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PRESENTACIÓ

Us presentem com cada any les xifres del CECAS, les de 2006 en aquest cas. Voldriem però
que darrera de les fredes xifres estadístiques hi veiessiu les persones.
Aquest any la població atesa ha augmentat lleugerament en relació als anys anteriors. Són
660 persones ateses en total, de les quals un 19% han estat dones (es manté així la tendència
iniciada al 2003) Gràcies a disposar del centre de Tarragona dedicat en exclusiva a les
dones, les podem atendre en règim residencial i amb un programa específic per a elles.
Aquest centre obert l’any 2005 es va consolidant com equipament.
Hem observat que ha augmentat considerablement el consum d’alcohol com a droga
principal, que quasi es pot equiparar al consum de la cocaïna. Igualment, s’observa que
creix el nombre de persones majors de 48 anys i també menors de 25 anys que demanen ser
tractades a causa de l’alcohol. En aquest darrer grup es tracta de consums compulsius de
cap de setmana que generalment van units al d’altres drogues estimulants (anfetamines, els
seus derivats i cocaïna).
Es manté la tendència a sol.licitar tractament a causa de la cocaïna com a droga principal,
sense gaire variacions. I segueix la tendència a la baixa en les peticions de tractament a
causa de l’heroïna i la metadona.
Darrerament hem començat a tractar persones d’orígen filipí que tenen com a droga
principal el “shabu”, que és un derivat de l’anfetamina. A mesura que aquestes persones
s’integren al nostre país el consum de “shabu” l’alternen amb el de cocaïna, alcohol i
derivats del cannabis.
Els equipaments residencials per a nois (pis d’acollida, pis de reinserció i sobretot Can Puig)
han atès menys persones al llarg de l’any, però el nombre d’estades (persona/dia) s’ha
mantingut. Per altre banda hi ha hagut menys expulsions i abandonaments. La lectura de tot
plegat és que la població atesa s’ha mantingut més temps en el tractament, fet que
valorem com a molt positiu. Cal dir que cada vegada assumim una població que presenta
més problemes de tipus divers, de procedència molt diversa i que consumeixen diferents
tipus de droga, fet que obliga a fer l’abordatge de cada cas de forma diferenciada.
Els recursos que oferim els anem diversificant per tal que el màxim nombre de persones
puguin afrontar el seu procés amb el màxim d’especificitat i fent allò que els beneficia. Es
tracta doncs de fer programes el més personalitzats possibles.
Pel que fa al tractament ambulatori, els malalts alcohòlics continuen en augment mentre
que disminueix el consum de drogues il.legals. El grup més nombrós és el de persones que
consumeixen cocaïna com a droga principal, i que tenen poca consciència de la gravetat
del problema. El seu tractament s’aborda de primer en règim ambulatori però si no
s’aconsegueixen els resultats desitjats es passa al tractament en règim residencial, que
lògicament procura una més gran contenció.
El 13% de les persones ateses són estrangers. Aquest fet presenta problemes afegits. La
majoria són gent “sense papers” i, a part de fer el programa personalitzat, tenim moltes
dificultats a l’hora de treballar la reinserció social: trobar feina i aconseguir un habitatge
La col.laboració amb els psiquiatres cedits per l’Hospital de Sant Joan de Déu continua sent
molt eficaç. Actualment també treballen amb els residents a Can Puig. Darrerament s’ha
posat en marxa un grup terapèutic específic per a malalts psiquiàtrics severs i amb
drogrodependències associades que és un dels objectius que ens havíem plantejat de fa
temps. En definitiva es tracta de que el màxim possible dels nostres usuaris rebin el
tractament personalitzat que els pot ajudar millor.
Un any més renovem el nostre agraïment a tots els col.laboradors del CECAS i a tots els
voluntaris que fan possible la nostra tasca.
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SERVEIS QUE OFEREIX EL CECAS

1. TRACTAMENT AMBULATORI DE L’ALCOHOLISME
Els pacients reben tractament per mitjà de medicació adequada per a la desintoxicació i el
manteniment, i a través d’entrevistes personals amb el metge i la participació en grups
terapèutics.
Barcelona, Tarragona i Lleida han prestat aquest servei.
Persones ateses durant l’any 2006, 142

