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PRESENTACIÓ

El treball que el CECAS ha fet durant l’any 2007 el resumim en les següents xifres:
Hem atès 527 persones. Del total, un 19% són dones, com l’any anterior, i han estat
tractades als serveis ambulatoris i en el centre residencial de Tarragona dedicat
exclusivament a elles.
El 14% de les persones ateses eren estrangeres i poden tenir, a més dels problemes
que ja ens són coneguts, dificultats per trobar habitatge i feina, manca de papers,
etc. Cal dir que en els casos de “sense papers” o temes judicials pendents cada
persona presenta una problemàtica concreta i nosaltres només podem assessorar-los.
La droga més consumida i que continua en augment és la cocaïna, representa un
41% de les demandes d’ajut. El segon lloc l’ocupa el consum d’alcohol, un 34’3%. En
clara tendència a la baixa i força més lluny ve el consum d’heroïna, un 11%, que
s’acosta a les demandes d’ajuda per deixar els programes de manteniment amb
metadona (PMM), que aquest any han estat del 9’5%.
Un 34’8% de les persones ateses venen derivades pels CAS municipals de Barcelona
que ens requereixen com a servei especialitzat en el tractament en règim
residencial, és a dir, Centre de Dia i Pis d’Acollida i Comunitat Terapèutica. Un 11%
són derivats d’altres CAS de fora de Barcelona. El 26’5% venen per iniciativa pròpia
o per indicació d’algun conegut que ja ha estat al nostre centre. Un 6,3% ve dels
Centres Penitenciaris, aquests sol.liciten sempre ser tractats en serveis residencials. Un
4’3% dels usuaris són derivats per les diferents Unitats de Patologia Dual de Catalunya.
Actualment el CECAS té 97 llits a disposició, preferentment, de les persones més
necessitades, o que viuen en una situació molt desfavorable i tenen una vida
desestructurada. No cal dir, però, que si hi ha places lliures, rebem a tothom que
mostri la voluntat de seguir el tractament que se’ls proposa.
També ens preocupem per les famílies, que disposen de cinc grups específics que es
reuneixen amb periodicitat setmanal, a part del contacte personal quan ha estat
necessari. De cara al curs següent ens plantegem d’obrir un nou grup per a familiars
de malalts que, a més de la drogodependència, presenten malalties mentals
associades, el que anomenem “patologia dual”. En aquest últim cas la metodologia
d’actuació és força diferent.
Durant el 2007 hem consolidat la col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Fruit d’això s’han atès 24 malalts psiquiàtrics greus i drogodependents, amb
l’objectiu de compensar la seva addicció al mateix temps que tractem la seva
patologia mental i orgànica. Anem cap a un tractament més holístic que permeti a
aquestes persones la màxima qualitat de vida.
Del tot això es pot deduir fàcilment que la disparitat de malalts i de problemàtiques
planteja a la Fundació dificultats tècniques importants, ja que cal oferir abordatges i
equipaments diversos i sobre tot perquè no vol perdre el seu objectiu bàsic: oferir un
tractament professional, humà i personalitzat, que sigui eficaç perquè els nostres
malalts millorin i puguin gaudir en un futur proper d'una vida normalitzada.
Com cada any l’agraïment a tots els nostres col·laboradors i voluntaris forma part
d’aquest opuscle que vol reflectir la tasca del CECAS durant l’any 2007.
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SERVEIS QUE OFEREIX EL CECAS
1. TRACTAMENT AMBULATORI DE L’ALCOHOLISME I CONSUM DE DROGUES IL·LEGALS
S’adreça a les persones que volen abandonar l’alcohol i/o les drogues il·legals però que, per
les seves cracterístiques, no necessiten un tractament més intensiu. Reben suport mèdic,
psicològic i social mitjançant entrevistes periòdiques i la participació en grups terapèutics.
Se’ls fa la desintoxicació farmacològica i un tractament de manteniment, si cal.
Regularment, se’ls practica controls analítics.
Barcelona, Tarragona i Lleida prestan aquest servei.
Persones ateses durant l’any 2007, 451

2. 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 ambulatori, segons el cas.
Persones ateses durant l’any 2007, 48

3. 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 2007, 174

4. 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 2007, 150

5. 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 2007, 110 homes
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6. COMUNITAT TERAPÈUTICA PER A DONES
Proporciona un espai estructurat on, a través d’activitats terapèutiques, formatives, ocupacionals i
lúdiques, vol estimular a les persones que hi viuen a realitzar una sèrie de canvis en la seva
conducta, marcada per la problemàtica addictiva.
Tarragona disposa d’ una capacitat de 21 llits.

Persones ateses durant l’any 2007, 49 dones

7. 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 2007, 40

8. INSERCIÓ LABORAL
Té com objectiu orientar i acompanyar a l’usuari a inserir-se en el mon laboral després d’un llarg
període d’inactivitat, així con orientar-lo en l'organització del seu temps lliure.
Persones ateses durant l’any 2007, 76

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 2007, 13

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.

