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PRESENTACIÓ
Des de l´any 2008 Ventijol, com la majoria d´entitats del Tercer Sector, ha sofert importants
retallades i disminució d´ingressos econòmics.
Malgrat això, ens hem mantingut ferms en l´acompliment dels nostres objectius: ajudar les
famílies, els infants i adolescents davant les dificultats que es troben i de forma especial, afrontar
la situació de nova pobresa que comporta aquesta crisi.
Una part d´aquestes famílies abans podia afrontar la seva situació d´una manera més
normalitzada. Ara, es troben que també són elles les que necessiten ser ajudades.
Durant aquest passat 2017 Ventijol ha continuat treballant amb totes aquestes famílies i
continuarem fent-ho aportant nous projectes davant el repte d´afrontar nous problemes que
apareixen a la societat.
Per això confiem en les nostres forces, en l´equip de professionals i en la societat en general, per
tal de trobar els recursos que ens permetin portar a terme la tasca fundacional de l´entitat.
Per fer aquest recorregut ens cal una mirada oberta i esperançadora davant el futur.

Carme Bosch i Font
Directora
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01.L’ENTITAT
L’Associació per a la Salut Familiar i Comunitària “VENTIJOL” és una entitat sense ànim de lucre
fundada al 1994, pel que va celebrar l’any 2014 el 20è aniversari.
El seu principal objectiu és la intervenció psicoterapèutica i social amb famílies en situació de crisi,
especialment quan tenen al seu càrrec infants menors d’edat, mitjançant la utilització de
tècniques de Teràpia Familiar Sistèmica. Es pretén abordar i resoldre el problema, pal·liar les
seqüeles que aquest hagi pogut produir tant en els diferents membres de la unitat familiar com en
la relació entre ells, i prevenir les possibles repercussions negatives en el desenvolupament
psicosocial dels menors.
Un altre gran objectiu de VENTIJOL és informar i sensibilitzar a la comunitat sobre la importància de
les relacions familiars en el desenvolupament psicològic, personal i social de tota persona.

L’ EQUIP
Ventijol ha anat consolidant, al llarg d’aquests 20 anys de treball, un equip amb formació i
experiència dins la pràctica terapèutica sistèmica familiar. En aquests anys, l’equip ha anat
completant la seva formació i experiència en àmbits d’intervenció més especialitzada,
especialment en l’atenció a la infància en risc, conductes de violència, conflictes de parella i la
intervenció grupal.
Aquest equip, format per 12 psicòlegs terapeutes familiars és coordinat i supervisat per una
coordinadora. Com a suport extern, l’equip compta regularment amb una psicòloga experta en
supervisió de casos complexos.
La gestió de l’entitat queda en mans de la persona de recepció, la responsable d’administració, el
cap de serveis i la directora, i és supervisada per la Junta Directiva de l’associació.
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FINALITAT
La família, com estructura bàsica dels lligams afectius vitals i principal entorn

per el

desenvolupament personal i social, és el nostre focus principal. La intervenció de VENTIJOL dins la
dinàmica familiar te l’objectiu de capacitar aquestes famílies per tal que puguin gestionar les seves
dificultats i resoldre els conflictes de manera satisfactòria i constructiva.
Dins el nucli familiar és on s’expressa i transmet el conjunt de valors que l’individu utilitza per
construir la seva identitat amb la qual es relacionarà amb si mateix i amb l’entorn. Els canvis que
es produeixen dins la família són els que més afecten a la persona.
Amb l’atenció psicoterapèutica podem abordar les pautes disfuncionals familiars i les possibles
seqüeles personals i relacionals que pateixen els seus membres. Juntament amb la família,
cerquem la manera de que esdevingui un entorn més funcional, adequat i saludable. Amb les
tècniques de la teràpia sistèmica, es potencien els recursos de la pròpia família i es proporcionen
eines als pares per poder desenvolupar les seves funcions de manera més eficient.