2. TRACTAMENT AMBULATORI DE DROGUES IL·LEGALS
S’adreça a les persones que volen abandonar les drogues il·legals però que, en disposar
d’un recolzament familiar o bé perquè estudien o treballen, no necessiten un tractament
més intensiu. Reben suport mèdic, psicològic i social mitjançant entrevistes periòdiques. Se’ls
fa la desintoxicació farmacològica i un tractament de manteniment, si cal. Regularment,
se’ls practica controls analítics.
Barcelona i Tarragona han prestat aquest servei.
Persones ateses durant l’any 2006, 320

3. TRACTAMENT DE REDUCCIÓ I ABSTINÈNCIA DE LA METADONA
S’adreça a les persones que volen abandonar-la i que necessiten fer-ho d’acord amb una
pauta decreixent controlada (decalatge de Metadona). Els usuaris s’incorporen a les
activitats que ofereix el Centre de dia, però disposen d’un seguiment mèdic més intensiu.
Aquest servei es presta a Barcelona i Tarragona, en règim residencial o bé ambulatori,
segons el cas.
Persones ateses durant l’any 2006, 50

4. CENTRE DE DIA
És un espai estructurat que permet als drogoaddictes abandonar la substància a la que són
dependents a través d'activitats terapèutiques, formatives, ocupacionals i lúdiques. Reben
primordialment una atenció terapèutica personal, a través dels metges, psicòlegs i
educadors. A més, la col·laboració en els serveis de cuina, neteja, manteniment i jardineria,
facilita que els usuaris aprenguin a treballar en equip i assumir petites responsabilitats. Als que
no tenen llar pròpia, se’ls facilita l’ingrés al Pis d’acollida. Se’ls practica controls analítics tres
vegades a la setmana.
És obert de les 9 del matí a les 8 del vespre. Barcelona i Tarragona disposen de Centres de
dia.
Persones ateses durant l’any 2006, 153

5. PIS D’ACOLLIDA
Té per objectiu servir de llar a les persones que no tenen familiars o amics durant el temps
que reben tractament en el Centre de dia tot procurant que hi trobin un caliu. Es procura
completar l’educació que es fa en el Centre de dia i es vetlla perquè adquireixin els hàbits
d’ordre, d’higiene, de treball... El fet de conviure sota un mateix sostre facilita als residents
l’aprenentatge i l’exercici de la convivència.
És obert les 24 hores del dia durant tot l’any. Barcelona i Tarragona ofereixen Pisos d’acollida.
Persones ateses durant l’any 2006, 138
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6. COMUNITAT TERAPÈUTICA PER A HOMES
Ofereix un marc educatiu i formatiu que ajuda a desenvolupar la capacitat de decisió i de resposta de
l'usuari davant les dificultats, augmentant així el seu sentiment de seguretat i estabilitat. Els nois participen
en grups terapèutics; reben seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat; i realitzen activitats
ocupacionals, formatives i de lleure. Se’ls practica regularment controls analítics.
La finca de Can Puig, a la Serra de Collserola, en plena natura, està situada al terme municipal de Sant
Cugat del Vallè i s’hi arriba per la carretera de l’Arrabassada des de Barcelona. La seva capacitat és de
45 llits.
Persones ateses durant l’any 2006, 106 homes

7. COMUNITAT TERAPÈUTICA PER A DONES
Aquest any les instal·lacions de Tarragona s’han dedicat a l'acollida, teràpia i reinserció de les noies
drogodependents que acudeixen al CECAS. Les usuàries s’organitzen en grups diferents segons el temps
que fa que segueixen el programa, encara que ocupen un mateix espai residencial. La seva capacitat és
de 21 llits.
Persones ateses durant l’any 2006, 55 dones

8. REINSERCIÓ SOCIAL
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. En contacte amb el seu educador i el 'grup de referència' propi, estableixen un projecte de
vida i el revisen periòdicament.
Es porta a terme en règim ambulatori i residencial. Barcelona, Tarragona i Lleida han prestat aquest servei.

Persones ateses durant l’any 2006, 48

9. PIS TUTELAT DE REINSERCIÓ
Està ubicat a Barcelona, i té com objectiu oferir un espai residencial a aquelles persones que segueixen el
procés de reinserció, treballen i tenen dificultats per independitzar-se.
Persones que l’han utilitzat durant l’any 2006, 12

10. SUPORT TERAPÈUTIC FAMILIAR
S’adreça als familiars dels usuaris per ajudar-los a acompanyar el malalt en el seu procés de desintoxicació
i deshabituació. Es fan diferents grups d'autoajuda en funció de la fase en la que estigui el noi/a,
entrevistes individuals de suport, així com una trobada família-membre drogodependent amb intervenció
de terapeutes.
Barcelona, Tarragona i Lleida han prestat aquest servei.
S’han realitzat 208 grups amb una mitjana d’assistència de mes de 12 persones per grup

11. ATENCIÓ A ADOLESCENTS I JOVES
S’adreça als joves, individualment o en grup, i als pares. Es proposa informar de les situacions que
presenten un risc d’iniciar el consum de drogues en la població adolescent i jove. Vol afavorir el procés de
maduració en tots els àmbits, però principalment el familiar.

