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PROGRAMA 
“BRÚIXOLA” 



És un espai d´escolta per famílies de tots 
els orígens i nivells socioeconòmics. 

 

És un moment per expressar les 
necessitats, malestars, preocupacions 
pròpies i on la persona es sent escoltada, 
no jutjada i visible. 

Què és el Programa Brúixola 
psicosocial? 



Algunes dades de l´any 2020 

52 persones ateses, 96 atencions psicològiques 

Modalitat: presencial i telefònica 

Sexe: 94% dones  

Edat entre els 30 i 64 anys (81%) 

81% dones immigrants  

Solteres 52%  Casades o unió de fet 33% 

67% estudis secundaris 

Ocupació actual: 31% treball assalariat, 31% atur, 38% altres (mestressa 
de casa, estudiant, sense ocupació) 



Relacions 
familiars 

Dol i 
separacions 

Motius de consulta principals 

Dificultats 
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Factors de vulnerabilitat 

 

 

Dependència 
emocional 

Soledat i aïllament 
Vulnerabilitat cognitiva 

Educació i socialització  
Alcohol i altres adicions 

Pobresa, dependència 

econòmica, no tenir 
feina 



Dones amb problemàtica a les relacions de parella  

• Dependència emocional 

• Relacions de parella idealitzades 

• Inseguretat 

• Por 

• Necessitat d'acceptació i ser estimada 

• Culpabilitat 

• Mecanismes de negació i dissonància cognitiva 

• Justificacions de les agressions 

 

 

Perfils i necessitats 



• Cansament físic, emocional i mental 

• Resignació 

• Constructes socials de “dona de la llar” 

• Sentiment de pèrdua del “Jo” 

• Frustració 

• Culpabilitat 

• Necessitat de ser acceptada pels altres 

 

 

Dones dedicades a la cura dels altres (parella, fills/es) 

Perfils i necessitats 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enyorança 

• Tristesa, depressió 

• Ràbia 

• Ansietat 

• Culpabilitat 

• Rumiacions 

• Problemes de son 

• Problemes de concentració 

 

 Persones en procés de dol (mort, separacions significatives) 

Perfils i necessitats 



 
 
 

 
Persones amb dificultats adaptatives en context de Covid-19 

• Incertesa 

• Pèrdua de control 

• Conductes obsessives 

• Por a la malaltia i a la mort 

• Ansietat 

• Problemes de son, de concentració 

 

Perfils i necessitats 



Propostes d´intervenció 

• Escolta. Validació emocional. Sostenir el malestar 

• Empoderament personal. Connectar amb la pròpia identitat, els recursos 
personals, objectius i necessitats pròpies.  

• Tècniques d´intervenció específiques: reestructuració cognitiva, expectatives 
realistes, tècniques de comunicació, higiene de la son, tècniques de respiració i 
relaxació. 

• Superar l´aïllament. 

• Derivacions a altres recursos i/o serveis especialitzats. 

• Fomentar estils de vida saludable. 



“Venir a aquí fue como venir a un país de extraterrestres comparado 
con mí país. Allà es como la España de hace 40 años (…) Falta 
educación sexual, las madres no se ocupan, tratan a sus hijitas como 
niñas y cuando crecen y les viene el deseo, ya vienen los hijos después. 

Cuando llegas aquí y quieres crecer, estudiar, trabajar e ir al gimnasio, 
viene él (tu marido/pareja) y te dice “Uy no, no vas: allí hay muchos 
hombres. Yo te he traído aquí, tú no vas a ningún sitio”. 

Hace falta acercar los recursos de este país a las personas que llegan. Si 
yo los hubiera conocido antes, quizás me hubiera ido diferente”  

E.V. 

 



Gràcies 