Durant l’any 2007 s’han realitzat 134 grups

11. GRUP DE PATOLOGIA DUAL
En col·laboració amb els Germans de Sant Joan de Deu, 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”. Per aquest fi intervenen professionals de la
psiquiatria i la psicologia.
Persones que l’han utilitzat durant l’any 2007, 24

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.
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PROCEDÈNCIA DE LA POBLACIÓ ATESA
Per fer l'estudi gràfic s'ha tingut en compte una població de 527 persones ateses durant l'any
2007, 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
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Tarragonès
Vallès Oriental
Osona
Segrià
Baix Camp
Baix Ebre
Bages
Garraf
Gironès
Alt Penedés
Anoia
Altres comarques de Catalunya
Sense un domicili fix
Desconegut

43%
8%
6%
5%
3%
2%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
4%
14%
6%

58%

Lloc de naixement:

14%
8,3%

Altres o
desconegut

1%

1%

1%

1,2%

2%

CastellaLleó

País
Valenciá

Aragó

Galícia

Girona

2,5%
Lleida

5%

6%

Tarragona

Andalusia

Estranger

Barcelona

34,8%

Centre de derivació:

26,5%

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

12,5%

11%
6,3%
4,3%

CAS de
Barcelona
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Iniciativa
pròpia

Entitats Altres CAS CP. i MPA. Unitats de
d'iniciativa
Patologia
social
Dual

2,4%

2,2%

Càritas

Serveis
Socials
municipals

PERFIL DE LA POBLACIÓ ATESA

Homes
81%

Per sexes

Trams d’edat

37 a 42
anys
20,3%

31 a 36
anys
20,8%

43 a 48
anys
11,4%

25 a 30
anys
18%

Dones
19%

3,7%

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

19%

Batxillerat sup.,LOGSE, FP 1 i 2

30%

Graduat Escolar

32%

Certificat Escolar
Estudis primaris incomplerts

12,5%

No sap llegir o escriure

Nivell d’estudis

0,6%

Desconegut

1,8%

Realitza exclusivament feines a la llar

0,4%

Treballa per a la seva família, sense sou fix

0,6%

Treballa per compte propi o relació lab. indef.

Situació laboral

7%
7,4%

Treballa, relació laboral temporal

53,8%

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

Major
48
16,5%

Menor
25
13%

6,2%
0,6%

Incapacitat permanent, pensionista
Altres situacions o desconegut

13,8%
10,2%

Tipus de droga

41%

droga principal
34,3%
40%

30%

20%

2007

2006

2005

2004

10%

0%
Heroïna

11%

Metadona

Cocaïna

Alcohol

Altres

9,5%

Cocaïna

Alcohol

Heroïna

Metadona

2,1%

2,1%

Cannabis

Altres
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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 20 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, 3 treballadors socials, 6 educadors socials i 1 xofer.
Amb dedicació parcial hi treballen 9 persones: 4 psicòlegs, 1 educador social, 1 economista i
2 administratius i 1 auxiliar d’infermeria.
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 75 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 terapèutica:
C/. Cervantes, 6, de Tarragona
Can Puig. Crta. de l’Arrabassada, km. 6,8
Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Pisos reinserció:
Portal del Carro, 13 bis, de Tarragona
C/. Cervantes, 3, de Barcelona
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DADES ECONÒMIQUES
Compte de resultats de 2007
Despeses

Euros

Ingressos

Despeses de personal, formació i altres desp.socials

950.663,43

Subvencions oficials

Serveis de professionals independents i cooperatives

316.290,18

Aportacions del Patronat

1.456,39

Aportacions dels usuaris

Despeses de voluntaris, col.laboradors i del Patronat
Ajudes monetàries als usuaris

33.046,56

Ajudes puntuals a altres entitats

6.500,00

Aliments
Medicaments

Euros
895.881,19
1

213.254,94
166.937,18

Aportacions de les famílies dels usuaris

98.528,92

Donacions de socis i particulars

33.297,08

75.999,01

Donacions d' entitats col.laboradores

89.463,47

8.195,91

Subvencions de Capital traspassades

14.173,56
38.628,30

Neteja

15.511,24

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

Subministraments i comunicacions

28.173,51

Total ingressos

1.550.164,64

Material oficina

7.832,96

Reparacions i conservació, parament

44.323,18

Total ingressos

1.550.164,64

Arrendaments

12.553,40

Total despeses

1.547.092,33

Primes d'assegurances

3.669,85

Amortitzacions

37.287,50

Altres despeses (serv. bancaris, RRPP, tributs)
Total despeses

5.589,21
1.547.092,33

Percentatge de despesa per centres:

Resultat (positiu)

3.072,31

(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.

Origen dels ingressos en percentatge 2 :
Altres AC
Donacions 3% 4%

C.T. de
Can Puig
34%

Barcelona
42%

Lleida
1%

particulars
8%
Usuaris i
famílies
17%
Patronat
14%

Tarragona
23%

AA
30%

AL
24%

(2) AC: Administració Central, AA: Administració Autonómica, AL: Administració Local. Total: 58%

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.
El CECAS pertany a la Coordinadora Catalana de Fundacions i a la Confederación de Entidades para
la Atención a las Adicciones. I 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.
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Amb el suport de:

I la col.laboració de:

