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SANT QUIRZE

La plaça Catalunya 
estrena una gran y nova 
zona d’aigües amb més 
de 40 jocs per a tota la 
família

BARBERÀ

Se celebra una 
jornada per fomentar 
la innovació en les 
empreses del municipi

Nou servei d’atenció 
psicològica per a menors 
en situació de risc per 
violència de gènere

CASTELLAR 

Els projectes del 
Construim Ciutat 2017 
ja estan en curs o amb 
data per executar-se

SABADELL
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Una dècada treballant per la 
rehabilitació i inserció de persones 
amb adiccions

Associació Êthos

Fa gairebé 11 anys que va néixer a Sa-
badell l’Associació Êthos, i ho va fer 
amb la profunda vocació de compar-
tir, amb les persones que ho neces-
sitin, coneixements i experiència per 
ajudar-los a superar la seva addicció, 
mitjançant programes de rehabilitació 
integral i reinserció social.

Un dels objectius principals és per-
sonalitzar els programes en funció de 
les necessitats i característiques de 
cadascun dels pacients que es diri-
geixen al Centre, tractant d’incidir en 
la seva motivació i optimitzant els re-
sultats del procés.

L’Associació Êthos va ser fundada 
principalment, per alguns professio-
nals i un grup important de polidepen-
dents rehabilitats, que han aconseguit 
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 (Êthos). Es va constituir amb 25 
socis (usuaris, professionals voluntaris 
i Junta Directiva) i un programa (Ê.G.A. 
Êthos Grup d’Auto-ajuda), en els inicis 
havien de treballar en espais cedits 
de l’Associació de veïns del Cementiri 
Vell (Terrassa), i del Centre Cívic de St. 
Oleguer, després es va poder llogar 
un local condicionat gràcies a la UPC 
i finalment l’any 2013, l’Ajuntament 
de Sabadell va cedir un espai, actual 
Centre de Dia al barri de la Serra d’en 
Camaró de Sabadell declarat recent-
ment com Entitat d’Utilitat Pública.

Durant aquests anys han acabat trac-
tament de rehabilitació integral i rein-
serció més de 100 persones, amb di-
ferents addiccions, que han assolit les 
eines necessàries per afrontar el dia a 
dia abstinents a tot tipus de substàn-
cies.

Êthos treballa activament en progra-
mes d’assessorament, detecció pre-
coç, prevenció i conscienciació social. 
L’àmbit d’actuació és sobretot Saba-
dell, Badia del Vallès, Barberà del Va-
llès, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Gra-
nollers, Terrassa i altres poblacions 
del Vallès Occidental i Barcelona, tot 
i que s’atenen a tots els usuaris inde-
pendentment de la seva procedència.

Actualment duen a terme 13 progra-
mes, tenen 114 socis, més de 70 vo-
luntaris i col·laboradors, i un volum 
total de més de 100 persones que as-
sisteixen a tractament. Però per arri-
bar a això han hagut de treballar dur 
i ha estat un camí molt difícil. Êthos 
rep suport del Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies, el Dept. de Salut i el 
Dept. de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya; de la Diputació de Barcelo-
na; Ajuntament de Sabadell; i entitats 
privades com La Caixa i Fundació Pri-
vada Barnola-Vallribera St. Josep.

A Êthos s’intervé de manera molt indi-
vidualitzada amb cada usuari i usuària, 
i es treballa amb la família i tot l’entorn. 
A banda de les visites psicològiques i 
grups, l’Associació organitza cons-

tantment tallers, cursos i activitats per 
treballar l’empoderament dels usua-
ris/es (ortografia i gramàtica, nutrició, 
ball, cuina, etc.).

Els tractaments es complementen 
amb activitats terapèutiques extraor-
dinàries (moltes d’elles en cap de set-
mana) per compartir amb referents de 
l’Entitat (persones ja rehabilitades) i 
experimentar en primera persona que 
és possible gaudir sense drogues ni 
alcohol.

L’Entitat se sent especialment agraïda 
per la col·laboració que rep de perso-
nes, entitats i personalitats. I compta 
amb un equip de voluntaris fixe que 
dóna suport i acompanyen a l’equip 
tècnic en les diferents activitats. Els 
voluntaris i voluntàries tenen molt a 
dir en aquest sentit, ja que participen 
en absolutament totes les activitats a 
excepció de les visites psicològiques.

Conscienciació Social
En aquests deu anys una de les grans 
lluites ha estat la desestimació del 
col·lectiu i, per aquest motiu, es va 
crear el programa de Conscienciació 
Social, del qual forma part el grup de 
pallassos “Els Clowns d’Êthos” que 
donen una visió diferent del col·lectiu 
al qual representa l’entitat i demos-
tren a la societat en general que la 
rehabilitació i reinserció de persones 
amb addició és un fet, i ho fan actuant, 
animant i participant en molts actes 
socials i en centres amb usuaris/es 
que tenen algun tipus de discapacitat.

Êthos en xarxa
L’Associació es coordina amb moltes 
entitats, serveis mèdics, universitats, 
plataformes, serveis penitenciaris i 
participa activament en actes socials 
així com es relaciona i col·labora amb 
el barri, la ciutadania i les persones 
que d’una manera o altra formin part 
de la xarxa social.

Actualment forma part de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana 
de Drogodependències, és membre 
de la UNAD (Unión de Asociaciones 
y Entidades de Atención al Drogode-
pendiente) i forma part de la Taula de 
Participació Social del Departament 
de Justícia.
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Reclamació de pensió d’aliments i d’hipoteca

AdvocatsReportatge

Bon dia. El fet de 
l’impagament de 
les pensions de la 
seva filla així com 
d’altres despeses 
pot ser objecte d’una 
denúncia (penal) o 
d´una reclamació civil 
via demanda. El més 
usual és interposar 
una execució de la 
sentència que vostè té 
(via civil) i demanar que 
li embarguin al senyor 
els seus comptes, 
nòmina, etc.

A través d’aquesta 
demanda (que és força 
ràpida) podrà reclamar 
tot el que estipuli la 
sentència. Compte, 
perquè les pensions, 
en dret català, 
prescriuen al cap de 
tres anys; és a dir, les 
pensions anteriors a 
3 anys que no hagi 
re-clamat estaran 
prescrites i no les 
perdrà. En quant a les 
meitats de l’hipoteca, 
s’haurà de veure si 
aquest pagament 

el contempla la 
sentència (i per tant 
és podrà reclamar 
en l’execució de les 
pensions, en el mateix 
procediment) o, en cas 
que no es contemplés, 
s’hauria de reclamar en 
un altre procediment 
judicial.

