GUIA
D’ENTITATS
DE LA FCD
Federació Catalana de Drogodependències

Benvolguts/des,
Ens complau presentar-vos la segona edició
de la Guia d’entitats de la Federació Catalana
d’entitats d’ajuda al Drogodependent 20102011, més concreta i ajustada a la realitat de
la nostra essència.
L’any 2009, amb l’objectiu de recollir en un
únic document la informació dels serveis
i programes de totes les entitats que la formen, la FCD va escriure la seva primera “Guia
d’entitats”. L’experiència ens ha demostrat
que la primera edició de la guia ha servit per
donar-nos a conèixer al gran públic, qui som,
qui formem part d’aquesta entitat i quins són
els nostres valors i propòsits.
En aquests darrers anys la FCD ha fet una gran
tasca per concretar les seves línees de treball
que ha culminat en el Pla Estratègic 2010-2013.
La reunió de la majoria d’entitats de l’àmbit de
les drogodependències de Catalunya ens ha
permès de concretar un pla de treball orientat
a les persones usuàries dels nostres serveis així
com als agents socials, les administracions i la
comunitat en general. Això ens encoratja per
treballar en aquest espai de millora de la qualitat de vida de les persones que es troben en
situacions de vulnerabilitat i millorar, així, la cohesió de la nostra societat.

Qui som?
El contacte directe amb milers de persones
afectades per les drogodependències i les addiccions ens dóna informació sobre els canvis
en els seus perfils i ens duu a la detecció de
noves necessitats, que no només ens serveix
per adaptar els nostres serveis i crear nous
programes, sinó també per sol·licitar a les diferents administracions les polítiques públiques
que contemplin aquestes necessitats.
La crisi que afecta el nostre país no passa desapercebuda ni per la FCD ni en per les nostres
entitats, pel que fem un gran esforç en la sostenibilitat de totes elles, ja que d’això depèn que
puguem donar serveis a totes les persones que
pateixen addiccions i a les seves famílies.
Continuem activament amb el compromís de
col·laborar amb el Tercer Sector Social i amb
la seva estructuració, que per nosaltres passa
per l’enfortiment a través de la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya així com les plataformes que treballen en les drogodependències i de l’acció comunitària.
Així doncs, esperem que aquesta nova guia sigui de la vostra utilitat, si més no, d’informació
de les nostres entitats i del que representa la
Federació Catalana de Drogodependències.
Felisa Pérez
Presidenta

La Federació Catalana d’entitats d’ajuda al
Drogodependent (FCD) neix l’any 1985, quan
entitats del sector decideixen unir els esforços
i coneixements adquirits amb la feina diària
d’atenció a les persones amb problemàtiques
de drogodependències i llurs familiars. L’objectiu de la unió va ser esdevenir la seva veu, ser
l’interlocutor amb les administracions públiques
i garantir així una atenció de qualitat i adaptada,
treballant conjuntament amb la comunitat, amb
co-responsabilitat davant d’aquest fenomen.
La FCD neix just en el context on era ben present el consum problemàtic i estès de l’heroïna
arreu del nostre país. En un primigeni Tercer
Sector Social, la FCD creix i evoluciona paral·
lelament a la implantació de les polítiques socials impulsades des de l’administració pública,
hi participa activament en el disseny de les respostes necessàries en cada moment, adaptantse als canvis en el consum i en el perfil de les
persones afectades per aquesta problemàtica.
La FCD pretén donar suport, informar, aglutinar, coordinar i ser la veu representant del sector de les drogodependències, donant a totes
les entitats federades el suport necessari per
a què aquestes puguin acomplir amb els seus
objectius. La visió de les drogodependències
des d’un punt de vista biopsico-social fa que la
FCD tingui també una responsabilitat cap a la
societat en el seu conjunt, exercint d’aquesta
manera accions d’informació i sensibilització.
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Representació

La FCD és veu i espai de referència de l’àmbit de les drogodependències en el territori
català, i com a tal té com a objectiu donar a
conèixer què es fa i com des del sector, tot informant i promovent la tasca realitzada pels
seus membres i per la federació en sí, creant
espais de debat i sensibilitzant a la societat
sobre aspectes concrets de les drogodependències que afecten a tots i totes.
Interlocució amb agents socials

La FCD es relaciona amb els diferents agents
socials i transmet el discurs del col·lectiu. Dins
d’aquest rol realitza tasques de participació en
espais de decisió, es reuneix amb agents socials, pertany a plataformes d’àmbit territorial i/o
sectorial més ampli i té incidència en propostes
i reivindicacions de l’àmbit social. La interlocució es fa a tots els nivells, començant per les
persones que requereixen una determinada
atenció i seguint amb la resta d’associacions
del tercer sector, les administracions públiques,
els mitjans de comunicació, el sector empresarial i altres institucions de naturalesa diversa.

DADES GLOBALS
Les Jornades de la Federació
Catalana de Drogodependències

La FCD realitza una tasca molt significativa de
sensibilització amb l’organització de les jornades anuals celebrades des de l’any 2004.
Aquestes jornades, que aborden diversos aspectes de l’àmbit de les drogodependències,
tenen com a objectiu principal oferir un espai
de trobada, informació, reflexió, suport i intercanvi per a les entitats que treballen en aquest
àmbit, les Administracions, altres professionals, les persones drogodependents, els seus
familiars i la societat en general.
Interacció entre els membres

La FCD constitueix un espai de trobada i relació
de les entitats i de les activitats de les mateixes. La Junta Directiva esdevé el canal intern i
l’espai de funcionament bàsic en el desenvolupament posterior de les activitats de la FCD.
Treballa així mateix amb la constitució de grups
de treball que tenen com a objectiu debatre,
operar en temes pràctics que afecten directament a la FCD i als seus membres i presentar
projectes de futur.

Generació de coneixement

Missió

PARTICIPACIÓ

La FCD genera coneixements a través de la
realització d’estudis, jornades, participació en
plataformes i posterior transmissió de novetats
en l’àmbit social i en concret, en l’àmbit de les
drogodependències. El coneixement de cadascuna de les entitats i la seva posada en comú
és fonamental per establir estratègies que afavoreixin el sector.

Treballem en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions, compartint objectius i influint en les polítiques públiques
per que beneficiïn a les persones consumidores i/o addictes, les seves famílies i a la
societat en general.

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.

Prestació de serveis als membres

La FCD posa al servei de les entitats membres
un servei d’assessorament que faciliti la seva
tasca. La posada en comú de les experiències
dels membres i el coneixement a través d’altres
plataformes serveix per a orientar a les entitats
en el seu dia a dia.
Objectiu

L’objectiu fonamental de la Federació Catalana de
Drogodependències és facilitar un espai d’intercanvi i suport a les Entitats que treballen en l’àmbit de les drogodependències, i representar-les de
forma col·lectiva davant la societat i les administracions, promovent solucions i alternatives a les
problemàtiques que generen les drogodependències en els individus i en la pròpia societat.

COHERÈNCIA

Liderem estratègies d’intervenció en l’àmbit de les drogodependències i les addiccions sent referents davant l’administració
pública, el tercer sector i la societat.

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.

Valors

INCLUSIÓ

Visió

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, amb les administracions
competents, per a respondre conjuntament davant les dificultats vitals que les
drogodependències comporten.

Fomentem una societat que incorpori la
realitat complexa i plural, amb tots els
seus protagonistes.

Entitats federades
Persones usuàries ateses
Persones contactades
en programes de prevenció

22
27.788
Dones: 28.5%
Homes: 71.5%
381.990

Professionals

587
Dones: 62.5%
Homes: 37.5%

Voluntaris/àries

505
Dones: 56.6%
Homes: 43.4%

Volum econòmic

23.946.805 €

Serveis gestionats

138

Comunitats Terapèutiques
Centres d’Atenció i Seguiment
a les drogodependències
Pisos d’incorporació social
Centres de Dia

17
6
36
7

Unitat de Crisi

1

Empreses d’Inserció socio-laboral

4

Tallers ocupacionals

11

Programes de Reducció de Danys

5

Programes de prevenció

16

Programes de diversa naturalesa (atenció a
les famílies, investigació, assessorament, etc.)

36

Dades de l’any 2010

5 | Guia d’entitats de la FCD

QuÈ fem?

PARTICIPACIÓ EN XARXES I ASSOCIACIONS

Les entitats federades

Junta Directiva

01. AAT, Associació d’Ajuda al Toxicòman
02. ABD, Associació Benestar i Desenvolupament
03. ADAD, Associació d’Ajuda al Drogodependent
04. AIDE, Associació d’Intervenció en Drogodependències d’Egara
05. ALBA, Associació d’ajuda i reinserció del toxicòman
06. Àmbit Prevenció
07. Associació ATRA
08. Associació Centre Assistencial CANAAN
09. Associació Dianova España
10. Associació Egueiro
11. Associació ESTREP
12. Associació Rauxa
13. Associació Social Forma 21
14. ATART, Associació Tramuntana d’Ajuda i Reinserció del Toxicòman
15. CECAS. Centre Català de Solidaritat
16. Fundació Ciutat i Valors
17. Fundació Esportsalus
18. Fundació Font Picant
19. Fundació Gresol-Projecte Home
20. Fundació Salut i Comunitat
21. Grup per la reinserció i inserció social (AEC GRIS)
22. IPSS, Institut per a la Promoció Social i de la Salut

La Junta Directiva, és l’òrgan executiu de la Federació Catalana de Drogodependències, i està formada pels 10 membres següents:
Presidenta: Felisa Pérez (ABD, Associació Benestar i el Desenvolupament)
Vicepresidenta: Mercè Cervantes (Associació ATRA)
Tresorer: Toni Tort (Associació Dianova España)
Secretària: Maite Tudela (Fundació Salut i Comunitat)
Vocals:
Anna Altabàs (Àmbit Prevenció)
Elvira Bartolomé (Fundació Font Picant)
Mercedes Galán (Projecte Home Catalunya)
Esther Henar (ABD, Associació Benestar i el Desenvolupament)
Maruja Rambla (ALBA, Associació d’ajuda i reinserció del toxicòman)
Judit Sanjuán (ATART, Associació Tramuntana d’Ajuda i Reinserció del
Toxicòman)
Equip Tècnic: Sandra Ros. Secretària Tècnica que gestiona l’administració de la FCD

La Federació Catalana de Drogodependències
està present en diverses plataformes, públiques
i privades, des d’on treballa amb l’objectiu de
defensar els interessos de totes les entitats que
formen part del sector i a les quals representa
legítimament. Així mateix, la participació en
aquestes xarxes permet que la FCD estigui present a d’altres plataformes d’abast més ampli.
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.
Taula Tècnica de Drogodependències de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i
Família.La Federació Catalana de Drogodependències participa en aquesta taula mixta
que té com a objectiu establir les bases per
a l’elaboració del Pla Sectorial d’Atenció a les
Persones amb Drogodependències.
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.
CMBSD, Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. La FCD hi
participa en els Grups de Treball de Drogodependències, Pobresa i Acció Comunitària,
amb l’objectiu de treballar conjuntament amb
representants municipals i altres entitats de
la capital catalana i potenciar la tasca realitzada en benefici de la societat.
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.
UNAD, Unión Nacional de Asociaciones y
entidades de Atención al Drogodependiente,
ONG d’àmbit estatal que reuneix a la majoria
d’entitats del sector, ostentant la vicepresidència des de l’any 2006. La pertinència a
la UNAD permet que estiguem presents a la
RIOD (Red Iberoamericana de ONG’s que trabajan en Drogodependencias).

PODA, Plataforma de ONG Sobre Drogas y
Adicciones. Plataforma que esdevé un espai
de trobada i debat entre organitzacions que
treballen directament en les diferents àrees de
conflicte que plantegen els consums problemàtics de drogues en l’actualitat. 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. La
FCD és vocal de la seva Junta Directiva.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Organització de tercer nivell formada
per 29 federacions i agrupacions que aglutinen
en conjunt a més de 4.000 entitats socials no
lucratives d’arreu de Catalunya. La FCD ostenta la presidència des de l’any 2009 i participa en els Grups de Treball d’Inclusió social
i Pobresa, Innovació i Qualitat i de Prestació
de serveis. A través de la Taula, la FCD està
present a l’EAPN-ES (Xarxa Europea d’Associacions de Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió
social en l’Estat espanyol). Des de l’any 2011
participa en la Plataforma d’Infància.
CAB, Consell d’Associacions de Barcelona. Consell de federacions, coordinadores i altres plataformes de segon grau d’associacions que té com
objectiu 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.
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COM ENS ORGANITZEM?
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C. Riera de Sant Miquel
número 1 bis, àtic 1ª
08006 Barcelona
T. 932 374 550
T. 932 375 042
F. 932 376 964
aatbarna@pangea.org

L’AAT té com a finalitat oferir una atenció integral a les
persones drogodependents amb l’objectiu de dotar-los
d’eines per superar el seu problema d’addicció, millorar la
seva qualitat de vida i afavorir la seva integració social, així
com oferir suport a les seves famílies.

Pis de reinserció per a dones

PROJECTES ASSISTENCIALS

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

CAM

L’AAT ofereix informació per a familiars de persones amb
problemes de drogodependència per tal d’orientar-los sobre la problemàtica concreta, les diferents modalitats de
tractament i els dispositius existents.
Per aquells familiars de les persones que estan en tractament als programes de l’AAT, s’ofereix atenció terapèutica
familiar en diferents moments del procés, de forma individual o conjunta, amb la persona usuària. Així mateix s’imparteixen tallers de famílies de periodicitat quinzenal per als
familiars dels residents, per tal d’aconseguir una implicació
activa i adequada en el programa terapèutic.

Pis per al tractament en règim residencial per a dones
amb problemes de drogodependències, a través de tallers, dinàmiques grupals, psicoteràpia, tutories i un programa d’educació sanitària.
Comunitat Terapèutica d’Igualada

Comunitat terapèutica que dóna tractament en règim residencial a persones amb problemes de drogodependències a través de tallers, dinàmiques grupals, psicoteràpia,
tutories i un programa d’educació sanitària.
Centre de Dia Albareda

Centre de Dia que ofereix tractament en règim obert per a
persones amb problemes de drogodependències, a través
de tallers, dinàmiques grupals i psicoteràpia.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Pis de reinserció per a homes

Centre residencial de tractament de la drogodependència
per a homes amb problemes de drogodependències en
fase de reinserció, on es realitzen dinàmiques grupals, psicoteràpia, tutories i programes de seguiment a la inserció.

Centre residencial de tractament de la drogodependència
per a dones amb problemes de drogodependències en
fase de reinserció, on es realitzen dinàmiques grupals, psicoteràpia, tutories i programes de seguiment a la inserció.

ABD
Associació Benestar i Desenvolupament
C. Quevedo, 2 baixos
08012Barcelona
T. 932 890 530
F. 933 256 835
www.abd-ong.org
abd@abd-ong.org

Entitat declarada d’utilitat pública que treballa des de
la dècada dels anys 80 en l’àmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i
la família, la promoció de l’autonomia de les persones
grans i les persones amb dependència, la integració dels
immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió dels col·
lectius més vulnerables o en extrema marginalitat.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències: CAS de Sants i CAS de Sarrià-Sant Gervasi

Serveis que ofereixen assistència personalitzada i integral
a les persones que presenten abús o dependència a algun
tipus de substància mitjançant un programa d’ajuda personalitzada i específica al fenomen de l’addicció. Es realitza el
programa lliure de drogues, de manteniment de metadona
i d’alcohol, amb seguiment mèdic, psiquiàtric, psicològic,
social i educatiu a usuaris/àries i a les seves famílies. Es
treballen activitats prelaborals i es compta amb grups terapèutics i d’ajuda mútua.
CAS de baixa exigència Sala Baluard

Programa assistencial i de reducció de danys ubicat al
centre de Barcelona que atén a persones usuàries de drogues en situació de consum actiu que sovint presenten
situacions de vulnerabilitat o marginalitat. Es realitza prevenció de la salut i reducció dels danys associats al consum de drogues il·legals a través del programa d’intercanvi de xeringues, sala de venopunció higiènica i consum

inhalat, atenció psicològica, sanitària, social i comunitària
i programes de tractament.
Unitat mòbil

