
Associació per a la prevenció
i rehabilitació integral de les dependències



RECONEIXEMENTS

El nostre reconeixement al Sr. Merino 
que ha realitzat una labor fonamen-
tal durant els onze anys de vida de la 
Institució contribuint i participant 
activament en la creació, desenvolu-
pament i prestigi de la mateixa. 

La seva lluita per aquest col·lectiu ha 
estat incansable des dels nostres 
inicis, ja abans d'assumir la seva 
presidència i durant el seu mandat.

La seva dedicació, la seva empatia i sensibilitat han estat el seu 
segell envers aquest col·lectiu i cadascuna de les persones que 
formen o han format part d'aquest projecte dediquen diàriament 
paraules i gestos d'agraïment i admiració per la seva labor.  

Florentino Merino Posa

El Sr. Joan Brunet i Mauri col·labora 
des de fa anys amb l'Associació Êthos 
com a membre del Consell Consultiu 

i comparteix amb el Sr. Merino       
valors i aspectes personals               

fonamentals i imprescindibles         
per donar continuïtat a la labor           

d’ Êthos i mantenir la seva filosofia 
amb la qual s'identifica plenament,    

és una persona coneguda i estimada 
per tots els professionals de la casa i 

valorada per la Junta Directiva així 
com per usuaris i voluntaris de 

l'Associació. 

Joan Brunet i Mauri

Amb la nostra gratitud i afecte, 
Fins sempre Floren!
Amb la nostra gratitud i esperança,
Benvingut Joan!



es personals               

           
d’ Êthos i mantenir la seva filosofia 

amb la qual s'identifica plenament,    

equip humà

Directora General i Fundadora d'Êthos

Verónica López Susana Lánguiz

Directora Tècnica Psicòloga i
Treballadora Social

Liliam Gil
Responsable
Administració

Manuel Saldaña
Educador

Agnès Mestres
Educadora
i administrativa

Lídia Màrquez
Treballadora Social

Emília Barnés

Responsables Grup S.O.S Pares

Mercedes MengíbarMaría Navarro

Josep Casanellas

Esther Ballesteros
Toñi Rodríguez

Responsables escola de parelles

Dolors Martínez
"Tot l'equip amb un mateix objectiu... la salut 
de les persones"



programa de seguiment

programa d’acollida

42 
Disminuir la freqüència dels consums
Compatibilitzar tractament i feina
Introduir hàbits de vida saludable
Conscienciar de la problemàtica

87 
Primeres
visites
totals

Índex de retenció51%

Visites 
psicològiques 
individuals

576

Abordatge psicològic individualitzat

dades d’interès 2017

120
89%

709

Mitjana mensual de persones usuàries

Dels resultats d’analítiques confirmen l’abstinència

Hores anuals d’atenció telefònica

314 Persones ateses 

20
dones

67
homes

Beneficiats/des



centre de dia

23 

Mòdul 1: Programa motiva’t
De baixa exigència, motivació i reducció de danys

30%

36%

 34%

Finalitzen el programa i passen al mòdul 2

Abandonen el tractament

Continuen avançant en la seva recuperació

Mòdul 2: Programa sortida
D’alta exigència, rehabilitació integral i reinserció 
socio-laboral

5
dones

18
homes

36 7
dones

29
homes

30%

30%

 40%

Finalitzen el programa

Abandonen el programa

Continuen avançant en la seva recuperació

Beneficiats/des

Beneficiats/des



Intervenció terapèutica que fomenta el treball en xarxa 
i a la comunitat per possibilitar la reinserció i reparació 
de les causes del delicte

programa E.G.A. 
Êthos, Grup d’autoajuda

Millora de les competències i autonomia personal
Implicació en els serveis de la comunitat

84% Avancen satisfactòriament

creixement personal
Potenciar la resilència i augmentar el benestar personal

15 Beneficiats/des

Justícia

15 
Beneficiats/des

5
dones

10
homes

25 
Beneficiats/des

5
dones

20
homes

Amb la col·laboració de professionals externs experts 
en diverses metodologies



atenció als joves

13 

Mitjana mensual de famílies

Assessoraments familiars

ATENCIÓ A LES FAMíLIES
Grups mensuals que es complementen amb visites 
individuals d’assessorament

escola de
parelles

programa
s.o.s pares i mares

Beneficiats/des

6930

aixeca’t

escola de pares/mares

Redueixen la freqüència de 
consum

Finalitzen la intervenció

Compatibilitzen la interven-
ció amb formació

84%

38%

46%

Joves beneficiats/des

10
105

31

Beneficiats/des

Beneficiats/des



CONSCIENCIACIÓ SOCIAL

13 

Associacions de veïns

Entitats d’atenció a persones amb discapacitat

Hospital Parc Taulí 

prevenció

7000 Preservatius
Es reparteixen:

4 Sortides

5 Actuacions

26 Assajos

Voluntaris implicats

de prevenció del consum de drogues i 
de malalties de transmissió sexual

tant masculins com femenins

Material divulgatiu



empoderament dels usuaris

activitats
extraordinàries 

cursos i tallers

Primers auxilis

Formació lingüística

Pràctic i teòric d'alimentació 
sana i econòmica

Expressió artística

Taller d'orientació laboral per 
a joves

Taller de recerca activa 
de feina per a adults

Economia domèstica

Expressió corporal

Mindfullness

Transplant RUN

Via Ferrada Gorges de Saleny

Cursa Popular de Sabadell

Caminada FCD (Federació Catalana de Drogodependències)

Celebracions: Carnaval, Castanyada i Nadal



experiències

“Llegamos tras el ingreso de mi hijo 

en el Hospital por culpa de las 

drogas….En el proceso he aprendido 

como padre a aceptar la enfermedad 

de mi hijo y a seguir las pautas de 

los profesionales… en Ethos han 

ayudado a mi hijo, pero también a mi 

y a toda  mi familia…”. Padre de JM.

“Mis últimos años han sido 

una auténtica montaña 

rusa… llegué enfadado con 

el mundo y minimizando lo 

que me pasa culpabilizando a 

los demás… ”. R.P.

me ha costado ir asimilando mis dificultades pero la clave fue confiar 

en mi terapeuta y dejarme guiar... tras un año en proceso siento que he 

cambiado mucho, me siento plena y llena”. C.A.

Llegué ciega, sin ver lo que me estaba pasando...

“Tota la vida que les drogues 
en van pendre, Ethos me l’ha 
tornat.  Abans de fer tracta-
ment vivia sense tenir vida ara 
visc de veritat”. J.G.

“Quan vaig arribar em sentia acabat i sense ganes de viure…si no fos per la 

meva dona i els meus fills no hagués vingut i ves a saber si estaria viu…   

no ho crec. La vida m’ha donat una altra oportunitat… avui tinc ganes de 

viure, torno a apreciar les coses bones que tinc i que té la meva vida. Estic 

en contínua lluita, en moments és dur,… però penso tirar endavant!”. D.M.

La vida m’ha donat una altra oportunitat

Es posible salir del pozo 
Llegué perdido, hundido y sin valor 

para pedir ayuda… y por ello 

provoqué la época más destructiva 

de mi vida… A punto de perderlo 

todo… 

Me siento valorado, útil y muy 

reforzado … y quiero seguir crecien-

do! F.L.

“

Durante todo este tiempo me he sentido muy sola con la enfermedad de mi 
marido… sin saber como ayudarlo. Ahora ya no me siento sola, aún a la 
expectativa de su evolución pero contenta porque estoy conociendo a mi 
marido de nuevo, en su esencia… quien realmente es estando abstinente”. C.

Ojalá hace 8 años alguien nos hubiera hablado de Êthos!.. 



David Salas

lídia mÀrquez

Soci fundador 
i voluntari 

testimonis voluntaris

Juan Perancho

emília barnés

Ja som 40 voluntaris! 

“Soy voluntaria desde el inicio de Êthos. En todo este 
tiempo he tenido la oportunidad de hacer distintas 

actividades. Siempre he obtenido a cambio una gran 
satisfacción por colaborar en un proyecto en el que 

creo profundamente.”

“Es importante para mí formar parte 
de Êthos como voluntario, me siento 

muy cuidado, con los pies en la tierra 
y me satisface como persona.” 

“Estoy orgulloso de dar todo aquello que, a mí con 
tanto amor, se me ha dado, el voluntariado para mí es 
un crecimiento diario. Me siento mejor persona dando 
un poco de mi tiempo y me enriquezco.“   

”Ser voluntària significa responsabilitat i compromís, 
respecte per a mi i per als demés, així com oferir la 
meva experiència, suport, companyia i ajuda a persones 
que estant passant una época de la seva vida difícil i 
que es troben soles.”

Sòcia fundadora       
i voluntària

Soci fundador 
i voluntari 

Sòcia fundadora       
i voluntària



seguim treballant per a tu

Capacitacions A 
monitors i agents 

de lleure
Col·laboració amb 

la Diputació de 
Barcelona

Presentacions del recurs
Consells de Districte, centres CAP, 
centres penitenciaris, centres de 

menors, etc.

obra social      
La Caixa

Signatura d’un 
nou conveni

Pla Igualtat
Perspectiva Gènere

Formació continua 
dels professionals
Cursos, jornades, 

monogràfic clowns, 
etc.

Torre d'en Camaró
Renovació conveni cessió

Setmana 
Voluntariat

Ajuntament de 
Sabadell

Setmana Social
Col·laboració amb 

La Caixa

Dia Mundial Contra 
Les Drogues

Campanya captació 
de socis

comunicació

Diaris, Ràdio, Xarxes 
Socials, butlletí de socis...



ens han visitat

Sr. Juanjo Subero
Responsable de Mesures 

Penals Alternatives

Sr. Rafael Homet
Diputat d'Educació de la 
Diputació de Barcelona

Sr. Maties Serracant
Tinent alcalde Àrea 
Urbanisme

Sr. Iván Quesada
Director Àrea de 
Negoci de La Caixa

Sr. Gabriel Fernández
Regidor d'Acció Social

Sra. Pilar Heras
Departament de Justícia
D.G.E.P. Catalunya J.J.

Sr. Josep Gispert
Cap d’Àrea de Medi Obert

Sr. Miquel Àngel Tapias
Coordinador de l’equip 

de Medi Obert

Sra. Lourdes Ciuró
Diputada de 

Barcelona

Sra. Meritxell Benedí
Responsable Projectes Estratègics 
de la Secretaria d'Afers Socials i 
Famílies

Treballadors/es Socials 
de diferents Ajuntaments

Sra. Silvia Renom
Regidora de 

l'Ajuntament de Sabadell

Sra. Miriam Navarro
Sra. Esther Deu

Tècnics de diferents departaments 
de la Generalitat



impacte social

Visibilització
a la societat de les addiccions 

i la seva recuperació

Establiment de relacions 
funcionals a les 

famílies afectades

Disminució de la delinqüència
 i alarma social associada al 

consum

100% de reinserció laboral
a les persones que acaben el 

programa de rehabilitació integral

Participació activa 
de les persones rehabilitades 
a la comunitat a través de la 
feina, formació i voluntariat

Conscienciació dels/de les joves 
sobre els riscos del consum

 i contagi de malalties de 
transmissió sexual

Perspectiva de gènere
Augmenta el número de dones 

que arriben a tractament

Treball en xarxa
Participació amb entitats i 

Administració per potenciar 
sinèrgies



com pots formar-ne part

finançament

noves avantatges fiscals per a 
socis/ES i donants
Êthos és una associació que ha estat declarada d'Utilitat 
Pública pel Dept. de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya, les teves aportacions et desgraven més tant si ets 
una empresa com una persona física.

fes-te
soci

teamingfes-te
voluntari

45%

15%

41%
PÚBLIC

PRIVAT

AUTOFINANÇAMENT

socis
113

Volem arribar als 200
Fes-te sòci/a!



937 069 795 - 627 656 508

Frederic Mistral, 32 
08206 Sabadell

contacta@asociacionethos.org

www.asociacionethos.org

@associacioethos

fb.me/asociacion.ethos

Contacta’ns

Impressió per deferència
de Thalassa Print

THALASSA PRINT

Associació Êthos

agraïments

patrocinadors

nova web!

Consell Consultiu

Modesto Custodio

Joan Brunet

Juan Antonio García 
Cazorla

Dra. Joaquima Júdez

Col·laboradors

Aura Costa

Jordi Amenós

Montse Pareja

Quim Chalé

Teràpies Daruma