Per interposar la 
demanda d’execució
de títol, precisarà  
d’advocat/da i de 
procurador.

A la demanda s’hauran 
d’acreditar les 
despeses que ha

abonat de la seva filla 
i que el pare no ha 
abonat la meitat així 
com acreditar que 
aquest no ha abonat la 
meitat de l´hipoteca. 

És important que no 
trigui molt de temps, ja 
que, com ja li he dit, les 
pensions més antigues 
de 3 anys que no hagi-
re-clamat, les haurà 
perdut i no podrà 
reclamar-les.

No dubti en posar-se 
en contacte amb mi 
per qualsevol dubte o 
aclaració.

Sandra Burgos 
AdvocadaTitular departament 
de Família i Civil 
Sant Llorenç 7-19, bajos dreta, 
08202 Sabadell
Tlf. 93 707 04 45

El Vallès Occidental 
acorda aplicar un salari 
mínim comarcal

R. Consell Comarcal

El Consell d’alcaldes i alcaldesses 
del Vallès Occidental ha aprovat 
avui al migdia establir un Salari 
Mínim Comarcal de com a mínim 
15.000 euros bruts a l’any (1.071 
euros mensual en 14 pagues) per 
acabar amb la precarietat dels llocs 
de treball. En conseqüència l’acord 
implica que els ajuntaments i el 
Consell Comarcal apliquin aquest 
llindar en les retribucions dels 
seus treballadors/es i exigir el seu 
compliment a les contractacions 
de serveis externs. A més, 
l’acord es traslladarà a sindicats 
i patronals per tal que en el marc 
del diàleg i la concertació social el 
prenguin en consideració i valorin 
els mecanismes per a la seva 
implementació.

Aquesta és una de les mesures 
de l’Acord “Per un canvi de model 
en la lluita contra la pobresa i la 

desigualtat” que ha permès tirar 
endavant accions per fer front a la 
pobresa estructural i severa que es 
viu a la comarca, tal com reflecteix 
“l’Estudi sobre desigualtat i pobresa” 
elaborat per l’Observatori comarcal.

L’estudi ha conclòs que la pobresa 
severa augmenta al Vallès 
Occidental i la pobresa estructural 
persisteix. Prop del 22% de la 
població vallesana viu en situació 
de pobresa i el 27% de les persones 
treballadores tenen uns ingressos 
inferiors a 12.000 euros l’any. A més, 
l’atur de llarga durada es cronifica i el 
46% de les persones aturades porten 
més d’un any a l’atur. Amb tot, el 43% 
de les persones aturades no reben 
cap prestació i malgrat l’esforç de 
les polítiques locals, s’apunta que les 
mesures aplicades no són suficients 
i cal proposar canvis d’actuació.

El president del Consell Comarcal 
i alcalde de Castellar del Vallès, 
Ignasi Giménez, ha remarcat que 
a la comarca “tenim prop d’un 
30% de treballadors pobres, en 
precari, i amb l’actual salari mínim 
interprofessional no n’hi ha prou. 
Per això elaborarem amb el suport 
de la Diputació de Barcelona un 
dictamen que ens doni garanties a 
com els ajuntaments poden aplicar 
el salari mínim comarcal tant als 
processos de contractació propis 
com als plecs de les empreses 
concessionàries”.

Em dic Sol. Tinc una sentència de maig del 2013 en què el meu ex ha 
de pagar 250 euros de pensió per la meva filla, la meitat dels llibres 
i de l’uniforme escolar i no ho ha fet mai. Tampoc paga la meitat de 
l’hipoteca. Què puc fer?
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Sabadell intenta proteger el patrimonio de la 
antigua fábrica Artèxtil

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Sabadell ha 
decidido dar un paso adelante a 
la situación en que se encuentra 
actualmente la fábrica Artèxtil, con 
el objetivo de preservar y proteger un 
edificio fragmentado por la presión 
especulativa inmobiliaria. Desde el 
consistorio se pedirá a la propiedad 
que trabaje para desarrollar un 
proyecto de ciudad en conjunto con 
la parte de propiedad pública.

Para el Gobierno de la ciudad se 
trata de la solución más viable para 
garantizar la protección y el uso de 
esta parte del edificio y poder trabajar 
en un solo proyecto en este espacio, 
que conforma una sola unidad, pero 
que se encuentra fragmentado 
después de que en diciembre 
de 2007, el Ayuntamiento de ese 
momento firmara un convenio con 
Artèxtil, SANO y Inmobiliaria Europea 
Manet SL. El objetivo del convenio 
fue tramitar una Modificación de Pla 
General (MPG) que posibilitara una 
recalificación de los terrenos y pasara 
a tener un uso residencial y, por lo 
tanto, permitiera la construcción 
de 165 viviendas, un equipamiento 
público y una zona verde urbanizada 
en el interior de la isla.

El teniente de alcalde de Territori i 
Sostenibilitat, Maties Serracant, ha 
advertido que el gobierno local ha 

sido incapaz de anular el convenio. 
“Es inviable revertir el convenio”, ha 
afirmado el teniente de alcalde, quien 
también ha recordado que se hizo en 
plena burbuja inmobiliaria “a beneficio 
de la parte privada”. En este sentido 
ha dicho que anularlo supondría 
una indemnización millonaria que el 
Ayuntamiento no puede asumir. Aún 
así, ha explicado, trataran de negociar 
con la propiedad privada para intentar 
definir un proyecto “conjunto y de 
ciudad” para toda la parte protegida 
de la fábrica. “Es importante y de 
interés general para la ciudad, para 
la cultura y la historia de Sabadell, 
que este edificio y la nave se doten 
de un proyecto conjunto con el 
objetivo de que a largo plazo se 
preserven espacios representativos 
de la memoria de la clase trabajadora 
y del patrimonio cultural, artístico, 
paisajístico y arquitectónico de la 
ciudad”, ha indicado.

El ayuntamiento insta a la propiedad a buscar proyectos de interés para la ciudad y que den valor al 
conjunto protegido de la edificación

Plan de protección
La fábrica Artèxtil ocupa toda una 
isla de 14.224 m2 de superficie, 
de los cuales 8.324 m2 tienen 
una protección global y 5.900 m2 

tienen una protección documental. 
La protección global incluye la 
volumetría del edificio, así como 
el interior del mismo y también la 
chimenea. La protección documental, 
en cambio, permite el escombro del 
edificio previa presentación de un 
estudio documental e histórico del 
elemento.

Este planeamiento permite que los 
8.324 m2 del edificio con protección 
global se conserven íntegramente. 
Una parte de estos, 4.502 m2, pasan 
a ser municipales. Además, 1.858 m2 

de la parte del edificio con protección 
documental, pasan a ser también 
municipales, cosa que permitirá 
conservarlos.
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Els projectes del Construint Ciutat 2017 ja són 
una realitat

La pràctica totalitat dels onze projectes 
seleccionats en el procés participatiu 
“construint Ciutat: Pressupost 2017” 
ja estan en curs. La majoria ja s’estan 
duent a terme i la resta tenen data 
per executar-se. Amb aquesta 
primera experiència de pressupostos 
participatius encarrilada, l’Ajuntament 
de Sabadell ultima la segona edició, 
que es presentarà a finals de juny.
El procés participatiu posava a 

R. Aj. Sabadell

disposició de la població un milió 
d’euros del pressupost municipal del 
2017, amb una dotació de 500.000 
euros per a projectes relacionats 
amb l’espai públic o els equipaments 
municipals i una altra, dotada amb 
el mig milió restant, per a projectes 
de caràcter social o d’intervenció 
comunitària, dirigits a les persones.

El projecte Artteràpia va ser el primer 
a posar-se en marxa. La iniciativa 
persegueix assistir mitjançant 
l’expressió artística les necessitats 
emocionals de mares i pares d’infants 
amb malalties greus i va començar a 
mitjans de març. Es realitza al Museu 
d’Art, amb la col·laboració de la 
Corporació Sanitària Parc Taulí. Durant 
l’abril es van engegar dues propostes 
més, les Colònies i campaments per 
a tothom! –amb una primera estada 
que ja es va dur a terme de manera 
satisfactòria durant la Setmana Santa i 
actualment es treballa per la del juliol- 
i El Barri Educa, iniciativa basada en la 
creació d’un grup de suport a famílies 
amb nens i nenes en risc d’abandó 

escolar (centrada al barri de Can 
Puiggener).

D’altra banda, continua el procés 
participatiu per a la recuperació de 
la Masia de Ca n’Oriac i que ha de 
culminar amb la definició, de manera 
col·lectiva, d’un programa d’usos 
per a la pròpia masia i l’espai públic 
que l’envolta per poder redactar el 
projecte de rehabilitació.

El mes de setembre serà la data 
fixada per a l’inici d’altres projectes. 
És el cas de Jove, menja tu!, que 
preveu la posada en funcionament, a 
un institut públic, d’un menjador que 
garanteixi un àpat saludable diari a 
adolescents, a partir dels 12 anys, de 
famílies amb dificultats econòmiques 
o d’altre tipus. També amb l’inici del 
curs es preveu posada en marxa 
del projecte Educadors de carrer a 
diferents zones de la ciutat. En el marc 
de la Festa Major 2017 s’inaugurarà 
l’exposició El perquè d’un museu tèxtil 
a Sabadell, la qual es podrà visitar de 
forma estable fins al febrer del 2018 i 

de forma itinerant a diferents punts de 
la ciutat.

Per la seva part, el projecte Nosaltres 
també som Sabadell, que vol 
fomentar la participació al barri del 
Poblenou, està en fase avançada i 
només cal adjudicar la seva gestió.

Pel que fa als tres projectes 
relacionats amb l’espai públic es 
preveu adjudicar a finals d’any la 
proposta d’obres, en fase final de 
consens entre l’Ajuntament i els 
promotors del projecte Això no és un 
pàrquing, que preveu la transformació 
de part de l’espai del Vapor Turull, 
desenvolupant-hi nous espais i usos 
en favor de les persones.

Una situació similar és la del projecte 
per fomentar l’ús de la bicicleta, el qual 
ha estat incorporat al Pla de Mobilitat 
i avança en la seva consecució. 
Finalment, el projecte d’àrees 
d’esbarjo per a gossos a Sabadell es 
troba en fase final de consens quant 
als emplaçaments definitius.

Junio/Julio 2017
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Cap de comunicació de 
GRESOL INTERNATIONAL 
AMERICAN SCHOOL
Ctra. Sabadell a 
Matadepera, Km.6

Reportatge

La importància d’introduir l’anglès des de preescolar

Educació

Anthony Philip Reid Howatt (1984) argumen-
ta que, al llarg de la història de la humanitat, 
l’ensenyament d’altres llengües ha tingut una 
llarga trajectòria a causa de la necessitat de 
l’ésser humà de comunicar-se i establir re-
lacions entre diferents cultures, tradicions i 
costums.

El bilingüisme entès com l’habilitat per expres-
sar-se en dues llengües, és un agent de plura-
lització i tolerància, que respon al fet de viure 
en un món cada vegada més globalitzat i que 
exigirà als nostres fills i filles, intercanvis i inter-
nacionalització en diversos entorns.

Christine Deprez (1994) indica que el bilin-
güisme des del nivell preescolar facilita 
l’aprenentatge d’altres idiomes, a la vegada 
que desenvolupa la capacitat d’abstracció, 
la interacció entre les habilitats lingüístiques i 
culturals, l’escolta, l’adaptació, la creativitat i el 
criteri.

Està demostrat que el bilingüisme afavoreix els 
processos d’aprenentatge d’altres disciplines 
educatives, prepara l’alumne/a per concep-
tualitzar els dos sistemes lingüístics i coadjuva 
al desenvolupament de la llengua materna. És 
més notori el desenvolupament de les habili-
tats simbòliques, abstractes i lògiques en els 
nens i nenes bilingües, que en els que només 
parlen una llengua. El bilingüisme es defineix 
com la capacitat que té un individu per fer ús 
de dues llengües indistintament; una persona 
bilingüe és aquella que pot entendre, comuni-
car-se i expressar-se, en forma clara i precisa, 
en dos idiomes.

