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La Fundació del Centre Català de Solidaritat dóna, a les persones
drogodependents, una oportunitat de viure la seva vida de manera diferent
26 juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Escales amunt i escales avall. Uns esglaons deteriorats pel temps, trepitjats per centenars de
peus cada dia. Com un bucle, la sintonia que es repeteix a les escales és un “bon dia”
amable, cada cop que dues persones es creuen. Aquest és el ritme de la Fundació privada
del Centre Català de Solidaritat (CECAS) que, amb motiu del Dia Internacional de la Lluita
contra l’ús indegut i el Trànsit Il·lícit de Drogues, obra les seves portes a Església de
Barcelona.

Missió: ajudar i atendre
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s’intenta acabar amb l’abstinència a la droga. Aquesta primera fase té lloc al CECAS del
carrer Banys Nous, mentre que la segona es porta a terme a Collserola i es basa en la
introspecció. En una comunitat terapèutica, els pacients treballen els motius personals que
van provocar la seva entrada a la droga. A partir d’aquí, entre cinc i set mesos,
s’autoconeixen i treballen les activitats per tal de fer front al problema. Els qui arriben a la
tercera fase s’han de traslladar de nou al centre de Barcelona. És quan les persones
drogodependents posen en pràctica el que han après en un entorn més real i normalitzat. És
una etapa delicada ja que se’ls reinsereix a la societat i es poden retrobar amb elements que
anteriorment no sabien gestionar.
En totes elles, l’objectiu prioritari és l’abstinència. I l’acompanyament vital és la família, que
participa en un procés paral·lel marcat per entrevistes setmanals i grups de teràpia on també
se’ls ajuda. I és que tots els que accedeixen al CECAS arriben normalment amb els ponts de
relació social trencats però saben que volen canviar perquè estar allà és totalment voluntari.
Més d’un 65% de pacients acaben el procés de desintoxicació i, en aquest cas, els esperen
de 3 a 5 anys de seguiment ambulatori per evitar que torni a recaure.
Qui accedeix al CECAS?
El perﬁl de persones que accedeixen al CECAS ha anat canviant amb el pas del temps. Tot i
que en els seus inicis, fa 24 anys, la majoria de persones que sol·licitaven ajuda eren homes
d’entre 30 i 45 anys amb una dependència a l’heroïna, ara el perﬁl ha canviat i es té una
dependència a l’alcohol i a la cocaïna. Des del 2005, el CECAS treballa per gèneres per tal
que l’atenció a cada pacient sigui la més adequada a les seves necessitats. Així, a Barcelona,
només estan els homes mentre que les dones tenen el seu centre a Tarragona.
Ajudes extres
La fundació compta amb voluntaris que decideixen donar suport als professionals en les
tasques del seu dia a dia: són gent formada per l’entitat que se’ls distribueix allà on són més
necessaris. Les seves funcions varien segons les seves capacitats: poden fer tallers, activitats
manuals, tasques vinculades al tractament, atenció a la farmàcia, suport jurídic, cuina,
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imatge corporativa o, ﬁns i tot, tasques administratives.
Els voluntaris reben la gratitud dels propis interns, el seu afecte, ja que els pacients valoren
que hi hagi gent que sense cap remuneració els hi dediqui part del seu temps. Però també
obtenen una satisfacció personal perquè els voluntaris donen una part del que han rebut, al
llarg de la seva vida, de la societat i ho inverteixen en una tasca que té un gran impacte.
CECAS es consolida així com una proposta pel canvi, una oportunitat de viure la vida de
manera diferent. L’aproﬁtament dels recursos de l’entitat varia segons el pacient però se’ls
ajuda, en tot cas, a gestionar conﬂictes i a experimentar una altra manera de viure.
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