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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 22 entitats, representant així legítimament l’àmbit català de
les drogodependències.
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.
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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Entitats membres
























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
Àmbit Prevenció
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
ATRA Associació
CECAS, Centre Català Solidari
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 2011 s’ha incorporat una nova entitat a la FCD:
 APDO, Associació de Pacients Dependents dels Opiacis

2

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011
FEDERACIÓ CATALANA DE DROGODEPENDÈNCIES

Membres de la Junta Directiva

Presidència: Felisa Pérez – Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
Vicepresidència: Mercè Cervantes – Associació ATRA
Secretària: Maite Tudela – Fundació Salut i Comunitat
Tresorer: Toni Tort – Dianova
Vocal: Anna Altabàs - Àmbit Prevenció
Vocal: Elvira Bartolomé – Fundació font Picant
Vocal: Esther Henar - Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
Vocal: Mercedes Galán – Projecte Home
Vocal: Isabel Marquès - Associació ALBA
Vocal: Maruja Rambla – Associació ALBA
Vocal: Judith Sanjuán – ATART

La Junta Directiva ha mantingut 11 reunions durant l’any 2011:
20/01/2011
08/02/2011
12/04/2011
10/05/2011
15/06/2011
28/06/2011
12/07/2011
28/09/2011
04/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
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PLA ESTRATÈGIC 2010-2013
Durant l’any 2010 s’ha elaborat i aprovat el Pla Estratègic 2010-2013 de la Federació Catalana de
Drogodependències. Així mateix s’ha establert un Pla Operatiu 2010-2011, pel que el següent
document plasmarà els objectius decidits en el procés. Amb el PO aprovat es detallen les accions
que es plantegen per aconseguir les fites.
LÍNIA 1. SOSTENIBILITAT. “Una mirada cap al futur”
 Objectiu L1.1.1. Dissenyar, implementar i avaluar el PO 2010-2011
Accions:
1. Convocar i mantenir 2 sessions de treball guiades per una consultora experta per al disseny del
Pla Operatiu 2010-2011 i assegurar la seva difusió
2. Realitzar un seguiment trimestral mitjançant informe escrit de l'estat d'execució dels diferents
objectius amb els responsables dels mateixos
3. Presentar almenys 2 vegades a l'any per escrit els resultats del PO 2010-2011 davant la JD de la
FCD i prendre les mesures oportunes en cas de desviació.
4. Realitzar una reunió anual d'avaluació del PO 2010-2011 amb la JD de la FCD i difondre
l'informe
5. Convocar una reunió de JD per a la definició del PO 2011-2012 en base dels resultats
 Objectiu L1.1.3. Definir i executar un pressupost anual
Accions:
1. Convocar una reunió de JD per a notificar el tancament del 2010 i pressupost del 2011
2. Presentar en Assemblea el tancament 2010 i el pressupost 2011
3. Seguiment bimensual del pressupost en reunions de JD


Objectiu L1.2.1. Desenvolupar i documentar un Pla de Viabilitat Econòmica que faciliti
l’increment d’ingressos i la reducció de despeses
Accions:
1. Convocar una reunió per a estudiar i definir la proposta del pla de viabilitat amb el president i
vicepresident i vocal
2. Reunió de JD per a aprovar el pla de viabilitat a tres anys (fins a 2013)
3. Seguiment semestral del pla de viabilitat

LÍNEA 2. COMUNICACIÓ I VISIBILITAT. “Una Veu única i una imatge transparent”
 Objectiu L2.1.1. Dissenyar un pla de comunicació intern i extern
Accions:
1. Buscar un professional extern expert en comunicació
2. Realitzar 2 reunions de treball amb un grup focal de la FCD i l'expert en comunicació
3. Realitzar un diagnòstic de la comunicació interna i externa de l'actualitat i les seves eines
4. Presentació del diagnòstic i elaboració de propostes en JD
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5. Aportacions i elaboració del document definitiu
6. Aprovació en JD


1.
2.
3.
4.

Objectiu L2.1.5. Comunicació Externa: Dissenyar un pla de difusió i materales de les
Jornades de la FCD
Accions:
Verificació de les bases de dades de la FCD i actualització per a enviar el de mail amb informació
de data, tema i lloc a les entitats membre i altres agents interessats
Definir el programa final amb els ponents, horaris i logística de les Jornades
Enviament de mail amb el programa definitiu i informació d'interès per als assistents i fulla
d'inscripció
Elaboració i enviament de la nota de premsa

LÍNEA 3. ALIANCES I POSICIONAMENT “De la mà d’altres agents”


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objectiu L.3.1.1. Elaborar un documento de posicionament relatiu, entre d’altres, al
model d’intervenció integral en l’àmbit de les drogodependències
Accions:
Crear un grup de treball de 4-5 persones en una reunió de JD i marcar objectius del document
Realitzar una reunió amb el grup de treball amb una proposta de guió o índex per al document i
debat sobre les idees clau i assignació de tasques
Treball individual coordinat per Mercè Cervantes
Realitzar la segona reunió per a validar el treball rebut i disposar del primer esborrany
Presentació en Assemblea de l'esborrany
Realització i enviament d'aportacions de les entitats
Incorporació d'aportacions i aprovació en JD del document definitiu
Difusió i signatura del document del 100% de les entitats de la FCD

 Objectiu L3.2.1. Preparar i planificar la participació de la FCD en el Congrés de la Taula
Accions:
1. Aprovació en JD de presentació de la ponència i del tema
2. Preparació de l’abstract
3. Elaboració de la ponència i revisió de la mateixa en JD
4. Presentació en el Congrés de la Taula


Objectiu L3.2.3. Dissenyar un mapa d’aliances de la FCD i repartir representants i
calendari de reunions (UNAD, PODA, TAULA, EAPN, Plataforma ONG...)
Accions:
1. Constitució d'un grup de treball amb membres de la JD
2. Elaboració d'una eina que ens ajudi a identificar fòrums i grups d'interès on s'assisteix en nom de
la FCD
3. Elaborar un llistat de potencials espais on podria estar present la FCD i no s'està
4. Fer un anàlisi i estudi de tota aquesta informació
5. Fer una proposta de mapa d'aliances estratègiques amb recomanacions
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6. Presentació del mapa a la JD


Objectiu L3.2.4. Entrar a la Xarxa per una Barcelona inclusiva assistint a les sessions de
treball i continuant treballant amb el document de “L’aquí NO”
Accions:
1. Mantenir almenys 8 contactes amb l’Ajuntament de Barcelona per a treballar el tema de “l'Aquí
No”
2. Mantenir almenys 6 reunions anuals amb EQU per realitzar el seguiment de l'acord de la
Barcelona Inclusiva
3. Presentació del document de “l'Aquí No” en les jornades de la FCD

LÍNEA 4. PARTICIPACIÓ DELS SOCIS “ El resultat és superior a la suma de les seves parts”


Objectiu L4.1.1. Legitimar a les entitats perquè representin a la FCD mitjançant la
transmissió d'un discurs comú consensuat
Accions:
1. Nomenar delegats territorials de representació en el territori i transmissors d'informació i
posicionament
2. Definir les funcions dels delegats territorials i objectius en el seu territori
3. Enviar l'esborrany del document de posicionament presentat en Assemblea i el mapa d'aliances a
les entitats membres i garantir el seu coneixement
4. Disseny d'una eina que reculli necessitats dels territoris i passar-la a les entitats una vegada a
l'any
5. Enviar als delegats territorials la proposta de mapa d'aliances estratègiques amb recomanacions


Objectiu L4.1.3. Conèixer que espais estan presents i participen les entitats membre en
les seves localitats
Accions:
1. Dissenyar l'eina de recollida d'informació de cadascuna de les entitats membre
2. Enviar-la amb termini de recepció
3. Seguiment telefònic de qui no respongui en el termini previst
4. Rebre la informació i llistar-la


Objectiu L5.1.2.Conseguir participació activa en l’actual Pla Director de Salut Mental i
drogues de Catalunya
Accions:
1. Assistència almenys del 100% de les reunions convocades per la Generalitat
2. Traslladar verbalment a la JD el contingut d’aquestes reunions i recollir-ho a l’acta


Objectiu L5.2.1. En espais locals: Consell Municipal d’Associacions de Barcelona, Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Grup de Drogues, Benestar Social, Pobresa i d’Acció
Comunitària del CMBS
Accions
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1. Enviar un mail a les entitats per a demanar informació sobre participació i existència d'òrgans
locals
2. Recollida d'informació de les entitats i elaboració d'informe
3. Selecció d'entitats locals on interessa participar com a FCD i accions a emprendre per a participar
en els òrgans locals
4. Realitzar 2 reunions en JD de seguiment per a analitzar els primers resultats
5. Avaluació de resultats fruit d'aquesta participació
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VII JORNADES FCD
Crisis econòmica, drogues i cohesió social. El valor de la Xarxa (XAD): el que no
hauríem de posar en risc
El passat 24 de novembre del 2011 es va realitzar la setena edició de les jornades anuals de la FCD
al Museu Marítim de Barcelona.
Aquest any sota el títol de “Crisis econòmica, drogues i cohesió social. El valor de la xarxa (XAD): el
que no hauríem de posar en risc”, les jornades es van constituir com un espai de reflexió entorn la
contribució de la xarxa d’atenció a les drogodependències al benestar de les persones i a
l’enfortiment de la cohesió social.

Els objectius de la jornada van ser:
1. Donar a conèixer la contribució de la xarxa al benestar i la resiliència de les persones i les
comunitats. El valor dels serveis de la xarxa per la salut, l’educació, la cohesió social, etc.
2. Obrir una reflexió sobre els perills i els costs que, amb perspectiva de futur, suposaria la
consolidació de la reducció de la despesa en el sector.
3. Recollir criteris i propostes per a abordar la situació actual.
Per a aquest acte, la FCD va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de 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,
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, 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. Ramon Terrassa, Secretari de Família de
la Generalitat de Catalunya; el Sr. Conrad Casas, Gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona;
la Sra. Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula del Tercer Sector i la Sra. Felisa Pérez Antón,
Presidenta de la FCD.
Per obrir la reflexió sobre aquest tema, es va es va celebrar una primera ponència marc a càrrec del
Sr. Josep M. Pascual, expert en estratègies urbanes i regionals i Director d’Estratègies de Qualitat
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Urbana. Posteriorment, es van organitzar tres taula de treball integrades per diferents persones
expertes que van contribuir, amb els seus anàlisis, a enriquir la reflexió.
Taula 1. La contribució de la XAD al benestar i la resiliència de les persones i les comunitats
Taula 2. Algunes dades per la reflexió
Taula 3. Per guanyar futur: reflexions i propostes
La cloenda va ser a càrrec del Sr. Josep Oliva, Diputat d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la
Diputació de Barcelona i la Sra. Mercè Cervantes, vicepresidenta de la FCD. La Sra. Angels Guiteras,
presidenta de la Taula del Tercer Sector; la Sra. Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana
de Voluntariat Social; la Sra. Maria Assumpció Vila, síndica de Greuges de l’Ajuntament de
Barcelona; i la Sra. Felisa Pérez Antón, presidenta de la FCD van fer entrega d’un reconeixement a
la tasca de les persones voluntàries de totes les entitats membres de la FCD.
També es va fer entrega del premi de la RIOD i del primer premi de la FCD a Begoña del Pueyo per
la seva tasca periodística especialista en la temàtica de les drogodependències i per la seva
participació en programes de voluntariat de diferents entitats del sector.
La FCD va presentar el document de posicionament següent:
Per guanyar el futur:
Conclusions i propostes de la Federació Catalana de Drogodependències
I
L’escenari que caracteritza l’actual context socioeconòmic - la manca d’oportunitats i de
perspectives laborals, les dificultats d’accedir o mantenir l’habitatge, les incerteses entorn el futur i
les pròpies capacitats- està comportant un canvi i un creixement important dels problemes
associats a les drogodependències, en volum, intensitat i complexitat.
Front a aquesta situació és necessari reforçar la integralitat de les actuacions i ajustar-les al nou
context social i als nous problemes i realitats.
I fer-ho contemplant tots els àmbits d’intervenció: preventiu, assistencial i d’incorporació sociolaboral, sense eliminar cap opció que s’hagi demostrat útil des de l’atenció primerenca o
l’orientació a l’abstinència, fins a l’atenció a les complicacions psiquiàtriques o la reducció de
danys.
Com a Federació estem disposats a
 Sistematitzar i aportar el coneixement dels professionals; la capacitat de detecció i
anticipació de noves necessitats i demandes socials per millorar la qualitat de les polítiques
i els programes.
Demanem a les administracions
 Que liderin l’elaboració d’un pla global interdepartamental d’actuacions en matèria de
drogues, que contempli les intervencions des dels diferents àmbits: preventiu, assistencial
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i d’incorporació socio-laboral.
Que faciliti marcs de treball que garanteixin la participació activa de les entitats en el
disseny, implementació, gestió i avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit del
consum de drogues.

II
En l’actual context de reducció de la despesa pública; cal fer un esforç col·lectiu per millorar
l’eficiència en la utilització dels recursos; fer visible els resultats i l’impacte de les intervencions i
prioritzar la despesa.
Les entitats de la Federació però, ja fa anys que hem hagut de trobar les formes per gestionar
serveis i oferir una atenció de qualitat amb una dotació de recursos molt ajustats.
Com a Federació estem disposats a
 Enfortir el treball transversal i en xarxa amb altres entitats i serveis per enfortir sinèrgies a
partir de la col·laboració amb altres programes i serveis.
 Impulsar un esforç d’innovació per trobar noves formes d’intervenció; programes,
adaptats a l’actual context.
 Seguir articulant recursos i aportacions (treball voluntari; contribucions d’empreses) que
sumen valor als recursos públics.
Demanem a les administracions
 El reforç dels programes de drogodependències com a inversió que, a mig termini,
permetrà estalviar despesa en altres serveis (sanitat, seguretat) i sobretot, enfortir les
capacitats individuals i col·lectives per afrontar amb èxit la situació actual: pe.
l’autonomia i confiança personal, els resultats educatius, l’estabilitat i fortalesa dels
suports familiars, la qualitat de la convivència ciutadana.
 Que, la integració de la xarxa de salut i de drogues no posi en risc la necessària
especialització en l’atenció a les drogodependències; com a condició necessària per a la
qualitat en l’atenció.
 Que faciliti l’agilitat de les respostes i les intervencions, i especialment garanteixi l’accés
els tractaments per evitar que s’agreugin els problemes associats i, per tant, també el cost
de la seva intervenció.
 Estableixi el caràcter pluranual dels programes de drogues, per tal de facilitar l’estabilitat
i la viabilitat dels centres i serveis i la qualitat dels professionals però també per garantir
l’eficàcia de programes que, requereixen una intervenció continuada i sostinguda en el
temps.
III
Finalment, ara és moment també d’enfortir les capacitats col·lectives.
En un moment de crisis dels valors cívics i comunitaris, pensem que cal animar a la ciutadania a
exercir un rol actiu, a assumir noves responsabilitats i compromisos.
Les entitats de la xarxa -com a entitats del tercer sector- fa anys que contribuïm en aquest
10
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propòsit: treballant en l’impuls i l’articulació del voluntariat, en la valorització de la participació
ciutadana; contribuint a la sensibilització entorn aquests temes; lluitant contra l’estigmatització i
l’exclusió.
Com a Federació, estem disposats a
 Treballar per enfortir xarxes de suport als barris i les ciutats: enfortir l’estabilitat de les
famílies; la vitalitat de les connexions i les xarxes veïnals i cíviques.
 Promoure i articular les contribucions voluntàries i solidàries de persones fomentant
oportunitats de voluntariat en els nostres programes.
 Intervenir per a la resolució de conflictes socials i comunitaris vinculats als programes de
drogues.
Demanem a les administracions
 La introducció de clàusules socials en els processos de contractació pública, que
reconeguin el valor afegit de les entitats socials en la creació d’una societat més
cohesionada, més resilient; més inclusiva.
IV
Consideracions finals
 Per tot això, considerem que un tema clau és que tots els partits polítics facin un esforç de
diàleg i entesa per restituir el pacte de consens entorn a les polítiques de
drogodependències, i mantenir-lo al marge de les lògiques electoralistes.
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PARTICIPACIÓ ACTIVA EN XARXES I PLATAFORMES

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.
Dins d’aquest rol ha realitzat tasques de participació en espais de decisió, s’ha reunit amb altres
agents, pertany a plataformes d’àmbit territorial més ampli i té incidència en propostes i
reivindicacions de l’àmbit social.
Actualment la FCD és membre actiu de les següents plataformes:
> 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. Durant el 2009 la FCD ha format part del Comitè
de qualitat, que entre altres funcions es contemplen:






Seguiment dels projectes de qualitat de l’entitat
Dotar de continguts a la web de qualitat i preparació d’un codi ètic
Propostes al quadre de comandament de l’entitat
Aportacions al congrés de qualitat del Consell estatal d’ONGs.
Preparació del congrés d’UNAD.

A través de l’UNAD, la FCD forma part de la RIOD, Red Iberoamericana de ONG’s que trabajan en
Drogodependencias.
> PODA-Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones (www.plataformapoda.org)
A finals del 2008 la Junta Directiva va aprovar que la FCD formés part de amb una vocalia de PODA,
Plataforma de ONG Sobre Drogas y Adicciones, plataforma que 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 2009 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 Toni Tort, tresorer de
la mateixa.
> Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (www.taulasocial.org)
Organització de tercer nivell formada per 29 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a
més de 4.700 entitats socials no lucratives d’arreu de Catalunya.
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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.
Des de l’any 2009 la FCD ostenta la presidència de la Taula del Tercer Sector Social per un període
de tres anys.
La FCD ha participat en els següents Grups de Treball:
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 l’Esther Henar, 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 representant de la FCD en aquest grup de treball és la Maite Balduque de l’Associació ATRA, que
és co-cordinadora del Grup de treball d’Innovació i Qualitat.
Plataforma d’Infància
Representant de la FCD, Carme Calafat (Directora de l’Àrea d’Infància i Família d’ABD)
III Congrés del Tercer Sector de Catalunya
Participació de Felisa Pérez Antón, presidenta de la FCD, en la taula B8 El treball de proximitat.
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> 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.
> 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.
Durant l’any 2011 s’ha convocat la tercera reunió del comissió a la que ha acudit la Felisa Pérez com
a representant de la FCD.
> 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 des de l’any 2009
que té com a objectiu establir les bases per a l’elaboració del Pla Sectorial d’Atenció a les Persones
amb Drogodependències.
> Grup de treball contra la pobresa i per la inclusió social, Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya
El Departament de Benestar Social i Família va convidar a la FCD a participar en el Grup de treball
contra la pobresa creat l’any 2011.
- Felisa Pérez: Grup de treball de “Pobresa emergent”
- Toni Tort: Grup de treball de “Pobresa infantil”
- Esther Henar: Grup de treball de “Pobresa estructural”
> Consell Municipal d’Associacions de Barcelona.
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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.
> Ajuntament de Barcelona, Consell Municipal de Benestar Social
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 en el Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona a través
dels Grup de Treball de Drogodependències, Grup de Treball de Pobresa i el Grup de Treball
d’Acció Comunitària.
> 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.
L’any 2011, la presidenta de la FCD va participar en un dels fòrums de l’Acord Ciutadà per tractar
temes socio- sanitaris.
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PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CÍVIQUES
Durant l’any 2010, la FCD ha participat en mostres d’entitats, esdeveniments de caire cívic i altres
activitats socials, que cada any són una oportunitat de sensibilitzar i augmentar la presència de les
entitats en l’entorn.
La FCD ha estat present a:


Palau de la Generalitat de Catalunya amb un stand de venda de roses durant la Diada de Sant
Jordi. L’entitat escollida per sorteig per a la venda a l’estand va ser ABD



La XV Fira d'entitats de la Mercè 2011. Stand informatiu
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COMUNICACIÓ
- 13 th International Symposium on Substance Abuse Treatment, participació de la FCD amb el
pòster “Aquí no”. 23-25 març, Barcelona. Organitzat per la Universitat de Barcelona, Projecte Home
Catalunya i Ewodor (Grup Europeu de Treball sobre Investigació en Drogues). Es fa una valoració
bona de tot el congrés i de la defensa que es va fer de les comunitats terapèutiques i el treball que
es fa des d’aquestes a nivell internacional.
- XIII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación de la RIOD. 6-10 Juny, Buenos Aires.
El tema tractat va ser la frontera entre la prevenció i l’assitència. Participació: Felisa Pérez Antón i
Josep Rovira.
- Jornades sobre economia social del Grup CIES- UB el dia 4 de novembre com a presidenta de la
FCD amb una ponència sobre “cooperació i intercooperació en les entitats de la economia social”
Altres tasques de comunicació:
> Nova pàgina web www.fcd.cat
Simultàniament a l’elaboració de la II Guia d’entitats del 2010, a finals d’any s’ha reprès la tasca del
Grup de Comunicació per elaborar els continguts de la nova pàgina web de l’entitat. Així mateix
s’ha acordat canviar lleugerament la imatge corporativa de la FCD, redissenyant un nou logotip que
esdevé la imatge de marca de l’entitat. El nou web serà operatiu durant el segon trimestre del
2012.
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FINANÇADORS 2011
L’any 2011 han col·laborat amb nosaltres les següents administracions:




Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. ICASS
Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social
Ajuntament de Barcelona. Salut Pública

Federació Catalana d’entitats d’ajuda al Drogodependent - FCD
Via Laietana, 54 1er 08003 Barcelona
E-mail: fcd@sinergia.org
www.fcd.cat
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