12. SERVEI DE PREVENCIÓ
És ofert als mestres, associacions, esplais i grups de pares que volen assessorament per prevenir que els
adolescents caiguin en el consum de droga. S’estudien estratègies i s’organitzen activitats.
L’equip que presta aquest servei, ho fa en qualsevol punt de Catalunya que ho sol·liciti.
S’han fet 39 sessions intervencions amb la participació de 751 assistents
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PROCEDÈNCIA DE LA POBLACIÓ ATESA
Per fer l'estudi gràfic s'ha tingut en compte una població de 660 persones ateses durant l'any
2006, en el conjunt dels serveis que ofereix el CECAS (cal assenyalar que una persona pot
haver passat per més d'un servei).

Lloc de residència
Barcelonès
Vallès Occidental
Baix Llobregat
Tarragonès
Vallès Oriental
Osona
Segrià
Maresme
Baix Ebre
Bages
Baix Penedès
Garraf
Gironès
Alt Penedés
Anoia
Altres comarques de Catalunya
Sense domicili
Desconegut

56%
6%
5%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
2%
9%

55,7%

Lloc de naixement

13%
8%

Altres o
desconegut

1%

1%

1,2%

1,7%

1,8%

1,8%

Galícia

Aragó

País Basc

Madrid

Castella -La
Manxa

Girona

3%

Lleida

5%

Tarragona

6,8%

Andalusia

Estranger

Barcelona

31%
29,5%

Centre de derivació
CAS: Centre d’Atenció i Seguiment de les drogues
CP i MPA: Centres penitenciaris i Mesures penals alternatives

15%
10,3%
5,5%

CAS de
Barcelona

Iniciativa
pròpia

Altres CAS

Entitats CP. i MPA.
d'iniciativa
social

4,2%

Càritas

2,5%

2%

Patologia
Dual

Serveis
Socials
municipals
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PERFIL DE LA POBLACIÓ ATESA
37 a 42
anys
20%

31 a 36
anys
20%

Homes
81%

Per sexes

Trams d’edat
43 a 48
anys
11%

25 a 30
anys
19,5%

Dones
19%

No sap llegir o escriure

Menor
25
11,5%

1%
4%

FP grau sup., Técnic Univ., Llic. Univ.

21,8%

Batxillerat sup.,LOGSE, FP 1 i 2

29%

Graduat Escolar
Certificat Escolar

32,2%

Estudis primaris incomplerts

11,5%

Desconegut

0,5%

Realitza exclusivament feines a la llar

0,8%

Treballa per a la seva família, sense sou fix

Nivell d’estudis

1,4%

Treballa per compte propi o relació lab. indef.

6,6%

Situació laboral

7,2%

Treballa, relació laboral temporal

53,3%

Parat, havent treballat abans
Parat, no havent treballat abans
Estudiant o opositant

Major
48
18%

6,1%
1,1%

Incapacitat permanent, pensionista

13,2%

Altres situacions o desconegut

10,3%

Tipus de droga
40%

droga principal

37,5%

34%
30%

20%

16,5%

10%

8%
2006

2005

2004

2003

4%
0%
Heroïna

Metadona

Cocaïna

Alcohol

Altres
.

Fe d’errates: En el gràfic ‘Situació laboral’ del ‘CECAS EN XIFRES Any 2005’ a la variable ‘Parat, havent treballat
abans’ li correspon un 50,4% i a la variable ‘Parat, no havent treballat abans’ un 8,2% de la població atesa.
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RECURSOS HUMANS

El CECAS compta amb un equip de professionals i voluntaris de qualitat.

PERSONAL CONTRACTAT:
L’equip tècnic està format per 19 persones, amb dedicació plena, que provenen de
diferents camps professionals, per respondre millor a les necessitats de la població atesa: 3
metges, 8 psicòlegs, 1 pedagogs, 1 treballador social, 5 educadors socials i 1 xofer.
Amb dedicació parcial hi treballen 9 persones: 3 psicòlegs, 1 treballador social, 2 educadors
socials, 1 economista i 2 administratius.
Mitjançant conveni del CECAS amb diferents cooperatives són atesos els següents serveis:
•

Organització de la intendència (a Barcelona i a Can Puig), 2 treballadores familiars.