Sabem que, si una persona comença a apren-
dre una llengua des de la seva primera infància, 
l’adquirirà com la seva segona llengua. Una de 
les teories més conegudes sobre el desen-
volupament de la capacitat d’aprenentatge 
dels nens és la de Piaget (1961); aquesta sosté 
que la infància es transita en etapes definides, 
d’acord amb l’intel•lecte i la capacitat de per-
cebre dels nens i nenes. Afirma que el principi 
de la lògica es desenvolupa abans d’adquirir el 
llenguatge a través de l’activitat sensoriomo-
triu del nadó, en interrelació i interacció amb 
el medi sociocultural, el que Vygotsky (2010) 
va denominar “mediació cultural”. Aquest au-
tor explica que, des del naixement fins als dos 

anys d’edat, el nen o nena exerceix control per 
obtenir i organitzar totes les seves experiències 
del món exterior: segueix amb els ulls, explora 
amb ells, volteja el cap; amb les seves mans 
toca, s’aferra, deixa anar, empeny; amb la boca 
explora els sabors i textures; mou el seu cos i 
extremitats. Això li proporciona experiències 
que s’integren en esquemes psíquics o models 
ja integrats. La integració sol ser més profunda 
quan el nen o nena es troba amb una experièn-
cia intensa i interessant que el/la convida a 
repetir-la contínuament, o en intervals. Piaget 
(1961) va anomenar a aquest procés assimila-
ció o estimulació primerenca. Tant Piaget com 
Vygotsky sostenen que aquest és el procés 
d’aprenentatge i creixement més important de 
l’ésser humà, que continuarà per la resta de la 
vida.

Del descrit anteriorment es pot afirmar que 
l’etapa ideal per aprendre una segona llengua 
és la primera infància, donada la plasticitat del 
cervell i la manca d’especialització cortical que 
caracteritza aquesta etapa.

A l’hora de seleccionar un col•legi per als nos-
tres fills/es ens podem plantejar la necessitat 
que aquest pugui ser bilingüe, pensem que 
així, ells podran potenciar les seves oportuni-
tats laborals i se’ls obrirà també la possibilitat 
d’interactuar i conèixer noves cultures. Però el 
bilingüisme té altres avantatges iguals o més 
importants que les laborals, que són poder 
desenvolupar una obertura mental més enllà 
de la nostra cultura i forma de vida.

A Catalunya juguem amb l’avantatge del bi-
lingüisme doncs, el català i l’espanyol con-
viuen en el nostre entorn, sent la immersió en 
aquestes dues llengües, per difusió passiva. 
Per aquest motiu, les escoles de Catalunya po-
den introduir una tercera llengua com l’anglès 
des de les edats primerenques. Un col•legi que 
es declari bilingüe (trilingüe) serà aquell que 
des de preescolar i fins als 8 anys pugui ofe-
rir una immersió real, per exemple en anglès, 
de l’ordre del 80-90% del seu currículum. Serà 
només d’aquesta forma, com l’aprenentatge 
d’una llengua estrangera tindrà garan-
ties d’èxit. Es tracta d’aplicar metodologies 
d’aprenentatge d’una primera llengua, com el 
català o l’espanyol, i no la metodologia de se-
gona llengua que habitualment es practica.

Entitats de lleure 
organitzen prop d’una 
trentena de casals d’estiu 
per a infants i joves

R. Aj. Sabadell

La ciutat tindrà una àmplia oferta 
d’activitats d’estiu impulsades per 
les entitats de lleure. Un total de 
18 entitats impulsaran prop d’una 
trentena de casals distribuïts pels 7 
districtes, que comptaran amb més 
de 3.000 places, donant cabuda 
però, a un nombre superior d’infants 
i joves, atesa la possibilitat d’assistir 
en horari de lleure 5, matí o tarda o 
d’apuntar-s’hi per setmanes. 

Els casals, que combinen activitats 
lúdiques i educatives, són una opció 
molt atractiva per als nois i noies i 
les famílies un cop finalitzat el curs 
escolar, que evidencien el gran 
valor educatiu del lleure i alhora 
contribueixen a la conciliació de les 
vides laboral i familiar.

Els casals ofereixen horari de matí 
i n’hi ha diversos que també tenen 
activitat de tarda. Així mateix, hi 
ha serveis complementaris com 
l’acollida i el menjador. 

Les propostes dels casals seran, un 
any més, variades i adaptades a les 
necessitats i etapa educativa dels 
participants, amb propostes que van 
des de la música fins a les activitats 
esportives, passant per gimcanes, 
contes, jocs o tallers.

Amb la voluntat de contribuir a la tasca 
educativa i de cohesió dels casals, 
l’Ajuntament de Sabadell atorgarà 
aquest 2017 un total de 19.350 
euros en subvencions adreçades 
a entitats de lleure que organitzen 
aquestes activitats. A més d’aquests 
ajuts, s’atorgaran subvencions 
complementàries per un valor total 
de 33.000 euros als casals d’estiu en 
els quals participin nens i nenes amb 
necessitats educatives especials.

Campaments, colònies i rutes
A banda dels casals, també es 
compten entre les propostes d’estiu 
8 campaments, rutes i colònies 
impulsades per diferents entitats.
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Ocupan el cuartel de la Guardia 
Civil para reclamar su recuperación 
como espacio público

R. Komunica-Press

Lo que empezaba el pasado 10 de 
junio como una ocupación simbólica  
del antiguo cuartel de la Guardia 
Civil terminó con una ocupación 
indefinida. La plataforma Volem 
la caserna!, decidió en asamblea 
alargar la ocupación como modo 
para reclamar la recuperación del 
edificio, que lleva abandonado 10 
años, como espacio público para la 
ciudad y los ciudadanos.

A pesar de que el actual gobierno 
del Ajuntament de Sabadell tiene 
un procedimiento en marcha para 
recuperar el equipamiento, diversas 
entidades que se engloban en la 
plataforma no han querido esperar 
más y han decidido actuar.

Además de ocupar el espacio, la 
plataforma ha constituido cuatro 
grupos de trabajo: el de seguridad, 

que velará para mantener la 
ocupación; comunicación, que 
explicará la acción a los vecinos; la 
técnica, que evaluará los espacios 
de que se dispone; y una gestora, 
que se encargará de coordinar las 
actividades y las propuestas de las 
entidades. 

De momento, ya se han hecho 
diversas propuestas de futuro 
para emplear el equipamiento, 
como un espacio de entidades, un 
conservatorio de música municipal 
y/o un comedor social. Durante la 
asamblea de la plataforma, también 
se ha discutido sobre el futuro de la 
treintena de pisos que complementan 
el complejo de la Guardia Civil en la 
ciudad, unas viviendas que requieren 
de una remodelación completa.

El consistorio ha mostrado su apoyo 
a la plataforma y ha declarado que 
“compartimos y entendemos la 
reivindicación que desde el tejido 
asociativo se está haciendo en 
cuanto al uso de este equipamiento, 
puesto que se trata de un edificio 
de titularidad municipal que, desde 
ya hace muchos años, la ciudadanía 
reivindica para la ciudad”.

La plataforma Volem la caserna! ocupan de forma indefinida este espacio 

Millor accès als 
desfibril·ladors 
municipals

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Sabadell i diferents 
agents col·laboradors han començat a 
treballar en la concreció de projecte 
de millora de l’accés de la població 
als desfibril·ladors de la ciutat, tant 
des del punt de vista de la ubicació 
dels dispositius com de coneixement 
de la seva utilització.

La millora de l’accés als desfibril·ladors 
es treballarà en dues vessants. Per una 
banda, amb l’elaboració d’un projecte 
per a racionalitzar-ne la ubicació i 
procedir a situar equipaments a la 
via pública. I d’una altra, promovent, 
en col·laboració amb els agents 
econòmics locals, programes de 
sensibilització i formació en la 
ressuscitació cardiopulmonar amb 
DEA.

Actualment vint-i-tres equipaments 
de la ciutat disposen d’aparells 
desfibril·ladors (i de personal que 
hi treballa i que està format en 
Ressuscitació Cardiopulmonar amb 
Desfibril·lador Extern Automàtic), 
entre ells tots els mercats municipals. 
Actualment s’està treballant per dotar 
amb vint-i-set dispositius les unitats 
mòbils de la Policia Municipal i formar 
als agents.
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Alumnes de vuit centres educatius fan propotes 
per a la Festa Major

R. Aj.Sabadell

L’Ajuntament ha acollit l’acte de 
conclusió de l’activitat “Els nois i 
noies tenen la paraula”, inclosa entre 
les propostes educatives del Ciutat 
i Escola. Amb l’activitat es vol iniciar 
els alumnes de 5è i 6è de primària i 
1r i 2n d’ESO en l’aprenentatge dels 
processos de participació, tot oferint-
los un espai de diàleg on expressar 
la seva opinió sobre diferents temes. 
Enguany hi han pres part estudiants 
de 8 centres educatius, que han 

reflexionat durant el curs a l’entorn 
del tema “Construïm la Festa Major”. 
Els alumnes han presentat les 
conclusions al Saló de Plens davant 
l’alcalde, Juli Fernàndez, i el tinent 
d’alcalde i regidor d’Educació, Joan 
Berlanga.

Aquest curs han pres part d´aquesta 
activitat alumnes dels centres 
educatius Arraona, Creu Alta, Can 
Llong, Salesians Sabadell, Santa 
Clara, Col·legi Escolàpies, Sant Nicolau 
i Xaloc. Cada centre ha presentat una 
nova activitat com a proposta perquè 
es pugui incorporar, si escau, al 
programa de la Festa Major.

El tema escollit ha coincidit i s’ha 
emmarcat, així mateix, en el procés 
participatiu que l’Ajuntament ha 
impulsat al conjunt de la ciutat per 
debatre el model de la Festa Major. En 
aquest sentit, a “Els nois i noies tenen 
la paraula” s’ha volgut potenciar que 
l’alumnat analitzés i repensés, des 

de la seva perspectiva, com és i com 
hauria de ser la gran celebració de la 
ciutat.
L’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, 
ha destacat que la “Festa Major és 
l’activitat en què participen més 
ciutadans cada any i és bo que els 
alumnes aportin el seu gra de sorra 
per repensar-ne el model”.

Durant tot el procés de 
desenvolupament de ”Els nois i noies 
tenen la paraula”, el professorat ha 
comptat amb l’assessorament tècnic 
necessari i amb una guia didàctica 
per desenvolupar a l’aula, a més d’una 
sessió de formació. També s’han 
celebrat durant el curs dues trobades 
intercentres en què, per mitjà de 
representants, les escoles han posat 
en comú les propostes, com a pas previ 
a la redacció del document final de 
conclusions presentat a l’Ajuntament. 
A les jornades intercentres, també 
hi han pres part entitats participants 
a la Festa Major, per tal d’acostar a 

l’alumnat a alguns dels continguts i 
objectius de la celebració.
El tinent d’alcalde i regidor d’Educació, 
Joan Berlanga, ha subratllat que “la 
participació s’aprèn exercint-la, per 
això és important fomentar processos 
participatius des de ben petits”.

Les conclusions dels escolars
Els alumnes proposen que a la Festa 
Major hi hagi més activitats adreçades 
a infants i joves amb discapacitat, que 
als concerts vingui gent més famosa, 
que la fira tingui uns preus més 
assequibles i amb més atraccions, que 
es programin concerts en horaris més 
juvenils i que el programa aclareixi a 
qui s’adrecen les activitats.

A més, creuen que caldria incorporar 
a la festa concursos de futbolí, jocs 
d’ordinador o consoles, dibuix juvenil, 
gimnàstica rítmica, mostres de 
balls escolars, més actes per a nois 
i noies, com també activitats més 
participatives.

El projecte s’ha portat a terme en el marc de l’activitat de participació “Els nois i noies tenen la paraula”
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Las piscinas de la Bassa 
reabrirán a final de junio

R. Komunica-Press

Este verano, por fin, los vecinos 
y vecinas de Sabadell podrán 
disfrutar y refrescarse en la Bassa, 
la piscina municipal más grande 
de la ciudad. Tras un año de obras, 
los trabajos están en una fase muy 
avanzada y se acabarán en el plazo 
previsto, por lo que el equipamiento 
se podrá abrir de nuevo pasada la 
verbena de  San Juan. 

La renovación ha puesto la Bassa 
al día y ha permitido solucionar los 
problemas de escapes de agua que 
se empezaron a detectar  desde el 
2014 y de movimiento de tierras, 
que finalmente obligaron a cerrar 
el equipamiento. “Estas obras eran 
imprescindibles para garantizar 
la continuidad de la Bassa, una 
piscina que tiene un gran valor 
social y un uso comarcal”, afirma 
el teniente de alcalde de Territorio 
y Sostenibilidad, Maties Serracant. 
También destaca “el esfuerzo de 
los técnicos municipales para 
programar, adjudicar y supervisar 
unas obras muy complejas y 
hacerlo de forma que se han 
cumplido los plazos previstos. 
Además, la buena gestión ha 
permitido ahorrar más de 1 millón 
de euros, con lo cual parte de 
este dinero se ha podido destinar 
a mejoras que inicialmente no 
estaban previstas”.

Renovación completa
Las obras empezaron en julio de 

Tras un año de obras, el equipamiento ha quedado 
renovado y se han solucionado los problemas de 
fugas de agua

2016 con la consolidación del 
terreno a base de inyecciones de 
resinas especiales. A continuación 
se ejecutó la reparación y el refuerzo 
estructural del tramo del colector 
de Sant Oleguer, que discurre por 
debajo de la Bassa. Además de 
la reparación, se llevaron a cabo 
actuaciones complementarias de 
mejora en el resto del colector, que 
han permitido hacer una inspección 
de todo su trazado. Además, se han 
construido varios pozos de registro, 
que mejorarán la inspección y las 
tareas de limpieza y mantenimiento 
en este importante colector de la 
red de alcantarillado de la ciudad.

