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FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS D’AJUDA AL DROGODEPENDENT
La Federació Catalana de Drogodependències (FCD) és una organització de segon nivell que des de
l’1 de març de 1985 aglutina a la majoria de les entitats de l’àmbit de les drogodependències del
territori català, dedicades a la prevenció, tractament, inserció social i laboral, investigació,
assessorament i atenció als usuaris i llurs familiars. Actualment la FCD està formada per 23 entitats.
La missió de la FCD és la de treballar en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions,
compartint objectius i influint en les polítiques públiques perquè beneficiïn a les persones
consumidores i/o addictes, les seves famílies i a la societat en general.
L’objectiu és facilitar un espai d’intercanvi i suport a les entitats que treballen en l’àmbit de les
drogodependències, sent el màxim exponent la realització de les jornades anuals.
La FCD treballa amb la visió de liderar estratègies d’intervenció en l’àmbit de les
drogodependències i les addiccions, sent referents davant l’administració pública, el tercer sector i
la societat.
Tanmateix treballa per a la formació i informació a la comunitat de la problemàtica de les
addiccions fent partícips a tots els agents socials mitjançant la celebració de Jornades de
sensibilització així com també col·labora i gestiona la interlocució amb les diferents
Administracions, institucions, autoritats i centres oficials o privats en el camp de les addiccions. Per
últim, també cal destacar la seva participació a les plataformes de representació del Tercer Sector
Social.
Els valors que guien la tasca de la FCD són:
COMPROMÍS: La FCD assumeix una obligació contreta amb la societat, amb la persona afectada,
amb els seus familiars, amb les entitats que s’involucren, amb els professionals que intervenen i
amb les administracions competents, per a respondre conjuntament davant les dificultats vitals que
les drogodependències comporten.
PARTICIPACIÓ: La FCD es veu com a part d’un tot més extens. És compartint objectius i mantenint
una presència activa, complementària, corresponsable i propositiva, com pretén influenciar,
escoltar i fer-se escoltar.
COHERÈNCIA: La FCD és independent d’ancoratges confessionals, ideològics o corporativistes. Des
de la consistència del seu pensar, fer i dir, fa la seva aportació específica adaptant-se a les
necessitats i sense cedir als tòpics ni als estereotips limitants.

INCLUSIÓ: Fomentem una societat que incorpori la realitat complexa i plural, amb tots els seus
protagonistes.
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Estructura de la FCD
La FCD està formada per 23 entitats de naturalesa heterogènia, algunes son fundacions i d’altres,
associacions, totes tenen en comú treballar sense afany de lucre en l’àmbit de les
drogodependències. Els serveis, programes i projectes que desenvolupen també son diversos en
atenció al diferent perfil i situació de les persones que demanen ajuda. D’aquesta manera hi ha
programes de reducció del dany, comunitats terapèutiques, centres de dia, programes per joves
etc.
La FCD, com totes les entitats de la seva naturalesa legal s’organitza de la següent manera:
 Assemblea, és l’òrgan integrat per totes les entitats sòcies. Té les atribucions per decidir
sobre tots el temes que afecten a la Federació. Es reuneix com a mínim un cop a l’any.
 Junta Directiva, és l’òrgan executiu de la Federació. Té la representació de l’Assemblea
amb totes les atribucions i limitacions que li atorguen els estatuts. Està integrada per una
presidència, una secretària, una tresoreria, una vicepresidència i quatre vocalies.
 Secretaría Tècnica, òrgan tècnic de suport a la junta directiva i a l’assemblea. Coordina i
realitza tasques de gestió, administració i comunicació. Compta amb una persona
20h/setmana.

ASSEMBLEA
L’Assemblea està integrada per:
AAT, Associació d'Ajuda al Toxicòman; ABD, Associació Benestar i Desenvolupament; ADAD,
Associació D'Ajuda al Drogodependent; AEC GRIS, Grup per la reinserció i inserció social; AIDE,
Associació d'intervenció en drogodependències d'Egara; ALBA, Associació d'ajuda i reinserció del
toxicòman; Fundació ÀMBIT PREVENCIÓ; APDO, Associació de Pacients Dependents dels Opiacis;
Associació Centre Assistencial CANAAN; Associació DIANOVA; Associació EGUEIRO; Associació
ESTREP; Associació RAUXA ;Associació Social Forma 21; ATART, Associació Tramuntana d'Ajuda i
Reinserció del Toxicòman; Associació ATRA; CECAS, Centre Català Solidari; Associació ETHOS;
Fundació CIUTAT i VALORS; Fundació FONT PICANT; Fundació Gresol – PROJECTE HOME
Catalunya; Fundació SPORTSALUS; Fundació SALUT i COMUNITAT; IPSS, Institut per a la
Promoció Social i de la Salut

Durant l’any 2012 s’ha incorporat una
nova entitat a la FCD:
ETHOS

Situació geogràfica de les entitats
federades
1
3

S’ha donat de baixa una entitat
IPSS, Institut per a la Promoció Social
i de la Salut

Barcelona
Girona
Tarragona

19

Lleida
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El 25 d’abril de 2012 es va convocar l’Assemblea per tal d’aprovar el pla d’activitats per l’exercici en
curs, la memòria d’activitats i el tancament econòmic de l’any anterior.
Per finalitzar l’any, el 18 de desembre va tenir lloc l’Esmorzar de Nadal al qual poden assistir totes
les entitats associades, aprofitant aquest moment de reunió, la FCD tradicionalment posa a
disposició un espai perquè aquelles entitats que ho desitgin puguin exposar els seus nous
projectes i programes a la resta d’organitzacions, donant peu d’aquesta manera a obrir un torn de
debat al voltant de la temàtica tractada.
El 2012 ha estat l’Associació AIDE qui ens va explicar SERVIM, el seu taller pre-laboral de baixa
exigència per a usuaris de droga a Terrassa, l’exposició d’AIDE ve servir perquè els assistents
entressin a debatre la importància de la inserció social i laboral dels usuaris de drogues i les
dificultats amb les que es troben actualment
D’altra banda i per consensuar el contingut de les jornades anuals de la FCD, s’ha tingut en compte
l’opinió de totes les entitats membres que han volgut col·laborar. Han pogut assistir a reunions
organitzatives de la jornada a més tenir un “feed-back” continu sobre la seva evolució.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva està formada per:
Presidència: Felisa Pérez – Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
Vicepresidència: Mercè Cervantes – Associació ATRA
Secretària: Maite Tudela – Fundació Salut i Comunitat
Tresorer: Antonio Tort –Asociación Dianova
El 2012 s’han reduït les vocalies, encara que deixant oberta la participació a totes les
entitats quan la ocasió ho requereixi:
Anna Altabàs - Àmbit Prevenció; Esther Henar (substittuida per Josep Rovira)- Associació
Benestar i Desenvolupament (ABD); Maruja Rambla – Associació ALBA; Judith Sanjuán –
ATART.

Al llarg de 2012 s’han realitzat 11 reunions de Junta Directiva, una cada mes exceptuant l’agost, a
més de nombroses reunions per àrea de treball de cara a la preparació de les jornades anuals.
Els membres de la Junta també han complert amb els seus compromisos de representació davant
diverses organitzacions i organismes estatals, autonòmics i municipals, així com han participat en
diferents actes i jornades en nom de les entitats membres tal i com s’explica a continuació.
La Junta Directiva i l’Assembles guien les seves ativitats seguint el Pla Estratètic que finalitza el
2013.
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PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS I ACTES CÍVICS
La FCD, complint amb la funció d’esdevenir interlocutora amb la resta d’agents socials i fer de
portaveu dels drets dels usuaris, familiars i voluntaris de les entitats de l’àmbit de les
drogodependències, ha potenciat la seva representació en diverses plataformes del tercer sector
social.
La FCD sempre ha destacat per la seva implicació en diferents organismes de caire municipal,
autonòmic, estatal i internacional, per tal d’incidir en propostes i reivindicacions de l’àmbit social.
Però el 2012 ha intensificat la seva presencia degut al difícil moment econòmic que ha fet trontollar
la continuïtat d’algunes entitats.
D’altra banda, l’augment de la pobresa i del risc de caure en la marginalitat dels nostres usuaris ha
fet que les sinèrgies amb les plataformes del tercer sector hagin estat imprescindibles per fer front
a una possible pèrdua de serveis i, per tant, de qualitat de vida.
D’aquesta manera hem promogut i participat activament en totes les activitats que diverses
plataformes del tercer sector han impulsat:
 Participació activa en la Marató contra la Pobresa de TV3 celebrada el 27 de maig, facilitant
espai físic per reunions, canalitzant la relació amb TV3 i posant veu a les nostres entitats a
través dels seus testimonis.
Una de les entitats membres de la FCD, ALBA, va ser destinatària d’una de les ajudes pel
seu projecte “ + pels qui tenen – Programa de suport per a persones drogodependents
sense recursos”
 Signatura del Pacte Contra la Pobresa, participació i promoció de l’acte organitzat per la
Taula del Tercer Sector Social que va tenir lloc el 17 d’octubre de 2012 amb motiu del Dia
Internacional de la Eradicació de la Pobresa.

 Participació activa en la Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament, la
FCD i entitats membres es van convertir en oficina recollida de signatures i van
repartir plecs d’adhesió en els seus serveis.
 Adhesió a l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu, que va culminar amb un acte de
reconeixement als voluntaris de les entitats membres, majors de 65 anys en el marc de la
VIII Jornada de la FCD.
 En el marc de l’Acord per una Barcelona Inclusiva i com activitat relacionada amb la
Marató contra la Pobresa de TV3, vam participar el 24 de maig a l’Àgora Ciutadana de la
Barcelona Social.
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 Participació a la Diada de Sant Jordi, 23 d’abril. Una any més la FCD va estar present al
Palau de la Generalitat representada per l’entitat ABD

PARTICIPACIÓ ACTIVA EN PLATAFORMES DEL TERCER SECTOR I XARXES DE L’ADMINISTRACIÓ

Com a membre de plataformes del Tercer Sector Social i de Xarxes de l’Administració, representant
institucionalment al sector, podem destacar la tasca realitzada a:

UNAD, Unión Nacional de Asociaciones y entidades de Atención al Drogodependiente
(www.unad.org)
ONG d’àmbit estatal que reuneix a la majoria d’entitats del sector de les drogodependències. Des
de l’any 2006, la FCD ostenta la vicepresidència.
El 2012 ha estat especialment important el paper de la FCD respecte al repartiment de l’IRPF
destinat a finalitats socials, davant la resta d’entitats d’UNAD la FCD va reclamar la gestió per
Catalunya i així es va expressar en document escrit.
A través de l’UNAD, la FCD forma part de la RIOD, Red Iberoamericana de ONG’s que treballen en
Drogodependències.

> PODA-Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones (www.plataformapoda.org)
Plataforma de ONG Sobre Drogas y Adicciones, té com a objectiu convertir-se en l’interlocutor del
Tercer Sector de l’àmbit de les drogues davant de tercers, especialment de les administracions
públiques. Durant l’any 2012 s’ha formalitzat l’entrada a la PODA i s’ha assistit a les reunions de la
junta directiva de dita plataforma, el representant de la FCD és Antoni Tort, tresorer de la mateixa.
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> Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (www.taulasocial.org)
Organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a
més de 4.800 entitats socials no lucratives d’arreu de Catalunya.
La missió de la Taula és aglutinar, amb el consens més ample possible, les entitats del tercer sector
social, amb l’objectiu de treballar per a la millora del benestar de les persones amb necessitats
socials no cobertes i de manera prioritària per a la seva inclusió social, la consolidació de les pròpies
entitats i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions
públiques i el conjunt de la societat catalana, cercant la incidència en les polítiques socials a
Catalunya.
El juliol de 2012 la FCD ha renovat la presidència de la Taula del Tercer Sector Social, presidència
que ostenta des de 2009.
La FCD ha participat en els següents Grups de Treball de la Taula del Tercer Sector:
Grup de Treball d’Inclusió Social
Aquest grup te l’encàrrec de treballar la participació del sector en l’elaboració, el seguiment i
l’avaluació dels plans d’inclusió social. A través de la pertinença a la Taula del Tercer Sector Social,
la FCD forma part de l’EAPN-ES, Xarxa Europea d'Associacions de Lluita Contra la Pobresa i
l'Exclusió social en l'Estat espanyol (www.eapn.es).
La persona representant de la FCD en aquest grup de treball és en Josep Rovira, de l’Associació
Benestar i Desenvolupament, ABD.
Grup de Treball d’Innovació i Qualitat
El grup de qualitat treballa per assolir ser reconeguts per les organitzacions socials com els
representants del sector, defensant un model de gestió de les entitats basat en la qualitat, eficient
en la consecució de la seva finalitat i socialment transparent. Entesa la qualitat com uns dels pilars
de la defensa d'un determinat model de gestió propi del sector, aquest grup haurà de debatre i
proposar un pla de treball per abordar i impulsar la gestió de la qualitat en el tercer sector social.
Per això treballarà en la definició dels criteris de qualitat i transparència del sector i per reforçar els
valors que aporta el sector en la gestió i prestació de serveis.
La FCD coordina aquest grup de treball sent representada per la Maite Balduque de l’entitat ATRA.
Durant l’any 2012, s’ha desenvolupat el Pla de formació per a la gestió de la Qualitat amb les
accions que estaven planificades en el Full de Ruta 2011-2013, document de treball que es va crear
per impulsar la qualitat a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
S’ha elaborat un Programa Formatiu per a la gestió de la Qualitat en dos nivells, un bàsic i un altre
avançat. El Programa ha estat difós a totes les Federacions. Actualment, al finalitzar el 2012 ja
s’estava fent formació (nivell avançat) a un grup d’entitats i es preparava un altre pel 1r trimestre
del 2013.
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Plataforma d’Infància-PINCAT
La Plataforma d’Infància de Catalunya té com a objectiu oferir una visió integral de la infància d’una
manera transversal, acollint per tant a totes les entitats que donen resposta a les seves necessitats
promovent l’acompliment dels seus drets i deures, vetllant per incorporar-los a les polítiques
públiques.
Entre les diverses àrees de treball, trobem la de Salut i Socio-Sanitària, on estan incloses les
drogodependències i els problemes que se’n deriven.
La Carme Calafat, Directora de l’Àrea d’Infància i Família d’ABD, és la representant de la FCD en
aquest grup, com a tal, ha assistit a les reunions mensuals de treball i van preparar una
compareixença a la comissió d’estudi d’infància del Parlament de Catalunya, compareixença
finalment ajornada per la dissolució del Parlament de cara a les eleccions de novembre de 2012 i
que es planteja per 2013.
Des de la FCD, a través dels seus representants a la PINCAT es va fer arribar un text a la Conselleria
de Benestar en referència als infants i joves amb problemes de consum de substàncies, text que
finalment va patir modificacions.

> CAB, Consell d’Associacions de Barcelona (www.cab.cat)
El Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) té com a missió millorar la realitat del moviment
associatiu i el seu reconeixement fomentant un espai de vertebració territorial i sectorial i
d’interlocució amb les administracions públiques a partir de la trobada de les federacions,
coordinadores i altres plataformes de segon grau d’associacions que desenvolupin totalment o
parcialment les seves activitats a la ciutat de Barcelona
Des de l’any 2008 la FCD es va adherir al Codi Ètic de les associacions de Barcelona, tractat àgil,
participatiu, integrador, ampli i detallat, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que
totes les associacions de la ciutat de Barcelona que treballen dins d'un marge de valors cívics hi
estiguin reflectides.
Com a membres del CAB al llarg de 2012 hem participat en els grups de treball relacionats amb el
Pla de Formació de les Entitats que formen part i hem assistit a l’aprovació dels seus nous estatus.

> Consell Municipal d’Associacions de Barcelona.
Òrgan consultiu i de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona que garanteix la
participació ciutadana, especialment en les matèries que afecten més directament la qualitat de
vida dels ciutadans.
Felisa Pérez, presidenta de la FCD és la representant davant aquest òrgan.

8

Memòria-2012

Al llarg de 2012 també hem participat en el grup de Treball de Finançament, s’ha lliurat a
l’Ajuntament de Barcelona diverses propostes per millorar la gestió de les subvencions municipals i
d’altres que inclouen demandes de millores fiscals per les entitats. Bona part de les demandes han
tingut una resposta positiva.

> Consell Municipal de Benestar Social de l’ Ajuntament de Barcelona
Els objectius principals del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona són:
Estudiar, emetre informes i promoure iniciatives sobre els temes que es considerin
d'interès per a l'àmbit d'actuació del Consell.
- Potenciar la coordinació entre les institucions i la concertació d'actuacions amb les entitats
que en formen part.
- Analitzar críticament les actuacions que es duen a terme en el camp del benestar social.
- Promoure una informació, un debat i una difusió més grans sobre la qualitat de vida a la
ciutat.
La FCD participa activament en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona a través del Grup de Treball de Drogodependències, on estem representats per la Felisa
Pérez (ABD), Grup de Treball de Pobresa i Grup d’Acció Cívica, representats per Elisa Gutierrez
(ABD).
-

A destacar en 2012 l’Avaluació del Pla de Drogues de Barcelona 2009-2012 i l’inici de l’estudi de
propostes pel nou pla 2013-2016.

> Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva
L’Acord és l’adhesió explícita d’un conjunt d’entitats, associacions i organitzacions de la ciutat amb
els principis que es recullen en el Pla Municipal per a la Inclusió Social. Tanmateix és la manifestació
de la voluntat de treballar, formant part de la xarxa Barcelona, Ciutat Inclusiva i en la mesura de les
pròpies capacitats i conjuntament amb altres, per fer una ciutat més inclusiva.
La Comissió, “Aquí no”, va néixer l’any 2009 amb la voluntat d'assolir un compromís per prevenir i
gestionar aquest tipus de conflictes cap a finalitats de cohesió social, i treballar per una societat
molt més oberta i inclusiva. L'objectiu que es va proposar va ser el d’elaborar uns compromisos
entre tots els agents que participen o tenen incidència en conflictes "d'aquí no" -administració
pública, mitjans de comunicació, entitats del tercer sector social, associacions de veïns, etc.-, per tal
d'arribar a un tractament responsable, consensuat i coordinat d'aquests temes.

9

Memòria-2012

El 21 de desembre la FCD va participar en el plenari on va tenir lloc l’aprovació del Pla d’Inclusió
Social 2012-15. Igualment, la presidenta de la FCD, Felisa Pérez, ha mantingut diverses entrevistes
i reunions en el marc de l’Acord per tractar temes propis del sector partint del moviment “Aqui
NO”.
El butlletí nr. 59 de l’Acord per una Barcelona Inclusiva va publicar una entrevista a Felisa Pérez, a
l’entrevista es recull l’actual situació del sector de les drogodependències a Barcelona i Catalunya.

> Comissió Interdepartamental sobre Drogues del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
Òrgan col·legiat de coordinació de les activitats que tenen per objecte l’abordatge, des de diversos
àmbits materials, de la prevenció, l’assistència, la reducció de danys, la reinserció, la formació i la
recerca en els problemes relacionats amb els consums de drogues, i de participació de la
ciutadania, institucions i organitzacions no governamentals implicades en les drogodependències.
Al llarg de l’any s’ha mantingut dues reunions, el 10 de juliol i el 27 de novembre, a les quals va
assistir la presidenta de la FCD. A la reunió de juliol es van presentar les últimes tendències en
consum de drogues i dades sobre la situació actual de tractament, així com es va procedir a
aprovar el Pla de Prevenció 2012-2016.

COMUNICACIÓ

 La presidenta de la FCD, Felisa Pérez, es va reunir a l’abril amb el delegat del Plan Nacional
Sobre Drogas, Francisco de Assís Babin. Des del Govern Central es va veure de manera
positiva la unió de les ONG’s per treballar conjuntament i la necessitat de generalitzar en
tot el territori els projectes que s’ha demostrat que tenen èxit.
 Participació de Felisa Pérez, a la 3a Jornada Internacional de Drogodependencia el 13
d’abril de 2012 . Invitada per l’entitat argentina “Proyecto U.N.O.”, Felisa Pérez va
presentar a l’auditori de Córdoba (Argentina) la ponència: “Rehabilitación y Reducción de
Daños en España: Pasado, Presente y Futuro”.
 El 25 de juny en el marc de la Jornada de la PODA, “DROGAS Y ADICCIONES: EL IMPACTO
DE LA NO INTERVENCIÓN” celebrada en el Caixa-Fòrum de Madrid, Felisa Pérez també va
realitzar una ponència: " Reducción de Daños y Rehabilitación en España: pasado presente
y futuro".
 El mes de setembre, Felisa Pérez va ser entrevistada pel Butlletí nr. 59 de l’Acord per una
Barcelona Inclusiva, on parlava de la situació actual de les drogodependències i les
problemàtiques que se’n deriven.
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 En el marc de la comunicació interna la FCD ha actualitzat el disseny i la imatge de la pàgina
web així com les dades de les seves entitats. Tot i que per problemes tècnics no ha
aconseguit tirar endavant la web com una eina de comunicació i informació, objectiu que
es torna a marcar com cabdal pel 2013.

VIII Jornades de la FCD
“ Afrontant reptes amb La Força de la Innovació”
Les jornades són un dels principals objectius de l’activitat de la FCD, i per això mereixen un espai
diferenciat.
Després de 8 anys, les jornades s’han convertit en un espai de trobada que permet reflexionar
sobre la realitat i necessitats del sector per tal de poder oferir millors serveis als nostres usuaris
adaptant-nos a les seves necessitats.
Com ja hem dit, la FDC participa al llarg de l'any en diferents plataformes del Tercer Sector i es
comunica continuament amb les entitats que en formen part per detectar i consensuar quins son
els continguts que calen desenvolupar. El 2012 ha estat un any especialment difícil a nivell
econòmic per les entitats, la demanda ha augmentat, així com s'ha detectat un lleuger canvi del
perfil d'usuari que necessita entre d'altres coses un gran acompanyament en el procès d'inserció
laboral per garantir la plena integració social.
Tot això ens va decidir a fer una reflexió sobre els reptes que es planteja el sector i la necessitat que
tenen les entitats d'innovar, però alhora mantenint els seus principis per tal d'arribar a un major
nombre d'usuaris, sense predre qualitat en les intervencions i sent fidels a la seva essència.
Més enllà de fer la reflexió, ens vam atrevir a formular els reptes que creiem que han d’orientar els
esforços de canvi i millora, quatre reptes específics per les entitats que treballen en el sector de les
drogodependències, i quatre reptes compartits amb altres entitats del tercer sector:
Reptes propis del sector
1. Mantenir la integralitat del model d’atenció mitjançant la complementarietat de la
xarxa
2. Trobar alternatives per a la inserció social quan la inserció laboral és impossible
3. Nous mètodes per arribar a la població prioritària en prevenció
4. Reforçar les estructures familiars de suport
Reptes compartits
5. Impulsar les aliances; el treball en xarxa i la col·laboració per multiplicar recursos i
capacitats d’intervenció
6. Generar i compartir coneixement
7. Implicació en projectes, xarxes i polítiques d’àmbit internacional
8. Fomentar el voluntariat. Generar implicació activa i solidària
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Així doncs, el dia 22 de novembre de 2012, amb una gran assistència de públic (més de 160
persones van acudir a la jornada), el Museu Marítim de Barcelona es va convertir en un espai de
reflexió, debat i intercanvi i sobre tot de formulació de reptes, en els quals el sector ha de
continuar treballant.
En funció de la temàtica i el contingut triat, es van plantejar objectius més específics:

 Posar en valor el potencial i la pràctica de la innovació en el sector de l’atenció i
intervenció a les drogodependències.
 Compartir alguns dels reptes que, en l’actual context, considerem que han
d’orientar els esforços de millora i canvi.
 Conèixer experiències innovadores i suggerents que concreten algunes
respostes a aquests reptes.

Per a la realització de la Jornada, la FCD va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials), l’Ajuntament de Barcelona (Àrea de Salut
Pública i Àrea de Participació Ciutadana) la Diputació de Barcelona (Àrea de Benestar Social), UNAD,
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’entitat Estratègies de Qualitat Urbana,
SL.
L'acte d’inauguració va comptar amb la participació del Sr. Conrad Casas, Gerent de l’ Agència de
Salut Pública de Barcelona i de la Sra. Carmela Fortuny, Directora General de l’ICASS, a més de la
intervenció com amfitriona de Felisa Pérez Antón, Presidenta de la FCD.
La cloenda va estar a càrrec del Sr. Josep Oliva, Diputat d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la
Diputació de Barcelona.
Les taules rodones van estar coordinades per la Sra. Pilar Solanes Directora del Programa de Salut
de l’Ajuntament de Barcelona i per la Sra. Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula del Tercer Sector
Social de Catalunya.
Cal destacar l’acte de reconeixement als voluntaris majors de 65 anys que col·laboren amb les
entitats dels sector de les drogodependències i que es va realitzar al final de la jornada, previ a la
cloenda. Va ser un acte especialment emotiu en el marc de l’any Europeu de l’Envelliment Actiu,
amb el qual les entitats van retre homenatge a totes les persones grans que ens dediquen el seu
temps i la seva experiència.
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Destinataris:








Entitats i professionals del sector de les drogodependències.
Entitats i professionals del Tercer Sector
Responsables públics, gestors i professionals.
Mitjans de comunicació.
Ciutadania organitzada (associacions, entitats, grups comunitaris).
A ciutadans/es que estiguin interessats a títol personal a participar en aquesta reflexió.
I especialment a les entitats de la Federació Catalana de Drogodependències.

Metodologia i Implementació del projecte
Per tal d’executar el projecte es va crear un un equip de treball pel disseny de les jornades compost
per membres de la Junta Directiva de la FCD i personal de l’empresa EQU, establint una
metodologia de treball mitjançant reunions de coordinació i revisió de les diferents propostes.
S'han realitzat nombroses reunions al llarg de l'any amb els membres de la junta directiva de la FCD
per tal de consensuar la temàtica de les jornades, també s'ha convocat a les entitats que en formen
part a participar en la formulació del seu contingut. Un cop triat el contingut, el treball s'ha
concentrat en la tria dels ponents més adients més exposar la temàtica escollida i per ùltim,
concretar horaris en funció de l'estructura de la jornada. La jornada s'estructura en horari de matí
per permetre una màxima assistència i els horaris, malgrat tenen una distribució pre-formulada:
conferència inaugural, etc, es van adaptant en funció de la possibilitat d'intervenció dels ponents.
A més de treballar la temàtica, els continguts i la conveniència dels ponents, hi ha d’altres aspectes
més de caire logístic que s’han calendaritzat. Alguns més fàcils de donar compliment en el temps
que pertoca (lloguer de l’espai, compres de material etc) i d’altres que han patit retards com ara la
difusió del programa definitiu i les dificultats tècniques que hem tingut per fer de la web una eina
activa per difondre la jornada.
En canvi hem incorporat una nova i exitosa eina: twitter, l’ús d’aquesta xarxa social ens ha permés
fer divulgació de la Jornada i seguir al minut la seva evolució. Ha posat veu a moltes persones que
no s’atreveixen a parlar en públic i a través de nombrosos twits hem recollit opinions molt
valuoses que ens serveixen per avaluar la Jornada.
La temàtica de la jornada va estar presidida per la necessitat d’innovació de les entitats, sense
perdre el principi d’integralitat de la seva intervenció, així com pels reptes que ens plantegem com
sector i els que compartim amb la resta del Tercer Sector Social. El contingut es va desenvolupar en
4 taules.
Les dues primeres taules donaven resposta al primer objectiu: Posar en valor el potencial i la
pràctica de la innovació en el sector de l’atenció i intervenció a les drogodependències. Josep Maria
Miró, ens va parlar en la seva conferència sobre la força de la innovació en el sector social i
Domingo Comas ens va aportar una visió sobre la trajectoria i l’evolució de les entitats que
treballen en drogodependències amb una especial atenció a la innovació constant com a motor de
la seva feina.
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La tercera i quarta taula es repartien els 4 reptes que planteja el sector de les drogodependències i
els 4 del tercer sector. D’una banda es va justificar el repte des d’una visió teòrica i com a
complement, una altra entitat ens acostava la part més pràctica, explicant una experiència
innovadora relacionada amb el repte. Experiència que dona sentit a la necessitat del repte i de la
qual la resta d’entitats es poden fer resó.

Objectius
Objectiu

Activitat/Taula Rodona
Ponència Inaugural
La força de la innovació social

1. Posar en valor el
Josep M. Miró
potencial i la pràctica de la
innovació en el sector de Director d’Estratègies i Innovació a l’Ajuntament de Barcelona
Ponència Marc
l’atenció i intervenció a les
La innovació en l’atenció a les drogodependències: Una mirada a
drogodependències
la trajectòria i evolució del sector
Domingo Comas
President de la Fundación Atenea


2. Compartir alguns dels
reptes que, en l’actual
context, considerem que
han d’orientar els esforços
de millora i canvi en l’àmbit
de les drogodependències

3. Conèixer experiències
innovadores i suggerents
que concreten algunes
respostes a aquests reptes

TAULA I

Mantenir la integralitat del model d’atenció mitjançant la
complementarietat de la xarxa.
Justifica: MarieAnne Aimé, Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a
drogodependents de Catalunya
Experiència: Unitat de Crisi, Maruja Rambla (Associació Alba)
Trobar alternatives per la inserció social quan la inserció
laboral és impossible.
Justifica: Elisa Sanz, Fundació Àmbit Prevenció
Experiència: Inserlab, Elena Sala (ABD)
Nous mètodes per arribar a la població prioritària en
prevenció.
Justifica: Victor Galán, Energy Control-ABD
Experiència: Anàlisi i sistemes d’alerta com a metodología de
prevenció, Mireia Ventura (Energy Control-ABD)
Reforçar les estructures familiars de suport.

Justifica: Pilar Sánchez, Centre Spott, Diputació de
Barcelona
Experiència: Amb la família, sumem esforços, Amparo
Junquero (Centre Spott, Diputació de Barcelona)

14

Memòria-2012


2. Compartir alguns dels
reptes que, en l’actual
context, considerem que
han d’orientar els esforços
de millora i canvi en l’àmbit
del Tercer Sector
3. Conèixer experiències
innovadores i suggerents
que concreten algunes
respostes a aquests reptes

TAULA II

Impulsar les aliances; el treball en xarxa i la col·laboració per a
multiplicar recursos i capacitats d’intervenció.
Justifica: Sonia Fuertes, Fundació Salut i Comunitat
Experiència: Mariona Corbella, Fundació Esportsalus
Generar i compartir coneixement.
Justifica: Maria Estrada Subdirecció General Drogodependències
de la Generalitat de Catalunya
Experiència: Aprenentatge i intercanvi d’experiències presencial
i virtual, Otger Amatller (Xarxa-Perifèrics)
Implicació en projectes, xarxes i polítiques d’àmbit
internacional.
Justifica: Elena Goti, Dianova Internacional
Experiència: NEWIP, Ana Menezes (Energy Control-ABD)
Fomentar el voluntariat. Generar implicació activa i solidaria.
Acte de reconeixement amb motiu de l’Any Europeu de
l’Envelliment Actiu.
Justifica: Anna de Eguía, Federació Catalana

Al finalitzar cada ponència /taula, es va obrir un torn de paraula, moment en el que els assistents
van poder opinar i fer les seves aportacions de viva veu o a través de twitter.

Avaluació de la Jornada
El seguiment de la jornada es realitza en les reunions de junta directiva un cop al mes. A banda
d'aquestes reunions, es mantenen nombroses reunions de coordinació entre les diferents persones
que formen part del grup de treball i amb l'empresa EQU, que col·labora en la logística de les
jornades, ens aconsella i canalitza les nostres idees.
L'avaluació és un element clau per millorar en futures jornades i per millorar especialment en el
servei a les nostres entitats, per això es recullen totes les opinions a través de les enquestes de
satisfacció, i aquest any com element innovador també a través de les opinions a través de twitter.
Totes les valoracions fetes pels assistents queden recollides en la memòria de la jornada.
Dins de la carpeta de material es van repartir dos formularis, un formulari d’aportacions respecte
als reptes que els assistents consideren prioritaris i un formulari de valoració, en el qual els
assistents puntuen de l’u al cinc el contingut, la metodologia i l’organització de la jornada.
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AVALUACIÓ TÈCNICA

Tal com hem explicat en l'anterior apartat les
objectius de les jornades es van complir ja que
en el disseny de les taules i la tria dels ponents
es va actuar amb coherència amb els objectius
planificats.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE


En relació als continguts de les jornades els
assistents han fet una valoració positiva, sent el
resultat una mitja de 4,15/5.



Respecte a la metodologia la valoració ha estat
del 3,74/5. Les crítiques es centren en el poc
temps d’exposició dels ponents dels reptes i en
algun cas, la confusió entre justificació i
experiència de reptes.



Pel que fa a l'organització de les jornades la
puntuació ha estat de 4,26/5



La valoració mitja global de les jornades per part
dels assistents és de: 4,07/5
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RECURSOS-2012

Recursos humans
1 persona 20h/setmana

Infraestructures
Propis: despatx de lloguer amb servei de sala de juntes per realitzar les reunions. Via Laietana, 54 1er 08003
Barcelona

Recursos econòmics

Distribució de les Despeses
5%

DESPESES

10%

9%
46%
7%

Salaris
Jornades
Quotes
Serveis
Lloguers
Altres despeses

23%

Salaris.............................13.842,87
Jornades FCD....................7.004,00
Quotes plataformes .........2.109,00
Serveis externs................. 2.738,00
Lloguer despatx.................2.910,00
Altres despeses..................1.416,92
TOTAL..............................30.020,79

Orígen dels Ingressos

INGRESSOS

1%
18%

17%

Quotes socis
Gencat ICASS

15%

Diputació BCN
Ajuntament BCN

Quotes socis............... ...........5.088,00
Generalitat Catalunya
ICASS.....................................14.710,62
Ajuntament de Barcelona .......5.500,00
Diputació de Barcelona............4.500,00
Altres .........................................337,00
TOTAL...................................30.135,62

Altres ingressos

49%
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