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Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) 



Compromís Social 2016 

Activitats socials dirigides als nostres usuaris i a la comunitat  

• Assessorament i suport a les Associacions d’afectats dels Municipis de 

Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i 

Cornellà de Llobregat 

 

• Participació en els Departaments de Salut i Serveis Socials i Dona dels 

municipis 

 

• Difusió de material preventiu de diferents temàtiques 

 

• Conveni de col·laboració amb la fundació privada Hàbitat3 (Tercer Sector 

Social) per a la cessió d’un habitatge d’ús social 

 

• Taller de prevenció de recaigudes 

 

• Programa de reinserció 

 

• Protocols específics d’intervenció social: MPA, PIRMI, CMM, EAIA 
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Assessorament i suport a les Associacions d’Afectats  

dels 4 municipis 

Objectius: Oferir assessorament i suport a les REMARE (Associació d’Alcohòlics de Sant Feliu de 
Llobregat) i ARE (Associació d’Alcohòlics d’Esplugues de Llobregat). 
ASALRE (Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat). Així com facilitar 
canals de derivació de pacients.   

ADELANTE Associació de Familiars de Malalts Drogodependents de Cornellà de Llobregat, Associació de 

Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat. 

Descripció:   

Assessorament per al programa de la jornada anual de la entitat.  
Assessorament per a l’abordatge i derivació de persones amb problemes d’addiccions.  
Participació a les jornades anuals.  
Participació en les celebracions anuals (nadal i estiu).  
Difusió de material preventiu (dia internacional de la Sida, Dia mundial Sense alcohol...) 
Redacció d’articles per a les revistes editades per les entitats.   

Adreçat a: Entitats locals d’afectats.  

Centre on es realitza: CAS Baix Llobregat Centre i CAS Baix Llobregat Fontsanta. 

Durada: Al llarg de tot l’any. 

Entitats col·laboradores: Les pròpies associacions. REMARE, ARE, ASALRE i ADELANTE. 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Millora dels canals d’accés i difusió del servei facilitant la inserció 

social dels usuaris.  
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Participació en els Departaments de Salut i 

Serveis Socials i Dona dels municipis 

 

Objectius: Promoure la presència del servei a la comunitat. Coordinació i seguiment dels usuaris. 

Participació del servei en els espais de participació ciutadana. 

  

Descripció: Participació en Consells de Salut, Taules de Salut Mental, Taula de Drogues, Xarxa d’infància i 

adolescència, Circuïts de violència.  

 

Adreçat a: Comunitat. 

Centre on es realitza: Diferents serveis dels municipis.  

Durada: Al llarg de l’any.  

Canal de difusió/divulgació: Municipal.  

Entitats col·laboradores: Entitats municipals dels consells municipals de Salut Acció Social i Dona 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Promoure la presència del servei, coneixement de la xarxa social 

ciutadana, participació, coneixement dels recursos comunitaris. 



Compromís Social 2016 

Difusió de material preventiu de diferents temàtiques 

Distribució de materials de prevenció per als següents dies commemoratius:  
28 de juliol - Dia mundial per contra l’Hepatitis  
31 Agost - Dia Mundial per a la Prevenció de la sobredosi 
15 de novembre - Dia Mundial Sense Alcohol 

2 de desembre - Dia internacional per a la prevenció de VIH SIDA 
  

Díptics del programa “Beveu menys”.  
Tríptics d’informació i prevenció de la sífilis, gonocòccia i infecció per clamídies editats pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
Guia sobre les drogues del Ministerio de Sanidad y Consumo.  
Guia per a pares de prevenció de les addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
Tríptics i targetes de ASALRE, ARE, ADELANTE.  
Diferents materials de prevenció del tabaquisme (No fumis si no fumes, El tabac ben lluny, Tabac deixem-lo).  
Cocaïna als dos costats de la ratlla.  

¿Bebes conduces? 

Objectius: Distribució de materials de difusió i sensibilització envers les addiccions i les malalties relacionades amb les 

addiccions. 

Descripció: Es distribueixen els materials preventius als usuaris i a les seves famílies, i a les entitats socials dels municipis del 

territori de referència del CAS.  

Adreçat a: Usuaris i població general.  

Centre on es realitza: CAS Baix Llobregat Centre i CAS Baix Llobregat Fontsanta. 

Durada: Tot l’any, especialment en les dates commemoratives de cada temàtica.    

Canal de difusió/divulgació: Pòsters, fulletons , targetes, etc. 