Servei ubicat a la Zona Franca de Barcelona que atén a persones usuàries de drogues en situació de consum actiu a
través del programa d’intercanvi de xeringues, sala de venopunció higiènica, atenció sanitària, social i comunitària.
Casa d’Acollida

Llar alternativa per persones amb HIV/SIDA, en tractament per drogodependència, ubicada a Barcelona. Es realitza seguiment sanitari, psicològic, social i educatiu per
promoure l’adhesió al tractament i la inserció social.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Treball i Natura

L’activitat es basa fonamentalment en la capacitació i
acompanyament a la recerca activa de feina, l’elaboració
d’itineraris formatius i de capacitació laboral, significativament en l’àmbit d’agroecologia i sostenibilitat i treballs
forestals, que fa de pont entre els tallers prelaborals en
període de deshabituació presents en centres d’atenció i
seguiment (Tallers d’activitats i pre-laborals) i la incorporació plena al mercat laboral.
Taller d’Activitats

Tallers adreçats a millorar la independència personal i
les relacions de mutu respecte i la responsabilitat dels
usuaris/àries amb el seu entorn ubicats al CAS de Sants.

9 | Guia d’entitats de la FCD

AAT
Associació d’Ajuda al Toxicòman

Tallers preventius sobre drogues

Té com objectiu facilitar l’adquisició d’habilitats
socials bàsiques i totes aquelles necessàries per
preservar una ocupació remunerada i està dirigit
a persones consumidores d’alcohol usuàries del
CAS de Sarrià.

Formació per a joves, pares i mares i altres
agents educatius com els professors, monitors, etc. per a dotar d’eines davant el consum de drogues. Els tallers es realitzen en els
centres educatius adaptant els missatges a la
realitat del públic (joves, pares i mares, etc.) i
fomentant l’aprenentatge vivencial.

Club de feina
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Punt d’informació laboral i assessorament que fa
de pont entre els tallers del programa d’inserció
i el mercat laboral o recursos d’inserció comunitaris per a persones en tractament per drogodependències dels CAS de Sants i Sarrià.
Inser-Lab

Laboratori d’inserció per a persones en consum
actiu en col·laboració amb el Cente Municipal
d’Acollida d’Animals.

Nightlife Empowerment & Well-being Implementation Project (NEWIP)

Programa europeu per a la promoció d’una
vida nocturna segura en col·laboració amb
tots els actors implicats en la nit, implementant la promoció de la salut, l’empoderament
de la comunitat i estratègies de reducció de
riscos i de danys.
Escola de Salut

PROJECTES DE PREVENCIÓ
Energy Control

Programa estatal de reducció de riscos en el consum de drogues adreçat a la població jove que
acudeix a espais d’oci nocturn (clubs, festivals,
raves, etc.). Realitza informació sobre substàncies i sobre les actituds davant de les mateixes,
així com un servei d’anàlisi de drogues.
Infoline

Sistema integrat de comunicació dirigit a la
difusió, assessorament i atenció per a interessats, professionals, familiars i mitjans de comunicació, referent a les drogues, els joves i la
reducció de riscos.

Tallers d’educació per a la salut, la prevenció
de la transmissió del VIH/Sida i ITS per a població drogodependent que es troba en tractament, en consum actiu i població que viu amb
VIH i amb un problema de drogodependència.
Punt amb Tacte

Servei d’informació, sensibilització, counselling
i prevenció per a persones afectades per l’HIV/
SIDA i en tractament per drogodependència als
Centres d’Atenció i Seguiment.
Prevenció de la salut afectiva, sexual i
reproductiva dirigit a immigrants

Projecte que promou estratègies de prevenció
i promoció en l’àmbit de la salut afectiva, sexual i reproductiva en la població immigrant,
específicament al col·lectiu que es troba en una
situació de vulnerabilitat i/o risc social.

ALTRES PROJECTES
Assessorament a Municipis

Suport i assessorament a municipis en l’elaboració de plans i programes municipals i desenvolupament d’activitats de prevenció i reducció de
riscos derivats del consum de drogues.
Investigació

Investigació sobre el consum de drogues i riscos
associats amb la població jove així com del tractament de les addiccions.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’atenció a famílies es realitza de forma interdisciplinaria en coordinació i, a través dels
diferents professionals del CAS de Sants i el
CAS de Sarrià-Sant Gervasi. De manera complementària i en particular s’ofereix una atenció
grupal setmanal, emmarcada en una aproximació teòrica de tipus psico-educatiu. El grup
de família esdevé un espai de contenció i suport orientat a afavorir la comprensió i valoració de la problemàtica de les drogodependències, la capacitació i enfrontament a situacions
conflictives familiars lligades a la quotidianitat i
a la problemàtica, afavorir la comprensió emocional i la gestió emocional de les mateixes.

ADAD
Associació d’Ajuda al Drogodependent
C. Fluvià 20
17800 Olot
T. 972 269 908
F. 972 264 145
encant@garrotxa.com
www.adadlencant.org

Empresa d’inserció social i laboral de persones amb
problemes d’exclusió social, que estiguin desocupades i
que tinguin dificultats per accedir al mercat laboral.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Empresa d’Inserció ADAD L’Encant SLU

Empresa d’Inserció Laboral per a persones en risc d’exclusió social i que es trobin en edat laboral de la comarca de La Garrotxa. Ofereix serveis de jardineria i de recollida, manipulació i venda de béns usats . És membre
de la Cooperativa “Roba Amiga”.
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Taller de jardineria
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C. Menéndez y Pelayo, 65
08223 Terrassa
T. 937 857 744
aideong@suport..org
www.aide.es

L’associació aborda la problemàtica de les drogodependències des de l’acceptació del consum d’aquestes, potenciant un consum responsable i la reducció dels riscos
i danys associats al consum. Un dels objectius de l’associació és dotar a la comunitat d’eines per a la gestió del
consum i l’abordatge del consum problemàtic treballant
perquè l’afectat assumeixi un paper actiu en el seu procés de tractament i canvi personal.
PROGRAMES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Taller Servim

Espai pre-laboral de baixa exigència per a persones que
presenten una problemàtica associada al consum de
drogues i han iniciat tractament.
ALTRES PROJECTES
Programa d’assessorament i orientació

Recurs d’atenció telefònica o presencial que respon a les
demandes d’assessorament de persones que presenten
un consum i/o persones properes a aquests

PROJECTES DE PREVENCIÓ
Programa d’Intercanvi de Xeringues

Programa d’intercanvi de xeringues als municipis de Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès i Terrassa, així
com a les oficines de farmàcia i CAPS.
Programa Bola de Neu i Tallers FUA

Programes de formació sòcio-sanitària que fomenta la
reducció de danys i riscos així com la prevenció entre
iguals. S’adrecen a usuaris de drogues en actiu i on s’ofereixen sessions formatives i treball de camp.
Assessorament educatiu

Programes d’assessorament i formació en drogodependències en l’àmbit educatiu adreçat a famílies, amb problemàtiques o no en el si de la família.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’Associació organitza Escoles de Pares en les que es
treballen continguts educatius generals orientats a la
prevenció inespecífica. S’ofereix un espai individual davant problemàtiques concretes que es donen al si de les
famílies. Aquesta atenció pot estar o no motivada per un
consum de drogues.

ALBA
Associació d’ajuda i reinserció del toxicòman
Plaça Dr. Robert, 1
08221 Terrassa
T. 937 314 845
F. 937 314 845
administracio@aalba.org

Entitat sense ànim de lucre que va néixer al 1987 ubicada a Terrassa. L’associació Alba té com a missió l’ajuda al
drogodependent mitjançant la creació de mòduls de tractament, prevenció i reinserció social de la persona que té
problemes amb les drogues.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Unitat de Crisi

Recurs assistencial d’internament de curta d’estada, ingrés ràpid i en situació de crisi per a usuaris/àries amb
crisi tòxica i social de tot Catalunya, on es realitzen analítiques, seguiments mèdics i psicològics.
Centre de Dia

Centre de rehabilitació i reinserció per a persones amb
problemes d’abús i/o dependència de substàncies tòxiques. S’ofereixen programes lliures de drogues, unitat
d’ingressos, programa Judicial Penitenciari i Programa
d’Incorporació sòcio-laboral.
Programa d’acollida immediata

Programa de baixa exigència de l’àrea de reducció de
danys on es realitza una acollida immediata amb sessions
informatives, intercanvi de xeringues, vacunacions, etc.

PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
INTEGRALBA

Empresa d’Inserció adreçada a persones ex-drogodependents i/o ex-reclusos que ofereix serveis de jardineria i un
seguiment laboral de tutoria d’inserció.
ALUA

Activitat laboral dirigida a la neteja de places de la ciutat
per a usuaris/àries en actiu o bé en estadi de precontemplació.
PROJECTES DE PREVENCIÓ
Programa de Prevenció

Programa que té com a objectiu la formació de pares i
mares, professionals de l’àmbit educatiu, la intervenció
en joves en l’àmbit escolar o en espais d’oci per tal d’orientar, facilitar i propiciar la detecció precoç i la reducció
de riscos associats al consum
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AIDE, Associació d’Intervenció
en Drogodependències d’Egara
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C. Aribau 154 3r
08036 Barcelona
T. 932 371 376
F. 932 181 379
info@fambitprevencio.org
www.fambitprevencio.org

Àmbit Prevenció té com a finalitat millorar la qualitat de
vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social.

Associació
ATRA
lla la inserció sociolaboral a partir de diferents activitats
motivacionals, prelaborals i laborals. Tramitació i gestió de
RMI, orientació laboral, Itineraris d’inserció, Plans d’Ocupació, activitats ocupacionals o prelaborals, activitats motivacionals i accions per beneficiaris de RMI (tallers).

PROJECTES ASSISTENCIALS
Local Robadors

PROJECTES DE PREVENCIÓ

Espai d’acollida i atenció socio-sanitària per usuaris de
drogues en actiu. S’ofereix el programa d’intercanvi de xeringues, atenció sanitària i social, activitats motivacionals.
Treballa un equip d’educadors de salut, treballador social i
sanitaris.

Àmbit Jove

Programes de prevenció en medi obert

Programes d’atenció sanitària, intercanvi de xeringues en
medi obert i educadors de salut a Trinitiat Vella, a Ciutat
Vella i al Baix Llobregat.
Pis d’urgències socials. Programes d’adherència al
tractament

Recurs adreçat a persones amb HIV i drogodependents
on s’ofereix un tractament assistencial amb acompanyaments sanitaris en tot del procés d’inici de tractament,
custòdia de medicació, tractaments directament observats, atenció social i programa sense sostre. Facilita un llit
a població amb moltes dificultats per seguir el tractament.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Programa d’inserció laboral amb usuaris en actiu

Programa adreçat a usuaris/àries de drogues on es treba-

Programa d’informació, orientació i atenció a joves consumidors de drogues. S’imparteixen tallers adreçats als
menors sancionats per consum i/o possessió de drogues
il·legals. Així mateix es forma a joves com a promotors de
salut entre els seus iguals. Es realitza una tasca de prevenció comunitària amb el disseny i implantació a la comunitat d’actuacions preventives i de disminució de danys en el
consum de substàncies entre els joves.

C. Gran de Gràcia,
núm. 239, 1r 1a
08012 Barcelona
T. 932 376 824
F. 932 374 291
grupatra@grupatra.org
www.grupatra.org

Associació que treballa per al tractament, l’atenció sanitària i la reinserció, segons plans i àmbits d’intervenció, de totes les persones amb problemàtiques socials
que necessiten especial atenció, donant prioritat a les
derivades de les addiccions i de la salut mental, així
com aquelles que generen especial marginació i manca
d’adaptació social, per a la millora de la salut i la qualitat
de vida i, facilitar la integració de les persones en el seu
entorn comunitari.
PROJECTES ASSISTENCIALS
La Coma

Comunitat Terapèutica d’alta intensitat per persones
afectades de conductes addictives i drogodependència
de llarga evolució que precisen d’un abordatge global
de deshabituació i de rehabilitació social. El programa
terapèutic es fonamenta en l’ingrés i permanència voluntaris, motivació activa per part del drogodependent
en el seu propi procés de tractament, la intervenció socioeducativa i socioterapèutica, la teràpia ocupacional,
la teràpia individual, grups terapèutics, educatius i de
reflexió, control mèdic i atenció personalitzada. Es realitzen activitats d’ergoteràpia, laborteràpia, d’autogestió
econòmica, de temps lliure i grups de gènere, de prevenció de recaigudes, d’educació per a la salut, d’habilitats socials, arteràpia i iogateràpia.

Egara

Recurs urbà de reinserció i tractament per a persones
amb problemàtica addictiva que han finalitzat un procés
de Comunitat Terapèutica (CT) o bé que sense haver
passat per una CT, necessiten un recurs assistencial en
medi urbà, per assolir el canvi en el seu estil de vida. El
programa està orientat a facilitar i promoure la inserció i
total integració de les persones amb conductes addictives. Proporciona als usuaris les condicions de vida normalitzades en medi urbà, i en un marc de relació d’ajuda
i suport necessaris, per consolidar la seva autonomia
personal i total inclusió social.
Servei de Prevenció de les Addiccions Integral

Recurs municipal ubicat al municipi d’El Prat de Llobregat, educatiu i terapèutic, d’estada diürna i continuada,
destinat a la rehabilitació de persones afectades de
consum de drogues i altres addiccions, en actiu o no.
El recurs ofereix programes diferents en funció de les
necessitats de la persona: programa lliure de drogues i
alcohol, programa de tardes en companya (calor cafè),
programa de suport a la vida autònoma, servei d’atenció
i assessorament, servei d’atenció al jove i l’adolescent i
servei d’atenció a les famílies.
Programa de suport a la vida autònoma

Programa ambulatori de suport i acompanyament que
té per objectiu ajudar a assolir l’autonomia que permeti
el manteniment d’un estil de vida saludable i la total in-
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Àmbit
Prevenció
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ALTRES RECURSOS
Curs de Formació de Voluntaris en
Drogodependències i Salut

Programa dirigit a la formació de persones
que vulguin col·laborar com a voluntaris a
centres d’atenció a les drogodependències.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’Associació ATRA té un programa de
grups formatius i informatius per a familiars de persones amb conducta addictiva.
Són grups dirigits per un psicòleg i un treballador social.

Associació
Centre Assistencial CANAAN
C. Muralla 42
17820 Banyoles
T. 972573022
F. 972582757
centrecanaan@gmail.com
www.centrecanaan.org

Associació sense ànim de lucre que realitza un programa integral de desahabituació i inserció sòcio-laboral
a persones amb problemes de drogodependències i/o
altres patologies associades.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Pis 1

Pis de suport a l’autonomia de la llar per a persones amb
patologia dual on s’ofereix: suport, seguiment i control
de l’autonomia de la vida diària, seguiment i suport laboral en centres especials de treball o prelaborals, control del seguiment psiquiàtric i atenció psicològica.
Pis d’inserció Canaan

Pis d’inserció socio-laboral per a homes que han passat
la primera fase de deshabituació del programa i tenen
treball. Es duu a terme un control de l’abstinència, seguiment i inserció laboral, atenció i seguiment mèdic i
psicològic i seguiment social.
Centre Baldiri Reixach

Centre de deshabituació a les drogodependències dirigit
a homes majors d’edat derivats pels diferents CAS amb
l’objectiu de fomentar l’autonomia, controlar i treballar
amb l’abstinència (tallers de prevenció de recaigudes,
assertivitat, teràpies individuals psicològiques, etc.),
activitats formatives i laborals i assessorament i seguiment social.

PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
L’encant Reciclate Serveis I Instal·lacions, e.i, S.L

Empresa d’inserció per a persones considerades en risc
d’exclusió social segons els serveis socials competents
on s’ofereix: formació laboral, prospecció d’empreses,
activitat relacionada amb la venda d’objectes de segona
mà i restauració de mobles.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’Associació Canaan ofereix orientació i informació individualitzada del programa que estan realitzant els usuaris als seus familiars. Per altra banda s’estipulen unes
sessions presencials per millorar la intervenció duta a
terme per l’associació, resoldre dubtes, etc.
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tegració a la societat de les persones que
presenten dificultats en la seva inclusió
social i laboral. El programa inclou tutories de suport a la reinserció sòcio-laboral,
grup d’habilitats socials, orientació i assessorament psicològic individual i familiar, prevenció de recaigudes, grup d’autoajuda visites a domicili i tutories de suport
per a la gestió del temps lliure.
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C. Pintor Serrasanta,
número 15 A – 1º 5ª
08860 Castelldefels
T. 936 645 968
F. 936 649 779
comunicacion@dianova.es
www.dianova.es

ONG que contribueix al desenvolupament social a través
de programes de joventut, educació i addiccions, amb la
missió de desenvolupar accions i programes que contribueixin activament a l’autonomia personal i al progrés
social.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Can Perellada

Comunitat Terapèutica dirigida a homes i dones adults
amb problemes d’addicció a una o més substàncies tòxiques (politoxicomania i alcohol). Realitza un programa
d’una durada mínima de 6 mesos que inclou l’acollida,
consolidació, pre-reinserció i reinserció, a través de teràpia ocupacional (tallers) i activitats grupals i individuals
en l’àmbit terapèutic i educatiu.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Tractament post-residencial.

Servei de seguiment individual dirigit als usuaris/àries que
han realitzat un programa en Comunitat Terapèutica. Es
realitzen sessions psico-terapèutiques individuals periòdiques i analítiques per al control del consum.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Programa que té com a objectiu motivar i donar eines de
suport a les famílies per a que acompanyin en el procés
educativo-terapèutic al seu familiar.

Associació
EGUEIRO
Apartat de Correus
número 258
Valls, Tarragona
T. 977 600 519
F. 977 600 179
egueiro@egueiro.org
www.egueiro.org

Entitat que ofereix una atenció residencial professionalitzada a les persones que presenten problemàtiques
d’addicció, mitjançant un programa terapèutic individualitzat, orientat a l’extinció de les conductes addictives i
la millora de la salut de l’usuari. Els centres reprodueixen
un espai socioeducatiu constituït amb finalitat terapèutica, on es fa èmfasi en el grup i incentivant la participació activa de l’usuari.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Masia Voltes

Comunitat terapèutica de llarga estada per a persones
amb problemes de conductes addictives a diverses drogues ubicada a Tarragona. El treball es realitza des d’un
abordatge integral del resident segons el model biopsico-social.
Masia Santa Agnès

Comunitat terapèutica de llarga estada per a persones
amb problemes de conductes addictives a diverses drogues ubicada a Tarragona. El treball es realitza des d’un
abordatge integral del resident segons el model biopsico-social.
Mas dels Frares

Comunitat terapèutica de llarga estada per a persones
amb problemes de conductes addictives a diverses drogues ubicada a Tarragona.

Torreblanca

Comunitat terapèutica de llarga estada per a persones
amb problemes de conductes addictives a diverses drogues ubicada a Tarragona. El treball es realitza des d’un
abordatge integral del resident segons el model biopsico-social.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Pis de Valls

Pis de suport a la reinserció ubicat a Tarragona per a
persones que han passat per la comunitat terapèutica,
on es realitza tractament i prevenció de recaigudes.
Pis Castells

Pis de suport a la reinserció ubicat a Tarragona per a
persones que han passat per la comunitat terapèutica,
on es realitza tractament i prevenció de recaigudes.
Pis Layret

Pis de suport a la reinserció ubicat a Tarragona per a
persones que han passat per la comunitat terapèutica,
on es realitza tractament i prevenció de recaigudes.
Pis Cal Bonet

Pis de suport a la reinserció ubicat a Tarragona per a
persones que han passat per la comunitat terapèutica,
on es realitza tractament i prevenció de recaigudes.
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Associació
Dianova España
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C. Via Laietana 54, 1a
08003 Barcelona
T. 932 682 222
F. 933 100 483
estrep@sinergia.org
www.sinergia.org

L’Associació Estrep de la Fundació Mercè Fontanilles,
promociona el voluntariat i la iniciativa social, fomenta
la creació de recursos socials d’atenció a les drogodependències i altres col·lectius, i constitueix un espai de
cooperació i de coneixement.

Associació
rauxa
C. Dr. Rizal, 14 baixos
08006 Barcelona
T. 934 156 298
F. 932 372 086
asrauxa@rauxa.org
www.rauxa.org

Entitat sense ànim de lucre i declarada d’Utilitat Pública
que des de l’any 1989, treballa en l’atenció sòciosanitària
integral de persones sense llar amb alcoholisme crònic i
altres dependències.

Reinserció Social o Pisos terapèutics

Programa que compta amb 8 pisos on es realitza la reinserció i l’adaptació a una convivència amb capacitat per
detectar els símptomes i signes de desestabilització de la
malaltia i aplicar les estratègies de prevenció de recaigudes.

PROJECTES ASSISTENCIALS

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Comunitat terapèutica

Grup d’ajuda mútua de familiars de drogodependents
que es reuneixen una vegada al mes per tal de compartir
experiències i vivències en quant a l’afectació de la drogodependència dels seus familiars.

Recurs ubicat a Barcelona on es realitza la deshabituació
i rehabilitació de persones alcohòliques indigents, mitjançant teràpia individual i grupal i treballant pel desenvolupament de les habilitats de convivència, els hàbits laborals,
així com les activitats lúdiques i les aficions personals.
Furgoneta

S’ofereixen sis llits per pernoctar a homes majors de 18
anys alcohòlics indigents situats al voltant de l’estació de
Sants de Barcelona. És el mitjà de captació i motivació per
iniciar el tractament.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Reinserció laboral

Programa de reinserció a través de la Cooperativa Rauxa on es realitzen treballs de pintura i paleta, i el restaurant La Terrasseta per persones que han passat per
les fases anteriors.
Alta i manteniment

Abstinència total de drogues i conductes addictives i
canvi d’estil de vida.

PROJECTES DE PREVENCIÓ
Cursos de coneixements bàsics
d’alcoholisme i tabaquisme

Tallers d’alcoholisme per a professionals, voluntaris/àries.
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Associació
estrep
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C. Xifré 54, principal
08026 Barcelona
T. 934 551 662
F. 934 550 319
forma21@forma21.com
www.forma21.com

ATart, Associació Tramuntana
d’Ajuda i Reinserció del Toxicòman

Entitat sense ànim de lucre ubicada a Barcelona que té
com a objectiu afavorir la integració, atenció, promoció,
reinserció, prevenció i recuperació de persones en situació
de risc o exclusió social mitjançant programes i recursos
específics i professionalitzats.

Pis de reinserció Clot

PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Pis de suport social “Brusi”

Programa que consta d’una reunió mensual amb la psicòloga per tal de parlar de temes que preocupen a les
famílies dels usuaris ingressats, pors, dubtes, maneres
d’afrontar el procés, etc.

Primera fase del tractament de reinserció socio-laboral en la
qual es persegueix consolidar l’abstinència i hàbits de vida
quotidians i començar a treballar en les dificultats personals
i socials que té cada usuari de cara a la seva reinserció.
Pis de suport social “Eixample”

Habitatge en règim residencial de la segona fase del programa de reinserció dirigit a persones que han realitzat
tractament i estan actualment lliures de drogues.
Pis de reinserció Lepanto

Habitatge en règim residencial de la segona fase del programa de reinserció dirigit a persones que han realitzat
tractament i estan actualment lliures de drogues. Així
mateix s’insisteix en la preparació per a la vida laboral,
sigui en activitats formatives o en la recerca d’ocupació i
manteniment d’una feina estable.

Habitatge en règim residencial de la tercera fase del programa de reinserció dirigit a persones que han realitzat
tractament i estan actualment lliures de drogues. Es proporciona una tutela mínima.

C. Rutlla 174-176, 1r F
17003 Girona
T. 872 080 350
F. 972 411 876
atart@grupatra.org
www.grupatra.org

Entitat sense ànim de lucre, dedicada al tractament, l’atenció sanitària i la reinserció, segons plans i àmbits d’intervenció, de totes les persones amb problemàtiques socials
que necessiten especial atenció, donant prioritat a les
derivades de les addiccions i de la salut mental, així com
aquelles que generen especial marginació i manca d’adaptació social, per a la millora de la salut i la qualitat de vida,
i facilitar la integració de les persones en el seu entorn comunitari. Està declarada d’utilitat pública des de 1999.

Programa de suport a la vida autònoma

Programa ambulatori de suport i acompanyament que
té per objectiu ajudar a assolir l’autonomia que permeti el
manteniment d’un estil de vida saludable i la total integració
a la societat de les persones que presenten dificultats en la
seva inclusió social i laboral. El programa inclou tutories de
suport a la reinserció sòcio-laboral, grup d’habilitats socials,
orientació i assessorament psicològic individual i familiar,
prevenció de recaigudes, grup d’autoajuda visites a domicili i
tutories de suport per a la gestió del temps lliure.

PROJECTES ASSISTENCIALS
CT Can Serra i CT Can Prat

Comunitats terapèutiques ubicades a les comarques de
Girona per a la rehabilitació de persones drogodependents,
quan es requereix d’una intervenció àmplia i intensiva sobre
la conducta addictiva i els problemes que genera. Es realitzen
intervencions socioeducatives, teràpia ambiental, teràpia
ocupacional, teràpia individual i grupal, prevenció de recaigudes, grups d’habilitats socials, activitat física i esport, etc.
Pis de reinserció Girona

Programa orientat a facilitar i promoure la inserció i total
integració de les persones amb conductes addictives de
llarga evolució que han finalitzat un procés a la Comunitat
Terapèutica o que poden demostrar un temps d’abstinència, necessiten un recurs assistencial, en medi urbà, per
assolir el canvi en el seu estil de vida. Proporciona condicions de vida normalitzades en un medi urbà, dins un
marc de relació d’ajuda i suport, per tal de consolidar la
seva autonomia personal i la inclusió social.

ALTRES PROJECTES
Curs de Formació de Voluntaris en Drogodependències i Salut

Programa dirigit a la formació de persones que vulguin
col·laborar com a voluntaris a centres d’atenció a les
drogodependències.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Programa d’atenció familiar integrat per un abordatge individual i un grupal, on cada família en funció de les seves
necessitats i interessos s’inclou en un dels dos mòduls o als
dos. A l’atenció individual es tracta la problemàtica concreta
que pugui estar afectant a família, aquesta disposa de tantes
sessions com el professional i la família creguin necessàries
i obert a un seguiment telefònic si es valora convenient. Pel
que fa a l’atenció grupal es porta a terme amb una periodicitat mensual i es combina la presentació de temes a tractar
amb l’aportació de temes que les famílies sol·liciten.
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Associació
Social Forma 21

CECAS
Centre Català de Solidaritat
Fundació privada sense ànim de lucre que es dedica a
l’atenció de persones drogodependents, especialment
aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb
tractaments biopsicosocials i reeducatius considerant
les patologies derivades. S’atén tant a la persona com el
seu entorn familiar.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Unitat d’acollida Can Puig

Centre residencial per a dones Tarragona

Grup de Patologia Dual

Comunitat terapèutica adreçada a dones amb problemes
amb l’alcohol i/o altres drogues que ofereix un marc educatiu i formatiu que ajuda a desenvolupar la capacitat de
decisió i resposta de l’usuari davant les dificultats, augmentant així el seu sentiment de seguretat i estabilitat.
Els usuaris participen en grups terapèutics, reben seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat i realitzen
activitats ocupacionals, formatives i de lleure.

Recurs que garanteix un tractament integral de les persones amb una malaltia mental que, a més, consumeixen drogues de forma addicta. S’ofereixen serveis de
tallers de manualitats i seminaris d’educació per la salut.

Recurs adreçat a homes que suposa un pas previ per
anar a la C.T Can Puig així com l’acompanyament en la
fase de reinserció social. Ofereix un marc educatiu i formatiu que ajuda a desenvolupar la capacitat de decisió
i resposta de l’usuari davant les dificultats, augmentant
així el seu sentiment de seguretat i estabilitat. Els usuaris
participen en grups terapèutics, reben seguiment mèdic,
psicològic i social individualitzat i realitzen activitats
ocupacionals, formatives i de lleure.

Centre de Dia

Comunitat Terapèutica Can Puig

CAS CECAS

Recurs adreçat a homes amb problemes amb l’alcohol
i/o altres drogues que han realitzat un procés a la Unitat
d’Acollida de Can Puig. Ofereix un marc educatiu i formatiu que ajuda a desenvolupar la capacitat de decisió
i resposta de l’usuari davant les dificultats, augmentant
així el seu sentiment de seguretat i estabilitat. Els usuaris
participen en grups terapèutics, reben seguiment mèdic,
psicològic i social individualitzat i realitzen activitats
ocupacionals, formatives i de lleure.

Recurs adreçat a les persones que volen abandonar l’alcohol i/o les drogues il·legals però que, per les seves característiques no necessiten un tractament més intensiu.
Els usuaris/àries reben suport mèdic, psicològic i social
mitjançant entrevistes periòdiques i la participació en
grups terapèutics. Es realitza desintoxicació farmacològica i un tractament de manteniment si cal. S’inclou un
grup específic d’alcoholisme.

Espai estructurat que permet a les persones drogodependents abandonar la substància a la que són dependents a través d’activitats terapèutiques, formatives,
ocupacionals i lúdiques. El recurs ofereix teràpies individuals i/o grupals, tallers de manualitats, repàs escolar,
esport, tallers de laborteràpia, educació per la salut, administració de medicació, controls analítics per la detecció de consums entre altres.

Pis Cervantes

Recurs on s’acompanya les persones que fan el procés
de reincorporar-se gradualment a la vida familiar i al
món laboral, i es vetlla perquè adquireixin un estil de
vida autònom i responsable tot mantenint-se abstinents
de les drogues. S’adreça a aquells usuaris que han finalitzat el procés en la Comunitat Terapèutica de CECAS.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

CECAS realitza un treball a nivell familiar que s’inicia en
el mateix moment en que un usuari accedeix a un recurs
de l’entitat. La participació de la família es concreta en
un suport terapèutic que es realitza a partir de sessions
individuals, sessions resident/família, teràpia grupal
(grup famílies nois/es acollida, grup famílies nois/es comunitat terapèutica, grup famílies noies/es reinserció,
grup de parelles).
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C. Banys Nous 16, 2n 1a
08002 Barcelona
T. 933 177 438
T. 933 177 820
F. 933 428 941
info@cecasfundacio.cat
www.cecasfundacio.cat
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C. Via Laietana 54, 1a
08003 Barcelona
T. 932 682 222
F. 933 100 483
fcv@sinergia.org
www.sinergia.org

Fundació que ofereix serveis d’atenció a les persones en
l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord amb
les seves necessitats. Orienta les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat
integradora de la comunitat i proveeix d’equipaments i
serveis, amb un equip interdisciplinari de professionals
especialitzats i cercant la complementarietat entre l’entitat i les diferents xarxes del sistema de benestar.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Pisos Sant Martí I-II

Servei residencial ubicat a la ciutat de Barcelona per a
persones en tractament per drogodependències on
s’ofereixen serveis d’inserció social, intervenció educativa, psicològica i social.
Recurs Residencial Sant Martí

Servei residencial per a persones amb drogodependències
en compliment de mesures judicials. S’ofereixen serveis
d’inserció social, intervenció educativa, psicològica i social.
Servei de suport a Medi Obert

Recurs que ofereix atenció psicològica i social a persones
en tractament per drogodependències que es troben privades de llibertat.

fundació
font picant
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Ofereix orientació, informació i col·laboració amb les famílies de les persones en tractament: una reunió familiar
a l’inici del tractament i, segons l’evolució, reunions periòdiques amb la família o en situacions de crisi.

C. Còrsega 528,
Escala Dreta, 1r-3a
08025 Barcelona
T. 934 353 819
F. 934 360 013
fundacion@fontpicant.com
fontpi@suport.org
www.fontpicant.com

Els objectius de la fundació són la defensa, assistència,
formació i rehabilitació de persones amb problemes de
marginació social per consum de drogues i/o alcohol,
així com tot el conjunt d’accions tendents a la seva plena
integració en la societat.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Sant Miquel Maifré

Comunitat terapèutica que ofereix un programa de tractament integral realitzat per un equip disciplinar i dirigit a
persones amb dependència a substàncies que no aconsegueixen l’abstinència després de diversos intents de tractament ambulatori o no tenen la suficient contenció per
realitzar-la. Es treballa amb una valoració i estudi psicodiagnòstic/psiquiàtric, en el tractament mèdic, d’infermeria
i psicològic, en reunions de psicoteràpia grupal, grups de
motivació, accions-tallers de cognitivitat i memòria i en
activitats formatiu-terapèutiques com habilitats de comunicació, educació física o informàtica.

PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Servei de Suport Sagrada Família

El servei s’adreça a persones adultes en risc d’exclusió
social per consum i/o dependència a substàncies psicotròpiques. En coordinació amb la Xarxa de CAS de
Catalunya per l’admissió de persones, el recurs tramita
per a la seva acollida o derivació. Així mateix realitza un
seguiment post-comunitat terapèutica per a la inserció
sociolaboral i s’ofereix un servei a les a les famílies.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Es realitza un treball amb la família de la persona usuària que es troba en tractament, d’una banda informatiu
i d’altra apaivagador de les angoixes. Segons el cas es
fa treball conjunt, a través de reunions de psicoteràpia
amb familiars i usuari/ària.
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fundació
ciutat i valors
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C. Teodora Lamadrid,
número 47, baixos
08022 Barcelona
T. 934 178 500
F. 934 184 563
info@esportsalus.org
www.fundacioesportsalus.org

La Fundació té com a objectiu, el disseny i la prestació de
programes de formació, prevenció, assistència i reinserció
en els àmbits psicològic, mèdic i social per la millora de la
salut i la qualitat de vida. Així mateix treballa pel foment i
la pràctica de l’activitat esportiva amb nens, joves i adults
com a eina de prevenció i reinserció social i d’altres en funció de les necessitats detectades en aquests col·lectius i
que l’entitat decideixi realitzar.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Suport als professionals del DAE de Quatre Camins

Treball d’acompanyament i mediació entre els professionals del DAE i els interns en el seu procés de deshabituació del consum de tòxics.
PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Programa esportiu

Programa esportiu de promoció de la salut i d’integració
social destinat a persones consumidores, abstinents i en
procés de deshabituació.
PROJECTES DE PREVENCIÓ
Formació per a tècnics de l’esport i del lleure

Sensibilització i aportació d’eines i estratègies per tal que
els tècnics esportius i de lleure (estudiants de titulacions
esportives o professionals ja en actiu) actuïn com a agents
de prevenció i salut.

Fundació Gresol
Projecte Home Catalunya
EP@ Esport escolar i Prevenció

Programa destinat a mestres i professors d’Educació Física de Catalunya per tal de fer prevenció des de
l’esport escolar. El programa consta d’ enviament de
materials,propostes de treball, recursos... per treballar des
de l’esport escolar via correu electrònic. Suport i assessorament on line en casos de sospita de conductes de risc.
De marxa fent esport

Promoció d’activitats esportives com a alternativa d’oci
saludable per a adolescents de 4t ESO de barris desfavorits de Barcelona. Es tracta de realitzar sortides didàctiques des de l’àrea d’educació física, xerrades interactives
sobre promoció d’oci saludable, programa esportiu jove en
horari extraescolar en instal·lacions esportives municipals
i sortides d’esport urbà. Formació dels tècnics esportius
municipals que intervindran amb els nois i noies.
Guia de recomanacions per a la implementació dels
Programes Educatius a Menors (PEM)

Guia per a aplicar protocols d’intervenció breu en joves
que opten per una mesura educativa alternativa a la sanció per tinença o consum de drogues destinat a tècnics de
drogues dels diferents municipis de Catalunya.

C. Gran Via
núm. 204, bis local 7
08004 Barcelona
T. 932 989 875
F. 932 989 243
info@projectehome.org
www.projectehome.org

ONG que promou l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant per al tractament i la prevenció de les
drogodependències i altres conductes d’addicció. És un
programa terapèutic i educatiu, voluntari, aconfessional, no lucratiu i que rebutja qualsevol tipus de violència,
obert i adreçat també a l’atenció de les famílies. Forma
part de l’Asociación Proyecto Hombre, d’àmbit estatal.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Comunitat Terapèutica

Comunitat terapèutica que ofereix un programa sociosanitari, educatiu i terapèutic per a la rehabilitació i
integració social de les persones drogodependents. El
recurs s’adreça a homes i dones majors d’edat, policonsumidores de llarg recorregut, amb una alta desestructuració personal, social i laboral i amb necessitat d’atenció continuada.
Programa Nocturn

Programa ambulatori específic per a persones majors
d’edat amb dependència o abús de la cocaïna, l’alcohol
i ludopaties i que requereixen fer compatible l’horari laboral amb el tractament.
Projecte Jove

Programa terapèutic i educatiu per a adolescents entre
13 i 23 anys que presenten algun problema associat al
consum de drogues amb consum problemàtic d’alcohol

i altres drogues. S’ofereix un centre de dia i grups de suport. L’activitat principal és a les tardes, compatible amb
l’horari acadèmic o laboral.
Acollida

Espai d’intervenció grupal per a mantenir la motivació
per iniciar o reprendre el tractament, per a persones
drogodependents que no poden iniciar el tractament
per situacions com: llista d’espera per a optar a una plaça residencial, patologia psiquiàtrica no compensada,
en procés de desintoxicació, interrupció del tractament
per malaltia, o altres circumstàncies.
PROJECTES DE PREVENCIÓ
A temps

Programa de prevenció selectiva per a famílies que té
com a objectiu fomentar i aportar els coneixements
i eines necessàries per a prevenir conductes de risc.
S’adreça a pares i mares amb fills adolescents entre 12
i 18 anys, que ja han iniciat el consum de drogues o es
relacionen en entorns i col·lectius de risc.
Entre tots

Programa de prevenció universal a les escoles, amb alumnes de l’ESO, pares i mares i professorat que promou
habilitats i hàbits personals que permeten als joves allunyar-se del consum de drogues i altres conductes de risc.

29 | Guia d’entitats de la FCD

Fundació
Esportsalus

Programa de prevenció selectiva per a adolescents i joves que té com a objectiu informar, formar i supervisar als educadors i professors en els primers consums dels joves.
S’adreça a nois i noies entre 16 i 21 anys, susceptibles de trobar-se en risc d’exclusió social, consumidors de drogues legals sense arribar al criteri d’abús segons el DSM-IV i que
inicien l’experimentació de drogues il·legals.
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Rompecabezas on-line

Plataforma de formació on-line, on oferim
un curs de prevenció selectiva en drogodependències. S’adreça a educadors, docents i mediadors que treballin amb adolescents en risc.
Prevenció indicada

Intervencions de durada i intensitat variable amb la finalitat d’encaixar amb les
autèntiques necessitats educatives dels
adolescents, les seves famílies i el professorat. S’adreça a adolescents amb risc
d’exclusió social.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Programa que ofereix pautes d’actuació
per a recolzar el canvi dels usuaris/àries,
i ajudar a tot el sistema familiar a reorganitzar i millorar les seves relacions de forma gradual. Entre les activitats més destacades s’ofereixen grups d’ajuda mútua,
grups de comunicació, escola de pares,
assessorament individualitzat, atenció
telefònica, grups específics per a les parelles i assemblees informatives.

Fundació
Salut i Comunitat
C. Ali-Bei 25, 3er
08010 Barcelona
T. 932 440 570
F. 932 440 573
dtpp@fsyc.org

La Fundació Salut i Comunitat és una organització sense
ànim de lucre, d’àmbit estatal i amb projecció internacional. Té una sòlida i àmplia experiència en el foment, creació i gestió de serveis de qualitat destinats al tractament,
prevenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques
socials i sanitàries. Va ser creada el 1997, com a evolució
de l’Associació Benestar i Salut, fundada el 1989.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Can Coll

Comunitat terapèutica ubicada a la província de Barcelona per a persones amb problemes de drogodependència, on es realitza psicoteràpia individual i grupal, atenció mèdica i educativa.

Serveis d’Atenció Psicosocial

Centre de tractament ambulatori d’atenció a drogodependents reclusos per a homes de Barcelona. Es tracta
amb persones amb dependència de l’alcohol i altres drogues. Psicoteràpia individual i grupal, visites mèdiques,
control d’analítiques.
Programa DAE: Intervenció amb drogodependents

Programa d’atenció a drogodependents reclusos al centre penitenciari Ponent de Lleida
Programa PAIT: Programa d’Adhesió Integral al
Tractament

Programa d’atenció i suport psicosocial, sessions de
grups i tallers d’informàtica per a persones afectades
pel VIH/Sida i familiars.

Riera Major

Comunitat terapèutica ubicada a la província de Girona
per a persones amb problemes de drogodependència,
on es realitza psicoteràpia individual i grupal, atenció
mèdica i educativa, i un programa per a les famílies.
CAS del Centre Penitenciari de Brians 1 i 2

Servei que ofereix un programa d’atenció a drogodependents reclusos al centre penitenciari Brians 1 i 2 de
Barcelona. Es realitza una intervenció bio-psico-social i
educativa, amb dinàmiques grupals i individuals.
Centre de Dia

Recurs que es dirigeix a l’atenció de les persones drogodependents mitjançant dinàmiques de grup educatives,
esport i programa de reinserció laboral.

PROGRAMES D’INCORPORACIÓ SOCIAL
Residència urbana “Teodoro Llorente”

Pis ubicat a la ciutat de Barcelona dirigit a la reinserció
de persones amb problemes de drogodependència, on
es realitzen tutories individuals, tallers de reinserció laboral i social i grups terapèutics.
Residència urbana Rubió i Ors

Pis ubicat a la ciutat de Barcelona dirigit a la reinserció
de persones amb problemes de drogodependència, on
es realitzen tutories individuals, tallers de reinserció laboral i social i grups terapèutics.
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Rompecabezas

Pis adreçat a persones recluses i ex-recluses que ofereix
serveis d’allotjament, manutenció, atenció social, educativa i psicològica i un programa d’inserció sòcio-laboral.
Taller sòcio-laboral per a la inserció de persones
drogodependents

Recurs d’inserció mitjançant tècniques de manualitats
adreçat a persones amb dependència de l’alcohol i altres
drogues. S’ofereixen tutories individuals, aprenentatge
de la tècnica de marqueteria i dinàmiques grupals.
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Servei Tutelar “Amb tu”

Servei d’atenció personal, cura, integració social i millora
de la qualitat de vida de les persones incapacitades per
via judicial. Atén persones amb problemes de drogodependència i/o amb capacitat física i/o mental limitada.

Grup per la reinserció
i inserció social (AEC GRIS)
C. Veguer,
núm. 1-3, entresòl
08002 Barcelona
T. 933 192 736
F. 933 150 482
aec-gris@aec-gris.org
www.aec-gris.org

La missió d’AEC-GRIS consisteix en desenvolupar una feina
de recolzament i tractament sanitari i psicològic a les persones amb problemes de conductes addictives i als seus
familiars, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida
i disminuir els danys associats al consum, i crear recursos
per la inclusió socio-laboral d’aquests col·lectius en risc
d’exclusió social.
PROJECTES ASSISTENCIALS
Granja Escola Castellón

Tallers de prevenció de drogues dirigits a joves escolaritzats (escoles i instituts).

Comunitat terapèutica per a persones que tenen problemes d’addicció que treballa la deshabituació i la rehabilitació física i psicològica en un règim residencial de llarga
durada. Es treballa des d’una òptica bio-psico-social tot
procurant canvis d’estil de vida a través de l’adquisició
d’hàbits i responsabilitats, independència i autonomia,
establiment de relacions personals basades en el respecte, la convivència i la responsabilitat i la iniciació del
pla de reinserció en el medi social.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL

Des dels serveis d’atenció psicosocial (consulta ambulatòria) s’atén a les famílies mitjançant teràpia familiar i
també psicoteràpia grupal per a familiars de persones en
tractament de drogodependències.

Programa de suport a la prestació sociosanitària:
Pis terapèutic urbà de reinserció social

PROJECTES DE PREVENCIÓ
EPF: En Plenes Facultats

Servei d’assessorament a estudiants universitaris que
tracta la formació de voluntaris, consultes online i creació de materials de prevenció.
Pack Escoles

Recurs orientat a la reinserció social i laboral que dóna
continuïtat al procés desenvolupat a la Comunitat Terapèutica Granja Escola Castellón. Es realitzen activitats
d’Inserció laboral i social, teràpia psicològica individual i
socio-teràpia, formació, treball educatiu del temps lliure i
oci i treball de l’autogestió econòmica, entre d’altres.

PROJECTES DE PREVENCIÓ
Programa de Reducció de Danys de L’Hospitalet de
Llobregat.

Servei adreçat a disminuir els riscos derivats del consum
abusiu de drogues, la morbiditat i la mortalitat, prevenir
malalties, afavorir l’accessibilitat als serveis assistencials i millorar la qualitat de vida dels consumidors/es de
drogues en actiu. S’ofereixen programes d’intercanvi de
xeringues, Tallers FUA, acompanyaments a usuaris/es,
counselling, derivacions, mediació de conflictes, prevenció i dinamització comunitària i prospecció territorial per
a un treball amb la comunitat.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Espai destinat a atendre les necessitats d’aquelles famílies i usuaris/àries que requereixin comptar amb un suport i acompanyament psicològic una vegada finalitzat el
procés ja sigui en la Comunitat Terapèutica Granja Escola
Castellón o en el pis terapèutic.
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Pis d’inserció per a persones recluses i ex-recluses

IPSS
Institut per a la Promoció Social i de la Salut
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C. Vallirana, 61
08006 Barcelona
T. 932 021 616
F. 932 184 002
ipss@ipss-online.org
www.ipss-online.org

Entitat sense ànim de lucre que es dedica al disseny i la
gestió de programes, centres i serveis en els camps de les
persones grans, les dones, la infància i l’adolescència, les
persones amb problemes de drogodependències, les persones amb discapacitats, les persones en situació d’exclusió social, les persones i col·lectius que pertanyen a minories ètniques i culturals, així com altres col·lectius especials.

PROJECTES D’INCORPORACIÓ SOCIAL

PROJECTES ASSISTENCIALS

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

CAS El Prat

Línia Verda. Servei d’informació i orientació sobre alcoholisme i altres drogodependències dirigit a persones
amb problemes de drogodependències, familiars o amics
i professionals a través de l’ atenció telefònica 93 412 04
12, online i acollida presencial immediata.

Centre ambulatori integrat a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya que atén a
residents municipis del Prat de Llobregat amb problemes de
drogues i alcohol que desitgen iniciar tractament. S’ofereixen programes de manteniment amb metadona, lliure de
drogues, d’alcoholisme i programes d’atenció a familiars.
Centre de Dia

Recurs ubicat a Sant Adrià del Besos que ofereix atenció
global individualitzada a través d’un conjunt d’activitats de
caràcter sòcio-educatiu que faciliten la millora global de la
salut i l’abandonament de pràctiques de risc. Es treballa a
través d’espais alternatius al carrer, programes d’higiene i
salut, suport social, etc.

Programa Situa’t

Programa ubicat al barri de la Mina del municipi de Sant
Adrià del Besòs que ofereix assessorament i acompanyament a la inserció sòcio-laboral per a persones amb problemes de drogodependències en procés de tractament o
en seguiment.
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