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RESUM DEL PROJECTE 

Des de l’Associació Socioeducativa NouSol, s’impulsa el Projecte GOIG per la millora de la salut 

i d’hàbits saludables de persones amb un problema o trastorn de salut mental i perquè 

gaudeixin d’un recurs lúdic i cultural d’ interès, atractiu per a ells i els seus familiars. 

Es tracta d’un servei que pretén incrementar la seva qualitat de vida, treballant l’oci i el temps 

lliure com un element per la millora de salut mental. També per incloure socialment a les 

persones d’aquest col·lectiu mitjançant sortides de cap de setmana lúdiques, d’oci i de interès 

cultural. Els professionals que acompanyaran en les sortides estan formats i especialitzats en 

el camp de la salut mental. 

DESTINATARIS/ES 

Aquest projecte va enfocat a adults que pateixin algun tipus de problema o trastorn de salut  

mental de les comarques gironines i a les seves famílies i/o amics.  

Els requisits per poder gaudir de les sortides del projecte GOIG són: 

 Patir algun trastorn de salut mental. 

 Ser persones amb un cert grau d’autonomia, preferiblement el grau d’autonomia 

valorat per la generalitat d’entre 0 i 1. 

 Ser persones que es mediquin de forma autònoma. 

 Acceptar voluntàriament participar del projecte. 

MARC TEÒRIC 

Les habilitats per a la vida 

El programa està dissenyat per entrenar les habilitats per a la vida que l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS) qualifica com a «bàsiques»:  la comunicació interpersonal, la capacitat de 

negociació i rebuig, l’empatia, la col·laboració i el treball en equip, l'advocació i la defensa 

d’interessos col·lectius, la presa de decisions, la resolució de problemes, el pensament crític, 

el control intern, l’autoestima i la gestió de les emocions i els sentiments i de les tensions i 

l’estrès. L’OMS assegura que són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar 
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la seva vida, la seva salut i per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi. Integrem la creativitat de 

manera transversal dins de les deu habilitats anteriors. 

Negociació i rebuig: Escoltar la pròpia veu per expressar amb claredat, i de la manera 

apropiada, el que se sent, pensa o necessita. Fer-ho en el moment adequat, de forma 

assertiva: sense imposar, ignorar, manipular ni agredir ningú. Ser capaç d’argumentar una 

postura o una crítica encara que contradigui el que diuen altres persones.  

Empatia: Connectar amb l’altra persona per escoltar, i comprendre les seves necessitats, per 

donar-li resposta d’una manera solidària, d’acord amb les circumstàncies. Implica ser capaç 

de reconèixer que la pròpia forma de pensar és només una més, no l'única i la correcta.  

 

 

Col·laboració i treball en equip: Ser capaç de treballar i cooperar amb els altres de forma 

respectuosa i essent conscient de les capacitats d’un mateix, tot confiant en les de l’altre. 

Compartir estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per contribuir a l’assoliment d’un 

objectiu compartit. 

Advocació i defensa: Ser capaç d’entusiasmar-se per una causa i mantenir una actitud 

constructiva vers el conflicte. Actuar amb flexibilitat per crear aliances amb altres persones i 
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fer servir la capacitat d’influència i de persuasió per incidir en la millora del bé comú i generar 

canvi.  

Maneig de la tensió i l'estrès: Identificar oportunament les fonts de tensió i estrès en la vida 

quotidiana, saber reconèixer-ne les diferents manifestacions i trobar eines per eliminar-les o 

contrarestar-les d’una manera saludable. És aprendre a donar el millor d’un mateix en cada 

moment en comptes de mantenir-se en un auto-judici permanent. És saber aturar-se i relaxar-

se a temps. 

Maneig dels sentiments i les emocions: Aprendre a navegar en el món de les emocions i els 

sentiments per aconseguir una «sintonia» més gran amb el món afectiu propi i amb el de les 

altres persones. Descobrir com reaccionem davant el plaer, l'alegria, la tristesa, la ira o la 

injustícia ... permetre que la raó intervingui per identificar què ens impulsa i què ens paralitza.  

Autoestima i control intern: Desenvolupar autoconfiança i autoconsciència, descobrir gustos, 

disgustos, talents, debilitats i oportunitats pròpies per auto construir-se. És, també, la 

capacitat per definir objectius i autoavaluar-se; vol dir construir sentit sobre nosaltres 

mateixos, sobre les altres persones i sobre el món en què vivim.  

Pensament crític: Ser capaç de desenvolupar un punt de vista personal, documentat i 

reflexionat per arribar a conclusions pròpies sobre la realitat personal i social. Qüestionar-se i 

qüestionar per comprendre i enfortir la diversitat de pensament. La persona crítica es 

pregunta, investiga i no accepta les coses d’una manera crèdula. 

Presa de decisions i solució de problemes: Avaluar diferents alternatives tenint en compte les 

necessitats, els criteris i les conseqüències de les decisions no només per a la pròpia vida, sinó 

també per a l’aliena. Suposa tenir capacitat d’anàlisi en funció de les emocions, les actituds, 

els valors i la motivació propis i tenint en compte als altres. Decidir és assumir la 

responsabilitat de transformar les circumstàncies en què vivim. També suposa pensar 

solucions alternatives als problemes de forma creativa. 

JUSTIFICACIÓ 

La població que pateixen trastorns o malalties mentals va a l’alça en els darrers temps. Alguns 

socis actius de la Associació socioeducativa NouSol que treballen a l’àmbit de la salut mental 
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han observat i constatat que unes de les dificultats amb les que es troben i que més els 

angoixen és la gestió del seu temps lliure i d’oci. El projecte neix de detectar aquesta necessitat 

i a través de l’auto-gestió del seu temps lliure millorar la seva qualitat de vida i la seva salut 

mental. Com també per lluitar contra l’estigma social i per potenciar que puguin socialitzar-se 

entre iguals i amb la resta de l’entorn social que els envolta. Així com incloure en aquest 

projecte la possibilitat de participació de familiars en les diferents i diverses sortides que es 

duran a terme, incidint així en crear un grup el màxim heterogeni possible.  

Sovint els recursos destinats al temps lliure i a l’oci d’aquestes característiques estan destinats 

a la discapacitat intel·lectual i a la salut mental de forma conjunta. Entenem que els dos 

col·lectius tenen unes característiques concretes molt diferents. A més a més no hi ha recursos 

específics per aquesta població a la demarcació de Girona. 

D’aquí neix la idea d’impulsar un projecte d’oci, concret per el col·lectiu de persones que 

pateixen problemes de salut mental. En tant que entenem que una bona gestió dels temps 

lliure i saber-lo gaudir, té efectes molt positius en el benestar personal i la salut. 

MARC LÒGIC D’INTERVENCIÓ: 

OBJECTIU GENERAL 

Millorar la salut mental, la qualitat de vida, així com la seva autoestima i confiança d’un mateix 

al col·lectiu de persones amb trastorns de salut mental. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Promoure l’oci com a eina terapèutica dins del camp de la salut mental. 

Potenciar la capacitat de gestionar el seu propi temps lliure. 

Combatre l’estigma social que aquest col·lectiu n’és víctima i que els hi provoca 

descompensacions emocionals i mentals, empitjorant el seu estat de salut. 

Oferir un servei estable i continuat de sortides de cap de setmana. 

Involucrar als familiars i amics en les sortides, per tal de crear un grup el màxim heterogeni 

possible. 
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Crear un espai on les  persones amb problemes de salut mental puguin interaccionar entre 

ells a través de l’oci i el lleure així com també amb l’entorn social que els envolta. 

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ 

L’equip de treball del projecte GOIG estarà format per dos educadors formats i especialitzats 

en el camp de la salut mental i dirigits per el coordinador i tècnic de NouSol. 

L’usuari del projecte GOIG és l’eix central, és part activa del projecte i és a partir d’ells i elles  

que s’articularan les diferents sortides de les quals pretenem que ells mateixos en siguin 

partícips  a l’hora de escollir destinacions, hotels, restaurants , etcètera. 

Un altre punt important és involucrar a les famílies i/o amics per a que participin a les sortides  

i que siguin part activa en la seva faceta educadora. 

Aquest projecte vindria a cobrir aquests espais de temps lliure on algunes de les persones amb 

problemes de salut mental  no tenen suficients recursos, amb la intenció de incidir en la 

millora de les seves potencialitats  socials, com també proporcionar un recurs per divertir-se i 

gaudir de l’entorn social, natural i cultural que ens envolta. 

La primera fase del projecte GOIG en quant a la metodologia a seguir seria la de promoure i 

exposar el projecte a les diferents entitats de Girona ciutat que treballen amb el col·lectiu de 

persones amb trastorns de salut mental. Entre aquestes hi contemplem: 

 Drissa 

 L' I.A.S. 

 Fundació Astres 

 Fundació la Tutela 

 Fundació tutelar de les comarques gironines 

Una vegada s'hagi promocionat el projecte a través de les entitats citades anteriorment amb 

l'objectiu d’arribar als possibles participants i destinataris beneficiaris del projecte, s'oferirà la 

primera sortida ja programada per part de la direcció del projecte GOIG. Aquesta primera 

sortida amb pernocta serà a la Fira medieval d'Hostalric el darrer cap de setmana de març 

coincidint amb setmana Santa.  
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A través d'aquesta primera sortida de cap de setmana pretenem consolidar un grup inicial de 

futuribles participants a les diferents sortides del projecte GOIG i posar a la seva disposició un 

espai i una hora setmanal  a les dependències de l'Associació socioeducativa NouSol a  l'Hotel 

d'Entitats de Girona, cada divendres de 18:00 a 19:00 h per tal de promoure que els mateixos 

beneficiaris/es de les sortides puguin participar de la presa de decisions en relació a la següent 

sortida lúdica i cultural.  

