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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

L’Associació Êthos va ser fundada al Novembre de 2006, per alguns professio-
nals i un grup important de polidependents rehabilitats, que aconsegueixen 
l’abstinència i la seva consolidació en el temps gràcies a l’adquisició d’una 
nova naturalesa o manera de ser basada en hàbits saludables i valors ètics 
(ètica, del grec Êthos).

Aquesta associació va néixer amb la profunda vocació de compartir amb les 
persones que ho necessitin, coneixements i experiència per ajudar-los a supe-
rar la seva addicció, mitjançant programes de rehabilitació integral i reinserció 
social. Un dels nostres objectius principals és personalitzar els programes 
en funció de les necessitats i característiques de cadascun dels pacients que 
es dirigeixin a nosaltres. 

Êthos = Ètica

CENTRE ÊTHOS
A SABADELL



Tractant d’incidir en la seva motivació i optimitzant els resultats del procés. 
Treballem activament en programes d’assessorament, detecció precoç, 
prevenció i conscienciació social.

Êthos atén a un flux continu de més de 150 persones usuàries entre joves i 
adults,  alhora que ofereix suport tècnic i psicològic a les seves famílies. 
Es va constituir l’any  2006, i en el 2011 és reconegut com a Centre de Dia 
entrant a formar part del Catàleg de Serveis i prestacions socials del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  
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Declaració

d’utilitat pública

Des de l’octubre de 2013 es desenvolupen les activitats a una nova seu, edifici 
cedit per l’Ajuntament de Sabadell al barri de la Serra d’en Camaró, i va ser a 
l’abril de 2016 quan va ser declarada d’Utilitat Pública.

PROGRAMA
HORTS SOLIDARIS



Les aportacions que les empreses fan es destinen als 15 programes 
que actualment estan en funcionament, especialment als que promouen 
la prevenció i la reducció de danys:

com contribueixen les aportacions
solidàries

Programa d’acollida
Observació, vincle i/o derivació

Programa de Seguiment 
Individualitzat de supervisió i motivació

Programa Motiva’t 
De baixa exigència, motivació i reducció de danys

Programa Sortida 
D’alta exigència, de rehabilitació integral i reinserció sociolaboral

Programa E.G.A
Êthos Grup d’Autoajuda

Programa S.O.S Pares/Mares 
D’atenció, escolta i suport

Programa Què faig? 
Escola de parelles

Programa Aixeca’t; Salut i reeducació per a joves 
De prevenció i detecció precoç de conductes de risc entre adolescents



Escola de pares i mares d’adolescents

Curs de Creixement Personal

Programa de Justícia
1. Mesures alternatives i PBC per menors
2. Mesures alternatives i TBC per adults 

Programa Horts Solidaris

Programa de Prevenció 
VIH/SIDA, ETS i embarassos no desitjats

Programa de Conscienciació Social

Programa del Voluntariat

com contribueixen les aportacions
solidàries



més de 10 anys 
treballant en les addiccions

1000
Més de 

persones beneficiades  rehabilitades

Persones

GRUP DE CONSCIENCIACIÓ
CLOWNS D’ÊTHOS

CURSA POPULAR 
ÊTHOS A SABADELL

150+



Formem part de:

FCD, Federació Catalana de Drogodependències

UNAD, “Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente”

TPS, Taula de Participació Social Adults i Juvenil

Vàlua, Plataforma d’Entitats del Tercer Sector de Sabadell

Consells de Salut i de Districte de l’Ajuntament de Sabadell

Pla Local de Drogues de Sabadell

TREBALLEM EN XARXA

DIADA DE ST. JORDI

Col·laborem amb:

Ajuntament de Sabadell i d’altres poblacions del Vallès Occidental

CAS (centre d’atenció i seguiment al drogodependent)

del Vallès Occidental i altres comarques

Departament de Justícia

Centres Penitenciaris

Altres administracions públiques

Centres d’Atenció Primària

Entitats privades i altres serveis del territori



com es pot col·laborar

CAMPANYA
PRESERVATIUS

MASCULINS I
FEMENINS

EN SORTIDES
DE PREVENCIÓ

Les aportacions desgraven a la renda.

Publicitat per a empreses en tots els mitjans online i impresos: web, 
xarxes socials, memòria anual d'activitats, calendari, tríptics, etc. 

Donatiu puntual
ex: contribuir a la rehabilitació d’un usuari 

Donatiu periòdic
mensual, bimensual, trimestral, etc.

Aportació de material

quins beneFicis s’obté



Albert Martí
Carmen Sala
Dra. Joaquima Júdez
Florentino Merino
Joaquim Badia
Josep M. Suàrez
Juan A. García Cazorla
Juanma Rodríguez
Modesto Custodio
Vicent Tubau

Consell Consultiu

qui ENS Dona SUPORT

SALES DE
TERÀPIA



SI JA HEU PRES LA DECISIÓ
CONTACTEU AMB NOSALTRES

937 069 795 - 627 656 508

Frederic Mistral, 32 
08206 Sabadell

admin@asociacionethos.org

www.asociacionethos.org

@associacioethos

Associació Êthos

associacioethos

Att. Liliam Gil

VOLUNTARIAT
D’ÊTHOS


