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Presentació

L'essència
Missió, visió i valors

Dades clau

Comunitat Terapèutica La Coma
Recurs Urbà de Reinserció i Tractament Ègara
Servei Integral per a les Conductes Addictives (SPAI)
Programa de Suport a la Vida Autònoma (PSVA) i                    
 Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)
Servei d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona
Projecte Encuny
Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar de Sitges
Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar de Vilanova i la Geltrú
Programa de Prevenció de les Addiccions
Programa d’Educació Afectiva i Sexual, de Prevenció de la
Violència Masclista i d’Assessoria Afectivosexual
Programa “Let’s Chat”
Club Social Garraf
Programa "Enxarxa't"
Programes “Actua”, “Actua Dona” i “Actua Jove”
Programa d'Atenció a les Famílies
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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ATRA som una entitat sense ànim de
lucre que oferim atenció i tractament a
persones en situació de vulnerabilitat i
risc d’exclusió social.

Acompanyem persones que conviuen
amb situacions tan diverses com ara les
addiccions, els problemes de salut mental
o el sensellarisme, per tal que assoleixin la
seva màxima autonomia i integració
social. 

De la mà d’un equip multidisciplinari de
professionals expert i consolidat, i amb
vocació de funció pública, seguim un
model comunitari i d’atenció integral
centrada en la persona.

Aquest 2019 hem incorporat als nostres
recursos un nou Servei d'Atenció a les
Persones Sense Llar a Vilanova i la
Geltrú, el Projecte Encuny i el Programa
Enxarxa't. De forma orgànica, seguim
creixent per adaptar-nos a les necessitats
de les persones a qui acompanyem i a la
realitat canviant amb la que convivim. 

Des de la diversitat, vetllem per la
igualtat i la no discriminació, posant les
persones i la vida al centre de totes les
nostres causes.
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PRESENTACIÓ

Les persones,
la nostra
prioritat



MISSIÓ

L'ESSÈNCIA
Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i
risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions,
la salut mental i el sensellarisme, 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

PÀGINA 04ATRA



PÀGINA 05ATRA

DADES CLAU

566 homes 

182 dones

Més de 750
persones ateses

als nostres
serveis

3.768 homes

4.557 dones

Més de 8.339
persones

participants als
nostres programes

106 Professionals
77 dones
29 homes

20 Estudiants en
pràctiques

51 Persones voluntàries

1 Comitè d'ètica
1 Pla d'igualtat

22 Impactes a mitjans
de comunicació

34 Participacions en
plataformes i xarxes

professionals del sector

3 Nous programes: Servei
d'Atenció a les Persones

Sense Llar de Vilanova i la
Geltrú, Projecte Encuny i

Programa "Enxarxa't"

114 Formacions a
professionals

1 Reconeixement:
Premi "Actius de

l'Acord" al programa
"Actua"

2 persones
no binàries

14 persones
no binàries



SERVEIS I PROGRAMES

COMUNITAT TERAPÈUTICA LA COMA

Fundada fa més de 30 anys i ubicada al Bages, la CT
La Coma és un servei especialitzat en l’atenció i el
tractament a persones amb conducta addictiva de
llarga evolució. És un recurs semiurbà de
tractament comunitari on atenem les persones
usuàries mitjançant un equip format per
professionals de la salut i l’educació, amb àmplia
experiència en el camp de les addiccions i en
constant reciclatge formatiu.
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RECURS URBÀ DE REINSERCIÓ I  TRACTAMENT
ÈGARA

El Pis de Reinserció Ègara és servei de continuïtat
orientat a facilitar i promoure la inserció i total
integració social de les persones amb amb conductes
addictives de llarga durada que, després de passar per
un període de deshabituació, presenten dificultats i
necessiten continuar el seu procés terapèutic en
aquest recurs urbà de règim residencial.

77 homes 

25 dones 

102 persones ateses 

27 homes 

3 dones 

30 persones ateses 



SERVEIS I PROGRAMES

SERVEI INTEGRAL PER A LES CONDUCTES
ADDICCTIVES (SPAI)

L’SPAI és un recurs municipal, educatiu i terapèutic, d’estada
diürna i continuada, que engloba diferents programes
integrals i integrats per a la prevenció, l’atenció i el
tractament de la conducta addictiva i per a la reducció de
riscos en les persones afectades pel consum de drogues.
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219 homes
3 menors

41 dones 
1 menor

265 persones ateses 1 persona menor
no binària

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, adaptats a la situació concreta de la
persona usuària, que ofereixen també suport a les famílies, les quals tenen un paper clau en el procès de
reinserció.

44 homes 

15 dones 

59 persones participants
al PSVA

9 homes 

2 dones 

11 persones participants
al SAVA



SERVEIS I PROGRAMES

SERVEI D'HABITATGES D'INCLUSIÓ SOCIAL DE
BARCELONA

El Servei d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona està
format per 12 pisos amb suport socioeducatiu. Ofereix
una atenció integral a persones i a famílies que es troben
en situació de sense llar o en risc d’exclusió residencial,
treballant amb correferència amb els serveis socials bàsics
i els equipaments municipals d’atenció a aquest col·lectiu.

Aquest servei funciona des de l’any 2006, dins la xarxa de
serveis i equipaments que ofereix la ciutat de Barcelona
per atendre persones en situació d’exclusió residencial.
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18 homes
18 menors

19 dones 
14 menors

69 persones ateses 

PROJECTE ENCUNY

1 menor

1 dona
1 menor

3 persones ateses

El Projecte Encuny és un pis destinat a persones
i/o famílies en situació de sense llar que a la
sortida dels Habitatges d’Inclusió Social de
Barcelona requereixen d’un habitatge de
continuïtat amb suport social de menor
intensitat i de llarga durada, orientat a facilitar la
culminació de la inserció sociolaboral i
comunitària per tal d’assolir la plena autonomia.

És un habitatge de protecció de l’IMHAB
(Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació
de Barcelona), en cessió d’ús a ATRA Associació
que va començar a oferir acompanyament
durant el 2019.

NOU!



SERVEIS I PROGRAMES

SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE LLAR
DE SITGES

El Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar de Sitges
té l’objectiu de promoure la detecció i l’atenció precoç
de persones en situació de sense llar, així com informar i
sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta realitat.
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45 homes

14 dones

59 persones ateses 

El Servei d’Atenció a les Persones Sense Llar de
Vilanova i la Geltrú constitueix un servei especialitzat
al municipi destinat a atendre a les persones sense
llar −sense  sostre,  infrahabitatge, habitatge inestable
i altres casuístiques–, de forma integral i integrada en
els serveis socials municipals, i de manera molt
coordinada amb Acció Social de Vilanova i la Geltrú.

És un servei adreçat a millorar les condicions de vida
de les persones que viuen al carrer. Fonamentalment,
d’aquells casos d’especial complexitat i amb alta
vulnerabilitat social, que requereixen d’una atenció
continuada i de proximitat i que per si mateixos no
són capaços de vincular-se als serveis socials i/o
sanitaris que requereix la seva problemàtica concreta.

Aquest servei d’atenció especialitzada i
integrada es duu a terme conjuntament
amb els serveis socials de Sitges, treballant
en col·laboració per tal de facilitar la inclusió
social de les persones  ateses, acompanyant
processos de millora laboral, personal i
habitacional amb l’objectiu de sortir de la
vida al carrer.

SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES
SENSE LLAR DE VILANOVA I  LA GELTRÚ

96 homes

24 dones 

121 persones ateses 1 persona
no binària

NOU!



SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LES ADDICCIONS

El Programa Local de Prevenció de Drogues de
Vilanova i La Geltrú té l’objectiu de donar una resposta
integral davant el fenomen del consum de drogues a la
comarca. Ofereix serveis dirigits a la sensibilització,
l’orientació i l’assessorament sobre el consum de
drogues i altres conductes addictives. Està segmentat
en 3 eixos d’acció: prevenció i educació, prevenció i
oci, i prevenció i comunitat.
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1.315 homes

1.417 dones

2.732 persones 
participants als tallers,

xerrades i assessoraments
(joves, familiars i

professionals)

El Programa d’Educació Afectiva i Sexual, de
Prevenció de la Violència Masclista i
d’Assessoria Afectivosexual té com a prioritat
l’atenció i l’acompanyament als joves en el seu
procés de creixement, per tal d’afavorir la
vivència d’unes relacions afectives positives i
responsables. Està dirigit a joves d’edats entre
els 12 i els 20 anys, i es treballa a nivell grupal,
individual i comunitari.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL, DE
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I D’ASSESSORIA
AFECTIVOSEXUAL

2.193 homes

2.928 dones 

13 persones
no binàries

5.134 persones
participants als tallers,

xerrades i assessoraments
(joves, famíliars i

professionals)



SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA “LET’S CHAT”

“Let’s Chat!” és un programa de prevenció que des
del 2017 ofereix serveis d’atenció, orientació i
assessorament sobre el consum de drogues, l’ús de
pantalles i altres comportaments de risc. És gratuït i
està dirigit a joves i adolescents  amb edats
compreses entre els 12 i els 25 anys, i també a les
seves famílies.
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56 homes
63 menors

35 dones
43 menors

197 persones
participants

Servei d’assessoria per a adolescents i joves.
Servei d’assessorament i suport familiar.
Servei d’assistència virtual a joves i famílies
a través de WhatsApp o de
videoconferència.

Càpsules preventives per a joves i per a
famílies.
Grups de debat per a joves.
Activitats formatives per a joves i per a
professionals.

Disposa de tres tipus de serveis
d’acompanyament: 

A més, “Let’s Chat!” disposa d’una àmplia oferta
d’activitats preventives gratuïtes −en format
digital o presencial− adaptades a les necessitats
de les persones (joves, familiars o professionals)
i de la realitat canviant en la que vivim, com ara: 



PROGRAMA "ENXARXA'T"

SERVEIS I PROGRAMES

CLUB SOCIAL GARRAF

El Club Social Garraf, que ha celebrat el seu 10è
aniversari aquest 2019, és un servei sòcio-comunitari,
ubicat a Vilanova i la Geltrú, i està dirigit a persones
majors d’edat amb diagnòstic de trastorn mental.
Pretén fomentar les relacions socials, potenciar
l’autonomia i promoure la participació a l’entorn
comunitari, a través de la realització de diverses
activitats d’oci i de lleure.

Compta amb una programació dinàmica i variada
d’activitats: artístiques, esportives, d’estimulació
cognitiva, culturals i de participació en la comunitat.
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63 homes

41 dones

104 persones ateses

17 homes
2 menors

16 dones 
4 menors

39 persones
participants

"Enxarxa’t" és un programa de suport i
acompanyament dirigit a promoure i facilitar la
inserció i l’orientació sociolaboral de persones amb
trastorn mental del Garraf, amb edats compreses
entre els 16 i els 65 anys. Segons les preferències i
potencialitats de les persones usuàries, es treballen 
 aspectes previs a la inserció laboral, tot
desenvolupant un pla individual d’activitats per
potenciar l’autonomia, l’autoestima i la participació
en l’entorn comunitari de les persones participants.

NOU!



SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMES "ACTUA", "ACTUA DONA" I "ACTUA JOVE" 

Els programes "Actua" són un programes
comunitaris, integradors i d’atenció centrada en la
persona. Ofereixen suport a la vida autònoma a
persones amb problemàtica derivada del trastorn
mental, i que presenten dificultats per realitzar les
activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a
l’entorn comunitari. 

L'"Actua" incorpora la participació d’un voluntariat
inclusiu, format per persones amb i sense diagnòstic
de trastorn mental. Fomenta la cooperació, el
recolzament i l’ajuda mútua, treballa per una societat
lliure d’estigmes i en favor de la sensibilització,
facilita la integració a la societat i potencia
l’empoderament de les persones ateses.
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21 homes
3 infants 

13 dones 
2 infants

39 persones participants
al programa "ACTUA"

1 infant

33 dones 

34 persones participants al
programa "ACTUA DONA"

8 homes

5 dones

14 persones joves
participants al programa

"ACTUA JOVE"

El setembre de 2019 el Programa "Actua" va rebre
el distintiu “Actius de l’Acord”, que proporciona
visibilitat i difusió de les bones pràctiques
impulsades per les entitats socials, així com reconeix
l’esforç d’aquelles organitzacions o projectes que
estan treballant més activament per promoure el
compromís social ciutadà.

A més, aquest 2019 el Programa "Actua" ha celebrat
el seu 5è aniversari!

1 persona
no binària

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/actiusacord.html


SERVEIS I PROGRAMES

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

Des del Programa de Voluntariat d'ATRA 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.

A més, durant el 2019 des del Programa de Formació
de Voluntariat també s'ha organitzat el monogràfic
"Perspectiva de gènere i drogues".
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6 homes 

34 dones 

40 persones formades

PROGRAMA D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

35 homes

42 dones 

77 persones participants

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

Es duen a terme sessions individuals
personalitzades amb un psicòleg o psicòloga, i 
 sessions grupals monogràfiques i mensuals.



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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Asociación de Entidades de Centros de Día (ASECEDI)
Associació Local d’Entitats per a la Inclusió Social de Terrassa
(ALEI)
Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona
Consell de Salut del districte de Gràcia
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)
Fòrum Salut Mental
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)
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL),
adhesió a l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva



Amb el suport de:

C/ Gran de Gràcia 239, 1r 1a
08012 - Barcelona

Tel. 932 376 824 – Fax 932 374 291
grupatra@grupatra.org 

www.grupatra.org


