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PRESENTACIÓ
DE LA MEMÒRIA

UN ANY MÉS TENIM EL PLAER DE DONARVOS A CONÈIXER ELS RESULTATS DE
L’ACTIVITAT REALITZADA DURANT L’ANY
2009. SÓN EL FRUIT DE TOT UN ANY
D’ESFORÇ DE MOLTES PERSONES.

Respecte les dades estadístiques que presentem amb un total de 557 persones ateses, remarquem:
S’ha inaugurat el Centre d’Atenció Residencial per a dones de Tarragona el qual finalment ha estat
homologat. És un fet que ens satisfà molt ja que la Fundació feia molts anys que anava al darrera
de regularitzar el Centre de Tarragona per tal de millorar la qualitat de l’atenció i possibilitar el suport de les administracions. Per altra banda el continu augment de dones d’aquests darrers anys,
inclòs el 2009, ens fa pensar que la decisió va ser encertada.
El nivell formatiu de les persones ateses continua sent molt baix. La població que “no sap llegir ni
escriure” i “amb estudis primaris incomplerts” ha augmentat lleugerament.
Quant a la situació laboral, no hi ha hagut gaire variació respecte a anys anteriors. L’única dada
que ha variat significativament és la de persones que es troben en “situació d’atur havent treballat
abans”, que ha augmentat.
Respecte a la droga principal ens ha sorprès el lleuger descens de persones que consumeixen
cocaïna, ja que els darrers anys la tendència era a l’alça. Per contra ha augmentat considerablement la població atesa a causa de l’alcohol. Si bé l’any passat ens va sorprendre l’augment de
persones consumidores d’heroïna, aquest any s’ha mantingut el nombre de persones ateses.

Ha estat un any intens però fructífer com reflecteix el nombre de persones que s’han beneficiat de l’atenció
en els diferents programes de què disposem.
L’elaboració de la memòria ens permet també tenir una visió global a partir de la qual reflexionar i fer un balanç
dels objectius assolits durant l’any.
La memòria que us presentem s’estructura en diferents apartats: descripció de la missió i visió, serveis que
ofereix el CECAS, procedència i perfil de la població atesa, recursos humans, instal·lacions i per últim les dades econòmiques.

Aprofitem aquest espai per transmetre el nostre agraïment a tots els voluntaris que any rere any col·laboren amb
nosaltres i que fan possible els resultats obtinguts. Aquest any però l’agraïment el fem extensiu a totes les persones que han visitat el Centre del carrer Banys Nous – persones ateses, treballadors, voluntaris – que han donat
mostra de paciència i de capacitat d’adaptació durant els nou mesos que han durat les obres de rehabilitació de
l’edifici. El CECAS n’ha sortit millorat.
Finalment, per mitjà d’aquesta memòria volem expressar el nostre reconeixement i agraïment a totes les persones particulars i a les entitats públiques i privades que contribueixen al sosteniment del programa.

Reinserció Social

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 per mitjà dels
metges, psicòlegs i educadors. A
més, la col·laboració en els serveis
de cuina, neteja, manteniment i jardineria, facilita que els usuaris/usuàries aprenguin a treballar en equip i
assumir petites responsabilitats.

Aquest servei es porta a terme
en règim ambulatori i residencial.
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 mantenintse abstinents de les drogues.

PERSONES ATESES DURANT L’ANY 2009

PERSONES ATESES DURANT L’ANY 2009
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SERVEIS

Centre de Dia I Pis d’acollida

EL CECAS DISPOSA DE
DIFERENTS SERVEIS
PER ATENDRE TANT A LA
PERSONA AMB PROBLEMES
DE DROGOADDICCIÓ COM
EL SEU ENTORN FAMILIAR.
TRACTAMENT AMBULATORI DE L'ALCOHOLISME
I drogues il·legals

Suport terapèutic familiar

TRACTAMENT DE REDUCCIÓ I
ABSTINÈNCIA DE LA METADONA

GRUP DE PATOLOGIA DUAL

Comunitat Terapèutica

S’adreça 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. 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. Regularment,
se’ls practica controls analítics.

S’adreça als familiars dels usuaris per ajudar-los a acompanyar
el malalt en el seu procés de
desintoxicació i deshabituació.
Es realitzen 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.

S’adreça a les persones que
volen abandonar-la i que necessiten fer-ho d’acord amb
una pauta decreixent controlada (decalatge de Metadona).

Es pretén garantir el tractament integral de les persones
amb una malaltia mental que, a
més a més, consumeixen drogues de forma addictiva, el que
anomenem “patologia dual”.
Intervenen professionals de la
psiquiatria i la psicologia.

Ofereix un marc educatiu i formatiu que ajuda a desenvolupar la capacitat de decisió i
resposta de l’usuari/a davant
les dificultats, augmentant així
el seu sentiment de seguretat i
estabilitat.
Els nois/es participen en grups
terapèutics; reben seguiment
mèdic, psicològic i social individualitzat; i realitzen activitats
ocupacionals, formatives i de
lleure. El CECAS disposa de
dues comunitats: una per a
homes (C.T. Can Puig, Serra
de Collserola) i una altra per a
dones (Tarragona).

PERSONES ATESES DURANT L’ANY 2009

DURANT L’ANY 2009 S’HAN REALITZAT
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PERSONES QUE L’HAN UTILITZAT
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454

209 GRUPS
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DURANT L’ANY 2009: 20
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LA NOSTRA
FILOSOFIA

MISSIÓ

VALORS

VISIÓ

El CECAS és una 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.

Afecte, solidaritat, responsabilitat social, lluita contra
la marginalitat, comprimís, motivació, entusiasme,
esperança, paciència i tolerància.

Tenint en compte que:

S’atén tant la persona com el seu entorn familiar.
Per realitzar aquesta tasca compta amb recursos
propis i amb convenis amb l’administració.

· La drogodependència és una pandèmia creada a la nostra societat
i a la qual la pròpia societat té el repte de donar una resposta eficient.
· Com a fenomen complex, és conseqüència i porta associats múlti
ples malestars interns i externs que cristal·litzen en una persona
litat depenent i uns hàbits individuals destructius.
· Hi ha col·lectius que queden exclosos o marginats.
· És el propi individu qui té la capacitat de fer front i assumir la res
ponsabilitat personal de millora.

La nostra missió és generar espais per atendre, acompanyar
i tractar educativament i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb especial sensibilitat per aquelles que
es troben en situacions de marginació o pocs recursos i que
no se’n sortirien fàcilment, amb la màxima qualitat de mitjans
humans, tècnics i econòmics, per ajudar-los a millorar la seva
qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva
realitat, potencialitats i capacitats.
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0,4%
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LLOC DE RESIDENCIA

LA POBLACIÓ ATESA

6,9%

54,9%

8. TIPUS DE DROGA

3. PER SEXES

5. NIVELL D’ESTUDIS
FP grau sup. Tècnic Univ, Lic. Univ.

5,5%

Batxillerat sup., LOGSE, FP 1 i 2

18,1%

Graduat Escolar

32,1%

Certificat Escolar
Estudis primaris incomplerts

41,8%

37,6%

13,2%

2,7%

7. CENTRE DE DERIVACIÓ

4. TRAMS D’EDAT
6. SITUACIÓ LABORAL

10,2%

33,5%

28,5%

18,4%

6,0%

5,5%

3,9%

2,8%

1,3%

Altres o desconegut

11,5%

Unitats de Patologia Dual

Major 48 anys

4,6%
0,1%

Càritas

Menor 25 anys

10%

59,5%

Serveis Socials municipals

8%

43-48 anys

Entitats d’iniciativa social

19%

13%

7,4%
6%
C.Penit. i Mes. Penals Alt.

25-30 anys

24%

0,1%
0,6%

Altres CAS

26%

Realitza exclusivament feines a la llar
Treballa per a la seva familia, sense sou fix
Treballa per compte propi o relació lab. indef
Treballa, relació laboral temporal
Parat, havent treballat abans
Parat, no havent treballat abans
Estudiant o opositant
Incapacitat permanent, pensionista
Altres situacions o desconegut

CAS de Barcelona

37-42 anys

Iniciativa pròpia

31-36 anys

0,2%

2,8%

Altres

1%
Cocaïna

Desconegut

0,7%

Cannabis

No sap llegir o escriure

11,1%

Metadona

22%

Dones

31,6%

Heroïna

78%

Alcohol

Homes

1,9%

RECURSOS HUMANS
EL CECAS COMPTA AMB UN
EQUIP DE PROFESSIONALS I
VOLUNTARIAT DE QUALITAT

PERSONAL CONTRACTAT
L’equip tècnic està format per 23 persones, amb dedicació plena, que provenen de diferents camps
professionals, per respondre millor a les necessitats de la població ATESA: 3 metges, 7 psicòlegs,
1 pedagog, 4 treballadors socials, 6 educadors socials, 1 integrador social i 1 xófer.
Amb dedicació parcial hi treballen 9 persones: 3 psicòlegs, 1 empresarials, 2 administratius, 1 metge,
1 auxiliar d’infermeria i 1 INEFC.
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), 12 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 més de 75 persones que, d’una banda donen
suport a les tasques de recepció, laboratori i farmàcia, cuina i administració, i, per l’altre, n’hi ha que
dirigeixen activitats formatives, culturals, esportives i lúdiques.

