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Associació d'ajuda i reinserció al drogodependent

L’Associació ALBA és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit local, autonòmic, estatal i internacional que,
amb la denominació d’Associació ALBA d’ajuda i reinserció del toxicòman, es va constituir el 18 de febrer de
1987 amb l’objectiu de contribuir a la prevenció, tractament i reinserció de les persones afectades per
drogodependències i/o el VIH.

Missió

L’ajuda al drogodependent, mitjançant la creació de dispositius professionalitzats per a la prevenció, el
tractament i la reinserció sociolaboral de les persones que presenten problemes derivats del consum de
drogues.

QUI SOM?
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PAI.PROGRAMA 
D’ACOLLIDA INMEDIATA

PLD. PROGRAMA LLIURE DE 
DROGUES

Aquest programa ofereix una

atenció immediata, de baixa

exigència, a tots aquells pacients

que arriben al Centre i requereixen

d’una intervenció en el marc de la

reducció de danys:

• seguiment i dispensació de la

dosificació mèdica

• coordinació amb serveis

sanitaris i socials

• mediació amb la família

• vacunació

• tallers de prevenció de

sobredosi

• xerrades d'educació per la salut

• tallers ocupacionals

Es tracta d’un programa de

deshabituació i reinserció social,

d’alta exigència, dissenyat pels

pacients que volen seguir el procés

d’aprendre a viure sense drogues.

Els usuaris d’aquest programa

porten a terme activitats educatives

i terapèutiques, que es consideren

de vital importància, per aconseguir

canvis substancials que els ajudin a

superar la seva addicció (esports,

informàtica, excursions, teràpia

individual i de grup, etc).

JUDICIAL-PENITENCIARI

· Programa de Mesures Alternatives a

Presó: Dins d’aquest programa trobem les

mesures penals alternatives que conté les

accions d’assessorament i seguiment

judicial prèvies al judici, peritatge del judici

i posterior compliment de la mesura fent

tractament a Alba, sense ingrés a un

Centre Penitenciari. Els treballs en

benefici de la comunitat (TBC) són una de

les modalitats de les mesures penals

alternatives (MPA)·

Programa Penitenciari: Inicialment atenem

a persones en 2n grau que comencen a

gaudir de permisos, mesos més tard amb

3r grau, sessió oberta i finalment llibertat

condicional. En casos puntuals, la junta de

tractament habilita un règim que els

permet sortir del centre per iniciar

activitats terapèutiques (100.2).

INSERCIÓ SOCIO-LABORAL

Aquest programa té com a finalitat
preparar l’usuari per la seva integració
al mercat laboral, seguint els circuits
de: orientació i acompanyament en la
ocupació, integració en alguna
empresa tutelada, i finalment al mercat
laboral ordinari.
Destaquem que, des del 2008, ALBA
forma part de la “Xarxa INCORPORA”
de l’Obra Social de la Fundació La
Caixa, que impulsa i finança la inserció
laboral de col·lectius en risc d’exclusió.
L’Associació Alba està desenvolupant i
pot desenvolupar encara més una
tasca fonamental en la neteja de rieres
i torrents, actua i participa en un
problema com aquest de forma molt
eficaç, ja que a més d’actuar amb igual
professionalitat i amb el valor afegit del
voluntariat, presta els serveis de forma
més eficaç que el sector privat.

MÉS PELS QUE TENEN 
MENYS

Destinat a usuaris que es troben en
una situació de pobresa extrema o
sense llar. Activitats destinades a
oferir un suport que garanteixi la
millora en la qualitat de vida d’aquests
usuaris i de les seves famílies, incidint
principalment en aquells que es troben
amb sèries dificultats econòmiques,
treballant per impedir el seu
deteriorament o que sigui menys greu,
lluitant per evitar la seva exclusió
social i l’abandonament, facilitant-los
cobrir les necessitats més bàsiques
Activitats:
Servei de bugaderia-
Lots d’aliments
Servei de rober.

PACIENTS 

ATESOS 

702
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PERFIL USUARI CENTRE DE DIA
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La UC es un servei d’ingrés ràpid i de curta estada per a drogodependents que es troben en
situació límit causa de les drogues.
Es va inaugurar al 2005 però encara és un servei únic en tot l’Estat.
Els objectius generals de la UC són: aturar el consum de drogues, contenir i analitzar la crisi i
elaborar un pla de sortida perquè el pacient pugui continuar el seu tractament de tornada al
seu CAS.
Les persones amb drogodependència poden presentar situacions greus que a cops no tenen
una base exclusivament mèdica per justificar un ingrés hospitalari, ni una base
exclusivament psicològica o psiquiàtrica que sigui tributària de serveis especialitzats de
psiquiatria, ni tampoc exclusivament social perquè puguin ésser atesos per serveis com
albergs, menjador, etc.
Sovint aquestes situacions greus són una suma de diferents factors que, si bé no els fa
tributaris d’un ingrés a cap dels serveis esmentats, sí es te la evidència de que el pacient ha
arribat a una situació límit, crítica i que cal un ingrés immediat que suposi una contenció
temporal de la situació. Aquest temps de contenció juntament amb la realització d’un bon
diagnòstic mèdic i psicosocial ha de facilitar el disseny d’un pla d’atenció, sovint
multidisciplinari, adreçat principalment a resoldre la situació crítica, i, de manera secundària, a
atendre la drogodependència i els problemes diversos associats.

UNITAT DE CRISI



9

PERFIL USUARI UNITAT CRISI



10



11

ALBA
JOVE

Destinat: adolescents i joves de 13 a 24 anys
que presenten un inici de dependència a
substancies addicctives i/o presenten
conductes desadaptatives i les seves famílies
Horari: de dilluns a divendres: de 16:30 a
20hores
Professionals: 2 psicòlegs i 1 educador
Activitats:
Activitats de Desenvolupament Personal i
Social:
Taller habilitats socials i comunicatives
Taller educació emocional
Prevenció de recaigudes

Activitats Lúdic-Creatives:
Taller d’oci i temps lliure
Taller d’esport
Taller de Xarxes Socials
Activitats de formació i inserció laboral:
Taller de formació i orientació laboral
Programa Incorpora
Altres activitats:
Piscina (Només al període d’estiu)
Rocòdrom (escalada)

Número atencions 2017: 68 adolescents i joves

34 famílies

ALBA JOVE
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ALBA
JOVE PERFIL USUARI ALBA JOVE
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BURKINA 
FASO COOPERACIÓ INTERNACIONAL

L’Associació Alba duu a terme un projecte de cooperació a la ciutat de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, en col·laboració amb l’Associació local Fah-
Sitala i subvencionat per l’ajuntament de Terrassa i Terrassa Solidària.
Segons l’Índex de Desenvolupament Humà de les Nacions Unides, Burkina Faso es considera un dels països més necessitats de la Terra. Les
principals carències del seus habitants són degudes a una alimentació inadequada, juntament amb l'escassetat d’aigua, nul·la prevenció mèdica
davant les malalties i la deficient assistència hospitalària per a la majoria de la població.
L’objectiu global del projecte és l’apoderament de la Dona i la lluita contra la pobresa, i la prevenció de la SIDA.
Per lluitar contra això l’Associació ALBA creu que la intervenció ha de ser mitjançant la formació perquè la dona es pugui així inserir en el mon
laboral, fer-se autònoma i trencar la cadena que la uneix al sistema familiar, als matrimonis forçats i a la prostitució femenina.
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PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ
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PREPARANT NOUS PROJECTES

El dia a dia ens dicta noves línies d’actuació.
Mitjançant la creació de dispositius professionalitzats per a la prevenció, el tractament i la
reinserció sociolaboral de les persones que presenten problemes derivats del consum de
drogues, treballem en nous projectes que atenguin la demanda de nous reptes.

FUTUR
ALBA

PREVENCIÓ DIGITAL

Aquesta línia de futur obre dos camins:

1)Especialització en l’atenció i el tractament a les addiccions 
tecnològiques.

2)Utilització de les TIC, Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació per a desenrotllar campanyes de prevenció que 
arribin a un ampli segment de població.

Degut a que s’ha detectat un augment de consum de
substàncies en els discapacitats intel·lectuals, estem elaborant
un projecte de formació per a professionals que treballen amb
aquest col·lectiu amb l’objectiu de formar-los per detectar i
prevenir aquestes situacions.

Estem treballant en dos línies de futur:

FORMACIÓ



17

info@aalba.org

www.aalba.org


