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PRESENTACIÓ
* El projecte Àmbar neix el 2014 en el marc d’un procés participat de treball del 

grup 3 del Consell de Cohesió i Serveis socials. 

* Aquest grup de treball, posa de relleu la necessitat de incidir en aquelles 

persones que són reactives a programes o intervencions de caràcter socioeducatiu 

perquè estan en desànim i apatia degut a portar un llarg període afectats per una 

situació de crisi econòmica, social i emocional.

* El projecte rep finançament del programa “Salut i crisi” de Dipsalut 

* Som un equip format per una coordinadora, Yasmina Abad (treballadora social) i 

dues tècniques, Isabel Piñeiro (terapeuta Gestalt) i Anna Planadevall (psicòloga). 



S’ESTÀ DONANT PROU COBERTURA A LA 
PROBLEMÀTICA?

NO



AVALUACIÓ, UN ANY DE PROJECTE 
(AGOST 2014 – SETEMBRE  2015)

Febrer 2016 presentem l’informe avaluatiu del projecte Àmbar

http://ccss.entitatsgi.cat/files/3-238006-
annex/informe_avaluatiu_ambar_febrer_2016.pdf



OBJECTIUS
1. Apoderar a persones que viuen en situacions continuades de crisi

o risc d’exclusió social (i que això afecta o pot afectar la salut 
emocional de la persona i del nucli familiar) facilitant eines 
d’afrontament més adaptatives i suport.

1.1 Aprenentatge i millora de les competències personals que afavoreixen una actitud 
proactiva per l’afrontament de la situació que provoca malestar.

1.2 Incrementar la motivació i interès de les persones a partir de la ocupació
productiva en espais de participació i d’iniciativa col·lectiva.

2.   Fer del projecte una prova que ens permeti identificar les 
estratègies, tècniques i mètodes d’intervenció en situacions de 
vulnerabilitat emocional, i poder ser un model de bones pràctiques 
tant en la intervenció com en el treball col·laboratiu i de xarxa.

2.1 Crear un circuit de derivació i treball en xarxa amb les entitats i agents del CCSS 
implicades en el grup i que treballen amb col·lectius de vulnerabilitat i/o risc social

2.2 Consolidar l’espai del grup 3 del CCSS com espai de disseny i seguiment del 
projecte.

2.3 Consolidar i validar els aprenentatges metodològics del projecte i presentar-los.



PERFIL D’INTERVENCIÓ

• El concepte crisi es va ampliar a la dificultat que te l’individu a adaptar-se 

a la nova situació canviant i el malestar significatiu que això li genera, 

sigui quin sigui el detonant.

• Així el perfil d’intervenció es centra en individus els quals no poden 

gestionar amb els seus propis recursos els símptomes emocionals, 

mentals i comportaments de malestar i que aquests, afecten al seu 

funcionament global, provocant un deteriorament significatiu de 

l’activitat social i /o laboral (TA, Trastorn Adaptatiu)







Nacionalitat

EspanyolaEspanyola 107107 64 %64 %

Marroquina 23 14 %

Hondurenya 9 5 %

Romanesa 5 3 %

Colombiana 5 3 %

Altres 18 11 %

Total 167



S’ESTÀ DONANT RESPOSTA A PERSONES DERIVADES DES DEL CIRCUIT 
COMPRÉS ENTRE: 

- L’ AJUNTAMENT DE GIRONA (ATENCIÓ PRIMÀRIA SBAS)

- ÀREA BÀSICA DE SALUT (PSICÒLOGUES I TREBALLADORES SOCIALS)

- ENTITATS SOCIALS (CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS)

DERIVACIONS 



Derivacions al Projecte (setembre 2014 – setembre 2015)

Ajuntament de Girona 131 78%

SBAS Barri Vell 21

SBAS Palau 20

SBAS Pont Major 20

SBAS Sector Est 5

SBAS St. Narcís 28

SBAS Sta. Eugènia 8

SBAS Taialà 16

Servei d'Atenció a la Gent Gran 1

Servei Municipal de d'Ocupació 2

Programa d'Ocupació Girona Actua 7

Programa comunitari Accedeix 3

Àrea bàsica de salut 24 15%

Psicologia CAP 15

Treball Socials CAP 9

Entitats socials 12 7%

Associació AASS 3

CASS LA Sopa 2

Fundació Ramon Noguera 3

Càritas Girona 4

TOTAL 167



CIRCUIT DE TREBALL ÀMBAR

SESSIONS GRUPALS 
(12)

-Objectiu: reforçar la 
motivació i l’actitud 
projectiva personal a partir 
de la participació i la 
identificació grupal.

-Quines persones passen a 
les sessions grupals?

SESSIONS INDIVIDUALS (6/8)

- Què es treballa amb la 
persona?

- Té consciencia del seu estat?
- Creu que ha de canviar?
- Assumeix la seva responsabilitat 

en el procés de canvi=?
- Creu que la podem ajudar?
- S’ha creat vincle/confiança?