También se ha renovado todo el 
vaso de la piscina con la imper-
meabilización de todas las juntas y 
se ha enladrillado de nuevo. Tam-
bién se ha rehecho el pavimento de 
la pasarela que atraviesa la Bassa 
y el camino transversal de la zona 
de césped. Las obras han permitido 
renovar la isla, construir una rampa 
de acceso en el interior del vaso y 
cambiar los dos juegos de agua.

Además, se ha renovado el sistema 
de filtración, con la colocación de 5 
nuevos filtros y la instalación de una 
red nueva de cañerías y de bombeo, 
formado por cinco bombas de 
velocidad variable. Finalmente, los 
trabajos han incluido rehacer todo 
el sistema de riego y plantar nuevo 
césped en todo el complejo.

La planta de pediatria del 
Parc Taulí se convertirà 
en un fons marí

R. Komunica-Press

Una Onada de Petits Somriures. 
Aquest és el nom del nou projecte de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, que   
transformarà la planta de Pediatria 
en un fons marí de fantasia i joc, amb 
l’objectiu de millorar notablement 
el confort dels més petits en els 
seus ingressos hospitalaris i, també, 
dels seus familiars o acompanyants. 
Està demostrat que un major 
grau d’humanització de l’estada 
hospitalària, amb uns espais més 
confortables, propers i familiars, pot 
tenir una incidència positiva en la 
pròpia recuperació dels infants, amb 
una reducció de l’estrès, les pors i 
l’ansietat.

En una primera fase es remodelarà 
l’Àrea d’hospitalització de Pediatria, 
ubicada a la segona planta de 
l’edifici Taulí. Al passadís, s’alternaran 
pòrtics de colors per emmarcar les 

habitacions, amb zones intermèdies 
en les que hi haurà jocs i murals 
interactius per pintar. Els infants podran 
personalitzar la identificació de les 
habitacions, que per dins renovaran 
tot el mobiliari i s’ambientaran amb 
diferents animals del fons marí.

En una segona fase, també hi ha 
la previsió de continuar amb la 
remodelació dels espais d’Hospital de 
Dia, de Consultes externes i de l’àrea 
pediàtrica del Servei d’Urgències.

Per poder fer possible la primera 
fase d’aquest projecte, el Parc 
Taulí engega una campanya de 
mecenatge, adreçada tant a 
particulars com a empreses i entitats, 
mitjançant la pàgina web www.
unaonadadepetitssomriures.cat, en 
la qual s’hi aniran publicant tota la 
informació i novetats del projecte.
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Abierto el nuevo espacio de juegos de agua en 
la plaza Catalunya

R. Komunica-Press

Después de tres meses de obras, 
la ciudadanía ya puede disfrutar de 
los juegos de agua interactivos de 
la plaza Catalunya, que funcionarán 
de 10 a 21 horas. En total, se han 

instalado 43 juegos, distribuidos en 
dos áreas diferenciadas: una más 
familiar, con 25 juegos dirigidos a 
personas de todas las edades, y otra 
infantil, dirigida a los más pequeños, 

formada por 18 elementos de juego. 
En los dos casos, los juegos, que 
cuentan con un circuito de agua 
cerrado y reciclable, se activarán con 
una frecuencia determinada cuando 
se accione el pulsador.

Según ha explicado el regidor de 
Planificación, Pepe González, el 
sistema permite dos funcionamientos 
diferentes, “de forma que entre 
Semana Santa y mediados de 
octubre aproximadamente se usará 
esta modalidad de juegos de agua, 
y el resto del año la instalación 
funcionará como fuente pública, con 
diferentes programas de dirección 
del agua y luces”.

La actuación que se ha llevado a 
cabo en la plaza también ha incluido 
la habilitación de un lavabo público 
adaptado a personas con movilidad 
reducida, además de duchas y dos 
plataformas de estancia que harán 

la función de “playas duras”; una de 
ellas con mesas de picnic, mientras 
que la otra está pensada para poder 
descansar o tomar el sol.

Finalmente, hay que destacar que 
durante este verano la ciudadanía 
también encontrará un chiringuito, 
ubicado en una instalación 
provisional. “Se ha concedido una 
autorización de ocupación de vía 
pública para esta temporada, con el 
objetivo que el espacio funcione a 
modo de prueba. Si va bien, de cara al 
año que viene se sacará la concesión 
a concurso público”, explican desde 
el consistorio.

La intervención, que ha durado cerca 
de tres meses, se ha llevado a cabo 
en una superficie de más de 700 
metros cuadrados y ha mantenido 
la escultura de la ballena, obra del 
escultor Joan Coderch, que se instaló 
en 1995. 

A partir del 17 de junio, pequeños y mayores podrán refrescarse y disfrutar de este nuevo espacio 
lúdico que cuenta con más de 40 elementos recreativos
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L’Ajuntament recupera 
el concurs de cartells 
per triar la imatge de la 
Festa Major
R. Aj. Castellar

L’obra teatral “El lladre del 
xec” va tancar el programa 
de salut emocional Arc de 
Sant Martí

R. Aj. Castellar

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha donat a conèixer les bases que 
regeixen el concurs de cartells per 
triar la imatge de la Festa Major del 
municipi, una iniciativa que s’ha 
recuperat aquest 2017 i que s’obre a 
la participació de tothom.

Els cartells proposats (un per 
participant), que poden ser de tema 
lliure, hauran de tenir un disseny 
original i inèdit, i no podran haver 
estat premiats o presentats en cap 
altre certamen. 

El jurat, que atorgarà un únic premi 
de 600 euros al cartell guanyador, 
es reunirà el dia 26 de juny i per al 
seu veredicte tindrà en compte la 
creativitat de la proposta, la seva 

capacitat comunicativa, l’adequació a 
la temàtica festiva, el seu colorit i la 
versatilitat per adaptar-se a diferents 
formats, a més de l’esforç de l’autor, 
la vessant artística i que sigui original.

Les bases del concurs contemplen 
la presentació de les sol·licituds fins 
al proper divendres 23 de juny al 
registre General de l’Ajuntament (El 
Mirador, dilluns i divendres de 8.30 a 
14.30 h i de dimarts a dijous de 8.30 a 
19 h). En el cas dels menors de 16 anys, 
hauran de comptar amb l’autorització 
del pare, mare o tutor/a legal.

Podeu consultar les bases completes 
del concurs clicant en el següent 
enllaç: www.castellarvalles.cat/
cartellfestamajor. 

L´acte celebrat a l’Ateneu va tancar 
el dijous 8 de juny les activitats de 
la 18a temporada del programa de 
salut emocional Arc de Sant Martí, 
que contempla una proposta integral 
d’acció envers les persones amb 
problemes de salut emocional.

La representació de l’obra teatral 
titulada El lladre del xec, un muntatge 
ple d’embolics a partir de la pèrdua 
d’un xec adreçat a una escriptora, va 
ser l’activitat principal de la cloenda 

d’aquest programa municipal. L’obra, 
dirigida per Marina Hernández, la van 
interpretar una dotzena d’usuaris 
de l’Arc de Sant Martí, amb la 
col·laboració de la voluntària Maria 
Marin i de Montse Garcia, membre de 
Psicovallès.

A més d’aquesta representació, 
que va tenir lloc a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu, el vestíbul de 
l’equipament va acollir una exposició 
sobre les produccions agrícoles i els 
treballs de manualitats dels diferents 
tallers que s’han dut a terme durant el 
curs de l’Arc de Sant Martí.

L’activitat, que es va dur a terme amb 
el suport de l’Ajuntament i de l’entitat 
Suport Castellar, va comptar amb 
prop d’un centenar d’assistents i es va 
cloure amb el lliurament de diplomes 
als participants dels tallers.
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Empreses del municipi 
participen en una jornada 
per fomentar la innovació

R. Aj. Sant Quirze

Un total de 25 empreses van 
participar el passat 31 de maig als 
tallers “Design Thinking” i “Lego 
serious play”, organitzats per 
l’Ajuntament i Acció, l’Agència per 
la Competitivitat de l’Empresa 
(Generalitat de Catalunya).

El celler de Can Barra va acollir 
aquesta iniciativa amb l’objectiu 
de fomentar la innovació a les 
empreses. Les persones assistents 
van valorar molt positivament 
l’experiència, especialment pel que 
fa al coneixement de les etapes del 
disseny, les tècniques i eines per 
dissenyar productes, així com els 
coneixements sobre l’empatia amb 
les prioritats i necessitats dels clients.  

“Design Thinking” és una aproximació 
a la innovació centrada en l’ésser 
humà, que utilitza les eines pròpies 
del món del disseny per integrar 
les necessitats de les persones i els 
requisits necessaris per a l’èxit del 
negoci. D’altra banda, “Lego serious 
play” és una de les metodologies més 
efectives i innovadores per impulsar 
la comunicació, i el pensament 
creatiu aplicat a la resolució de 
problemes, aprofitant el potencial de 
les persones, equips i empreses. 

Els assistents van treballar per 
grups, amb diverses tècniques 
participatives, per tal d’assolir els 
objectius proposats, i van acabar 
prototipant un nou producte.

Junio/Julio 2017SANT QUIRZE

Els participants van poder aprendre tècniques 
centrades en les persones i el pensament creatiu

Doble titulación en el 
Institut Sant Quirze
El centro educativo permetirá a los alumnos 
cursar el Batxibac i obtener dos títulos a la vez

R. Komunica-Press

A partir del próximo curso escolar, 
los alumnos del Institut Sant Quirze 
que así lo deseen, podrán cursar el 
Batxibac. Se trata de la posibilidad 
de conseguir una doble titulación: 
el Bachillerato y el Baccalauréat 

francés.  Este bachillerato mixto 
está integrado por los contenidos 
propios del Bachillerato oficial y 
por los contenidos esenciales de 
lengua y literatura francesa, historia, 
sociedad, cultura y política de 
Francia. 

Aquellos alumnos que opten por 
el Batxibac, podrán acceder tanto 
a las universidades catalanas y 
españolas, como a las universidades 
francesas, abriendo así su abanico 
de posibilidades a la hora de 
continuar sus estudios

El centro se muestra satisfecho por 
poder ofrecer esta alternativa, tras 
años apostando por las lenguas 
extranjeras, y especialmente, por 
el francés. De momento, ya se han 
preinscrito un total de 13 estudian-
tes.
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El Ayuntamiento pone en marcha 
un Servicio de Atención Psicológica 
para niñas, niños y adolescentes en 
situación de violencia machista

R. Ayto. Barberà

La violencia machista en el ámbito 
de la pareja es una lacra social que 
sufren las mujeres, como es evidente, 
pero también sus hijas y sus hijos y 
que producen unas consecuencias 
a nivel físico, conductual, emocional, 
cognitivo y social de las que deben 
recuperarse.

El Ayuntamiento de Barberà desde 
hace muchos años ofrece una 
atención específica y especializada 

a mujeres en situación de violencia 
machista a través de los servicios del 
SIAD (Servei d’ Informació i Atenció a 
les Dones, Servicio Jurídico y Servicio 
de Atención Psicológica) de la Oficina 
de Políticas de Género, precisamente 
para paliar estas consecuencias y 
garantizar su recuperación a todos 
niveles.

A pesar de estos servicios han ido 
creciendo con el tiempo, siempre iban 
dirigidos a las mujeres y no a sus hijos 
e hijas. Por tanto, no se disponía de 
un servicio especializado y específico 
para los menores, que también sufren 
de forma directa este tipo de violencia. 
En este sentido, los pequeños 
han sido los grandes olvidados 
en la planificación de los servicios 
necesarios para atender esta realidad 
y, también, los más vulnerables y 
necesitados de atención.
De ahí que la Sección de Servicios 

Apertura de 
las piscinas 
exteriores de la 
IEM Can Llobet
R. Ayto. Barberà

El sábado, día 17 de junio, las piscinas 
exteriores de la Instalación Deportiva 
de Can Llobet abrirán sus puertas, 
coincidiendo con el inicio de la 
temporada veraniega.

De este modo, los y las barberenses 
podrán disfrutar de estas instalaciones 
cada día de la semana, de 10.30 a 20h, 
hasta el 11 de septiembre.

La ciudadanía que lo desee puede 
disfrutar de diferentes abonos 
individuales y familiares. Las personas 
con movilidad reducida, la gente 
mayor, o niños y niñas de entre 4 a 17 
años tienen un descuento (3 euros la 
entrada). La entrada para personas 
adultas tienen un precio de 4,50 euros. 
Si se es abonado o abonada, se puede 
acceder sin ningún cargo.

