
CODI  DEONTOLÒGIC ASSADEGA’M 

 
  

1 -  Transparència en les nostres accions, referents ideològics, campanyes, 

formes de finançament, ús de mitjans materials i humans, etc., utilitzant per a això 

els mitjans i recursos propis de les organitzacions. 

  

2 -  Responsabilitat al moment d'oferir missatges a la societat, cuidant de no caure 

ni en catastrofismes que condueixen a la commoció sentimental, ni en visions 

idíl·liques que ens allunyen de la realitat, buscant el resultat a qualsevol preu. 

  

3 -  Afavorir l'estimació i realització dels valors que humanitzen i construeixen una 

societat diferent a l'actual, sensibilitzant a la ciutadania en els valors de la 

solidaritat, la pau, la justícia, la tolerància i la igualtat, que no són en realitat els 

valors culturalment vigents. 

  

4 -  Independència davant organismes públics i privats i institucions polítiques o 

sindicals, evitant qualsevol tipus d'instrumentalització. 

  

5 -  Les persones que poden entrar en aquesta associació, són aquelles que 

pateixin ansietat, depressió, agorafòbia, fòbia social, TOC, (trastorn obsessiu 

compulsiu), atacs de pànic i en general malalties que no suposin (per la 

pròpia patologia) un problema per al bon funcionament dels GAM (Grups d'Ajuda 

Mútua) i de les teràpies que s'estiguin desenvolupant. 

  

6 -  A Assadega´m no discriminem per edat, sexe, religió, ètnia, ni país de 

naixement; qualsevol persona que pateix alguna de les patologies abans 

esmentades serà benvinguda. 

  

7 -  Les persones que se integren rebran un document on s'especifica el 

funcionament dels GAM (Grups d'Ajuda Mútua) i que es comprometran a seguir i 

respectar. 

  

8 -  Un punt clau de la nostra Associació és que durant les sessions tots els usuaris 

es comprometran a guardar total confidencialitat sobre el parlat en el 

desenvolupament de la teràpia, sent motiu d'expulsió immediata aquella 

persona que incompleixi aquest apartat. 

  

9 -  En el cas que algú es trobi malament durant les teràpies, la resta d'associats 

estem obligats ajudar-li en la mesura del possible. Tots tenim el deure d´ajudar a 



un company/a en el cas d'una crisi per la seva patologia. 

  

10 -  El psicòleg és la persona que ens guia i primer responsable del seu grup, en 

col·laboració estreta amb cadascun dels coordinadors en les teràpies. Aquests 

professionals realitzen aquesta funció amb caràcter gratuït i no estan permeses les 

consultes individuals (per no trencar el ritme de la sessió), excepte si al moment de 

la teràpia algun/a necessita de la seva atenció en exclusiva per algun fet concret i 

puntual 

   

11 -  Els familiars no podran assistir a les teràpies, excepte en alguns casos que la 

Junta Directiva ho consideri convenient en comunicació directa amb el terapeuta. 

 