TREBALL EN XARXA
La nostra pràctica sistèmica també implica formar part activament de la xarxa d’atenció a les
famílies, juntament amb la resta de dispositius i entitats, per a oferir una resposta més integral,
optimitzar recursos i garantir la continuïtat assistencial a la família.
Els nostres programes són un complement a la tasca realitzada per la resta d’agents que
intervenen. Al llarg dels anys, VENTIJOL ha consolidat un treball coordinat, fluid, estable i
complementari amb la xarxa d’atenció pública i privada, afavorint, d’aquesta manera, una atenció
integral per el benestar i creixement de les famílies.
En el següent gràfic veiem els diferents dispositius de la xarxa pública i privada que deriven
directament les famílies als serveis de VENTIJOL i/o que les aconsellen que sol.licitin directament i
pel seu compte el servei d’atenció psicoterapéutica.
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Num.famílies ateses
SIAD
Serveis Socials
SATAF
Per iniciativa propia
Mossos d'Esquadra
IES
Fundacions
Escola Pública
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Com es pot apreciar en el gràfic, la majoria de les famílies són derivades pels diferents serveis de la
xarxa pública d’atenció, tot i que també hi ha casos que arriben per iniciativa pròpia o derivades
per altres entitats privades.
En el següent gràfic, especifiquem els municipis dels Serveis Socials derivants:
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Derivants: Serveis Socials
SISFA rom (Servei d'Inserció Social…
SIAD Viladecans (Masia Can Palmer)
SIAD Sabadell
SIAD Garrotxa
SIAD CC Maresme
SIAD Badalona
SS Vilafranca del Penedès
SS Viladecans
SS Vallirana
SS Terrassa
SS Teià
SS Sentmenat
SS Santa Coloma de Cervelló
SS Sant Vicenç dels Horts
SS Sant Feliu de Llobregat
SS Sant Esteve Sesrovires
SS Sant Cugat del Vallès
SS Sant Adrià de Besós
SS Sabadell
SS Rubí
SS Premià de Mar
SS Pineda de Mar
SS Pallejà
SS Montornés del Valles
SS Montgat
SS Mollet del Vallès
SS Mataró
SS Maçanet de la Selva
SS Lliçà d'Amunt
SS Les Franqueses del Vallès
SS La Garriga
SS Granollers
SS Esplugues de Llobregat
SS Esparreguera
SS Corbera de Llobregat
SS Cerdanyola del Vallès
SS Castelldefels
SS Caldes de Montbui
SS Calafell
SS Cabrils
SS Begues
SS Barcelona Turó de la Peira - Can…
SS Barcelona Sant Martí Verneda
SS Barcelona Sant Antoni
SS Barcelona Sant Andreu
SS Barcelona Porta-Vilapicina i Torre…
SS Barcelona Poblenou
SS Barcelona Hospital de la Vall d'Hebron
SS Barcelona Guineueta-Verdum-…
SS Barcelona Franja Besòs

Num.Famílies ateses
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ABAST TERRITORIAL
VENTIJOL vol facilitar l’accés al servei terapèutic a les famílies que ho necessitin sense que el lloc de
procedència signifiqui un impediment. Per aquest motiu, el nostre abast territorial s’ha anat
ampliant fins arribar a ser presents a 38 punts d’atenció. La relació de famílies i els municipis on
han sigut ateses és el següent:

Relació de municipis d'atenció
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Viladecans
TERRASSA
Segur de Calafell
SANTA COLOMA DE CERVELLO
SANT VICENÇ DELS HORTS
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Sant Cugat del Vallès
SANT ADRIÀ DE BESÒS
SABADELL
Rubí
Premià de Mar
Pineda de Mar
Olot
Montornès del Vallès
MOLLET DEL VALLÈS
Mataró
Lliçà d'Amunt
Les Franqueses
GRANOLLERS
GIRONA
Figueres
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Esparreguera
Cerdanyola del Vallès
Castelldefels
CASTELLAR DEL VALLÈS
Caldes de Montbui
Calafell
Barcelona-Princep de Viana
BARCELONA-C.Meridiana
BARCELONA-Antaviana
Barcelona (Ventijol)
Barcelona - El Til·ler
Barberà del Vallès
Banyoles
Badalona
Arenys de Mar

Famílies ateses
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El fet de que els ajuntaments dels diferents municipis d’atenció cedeixen un espai on es traslladen
els membres de l’equip de terapeutes per a oferir l’atenció psicològica facilita la relació entre els
terapeutes i els derivants, i el treball coordinat fruit d’aquesta coneixença és molt més profitós.
També permet donar servei a famílies que, d’altra forma, no es podrien desplaçar per a rebre
l’atenció psicoterapèutica necessària.

En el gràfic següent queda plasmada la gran diversitat i distribució territorial de provinença de les
famílies ateses, unes 534 famílies de 72 municipis diferents.
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Famílies ateses

Arbúcies

Arenys de Mar

Badalona

Banyoles

Barberà del Vallès

Barcelona

Begues

Bellavista - Franqueses

Cabrils

Calafell

Caldes de Malavella

Caldes de Montbui

Canet de Mar

Cardedeu

Cassà de la Selva

castell d'aro

Castelldefels

Cerdanyola del Vallès

Corbera de Llobregat

Dosrius

Esparreguera

Esplugues de Llobregat

Figueres

Flaça

Fornells de

Fornells de la Selva

Franqueses del Valle

Franqueses del Valles

Girona

Granollers

Hospitalet de Llobregat

la Garriga

Les Franqueses del Vallès

l'Escala

L'hospitalet de Llobregat

Llagostera

Lliçà d'Amunt

Malgrat de Mar

Mataró

Mollet del Vallès

Montfullà

Montgat

Montornès del Vallès

Montseny

Olot

Pallejà

Pineda de Mar

Premià de Dalt

Premià de Mar

Quart

Rubí

Sabadell

Salt

Sant Adrià de Besós

Sant Andreu de Llavaneres

Sant Climent de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Llobregat

Sant Joan les Fonts

Sant Vicenç dels Horts

Santa Coloma de Cervelló

Santa Coloma de Gramanet

Santa Perpètua de la Mogoda

Segur de Calafell

Sentmenat

Teià

Terrassa

Vallirana

Viladecans

Vilafranca del Penedès

Vilassar de Dalt
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02.ACTIVITAT – INCIDÈNCIA SOCIAL
Els canvis que es produeixen dins la família són els que més afecten al desenvolupament i a la
identitat de la persona. Una situació de crisi significa un cert desequilibri en l’estructura i
organització familiar i pot ser font de conflicte. Llavors, el nucli familiar deixa de proporcionar tots
aquells elements i estímuls necessaris per el creixement integral i saludable dels seus membres
per convertir-se en un entorn estressant i hostil.
Com a conseqüència d’una mala gestió de les crisis i/o conflictes, apareix una relació familiar que
pot ser causa de situacions de risc. Ens trobem, per exemple, amb famílies desestructurades, amb
una gran manca d’eines personals per afrontar i resoldre els conflictes, per establir relacions de
respecte i afecte, per prendre les decisions més adients, per assumir les responsabilitats parentals,
per transmetre els valors humans més bàsics, per educar amb eficàcia.
Els menors que han crescut en un ambient semblant, tenen un alt risc de repetir aquests mateixos
patrons de conducta. D’aquesta manera, les pautes familiars disfuncionals es van perpetuant de
generació en generació.
Amb l’atenció psicoterapèutica, incidim en la millora del benestar emocional de les persones i
abordem les pautes disfuncionals familiars i relacionals. Juntament amb la família, cerquem la
manera de reestructurar-la per tal que esdevingui un entorn més funcional, adequat i saludable.
Es potencien els recursos de la pròpia família i es proporcionen eines per poder desenvolupar-se i
relacionar-se de manera més eficient.
Les problemàtiques que presenten les famílies són molt diverses i, sovint, presenten més de un
motiu per a demanar aquesta atenció psicoterapéutica, amb totes les conseqüències que pot tenir
aquesta situació multiproblema para la família i, especialment, pels seus menors.
Els motius de teràpia son els següents: Problemes amb la criança dels fills, entrada a
l'adolescència, reparació de relacions familiars malmeses, famílies reconstituïdes, famílies
monoparentals i problemes familiars per factors externs, com per exemple laborals i econòmics.
També s’inclouen els problemes d’inestabilitat emocional com: ansietat, depressió, fòbies, estres,
baixa autoestima, alcoholisme, elaboració de traumes, abús sexual, processos de dol i pèrdues.
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En referència a les terapies de parella, els motius de demanda van dirigides a la millora dels
problemes de comunicació i de gestió de conflictes, separacions, maltractaments, violència de
gènere, infidelitats, gelosia i les dificultats de relació amb les respectives famílies d'origen.
Per a treballar tot això, l’equip de terapeutes de VENTIJOL va atendre, l’any 2017, un total de 534
families, per a les quals, es van destinar 5384 espais i s’hi van realitzar 4095 sessions
terapèutiques.

PROGRAMES GENÈRICS
Aquests programes són destinats a la intervenció terapèutica amb famílies on la problemàtica és
bàsicament relacional i de manca d’estratègies. No hi ha una característica de risc dominant dins la
família. Es treballen els diferents objectius acordats conjuntament amb el terapeuta, la família i els
serveis derivants. Sempre treballem en la perspectiva de la intervenció familiar i prevenció de
conductes de risc, ja que hem pogut constatar que és la millor manera de resoldre les
problemàtiques existents i prevenir-ne altres de igual o major gravetat.

PREVENCIÓ ARA
ATENCIÓ PER A FAMÍLIES AMB INFANTS EN SITUACIÓ DE CRISI
Amb aquest projecte, donem resposta a les necessitats familiars més vigents en el moment social
actual d’incertesa laboral, dificultats econòmiques i manca de valors familiars i cívics. Aquesta
intervenció terapèutica té com objectiu oferir suport a cada membre de la família per a
desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució dels problemes i la prevenció de situacions
crítiques futures.
Durant l’any 2017, s’han realitzat 494 sesions de teràpia dins aquest programa amb les famílies
derivades pels diferents serveis.
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CAIXA PROINFÀNCIA
ATENCIÓ PER A FAMÍLIES AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS
El programa Proinfància, de l’Obra Social La Caixa, engloba un conjunt d'estratègies i accions que
tenen per finalitat donar suport psicosocial a nens, nenes, adolescents i les seves famílies. El seu
objectiu principal és afavorir el desenvolupament de les competències dels infants i els
adolescents i la seva família que permetin millorar-ne els processos d'integració social i
autonomia. El seu funcionament requereix la coordinació entre tots els professionals implicats i
l'harmonització dels diferents serveis, així com la manifestació per part de les famílies del seu
compromís i disponibilitat per al canvi. VENTIJOL col·labora amb aquest programa que permet a
moltes famílies sense recursos poder accedir a una atenció terapèutica a la qual, d’una altra
forma, no tindrien accés.
Durant aquest any 2017, la Caixa ha reestructurat el programa Proinfancia a nivell estatal, creant
unes xarxes mes locals en els municipis, treballant nomes amb les entitats arrelades a cada
territori. Aquesta reestructuració s’ha iniciat amb curs Proinfancia 11 i comporta la designació, en
cada un dels municipis que integren les xarxes, d’ una Entitat Coordinadora, unes Entitats
Referents i unes Entitats Prestadores. Ventijol, s’ubica en aquest últim grup, com a entitat
prestadora de serveis de teràpia a infants i adolescents i a les seves famílies.
Arrel d’aquesta reestructuració, Ventijol també ha reestructurat alguns dels punts on hi prestava
atenció, degut a que la Caixa ha deixat de prestar-hi el programa Proinfancia de bens i serveis.
Durant l’any 2017 s’han realitzat, en el marc d’aquest programa, un total de 2018 sessions de
teràpia amb les famílies.
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PROGRAMES ADREÇATS A COL·LECTIUS ESPECÍFICS
Aquesta és una intervenció especialitzada per als casos en que existeix una característica
específica que domina la problemàtica. Aquestes famílies tenen una necessitat d’atenció
terapèutica per a abordar situacions amb un alt grau de complexitat, ja que es tracta de famílies
que es troben en situació de risc. Dins el nostre equip de terapeutes comptem amb professionals
especialitzats en un o més dels àmbits que abordem en els projectes que detallem a continuació.

MENORS EN SITUACIÓ DE RISC

CRUÏLLA
Es tracta d’un programa d’intervenció amb famílies amb menors, multi-problemàtiques, que estan
o han estat ateses per altres dispositius de la xarxa d’atenció sociosanitària. La finalitat del
projecte és millorar la qualitat de vida dels infants, adolescents i llurs famílies, abordant les
dificultats que presenten aquests menors, modificant les pautes educatives i relacionals
disfuncionals presents a la família i prevenint la creació i/o repetició de situacions de risc.
En aquest any 2017, al llarg de 162 sessions de teràpia, hem pogut ajudar a aquestes famílies a
superar les seves dificultats més importants a nivell relacional.
El projecte va dirigit a aquelles famílies en les que, a consideració del professional de referència, hi
ha algun menor en situació de risc:


Famílies on s’ha detectat una situació de risc i es demana una intervenció a nivell
preventiu, per tal d’evitar al màxim una mesura de retirada del menor.



Famílies on ja s’ha proposat una mesura alternativa a la família nuclear, i la intervenció va
dirigida a que l’aplicació d’aquesta mesura sigui en el període de temps més curt possible.
Quan es dóna la situació d’acolliment familiar en família extensa, és important també
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oferir suport a aquesta pel reajustament de la nova estructura i dinàmica familiar.


Famílies on s’està valorant la fi de la mesura de separació, i la intervenció anirà dirigida a
treballar el retorn dels menors i les dificultats existents.



Famílies on el menor ha retornat a conviure amb la família nuclear, i es treballa aquest
reajustament familiar.

Aquests quatre contextos diferenciats impliquen i requereixen intervencions i objectius específics
que treballem en coordinació estreta amb l’EAIA corresponent. L’objectiu que sempre està
present és el de modificar les pautes educatives i relacionals disfuncionals de la família potenciant
les competències parentals, familiar i personals.

FAMÍLIES MONOPARENTALS

TRAMUNTANA
El programa està pensat per a famílies monoparentals amb menors al seu càrrec, consta de
sessions grupals i individuals i és dut a terme per VENTIJOL des de l’any 2002.
Aquest 2017, s’han realitzat sota aquest programa un total de 125 sessions de teràpia familiar.
El programa engloba dos anys i durant el 2016 es van realitzar cinc grups de teràpia per a mares
monoparentals als municipis de Girona, Barcelona, Esplugues, Tordera i Granollers.
Entenem com a família monoparental aquella formada per un sol progenitor. En la nostra
experiència, en la gran majoria dels casos, solen ser les mares les que arriben a aquesta condició.
Sovint, han estat abandonades per el pare del menor, en moltes ocasions no hi ha ni recolzament
econòmic per part del pare i, en certs casos, la separació s’ha donat després d’un període de
violència dins la llar.
Les circumstàncies per les que esdevenen monoparentals són diverses, però totes tenen en comú
que han de fer un sobreesforç per a portar de manera satisfactòria la seva parentalitat. No és fàcil
dur a terme aquest rol sense poder compartir les tasques i la responsabilitat amb la parella.
Aquestes dificultats es tradueixen sovint en una mancança a nivell relacional i comunicatiu dins el
nucli familiar. Les estratègies educatives també es veuen afectades i el temps en família pot
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esdevenir altament conflictiu i tens. Els menors poden patir mancances a nivell afectiu, de
desenvolupament de les capacitats personals i de gestió i d’aprenentatges bàsics. Aquestes
mancances es generalitzaran a l’àmbit social dins els seu entorn.

VIOLÈNCIA FAMILIAR

AULINA
Tot i els avenços que la societat ha realitzat en l’abordatge de la violència de gènere, avui dia
encara trobem estadístiques força elevades de casos de violència exercida vers la dona.
Però no tant sols les dones que pateixen aquesta violència en són les perjudicades, també s'estan
vulnerant els drets als infants que han de créixer en un ambient immers en la violència. L'impacte
de la violència masclista en els menors és molt preocupant. Ser testimoni de la violència de gènere
a la pròpia llar te conseqüències per a la salut mental dels nens i altera greument el seu
desenvolupament. El menor es troba sempre en un greu estat de tensió emocional i existeix un alt
risc de ser també víctima de maltractament i/o futur agressor/a, perpetuant així un model de
violència (tan sigui exercida com patida) en les seves relacions personals, familiars i socials.
Amb aquest programa, que va suposar 50 sessions de teràpia familiar a VENTIJOL al 2017, intentem
trencar amb aquest cercle d'estils, pràctiques i actituds violentes treballant en el nucli mateix d'on
emana, la família. El nostre abordatge ens permet realitzar un treball terapèutic directament amb
la dona víctima de la violència, però també amb als fills i, en alguns casos, al mateix agressor.

IMMIGRACIÓ
BENVINGUTS
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El projecte pretén donar atenció i suport psicològic a famílies que s'enfronten a una situació tan
complexa com és un procés d’immigració. Aquest comporta un canvi vital significatiu, no només
per a la persona que decideix immigrar, sinó també per a la seva família. Suposa la pèrdua i canvis
de vincles familiars, culturals, del llenguatge, costums i, moltes vegades, canvis d’estatus social i
econòmic. Si la persona nouvinguda té dificultats a l’hora d’inserir-se social i laboralment, es pot
sentir part del col·lectiu en risc d’exclusió social. Tot això té repercussions considerables en la seva
salut mental, i per tant, repercussions no només en la seva vida personal, sinó també la familiar.
Tots aquests factors generen un estat d’estrès i demanden un sobreesforç de la persona i la família
per a afrontar les dificultats. Generalment, són els menors els que més en queden afectats.
Des de la xarxa pública d’atenció social s’ha creat un nombre significatiu de serveis adreçats a
facilitar l’adaptació i reinserció de la població immigrant. No obstant això, creiem que aquestes
famílies no només presenten dificultats d’habitatge, ocupació i/o formació, sinó que necessiten
espais per a elaborar de manera adient els canvis psicològics. És important que puguin disposar
d’un servei de recolzament i suport psicològic i és en aquest aspecte que treballa VENTIJOL, amb 13
hores de sessions terapèutiques a l’any 2017.

JUSTÍCIA D’ADULTS

L’any 2015 es va reprendre la col·laboració amb el Departament de Justícia per a fer atenció
terapèutica a persones en situació de 3er grau.
Degut a la crisis econòmica als anys 2012, 2013 i 2014 aquesta col·laboració s’havia aturat ja que el
Departament no disposava de recursos per a derivar interns a entitats socials fora del centre
penitenciari.
En un principi la partida atorgada pel Departament s’havia centrat exclusivament per a persones
de la demarcació de Girona donat que feia poc s’havia obert un nou centre penitenciari a Figueres
(Puig d’en Basses).

Ventijol - Associació per a la Salut Familiar i Comunitària. Memòria 2017

18

No obstant, les derivacions des d’aquest centre van ser poques i una part de la partida va servir
perquè des dels centres penitenciaris de Barcelona també poguessin fer derivacions que es van
atendre al nostre local.
Es van treballar sobretot casos amb violència de gènere, abusos sexuals i especialment en refer les
relacions familiars (fills/pares) (parella) que durant el temps d’internament de l’afectat/da poden
haver quedat malmeses. En aquest sentit, durant l’exercici 2017 s’han realitzat 106 sessions de
teràpia.

SALUT MENTAL
SIENA

Al llarg de la trajectòria de VENTIJOL ens hem adonat que hi ha un gran volum de casos on els
infants i/o adolescents es troben en risc a causa de circumstàncies greus de maltractament
intrafamiliar i/o institucional, abús o i/o alguna experiència fortament traumàtica. Amb una
perspectiva d’intervenció complementària als serveis de la xarxa, hem introduït un treball més
individualitzat i amb una major profunditat amb aquests menors. Per a dur a terme aquest
programa a VENTIJOL, comptem, en el nostre equip de terapeutes familiars amb professionals
especialment formats en aquestes problemàtiques. Aquest projecte s’insereix dins la perspectiva
de treball sistèmic, que ajuda a construir una identitat i una estructura més funcionals en el nen.
Els beneficis d’aquesta intervenció tenen bàsicament un component de prevenció.
Hem comprovat, en casos de maltractament infantil, que els menors comencen a desenvolupar
comportaments, vers els seus pares i cap a ells mateixos, que van des de conductes desafiants fins
a maltractaments, i en l’adolescència acostumen a traspassar l’àmbit familiar, derivant cap a
conductes agressives o violentes en l’entorn escolar o social, o conductes de risc amb el grup
d’iguals. En casos més greus, sense una intervenció terapèutica, la situació pot derivar cap a un
trastorn mental o cap a conductes antisocials.
La violència filio-parental (VFP) ha augmentat de manera exponencial en els últims anys.
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Anteriorment quan es parlava de violència familiar, es referia a la violència de gènere i/o al
maltractament infantil, mentre que la (VFP) no era vista com un problema rellevant. En la
actualitat ja es considerada com el tercer tipus de violència familiar en famílies amb fills
adolescents amb diagnòstic de Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) i/o Trastorns Sociopàtics, i en
famílies amb infants amb Trastorns de Conducta en els que encara es factible fer un treball
terapèutic de prevenció.
L’objectiu del programa és el cessament de la conducta violenta i la consolidació dels seus
resultats. L’abordatge relacional del programa permet la realització de canvis en el funcionament i
l’estructura familiar per a prevenir una possible reaparició de la violència tan en l’àmbit familiar
com escolar.
S’han realitzat un total de 583 sessions.

VIURE A CASA

Ventijol en la seva experiència de més de 22 anys treballant amb famílies, amb l'objectiu
de millorar les relacions familiars, centrat en el bon desenvolupament psicològic dels
infants i dels adolescents es fa ressó de les necessitats plantejades en el col.lectiu de gent
grant, persones que sovint pateixen maltracte; el progressiu envelliment de la població
del que parlem dins el context en aquest mateix apartat de descripcicó del projecte, va
acompanyat de canvis socials, econòmics, etc. i amb l'evolució de models de família. Les
persones grans formen part de la família i és en aquest sentit que Ventijol ha considerat
necessari donar cabuda a la seva problemàtica.
Des de 1.980 les poblacions de Catalunya han viscut un procés d’envelliment de la
població com la resta de ciutats europees.
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Entre el 2.020 i 2.029 s’espera un fort creixement, perquè tindran 65 anys les generacions
nascudes durant el gran increment demogràfic del segle XX. Entre el 2.000 i el 2.011 la taxa de
persones grans amb reconeixement oficial de discapacitat s’ha més que duplicat. Aquesta dada,
reforça la necessitat de serveis específics.

L'objectiu del projecte és contribuir a la millora del benestar de les persones grans, evitant
el desarrelament, la soledat i la sensació d'abandó i actuant en un àmbit de prevenció, i,
per una altra banda, intervenir en aquelles situacions de maltractament per part d'un
familiar o persona propera (cuidador/a) que pugui patir la persona gran. Per tant, dintre
dels objectius específics es contempla el millorar la qualitat de vida de les persones grans i
les seves famílies, fomentar el bon tracte i la prevenció del maltractament de les persones
grans i oferir atenció i suport a persones grans, els seus cuidadors i altres membres de la
família, mitjançant un abordatge sistèmic i relacional, per tal d’aturar la violència a través
d'una atenció integral personalitzada, complementària a la intervenció que es fa des de la
xarxa pública. Aquest 2017, s’han pogut realitzar 115 sessions de teràpia d’aquest
programa que va iniciar-se l’any 2016.

EDUCANT EN LA RESPONSABILITAT

El programa “Educant en la responsabilitat” neix amb la finalitat de donar resposta a
situacions en què hi ha infants o adolescents de menys de 14 anys implicats com a autors
en la denúncia d’un fet tipificat pel Codi Penal com a delicte o falta. És un programa de
valoració i intervenció en aquesta població i les seves famílies que vol oferir una actuació
adient a la seva situació des de l’àmbit de la prevenció.
Aquest grup de menors d’edat inimputables penalment, segons la legislació vigent, ha de
rebre una resposta en l’àmbit de la protecció de menors, però amb característiques
particulars. Aquesta resposta no ha de ser la que dóna el sistema de justícia juvenil i ha de
ser, també, diferent de la típicament protectora, ja que ens trobem davant d’un grup amb

Ventijol - Associació per a la Salut Familiar i Comunitària. Memòria 2017

21

trets definitoris i amb necessitats pròpies. En aquest sentit, des de Ventijol, aportem
l’ajuda que necessiten des de l’àmbit de la teràpia familiar sistèmica. Enguany, s’han
realitzat per a aquest programa un total de 65 sessions.

03.PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
VENTIJOL treballa en l’àmbit de la prevenció dels trastorns psicosocials en els infants mitjançant el
treball amb la família i la sensibilització de la població de la importància de les relacions familiars
en el desenvolupament afectiu i social dels infants i adolescents. Pensem que tots els àmbits
(família, escola, societat...) són elements que faciliten la divulgació de tota mena de missatges de
prevenció, i que els missatges que divulguem han d’oferir eines als pares, mares i a la comunitat
per afavorir la relació amb els infants i adolescents.
Com entitat que treballa per i amb les famílies, creiem important fer-ho també participant dins els
diferents òrgans comunitaris dels que disposem. Per això, col·laborem amb diferents espais de
participació comunitària.

CONSELL DE SALUT AL DISTRICTE DE SANT ANDREU
VENTIJOL forma part, des del 2008, del Consell de Salut del districte on ens ubiquem. El seu objectiu
és permetre als diferents actors socials conèixer les entitats del barri i desenvolupar un treball en
xarxa per a la millora de la intervenció en l’àmbit de la salut familiar i comunitària.

CONSELL DE LA DONA AL DISTRICTE DE SANT ANDREU
VENTIJOL participa en el Consell de la Dona del Districte de Sant Andreu, la finalitat del qual és
recollir les necessitats de les dones i, mitjançant la participació de les diferents entitats del barri,
promoure un rol més actiu i igualitari de la dona en la nostra societat.

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL
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VENTIJOL participa en aquest òrgan consultiu i de participació de l'àmbit de benestar social a
Barcelona. El seu objectiu és promoure una cultura de benestar social a la ciutat, validar les línies
d'actuació en política social i fomentar la concertació entre els agents implicats.

FEDAIA
VENTIJOL, a més de participar en el programa Caixa Proinfància, gestionat per la FEDAIA, participa
també com a soci en les activitats de la Federació (comissions, assemblees), així com en els
diferents projectes que afecten a la infància i l’adolescència en risc social.

ECAS
VENTIJOL va començar el gener de 2011 a participar en la Comissió de Famílies d’ECAS. La seva
finalitat és millorar la inclusió i la cohesió social, articulant el sector on treballem les entitats
d’acció social catalanes, per així donar resposta a les necessitats de les persones i col·lectius en
majors situacions de risc d’exclusió.

04.AGRAÏMENTS
Ventijol ha desenvolupat la seva tasca gràcies al suport i la col·laboració de:
 Obra Social La Caixa
 Generalitat de Catalunya


Departament de Benestar Social i Família



Departament de Salut



Departament de Justícia

 Ministerio de Salud, Igualdad y Servicios Sociales
 Diputació de Barcelona




Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència
Entitats Catalanes d’Acció Social
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 Diputació de Girona
 Consell Comarcal del Maresme
 Ajuntament de Barcelona
 Ajuntaments de les localitats de: Hospitalet de Llobregat, St. Adrià del Besòs, Montcada i
Reixach, Sabadell, Cerdanyola, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès,
Terrassa, St. Cugat, Rubí, Castelldefels, Esparreguera, Esplugues, Granollers, Les Franqueses
del Vallès, Mataró, Montornès, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, Premià de Mar, St.
Feliu de Llobregat, St. Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, St. Andreu de la Barca,
Viladecans, Vilafranca del Penedès, Calafell, Vic i Girona.

 Consells Comarcals del Pla de l’Estany, La Garrotxa i Osona.