DESPESES

EUROS

Despeses personal, formació i altres desp. socials
Serveis de professionals independents i cooperatives
Despeses de voluntaris, col·laboradors i del Patronal
Ajudes monetàries als usuaris

CAL REMARCAR QUE NO HEM
COMPTABILITZAT LES APORTACIONS I CESSIONS D’ÚS
PERQUÈ NO SUPOSEN UN
DESEMBORSAMENT EFECTIU
DE DINERS, I QUE SÓN MOLTS
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. Comptem amb la inestimable col·laboració de dos
psiquiatres de l’Obra Hospitalària de St. Joan de Deu per atendre a persones amb problemes
de patologia dual.
El CECAS pertany a la Coordinadora Catalana de Fundacions, a la Confederación de Entidades para la Atención a las Adicciones, a la Coordinadora de C.C.T.T i pisos de reinserció, a la
Federació Catalana de Drogodependències i a la Coordinadora de CAS. 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.

Medicaments

Subvencions oficials

1.155.748,96

Aportacions del Patronat

255.633,74

1.344,74

Aportacions dels usuaris

173.674,21

Aportacions de les families dels usuaris

137.689,48

6.808,52

Aliments

EUROS

349.496,89
43.085,54

Ajudes puntuals a altres entitats

DADES ECONÒMIQUES

1.133.206,19

INGRESSOS

Donacions de socis i particulars

26.835,93

96.132,61

Donacions d’entitats col·laboradores

53.057,07

7.719,38

Subvencions de capital traspassades

12.526,46

Neteja

17.722,14

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

Subministraments i comunicacions

35.740,05

TOTAL INGRESSOS

1.850.328,02

Material oficina

11.337,77

Reparacions i conservació, parament

71.666,35

TOTAL INGRESSOS

1.850.328,02

TOTAL DESPESES

1.844.156,99

Arrendaments

6.139,47

Primes d’assegurances

5.540,45

Amortitzacions

41.058,93

Altres despeses (serv. bancaris, RRPP, tributs)

17.157,96

TOTAL DESPESES

35,6%

41,6%

Barcelona

ORIGENS DELS INGRESSOS EN PERCENTATGE:
Altres
2,6% AC 2,7%
Donacions privades 4,3%
Usuaris

Patronat
Lleida 1,1%

6.171,03

1.844.156,99

PERCENTATGE DE DESPESA PER CENTRES:

C.T. de
Can Puig

RESULTAT (POSITIU)

16,8%

38,1%

13,8%

21,7%

21,6%

Tarragona

Consorci

35.153,17

AA

INSTAL·LACIONS
Barcelona
C/ Banys Nous, 16, pisos 1º, 2º,3º,4º. 08002 Barcelona. Tel. 933 177 438
C/ Cervantes 3. 08002 Barcelona
Can Puig Ctra. Arrabassada, km. 6,8. St. Cugat del Vallès, Barcelona
Tarragona
C/ August s/n (edifici Carmelitas). 43003 Tarragona. Tel. 977 219 966
Lleida
C/ Pl. St. Josep, 2. 25002 Lleida. Tel. 973 270 527

8,6

General

8,5

Suport tècnic

8,6

Horari

8,5

Organització

8,2

Lloc

VALORACIONS GENERALS

Interès

JORNADES DE
LIDERATGE

EL CECAS VA ORGANITZAR ELS DIES 26 i 27
DE NOVEMBRE DE 2009, LES JORNADES DE
LIDERATGE EN ENTITATS NO LUCRATIVES.

8,4

Les jornades obertes a entitats de la ciutat van tenir una molt bona acceptació, ja que les persones que hi van
participar van valorar molt positivament totes les ponències.
Els ponents i els temes que es van tractar són els següents:
“El lideratge des de les entitats no lucratives” a càrrec del Sr. Ignasi Carreras, Director del Institut de Innovació
Social de ESADE i Ex – director d’ Intermón Oxfam.
“Una visió des dels medis de comunicació” a càrrec del Sr. Martí Gómez, Periodista.
“Neuromanagement, un altre forma de lideratge” a càrrec del Sr. Sergio Cardona, Consultor de Formació.
“Taller d’habilitats de comunicació interpersonal” a càrrec del Sr. Ferran Ramon Cortés, expert en formació de
comunicació personal.
“Fins el lideratge i més enllà: “Interbeing” a càrrec del Sr. Fèlix Castillo, psicòleg.
“Valors personals i estils del terapeuta. Implicacions per la clínica” a càrrec del Sr. Sergi Corbella, psicòleg.

Membres de:

