Centre d’acollida
del Baix Guinardó
per a la recuperació
de persones sense llar
amb addiccions

Saps què és el centre d’acollida per a
persones sense llar amb addiccions?
És una residència amb atenció social i sanitària
per a persones sense llar que tenen alguna addicció.
L’equipament és la seva llar i els ofereix un entorn
d’acompanyament per a la recuperació de l’autonomia
personal, la reducció de danys pel consum, la millora
de la salut i la integració social.
És un servei pioner i únic a la ciutat, a Catalunya
i a l’Estat espanyol.
• Té 50 places, el 50 % són per a dones.
• S’atén només a les persones residents.
• Les estades són llargues i el grup de convivència és estable.
• Hi ha atenció d’un equip professional les 24 hores.
• Les persones fan tasques del centre i activitats en grup.
• La convivència i el respecte per l’entorn són una prioritat.

Quant de temps fa que funciona?
El centre està funcionant des de l’abril de 2020
al districte de Les Corts amb bons resultats,
es va obrir a l’inici de l’estat d’alarma per facilitar el
confinament per la covid-19 a les persones sense llar amb
addiccions que vivien a la ciutat. L’Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD) és qui l’ha estat gestionant fins ara.

Com ha estat l’experiència?
S’han atès unes 200 persones residents. S’ha vist que
l’estada a l’equipament ha ajudat a millorar la seva salut
física i emocional. Quant a resultats, en els primers tres
mesos al servei les persones residents han reduït entre un
50 % i un 70 % el seu consum d’alcohol i altres drogues i,
d’entre elles, 30 han avançat en el seu procés d’autonomia
i ja viuen fora del centre.
• El centre està situat en un carrer cèntric i comercial,
paret amb paret amb una escola i
a prop n’hi ha dues més.
• El seu funcionament ha estat correcte i sempre
ha tingut molta cura de la comunitat i de l’entorn.
• La relació amb el veïnat ha estat propera i
hi ha hagut un acompanyament en tot moment.

Per què es trasllada a Horta-Guinardó?
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
aposten per la consolidació del servei.
Per això, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
ha fet un concurs públic per la seva continuïtat. La licitació
es va iniciar el setembre i va finalitzar el desembre de 2021
(es pot consultar a la plataforma de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya).
Una de les condicions del contracte
era aportar un nou espai
per a l’equipament.
Així doncs, com a resultat
de la licitació el centre es traslladarà
al Baix Guinardó a partir del març de 2022.

De qui depèn i
qui el gestiona?

Com es treballa
a la comunitat?

L’equipament és un recurs
de l’ASPB, ens consorciat
de l’Ajuntament de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya,
que treballa coordinadament
amb el Districte d’Horta-Guinardó,
l’Institut Municipal de Serveis Socials,
el Consorci d’Educació de Barcelona
i altres àrees municipals,
per assegurar la seva bona
implantació i funcionament.

La integració comunitària
és un aspecte clau
per al bon funcionament
del servei i el benestar del barri.

ABD és l’entitat que ha guanyat
l’adjudicació per gestionar
el centre i n’aporta la nova ubicació.
Treballa des de fa molts anys
amb col·lectius amb
especial vulnerabilitat
(addiccions, infància, famílies
en risc i persones grans
amb dependència).

Per això, s’ha generat
un espai de treball transversal
per acompanyar la seva
implementació amb la màxima
implicació de l’entorn i
fer-ne el seguiment.
S’ha elaborat un Pla d’Acció
Integral i de Coordinació
entre els diferents serveis
del territori.
 ’ha creat una Taula
S
de Seguiment amb equips
tècnics municipals, comunitat
educativa, associacions de
veïns i veïnes, comerciants i
altres agents i entitats socials.
Si tens dubtes
o en vols més informació:
prevenciohg@bcn.cat

Connectem

www.aspb.cat

