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El servei de drogodependències
de L’H rep una nota d’excel·lent
L’informe fet per una fundació analitza els serveis de 22 centres similars de tot Catalunya
La Fundació Avedis
Donabedian concedeix
molt bona nota a la
feina feta pel Servei
d’Atenció a les
Drogodependències en
un informe encarregat
per la Generalitat
El Servei municipal d’Atenció a
les Drogodependències (SAD)
ha obtingut una qualificació
d’excel·lent per part de la Fundació Avedis Donabedian, que
ha fet una avaluació dels serveis oferts per 22 centres similars de tot Catalunya.
L’avaluació externa efectuada
per la fundació s’ha fet per encàrrec de la Conselleria de Salut de la
Generalitat. El percentatge mitjà
d’acompliment del conjunt d’indicadors per part del SAD ha estat del
94,3%, molt per sobre de la mitjana del sector, situada en el 78,4%.
El regidor de Benestar Social i
Família, José Vicente Muñoz, valora
molt positivament el resultat de l’avaluació i ho atribueix que el Servei
d’Atenció a les Drogodependències
no és un servei marginal, “per a nosaltres és tant important com un
bon quiròfan, una bona prescripció
mèdica o treballar en la prevenció
del càncer, per exemple”. Muñoz
afegeix que la bona qualitat del servei vé donada “pels professionals
que hi treballen, que no fan soroll
però fan molta feina”.
Per Muñoz, les xifres d’usuaris
atesos corroboren la qualitat del
servei. L’any 2004 el SAD va atendre 13.191 visites i 329 pacients

Els danys de
les drogues
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José Vicente Muñoz i Salvador Badia durant la presentació de l’informe

van passar pel programa de metadona. El 50% dels usuaris atesos
va ser per problemes amb l’alcohol;
el 25%, per cocaïna; el 20%, per
heroïna, i un 5%, per altres substàncies.
El director del SAD, Salvador Badia, ha posat èmfasi en el fet que
l’alcohol continua sent la substància amb més drogodependents i
que genera més conflictes tant al
malalt com al seu entorn. Segons
Badia, es tendeix a descartar l’alcohol quan es parla de drogues i de
les seves repercussions, “però els

Segons l’informe, el SAD
compleix en un 94,3% tots
els indicadors de qualitat
problemes que provoca l’alcohol
són tan greus com els que generen
les altres substàncies”.
El SAD es va crear l’any 1977
precisament per atendre els problemes d’alcoholisme i en pocs anys
van començar a arribar drogodependents d’heroïna. En els últims

anys l’heroïna ha deixat pas en importància a la cocaïna, una droga
que, com diu Salvador Badia, “té un
llarg recorregut, com l’alcohol”, és a
dir, els cocaïnòmans que es tracten
ara van començar a consumir entre
els anys 95 a 97.
Actualment, al SAD treballa un
equip interdisciplinari format per
dotze professionals: tres metges
psiquiatres, tres psicòlegs clínics,
dos treballadors socials, dues infermeres, un educador social i un
professional d’atenció a l’usuari.
# PILAR GONZALO

Representants de l’àmbit
polític, científic i de la societat civil participaran del
30 de juny al 2 de juliol
a la Tercera Conferència
Llatina sobre reducció de
danys relacionats amb els
úsos de drogues (CLAT3)
que se celebrarà a L’Hospitalet. Per preparar les
sessions, el Centre Cultural Barradas va acollir una
jornada preparatòria en la
qual es van presentar les
línies generals de la CLAT3.
La CLAT va néixer a partir de l’establiment de noves formes d’actuar davant
el creixement de les drogodependències, denominades de reducció de
danys. Aquest corrent es
va originar al nord d’Europa i desenvolupava accions per prevenir la transmissió de malalties infeccioses en usuaris de drogues injectables. Els programes d’intercanvi de xeringues van ser la primera
expressió.
L’any 2001 es crea la
Conferència Llatina de reducció de danys per tal de
reunir cada dos anys els
principals actors i agents
de països del sud d’Europa i de l’Amèrica Llatina per
posar en comú iniciatives
i projectes. Fins ara s’han
fet reunions a Barcelona
(2001) i Perpinyà (2003).

La fuente de la plaza Espanyola,
en la Torrassa, cumple 100 años
Se restaurarán la base y las pilas y se reinaugurará en la fiesta mayor
La fuente de la plaza Espanyola
se ha convertido en uno de los
puntos emblemáticos de la Torrassa. A lo largo de sus cien
años de funcionamiento se
han operado numerosos cambios urbanísticos en su entorno
pero para varias generaciones
de hospitalenses, se ha convertido en un referente estético y comunitario.
La fuente ha pasado a ser centenaria y la concejalía del barrio
junto con la Comisión de Entidades
ha decidido conmemorar la efemérides como se merece.
Por un lado, se abordará su res-

GABRIEL CAZADO

B
A
R
R
I
O
S

La fuente de la pl. Espanyola es un símbolo del barrio

tauración. Se ha decidido substituir
la base de la fuente y también las
picas, que están muy deterioradas,
por un material de granito grabado
elaborado artesanalmente. Este
material será una garantía de resistencia adecuada a los usos y necesidades actuales.
Por otra parte, se ha decidido
abrir un proceso participativo con
las asociaciones y escuelas del barrio que finalizará con la celebración festiva del centenario durante
la fiesta mayor. Entre las propuestas de trabajo figura la significación
de la fuente en el proceso histórico
y comunitario del barrio, su pers-

pectiva científica, técnica y creativa
con trabajos de dibujo, pintura, literatura y fotografía, entre otros.
El centro cultural, por su parte,
producirá una exposición fotográfica encargada a un colectivo de jóvenes fotógrafos bajo el tema de la
fuente y la plaza Espanyola.
La culminación del proceso tendrá lugar durante la Fiesta Mayor de
Collblanc-la Torrassa con la inauguración de la restauración de la
fuente, la exposición de los trabajos e iniciativas resultantes del proceso de participación de entidades
y colegios y, como colofón, la fiesta
del agua. # REDACCIÓN

