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Presentació

L'essència
Missió, visió i valors

Dades clau

Comunitat Terapèutica Can Serra
Comunitat Terapèutica Can Prat
Pis de Reinserció Girona
Centre de Dia ATART
Programa d’Atenció a les Famílies
Programa de Suport a la Vida Autònoma (PSVA) i
Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)
Programa de Voluntariat – Formació de Voluntariat
en Drogodependències i Salut Mental

Activitat dels serveis i programes

Presència en espais de representativitat, plataformes i
xarxes professionals del sector
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CONTINGUT



L’Associació Tramuntana d’Ajut i  
Reinserció del Toxicòman
(ATART) es va constituir l’any
1986, i és una entitat declarada
d’utilitat pública des de l’any
1999. Fa més de 30 anys que
atenem i oferim tractament a
persones amb conducta
addictiva, proporcionant també
atenció i suport a les seves
famílies.

Amb un equip de professionals
multidisciplinari, els programes i
serveis d’ATART aborden de
forma global la problemàtica de
les adiccions i la salut mental, des
d’una perspectiva integral i un
model d’intervenció comunitari.

Des d'ATART acompanyem en el
canvi, oferint una atenció
professional, integral i
individualitzada. Vetllant pel
benestar emocional i social de les
persones que atenem i de les
seves famílies.
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PRESENTACIÓ

Professionalitat
i compromís al
servei de les
persones més
vulnerables



MISSIÓ

L'ESSÈNCIA
Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i
risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions
i la salut mental, per tal que assoleixin la seva màxima
autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció
pública.

Desenvolupar projectes innovadors compromesos
socialment.
Ser una organització eficient, flexible i transparent,
formada per professionals amb alta capacitació.
Buscar la millora contínua dels nostres serveis, i de la
qualitat de vida dels nostres usuaris i usuàries i de llurs
famílies.
Ser una organització referent en el camp de les
addiccions i la salut mental.

VISIÓ

Respecte
Transparència
Professionalitat
Entusiasme
Implicació

Davant les persones destinatàries de la nostra activitat, la
societat i la pròpia organització ens guien els següents valors:

VALORS
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DADES CLAU

230 homes 

62 dones 

292 persones ateses
als nostres serveis

78 homes 

119 dones 

197 persones participants
als nostres programes

65 Professionals
51 dones
14 homes

8 Estudiants en
pràctiques

 

17 Participacions en
plataformes i xarxes

professionals del
sector

2 monogràfics per a
voluntariat: "Recursos i

tècniques de maneig per al
voluntariat" i "Perspectiva

de gènere i drogues" 

56 Formacions a
professionals

1 Comitè d'ètica

2 Persones
voluntàries

1 Pla d'igualtat



SERVEIS I PROGRAMES

COMUNITAT TERAPÈUTICA CAN SERRA

Can Serra és un servei de tipus residencial amb més
de 30 anys d’experiència, on les persones amb
problemes d’addiccions poden realitzar un
tractament intensiu, integral i personalitzat.

És una C.T. d’alta intensitat d’intervenció
terapèutica i educativa amb capacitat per a 33
persones. Està ubicada al municipi de Cabanelles
(Girona), un entorn natural privilegiat.
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COMUNITAT TERAPÈUTICA CAN PRAT

Can Prat és un servei especialitzat en l’atenció i el
tractament a persones amb conducta addictiva.

És una C.T. urbana d’alta intensitat d’intervenció
terapèutica i educativa amb capacitat per a 34
persones. Situada al municipi de Porqueres (Girona),
compta amb unes instal·lacions modernes i 
 confortables.

101 homes 

19 dones 

120 persones ateses 

72 homes 

25 dones 

97 persones ateses 



SERVEIS I PROGRAMES

PIS DE REINSERCIÓ GIRONA

El Pis Reinserció Girona, ubicat a la ciutat de Girona, té
com a objectiu consolidar l’autonomia i promoure la
vinculació activa de la persona drogodependent amb la
seva realitat social, oferint unes condicions de vida
normalitzades en un medi urbà. Proporciona ajuda i
suport per mantenir un estil de vida saludable i per
facilitar la total integració de la persona a la societat.
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CENTRE DE DIA ATART

El Centre de Dia terapèutic ATART és un servei social
especialitzat adreçat a persones amb conducta
addictiva que necessiten realitzar un procés de
rehabilitació mitjançant una atenció integral, intensiva
i individualitzada. Ofereix una resposta adaptada a les
necessitats de cada individu, situant la persona usuària
al centre de cada una de les intervencions.