Las piscinas de Can Llobet cuentan 
actualmente con un aforo máximo de 
800 personas.

Sociales y la Oficina de Políticas 
de Género hayan apostado por 
dar respuesta a una necesidad tan 
evidente, impulsando la creación de un 
Servicio de Atención Psicológica para 
Niñas/niños y Adolescentes en el 
municipio, para garantizar su atención 
y recuperación. Al servicio, que ya está 
en marcha, podrán acceder las niñas y 
los niños  que están en seguimiento y, 
por tanto, se deriven desde Servicios 
Sociales y/o el SIAD.

El objetivo es trabajar de forma 
paralela con las madres, las niñas y 
los niños, a fin de garantizar no sólo 
la recuperación a nivel individual sino 
también una recuperación afectiva y 
vincular.

El Servicio correrá a cargo de una 
psicóloga infantil especialista en la 
temática que tendrá una dedicación 
de 8 horas semanales.
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Xerrada. L´abordatge de 
l´infart

Dm

Unió excursionesta de 
Sabadell
Carrer de la Salut

20-06-2017

19:00 pm

Revetlla de Sant Joan a 
Can Feliu

Centre Cívic Masia Can Feliu
C/Eduard Toldrà, s/n
Sant Quirze del Vallés

23-06-2017

23:00 pm

Dia de la música

EstruchBar
C/de Sant Isidre, 140
Sabadell

21-06-2017

20:00 pm

Dc

18-06-2017

18:00 pm 

Concert del pianista 
Rafael Güell

Escola Municipal de Música
Passeig Can Barra s/n
Sant Quirze del Vallés

26-06-2017

19:00 pm

Titelles. La caputxeta 
vermella

Teatre Arlequí
C/ del Sol, 118 bxs
Sabadell

25-06-2017

12:00 am 

Concert fi de curs de teatre 
musical escola Adus Music: 
“ El Rei Lleó”

18-06-2017

11:00 am - 13:00 pm

CASTELLAR DEL VALLÉS

SABADELL

SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Sortida al teatre. E.V.A

Teatre Romea
c/ de l´Hospital, 51
Sant Quirze del Vallés

05-07-2017

20:30 pm

05

Arts marcials al carrer. 
Mulla´t per l´esclerosi 
múltiple

Passeig de Manresa
Organitza: Club Esportiu 
d´Arts Marcials Tatami

27-06-2017

17:00 pm - 22:00 pm

Dm

Taller deliberatiu “Com 
veiem Castellar?”: 
àmbit del territori

Sala Open Surf d´El Mirador
Pl. d´el Mirador, s/n
Castellar del Vallés

29-06-2017

18:30 pm

Dj

Pati de contes: “L´art 
d´amargar-se la vida o 
com fer d´un mateix un 
perfecte miserable”

Biblioteca Municipal
Pati de l´àrea d´adults
Sant Quirze del Vallés

13-07-2017

20:30 pm

Dj

Sala de Petit Formart de 
l´Ateneu
C/Major, 13-15

Sala Blava de l´Espai Tolrà
Ctra. de Sabadell s/n
Castellar del Vallés

Dl

Dv

Caminada saludable: 
Camina i fes salut

Sortida des de la porta del 
CAP
Castellar del Vallés

21-06-2017

09:00 am

Dc

Ball a càrrec De Gala

BARBERÀ DEL VALLÉS

Dj

Gimcana Acuática

Espai Jove LA ROMA
Via de Sant Oleguer, 6
Barberà del Vallés

22-06-2017

17:00 pm

Trobada de cloenda del 
Club de lectura infantil: 
Un viatge ple de lectures 
per descobrir

Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Barberà del Vallés

26-06-2017

18:00 pm

Taller infantil: La colla 
castellera de la canalla 
lectora

Biblioteca Esteve Paluzie
Inscripcions gratuïtes a la biblioteca
Barberà del Vallés

27-06-2017

18:00 pm 

Festa Major 2017

Diferents punts de la ciutat
Barberà del Vallés

30-06 al 03-07-2017

Durant el dia

30-03

 DlDj
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#1vida5respuestasUsuario de l’Associació Êthos

“Uno de los aprendizajes más importantes que he hecho es 
cómo gestionar mis propias emociones”
Tiene 40 años, y hace 9 llegó a la Asociación Êthos buscando ayuda para dejar atrás sus adicciones. Lo consiguió, y 
ahora devuelve lo recibido haciendo de voluntario en la misma entidad. Nos cuenta su experiencia.

1 - ¿Cómo llegaste a la asociación 
y que estabas buscando?
Pues tras la solicitud de una 
atención que tratara más mi 
enfermedad que mis síntomas el 
C.A.S (Centre d’Atenció i Seguiment 
de Drogodependències) me derivó 
a Ethos.

La verdad es que necesitaba ayuda 
porque el cese del consumo sin más 
me provocó un efecto contrario, yo 
me esperaba que fuera la solución 
pero en realidad el efecto fue el 
contrario.

2 - ¿Cómo ha sido tu experiencia? 
¿Ha cambiado tu vida?
La experiencia de mi tratamiento 
en la asociación  ha sido sin duda la 
más importante de mi vida!!

He descubierto cuales son mis 
debilidades y mis habilidades, y 
el tratamiento ayuda a integrar, 
aceptar y disfrutar de todo ello.

Una de los aprendizajes más 
importantes que he hecho y que aun 
estoy haciendo es cómo gestionar 
mis emociones. En pocas palabras a 
madurar como persona gestionando 
el día a día. Actualmente puedo 
decir que vivo una vida tranquila y 
feliz.

3 - ¿Cuál es tu relación actual con 
Ethos, que haces allí?
Ethos es mi recurso para seguir 
creciendo como persona sin perder 
de perspectiva mi enfermedad. 
Formo parte de un grupo que 
se reúne periódicamente para 

compartir dificultades comunes 
del día a día y contribuyo con un 
voluntariado en diferentes áreas.

4 -  ¿Crees que la rehabilitación 
y reinserción de los 
drogodependientes es todavía un 
tema tabú? 
Por supuesto, sin duda alguna!

5 - ¿Qué le dirías a uno/a joven 
que empieza a hacer “tonterías” 
con el alcohol y las drogas?
Que confíe en su familia y hable 
de sus vivencias, mucha, mucha  
comunicación, ponerle palabras a 
todo!

Que escoja muy bien las compañías 
y que evalúe las consecuencias de 
sus  actos.

Sobre todo que pida ayuda  si tiene 
momentos de desesperación o 
sensación de que la vida es una 
mierda.