Volem incidir en potenciar la capacitat de gestionar el seu propi temps lliure millorant la seva 

auto-estima i la confiança en un mateix, donant l'oportunitat de que els propis participants 

puguin escollir possibles destinacions, partint així de l’interès cultural o lúdic  d’ells mateixos. 

Aquestes trobades setmanals dels divendres a la tarda estaran enfocades a la recerca de 

possibles allotjaments i destinacions d'interès  proposades per els propis usuaris del projecte, 

incidint així en que es puguin sentir part activa i viva del projecte. 

En aquetes trobades setmanals treballarem les habilitats per a la vida de la següent manera: 

Negociació i rebuig: Els usuaris/es seran partícips de la pressa de decisions hi hauran 

d’aprendre a negociar, a cedir, a acceptar la frustració o rebuig que pugui generar que una 

proposta no es porti a terme. 

Empatia: Treballarem l’empatia dels usuaris/es en les trobades grupals setmanals on podran 

exposar i escoltar diferents característiques, motivacions de cadascun d’ells/es. 

Col·laboració i treball en equip: Les sortides estaran dissenyades a partir del seu propi interès 

i de les decisions presses col·lectivament. 

Maneig de la tensió i l'estrès: Treballarem la gestió de factors estressants de forma individual 

i col·lectiva quan sigui necessari durant de les sortides i a la planificació d’aquestes. 

Maneig dels sentiments i les emocions: Potenciarem la gestió dels sentiments i les emocions 

de forma individual i col·lectiva quan sigui necessari durant de les sortides i a la planificació 

d’aquestes. 

Autoestima i control intern: Pensem que apoderar-los en la pressa de decisions a l’hora de 

planificar les sortides repercuteix en una millora de l’autoestima i potencia les seves 

capacitats. 
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Presa de decisions i solució de problemes: Durant les trobades i sortides sorgiran problemes 

i diferencies que haurem de solucionar al moment. Seran ells i elles qui de manera col·lectiva 

prendran la majoria de les decisions. 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE 

 De setembre a novembre 2017 Identificació i formulació del Projecte 

 Desembre i Gener 2018 Presentació del projecte a altres entitats i recursos 

 Febrer 2018 Presentació i entrevista als participants de la primera sortida 

 Març 2018 Preparació de la primera sortida de cap de setmana 

 Abril 2018 Sortida a la Fira Medieval d’Hostalric 

 Maig 2018 Preparació de la segona sortida de cap de setmana 

 Juny 2018 Segona sortida de cap de setmana 

 Juny 2018 Preparació de la tercera sortida 

 Juliol 2018 Tercera sortida de cap de setmana 

 Juliol 2018 Primera avaluació del projecte i formulació d’una memòria 

 Agost 2018 Preparació de la tercera sortida, viatge de llarga durada al Marroc, a les 

instal·lacions que NouSol disposa dins d’un Camp de treball internacional que 

desenvolupa al Sàhara amb associacions de discapacitats físics i psíquics. 

 Setembre 2018 Viatge al Marroc, aprox. una setmana 

 Octubre 2018 Preparació de la quarta sortida de cap de setmana 

 Novembre 2018 Darrera sortida de cap de setmana de 2018 

 Desembre de 2018 Segona avaluació del projecte i formulació d’una memòria 

AVALUACIÓ  

Avaluarem el projecte a partir de tres indicadors, un  quantitatiu i dos de qualitatius. 

En primer lloc, i com a indicador quantitatiu valorarem el nombre de usuaris del projecte a 

cada sortida. Entenent que a major número de persones participants major incidència, 

acceptació per part dels destinataris i fidelització del col·lectiu a les sortides. 

El segon indicador de caràcter qualitatiu  que ens permetrà avaluar-nos serà el de oferir als 

propis beneficiaris del projecte realitzar una enquesta de satisfacció de les sortides, per tal de 
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millorar-les i adequar-nos més a les necessitats i demandes dels propis destinataris del 

projecte. 

El darrer indicador d’avaluació serà el que durem a terme internament amb els professionals 

que treballin i/o col·laborin amb el projecte Goig.  Aquest consisteix en un document on els 

propis treballadors podran fer propostes de millora, expressar allò que no ha acabat de anar 

del tot bé i on puguin plasmar crítiques constructives que ajudin a millorar i fer créixer de 

manera qualitativa el projecte Goig. 

Per últim, com que vindran usuaris/es de diferents serveis gironins ens posarem en contacte 

amb tots els educadors/es referents dels participants per tal d’avaluar conjuntament l’impacte 

de les sortides en quan el seu benestar emocional i la seva salut i estabilitat mental. 

 

L'Educador explicant la primera sortida a usuaris/es interes 