ES TREBALLA LA MODIFICACIÓ DE 
L’ESTIL I L’ESTRATÈGIA 

D’AFRONTAMENT

TENEN  
PERFIL

- Retorn a les entitats
- Motius Principals:

NO TENEN 
EL PERFIL

ENTREVISTES DE 
VERIFICACIÓ DE PERFIL

Derivació d’usuaris
- Des dels SBAS
- des d’Entitats socials Grup 3

METODOLOGIA
DE TREBALL

Si a nivell individual la 
persona ha aconseguit 
canviar d’afrontament i això 
ha fet que sigui capaç
d'afrontar millor les 
diferents àrees de la seva 
vida, NO ES PASSA GRUP

ACOMPANYAMENT I 
TANCAMENT

A INICIATIVES
GRUPALS DE 
IMPLICACIÓ/

PARITICPACIÓ

ACTIVITATS QUE 
MANTINGUIN LA 

PERSONA 
ACTIVA



FASE DE VERIFICACIÓ DE PERFIL

Hi ha presència de trastorn adaptatiu? Voluntat de canvi? Inici construcció vincle 
terapèutic!

Persones que compleixen perfil 114 68%

Persones desestimades per no complir perfil 51 32%

Casos en procés de confirmació de perfil (a 
novembre 2015)

2 1%

Total 167 100%



FASE D’INTERVENCIÓ
• Si les persones compleixen els tres requisits, es comença un procés individualitzat 

amb l’objectiu de treballar la modificació de l’estil i estratègies d’afrontament no 
adaptatives, reforçant les adaptatives.

Procés de treball individual i de grup

Persones que han acabat el procés amb treball de grup 28 25 %

Persones que han acabat el procés i només han fet treball 
individual

53 46 %

Persones que actualment encara estan fent les sessions 
individuals i no han acabat procés (novembre 2015)

33 29 % 

Total persones que compleixen perfil 114

Mitjana de sessions de treball individual per persona 4,5

Mitjana de sessions de treball grupal 12



FASE DE FINALITZACIÓ I TANCAMENT
Acompanyament al tancament

Procés
Persones que han finalitzat procés 81 71%

Persones en tractament 
(a novembre 2015)

33 29%

Total 114 100

Motius finalització procés

Alta per haver trobat feina 8 10%

Alta terapèutica grupal 16 20%

Alta terapèutica individual 28 35%

Total Altes 52 65%

Baixa voluntària per haver trobat feina 9 11%

No interessa 18 22%

No localització 2 2%

Total Baixes 29 35%

Total general 81 100



EL MÈTODE ÀMBAR

•• ÉÉs un metodologia vs un metodologia vààlida per:lida per:

– Homes i dones en edat adulta compresa entre els 
30 i 60 anys. 

– Presència de trastorn adaptatiu

– Persones amb voluntat manifesta de canvi.



•• Bases teòriques i metodològiques dBases teòriques i metodològiques d’’intervenciintervencióó psicològica: psicològica: 

���� Psicoteràpia breu, s’entén com la realització de poques sessions 
d’intervenció centrades en el canvi de l’individu a partir d’un treball amb 
objectius comuns i pràctics per la millora de la seva situació de malestar 
inicial. 

���� Teoria psicològica integradora, s’entén com una intervenció centrada 
tant en la persona  des d’un punt de vista humanista, passant per una visió
sistèmica com també en un enfoc més clínic i cognitiu-conductal. 

���� El model bio-psico-social, ha estat essencial per intervenir amb l’individu 
com un ésser global i complex. Amb això volem dir que la intervenció ha 
estat tenint en compte els factors biològics, psicològics i socials de l’individu 
com a prioritat per la millora del seu malestar.



QÜESTIONARIS DE VALORACIÓ DE 
SATISFACCIÓ

• PROCÉS INDIVIDUAL:

* Tots els usuaris valoren positivament el procés terapèutic individual

* Els canvis més significatius s’han produit a nivell personal (adquisició de noves estratègies 

adaptatives per fer front als diferents àmbits vitals)

* La majoria afirma que la relació amb la professional els ha ajudat a:

- Explicar com es sentien

- Buscar solucions 

- Rebre una atenció especialitzada 

• PROCÉS GRUPAL:

* Tots els enquestats creuen que formar part d’un grup els ha permès  veure que hi ha més gent 

com ells i que es pot superar



CONCLUSIONS

• La participació tant d’homes com de dones ha estat equitativa. 

• Es supera el número de persones ateses. 

• Es crea un circuit de derivació i de coordinació amb els professionals referents.

• Creació del mètode àmbar.

• La tinença o no de xarxa familiar i social, és determinant per la millora dins el 

procés Àmbar. 

• S’evidencia un gruix important de persones ateses en situació de soledat no 

volguda.

• S’evidencia un nombre significatiu de dones  diagnosticades de fibromialgia i/o 

fatiga crònica que requereixen d’atenció multidisciplinar a nivell mèdic, social i 

psicològic i que no troben resposta efectiva en cap servei.

• La voluntat de canvi de la persona és clau en l’èxit del procés terapèutic.



PROPOSTES DE MILLORA

• Els grups terapèutics

• Intervenció amb dones diagnosticades de Fibromialgia i fatiga 

crònica

• El treball d’equip i col·laboratiu 

• Soledat no volguda���� Exclusió social

• Potenciar el treball de cas en xarxa amb les entitats el grup 3



GRÀCIES GRÀCIES GRÀCIES 
GRÀCIES GRÀCIES GRÀCIES 
GRÀCIES GRÀCIES GRÀCIES 
GRÀCIES GRÀCIES GRÀCIES 
GRÀCIES GRÀCIES GRÀCIES

L’EQUIP ÀMBAR !


