tingui al seu càrrec a una persona malalta.

Contacte: 936 19 73 11

Fem pinya
Objectiu: Oferir una experiència d’inclusió social
positiva, així com un espai de suport i de treball
emocional, de coneixement de l’entorn i dels
recursos del barri, fomentant la participació social
activa.

Lloc on es fa:

• Espai Jove Boca Nord: c/ dels Agudells, 37-45.

Territori al que dona servei: Barri del Carmel

Horaris: Dijous, de 18h a 19:30h.

Durada: Setmanal, de novembre a juny amb una
periodicitat setmanal.

Canal d’accés: derivació interna de Serveis Socials
Carmel.

Edat: adolescents de 13 a 19 anys.

Exclusiu per dones: Sí, han de ser noies
adolescents reagrupades.

Contacte: 934 29 93 69



Grup de creixement personal per a 
dones
Objectiu: Espai d’escolta per a potenciar
l’autoconeixement i l’autovaloració més enllà dels
estereotips de gènere, sensibilitzant sobre la
perspectiva de gènere i les seves implicacions en la
vida quotidiana.

Lloc on es fa:

• Centre Cívic La Teixonera: c/ d’Arenys, 75.

Territori al que dona servei: Districte d’Horta-
Guinardó

Horaris: matí o tarda (segons edició) 

Durada: un cop a l’any, 12 sessions amb una 
durada de 2 hores a la setmana.  

Canal d’accés: per iniciativa pròpia o derivació
d’altres serveis i recursos de la xarxa municipal. Es
requereix realitzar entrevista prèvia amb la tècnica
del PIAD per accedir al grup.

Edat: majors de 18 anys

Exclusiu per dones: Sí.

Contacte: piad_horta@bcn.cat

Grup d’autoestima 
Objectiu: Millorar l’autoestima i aconseguir així un
major empoderament, a través de dinàmiques i
exercicis que contribueixen a la reflexió personal i
l’autoconeixement.

Lloc on es fa:

• Taller itinerant: en diferents equipaments del
districte

Territori al que dona servei: Districte d’Horta-
Guinardó

Horaris: matí o tarda (segons edició)

Durada: un cop a l’any, 10 sessions amb una durada
de 2 hores/setmana

Canal d’accés: per iniciativa pròpia o derivació
d’altres serveis i recursos de la xarxa municipal. Es
requereix realitzar entrevista prèvia amb la tècnica del
PIAD per accedir al grup.

Edat: majors de 18 anys

Exclusiu per dones: Sí.

Contacte: piad_horta@bcn.cat



Postura, atenció i respiració
Objectiu: Espai per treballar aspectes vinculats a la
cura del propi cos, la ment i les emocions per
aconseguir situar-nos de manera més harmònica amb
nosaltres mateixes i amb l’entorn.

Lloc on es fa:

• Casal de la Font d’en Fargues: c/ Pedrell, 67-69

Territori al que dona servei: Districte d’Horta-
Guinardó

Horaris: Tardes

Durada: trimestral, coincidint amb els tallers que
ofereix el casal de la Font d’en Fargues.

Canal d’accés: Inscripció al mateix Casal, per
iniciativa pròpia o derivació.

Edat: a partir dels 16 anys.

Exclusiu per dones: No, però el treball que s’hi
desenvolupa s’adreça especialment a les dones.
Persones amb mobilitat suficientment conservada per
poder fer transicions de la bipedestació (postura dreta)
al terra (postura supina) sense necessitat de suport de
terceres persones.

Contacte: 934 20 59 41

Dona i Esport
Objectiu: Espai de relació i oci per millorar la
condició física, l’autoestima i la presa de decisions.
Espai de temps on les dones es poden dedicar a
elles mateixes a través d’activitats com la relaxació,
sessions de tonificació, control postural, etc.

Lloc on es fa:

• CAP del districte: rotatiu entre els CAP del
districte d’Horta-Guinardó.

Territori al que dona servei: Districte d’Horta-
Guinardó

Horaris: matí o tarda (segons edició) 

Durada: dues sessions a la setmana d’una hora en
el període d’octubre a juny.

Canal d’accés: per iniciativa pròpia o derivació
d’altres serveis i recursos de la xarxa municipal. Es
requereix realitzar entrevista prèvia amb la tècnica
del PIAD per accedir al grup.

Edat: majors de 18 anys

Exclusiu per dones: Sí.

Contacte: piad_horta@bcn.cat



Ments femenines
Objectiu: Treballar la sororitat i l’apoderament en
dones que tenen algun problema de salut mental.
Fomentar que esdevingui un grup de suport mutu.

Lloc on es fa:

• Seu d’AFAMMCA: Av. Frederic Rahola, 12
baixos.

Territori al que dona servei: Districte d’Horta-
Guinardó

Horaris: Divendres matí

Durada: Quinzenalment, sessions grupals d’una
hora i mitja – dues hores.

Canal d’accés: Inscripció espontània i derivació.
Per persones amb una problemàtica de salut
mental.

Edat: majors de 18 anys

Exclusiu per dones: Sí

Contacte: 934 35 17 12



Nom Servei Criteris d’accés

Grup de relaxació en el 
trastorn d’ansietat Atenció Primària • Persones amb ansietat i consum de fàrmacs

• Derivació des d’Atenció Primària

Sentir-nos bé Atenció Primària • Persones de més de 60 anys
• Derivació des d’Atenció Primària

Grup d’aprenentatge de 
tècniques de relaxació CSMA • Persones majors de 18 anys

• Derivació des d’Atenció Primària o CSMA

Grup Troba’t Ajuntament • Per a dones de qualsevol edat

Algo nuestro Serveis Socials
• Per joves de 14 a 20 anys
• Derivació des de Serveis Socials, serveis del barri o 

instituts 

Avancem juntes Serveis Socials

• Mares monoparentals
• Entre 20 i 40 anys
• Derivació des de Serveis Socials, serveis del barri o 

instituts 

Cuida’t Serveis Socials
• Persones cuidadores de familiars
• Entre 25 i 65 anys
• Derivació des de Serveis Socials

Dones que sumen Serveis Socials • Dones majors d’edat
• Derivació des de Serveis Socials



Nom Servei Criteris d’accés

Grup de Famílies 
Monoparentals Serveis Socials • Persones soles amb fills/es al càrrec

Grup de suport per a dones 
que pateixen violència i els 
seus fills/es 

Serveis Socials • Dones de qualsevol edat
• Derivació des de Serveis Socials

Grup de cuidadors/es Horta Serveis Socials • Persones cuidadores de familiars
• Derivació des de Serveis Socials

Fem pinya Serveis Socials • Dones de 13 a 19 anys
• Reagrupades 

Grup de creixement personal 
per a dones PIAD • Dones majors d’edat

Grup d’autoestima PIAD • Dones majors d’edat

Dona i Esport PIAD • Dones majors d’edat

Postura, atenció i respiració Ajuntament • Persones majors de 16 anys
• Mobilitat suficientment conservada

Ments femenines AFFAMCA/ 
ACFAMES

• Dones majors d’edat
• Amb problemàtica de salut mental