11 homes 

5 dones 

16 persones ateses 

46 homes 

13 dones 

59 persones ateses 



SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

El Programa d'Atenció a les Famílies està dissenyat
amb l’objectiu d’oferir sensibilització, informació,
orientació i recolzament als i les familiars de les
persones amb conducta addictiva.

Es duen a terme sessions grupals i sessions individuals.
Les sessions individuals són personalitzades amb un
psicòleg o psicòloga i adaptades a les necessitats de
cada família. Les sessions grupals són monogràfiques i
mensuals, dirigides per professionals especialitzats en
conducta addictiva.
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PROGRAMA DE SUPORT A LA VIDA AUTÒNOMA (PSVA) I
SERVEI D'ACOMPANYAMENT A LA VIDA  AUTÒNOMA (SAVA)

El PSVA i el SAVA són programes de reinserció, dirigits a persones amb conducta addictiva que tenen
dificultats en la seva inclusió social. Es tracta de programes personalitzats, amb tutories individuals i sessions
en grup, adaptats a la situació personal de la persona usuària, que ofereixen també suport a les famílies i a
l’entorn d’aquestes persones.

Els programes consten d’un conjunt d’activitats de suport i acompanyament, que tenen com a objectiu
principal reforçar l’autonomia i la responsabilitat de la persona beneficiària per tal de mantenir un estil de vida
saludable i una plena integració a la societat. 

58 homes 

109 dones 

167 persones participants

14 homes 

6 dones 

20 persones participants
al PSVA

6 homes 

4 dones 

10 persones participants
al SAVA



SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT – FORMACIÓ DE
VOLUNTARIAT EN DROGODEPENDÈNCIES I
SALUT MENTAL

A  ATART entenem la formació com a eina
indispensable per fomentar el creixement i el
desenvolupament de les persones. Per aquesta raó, els
voluntaris i les voluntàries reben formació en
drogodependències i salut mental abans de col·laborar
en programes i serveis d’aquests camps, actuen
coordinadament amb l’entitat i són tutoritzats pels
professionals.

Des del Programa de Voluntariat oferim la “Formació
de voluntariat en drogodependències i salut mental”,
gratuïta per a l'alumnat i destinada a proporcionar els
coneixements teòrics i les habilitats indispensables
per a totes les persones interessades en col·laborar
com a voluntaris i voluntàries en serveis d’atenció a
persones amb problemàtica d’addiccions o amb
trastorn mental.
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14 homes 

29 dones 

43 persones formades

"Recursos i tècniques de maneig per al
voluntariat"
"Perspectiva de gènere i drogues" 

A més, durant el 2019 s'han realitzat també 2
monogràfics per a voluntariat: 



PRESÈNCIA EN ESPAIS
DE REPRESENTATIVITAT,
PLATAFORMES I XARXES
PROFESSIONALS DEL
SECTOR
La nostra activitat està sempre inserida en l’entorn
comunitari. El treball en xarxa i la col·laboració amb altres
entitats i plataformes formen part de la nostra essència.
Cooperem amb els diversos agents del sector i en diferents
nivells de participació: social, cultural, acadèmic, ciutadà,
professional, etc. Volem formar part de manera activa del que
ens envolta i la cooperació en xarxa dinamitza aquesta
participació.

Aquestes són algunes de les col·laboracions més destacades:
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Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de
Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents
de Catalunya.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
Federació Catalana de Drogodependències (FCD).
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente (UNAD).
Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la
Generalitat de Catalunya (XAD).



C/ Barcelona, 33, 3r 2a
17002 - Girona

Tel. 872 080 350 – Fax 972 411 876
atart@grupatra.org 
www.grupatra.org

Amb el suport de:


