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Allà on ens necessiten

Qui som

Les 25 entitats membres de la FCD

ABD, Associació Benestar i
Desenvolupament
AEC GRIS, Fundació Privada
AIDE, Associació d'intervenció
en drogodependències
d'Egara
Alba, Associació
ALEJOP
Àmbit Prevenció, Fundació
APDO, Associació de pacients
depenents d'opiacis
ASAUPAM, Associació
d'intervenció comunitària
en drogues

AAT, Associació
d'Ajuda als
Toxicòmans
ATART
ATRA
Canaan
Capacitats 21
CECAS
Ciutat i Valors
Dianova
Egueiro
Êthos, Associació
per a la prevenció i
rehabilitació integral
de les dependències

Font Picant
Fundació
Esportsalus
Fundació privada
Centre d'Higiene
Mental Les Corts
Fundació Salut i
Comunitat
PDS, Promoció i
desenvolupament
social
Rauxa, Associació
Sport2live

Som membres de:
Unad, Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente
Taula del Tercer Sector
Consell d’Associacions de Barcelona
Codi Ètic
Habitat3

Què fem
Incidència política

Participació a les Plataformes de les
Administracions Públiques
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona
i Ajuntament de Barcelona
PIAISS: Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària.
PINSAP: Pla interdepartamental de salut pública.
Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.
Generalitat de Catalunya
Consell Municipal d’Entitats de Barcelona (CMEB)
Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona (CMBS). Grup de drogues
Pla de Salut Mental. Ajuntament de Barcelona
Acord Ciutadà

Participació als grups de treball
de la Taula del Tercer Sector
Grup d’Inclusió social i pobresa
Grup d’Habitatge i pobresa energètica
Grup de Model comunitari centrat en la persona
Grup d’Atenció sociosanitària
Comissió de seguiment projecte m4Social
Grup de Transparència
PINCAT

Què fem
Activitats pròpies

XIV Jornada anual
Drogues i gènere:
en quin punt del camí som?

La Jornada celebrada el divendres 9 de novembre al Museu Marítim
de Barcelona, va constituir un espai de reflexió i intercanvi entorn de
l’aplicació de la perspectiva de gènere a les entitats i programes de
drogues.

V Àgora
Amb l’objectiu de conèixer-nos i reconèixer els treballs de les entitats,
la FCD va realitzar conjuntament amb la UNAD, la IV àgora anual el dia
12 de juny de 2018. Vam tractar les següents temàtiques:
Joventut, addiccions i VIH
Chemsafe: Sexe i drogues. És possible la prevenció?
Identitat sexual i gènere
La importància del treball en la xarxa en les addiccions

Què fem
Activitats pròpies

Caminada popular
L’ esport com a eina
terapèutica i d’inclusió

El 20 d’Octubre de 2018 vam fer
la II Caminada de la FCD, amb un
recorregut a peu de 7,5 km de
distància pel Parc Natural de
Collserola.

La procedència de les més de
200 persones participants va ser
diversa: persones usuàries i famílies,
professionals, voluntaris i voluntàries,
persones externes, etc.

La FCD en dades
Perfil persones ateses a Catalunya

Homes

Total persones
ateses a Catalunya

TIpus de serveis

4.912

Dones

1.191

Total

6.103

Inserció / Treball

Familiars

Jurídic / Legal

Assistencials

Font: Perfil UNAD 2017
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Comissions de treball de la FCD

Infància
Hem treballat en la preparació d’un projecte per a erradicar el buit que hi ha
en l’abordatge en relació als fills i filles de persones consumidores.

Gènere
Hem realitzat l’estudi sobre el grau d’introducció de la Perspectiva de
Gènere en els serveis d’atenció i prevenció de les entitats de la FCD, que
es va presentar a la Jornada.

Esport
Treballem per la visibilització de l’esport com a eina de prevenció i terapèutica.

Innovació
Participem a la Comissió de seguiment del projecte m4Social de la Taula
del Tercer Sector.

Estigma
Treballem l’estigma en una comissió mixta de persones professionals i
usuàries. Hem realitzat sessions de treball a través del teatre de l’oprimit/da
i la creació d’unes gràfiques sobre l’estigma que es llançaran a través de
les xarxes al llarg del 2019.

Més a prop teu
Comunicació corporativa

Ampliació dels canals de comunicació
online
@FCDrogodep
fb.com/federaciodrogodependencies
instagram.com/fcdrogodep nou
www.fcd.cat nova web
fcd@fcd.cat

Nous materials de difusió corporatius
Hem realitzat nous materials de difusió corporatius com samarretes,
roll-up, pòsters, díptic i infograﬁes.

La nostra veu

Presència als mitjans de comunicació al 2018

Cadena SER
La Ventana 27/7/2018

Catalunya Plural

Nació Digital

14/11/2018

19/11/2018

Nació Digital

Ràdio Xarxa de
Comunicació Local

La Vanguardia

24/11/2018

18/12/2018

5 i 8/10/2018

On som
Contacte

Federació Catalana de Drogodependències
C/ Quevedo, 2, baixos�08012 Barcelona�
93 289 05 30�
fcd@fcd.cat

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Junta Directiva
Presidenta
Vicepresidenta
Secretària
Tresorera
Vocals

Felisa Pérez. ABD�
Mercè Cervantes. ATRA�
Maite Tudela. ATRA�
Gisela Rodríguez. Dianova�
Josep Rovira. ABD�
Judith Sanjuan. ATART�
Verónica López. ÊTHOS�
Montse Playà. Associació ALBA