Entitats col·laboradores: Subdirecció General de Drogodependències, Agència de Salut Pública  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Generar consciència i fomentar actituds positives envers les diferents 

problemàtiques i les persones que les pateixen. 
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Conveni de col·laboració amb la fundació privada Hàbitat3  

(Tercer Sector Social) per a la cessió d’un habitatge d’ús social 

Objectius: Facilitar habitatges a preus assequibles a usuaris en un període clau del seu procés de 

rehabilitació. Que el factor habitatge sigui especialment important per afavorir la seva evolució.  

Descripció: La finalitat és la d’oferir un habitatge durant un període de trànsit a persones que es troben 

realitzant un programa de tractament en addiccions.  

Adreçat a: Usuaris amb problemes d’habitatge que realitzen tractament. Usuaris amb manca de suport 

familiar que es troben en un procés de trànsit cap a un altre habitatge. 

Centre on es realitza: Pis C/ Sant Eloi 2-4 Barcelona. 

Durada: 6 -12 mesos.  

Canal de difusió/divulgació: Els professionals del centre.  

Entitats col·laboradores: Fundació HABITAT3  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Ajudar a facilitar habitatges a preus assequibles a usuaris que ho 

requereixen en un moment clau de la seva evolució.  
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Taller de prevenció de recaigudes 

Objectius: Formar els pacients com a agents socials que puguin atendre altres persones en risc de tenir 

sobredosi.  

Descripció: Tallers individuals o grupals en els quals es forma als pacients o familiars entorn als riscos de 

patir sobredosi. Es realitza formació pràctica en reanimació càrdiopulmonar i s’entreguen kits de 

naloxona per a usar en cas de presenciar sobredosis. 

Centre on es realitza: CAS Baix Llobregat Centre i CAS Baix Llobregat Fontsanta. 

Canal de difusió/divulgació: Personal d’Infermeria. 

Entitats col·laboradores: Subdirecció General de Drogodependències.  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Capacitar els pacients per a detectar i minimitzar els riscos 

inherents al consum d’opiacis i cocaïna. Capacitar als pacients i familiars per atendre a persones que 

hagin patit una sobredosi.  
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Programa de reinserció 

Objectius: Coneixement dels recursos d’inserció social específics per a drogodependents i inespecífics 

de la comunitat a nivell local i derivació i seguiment d’usuaris. 

Descripció: La treballadora social s’ocupa d’actualitzar els diferents recursos d’inserció sociolaboral dels 

municipis i estableix els acords de col·laboració i criteris de derivació. Assessora als usuaris i deriva. 

Adreçat a: Usuaris en tractament als CAS. 

  

Centre on es realitza: CAS Baix Llobregat Centre i CAS Baix Llobregat Fontsanta. 

Durada: Al llarg de tot l’any.  

  

Canal de difusió/divulgació: a través del professional referent es concerta una entrevista. La treballadora 

social del centre contacta amb els diferents recursos i estableix reunions per definir criteris. 

Entitats col·laboradores: Comunitats terapèutiques, Centres de dia i Pisos terapèutics de la Xarxa de 

Drogodependències de Catalunya, RECIBAIX, INCORPORA, Pla Local d’Ocupació, OTL, Solidança...  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Facilita la inserció social a la comunitat en recursos específics i 

inespecífics.  
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Protocols específics d’intervenció social: MPA, PIRMI, CMM, EAIA 

Objectius: Abordatge de la problemàtica social associada al consum.  

  

Descripció: Els pacients que realitzen tractament i tenen alguna dificultat social associada que els obliga a 

complir algun programa per a l’administració de Justícia, Benestar Social o Infància: Mesures Penals 

Alternatives, Seguiment de Pacients que estan a Presó, Commutacions de Sancions Administratives, etc.  

Adreçat a: Els pacients que realitzen tractament i tenen alguna dificultat social associada que fa que hagin 

de complir algun programa per a l’administració pública. 

 

Centre on es realitza: CAS Baix Llobregat Centre i CAS Baix Llobregat Fontsanta. 

 

Durada: al llarg del procés de tractament. 

 

Canal de difusió/divulgació: a través dels diferents agents socials dels diferents programes.  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Els protocols dels diferents programes potencien l’adherència 

terapèutica i l’abordatge integral de la problemàtica social associada. 
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Contacte 

CAS Baix Llobregat Centre 

 
Comte de Vilardaga 37 

08990 Sant Feliu de Llobregat 

Tel.936327044 

Fax 936852891  

Email: casbaixllobregatcentre@pas-org.cat  
 

http://pas-org.cat/ 

 

CAS Baix Llobregat Fontsanta 

 
Mossèn Andreu 13, 1r   

08940 Cornellà de LLobregat   

Tel.  93 373 41 52  

Fax 93 373 70 13  

Email: casfontsanta@pas-org.cat  
 

http://pas-org.cat/ 
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Gràcies 