•

Reforç de l’atenció, els caps de setmana i les nits (als centres residencials de Barcelona,
Can Puig i Tarragona), 10 educadors.

ELS VOLUNTARIS:
La presència d’un nombrós grup de persones voluntàries és un fet que caracteritza el CECAS.
La seva col·laboració és molt valorada i els usuaris han testimoniat en diverses ocasions el
seu agraïment per l’atenció que reben.
El grup humà que forma el Voluntariat compta amb mes de 80 persones que, d’una banda,
donen suport a les tasques de recepció, laboratori i farmàcia, cuina i administració, i, per
l’altra, n’hi ha que dirigeixen activitats formatives, culturals, esportives i lúdiques.

INSTAL·LACIONS

Centres de dia:

-

C/. Cervantes, 6, de Tarragona
C/. Banys Nous, 16, pis 1 i 2, de Barcelona
C/. Lluís Besa, 7, de Lleida

Pisos d’acollida:

-

Portal del Carro, 13 bis, de Tarragona
C/. Banys Nous, 16, pis 3, de Barcelona

Comunitats terapèutique:

-

C/. Cervantes, 6, de Tarragona
Can Puig. Carretera de l’Arrabassada, km. 6,8
Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Pisos de reinserció:

-

Portal del Carro, 13 bis, de Tarragona
C/. Cervantes, 3, de Barcelona
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DADES ECONÒMIQUES
C o m p t e

d e

r e s u l t a t s

d e

Despeses

2 0 0 6
Euros

Ingressos

Despeses de personal, formació i altres desp.socials

829.281,33

Subvencions oficials

Serveis de professionals independents i cooperatives

303.628,37

Aportacions del Patronat

Despeses de voluntaris, col.laboradors i del Patronat
Ajudes monetàries als usuaris
Ajudes puntuals a altres entitats
Aliments
Medicaments

1.277,38
48.136,95
5.536,17
66.189,00
3.982,20

Euros
864.450,23
1

Aportacions dels usuaris

201.885,45
148.109,48

Aportacions de les famílies dels usuaris

94.105,78

Donacions de socis i particulars

67.568,84

Donacions d' entitats col.laboradores

26.389,08

Subvencions de Capital traspassades

17.273,78

Neteja

13.637,10

Altres ingressos (arrend., serv.div., ing.financ.)

Subministraments i comunicacions

30.020,71

Total ingressos

1.443.678,07

23.895,43

Material granja i tallers

3.697,50

Material oficina

5.827,29

Total ingressos

1.443.678,07

Reparacions i conservació, parament

32.921,39

Total despeses

1.441.469,52

Arrendaments

11.159,34

Resultat (positiu)

Primes d'assegurances
Amortitzacions
Altres despeses (serv. bancaris, RRPP, tributs)
Impostos extraordinaris
Total despeses

2.208,55

5.911,03
34.244,99
8.707,41
37.311,36
1.441.469,52

(1) Les aportacions del Patronat corresponen a les que
fan la Conferència Episcopal de la Tarraconense, Càritas
Catalunya i les vuit Càritas Diocesanes de Catalunya.

Cal remarcar que no hem comptabilitzat les aportacions i cessions d’ús perquè no suposen un
desemborsament efectiu de diners, i que són molt importants per la nostra economia. L’Ajuntament
de Barcelona cedeix gratuïtament la finca de Can Puig. Els Arquebisbats de Tarragona i Barcelona, i
el Bisbat de Lleida, cedeixen els locals de les Acollides. Les Càritas Diocesanes de Barcelona, Lleida i
Tarragona paguen els subministraments d’aigua, electricitat, gas i telèfon dels locals d’acollida
respectius. En quant a aliments, rebem donacions del Banc d’Aliments i de Càritas de Barcelona.
Els nostres comptes han estat auditats pel Censor Jurat de Comptes Sr.
Josep Ramon Cot Gil, i revisats per la Fundación Lealtad superant els
criteris de transparència.
El CECAS pertany a la Coordinadora Catalana de Fundacions
i a la Confederación de Entidades para la atención a las Adicciones.

Amb el suport de:

I la col.laboració de:
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