
MEMÒRIA 2022 

ASSOCIACIÓ RETORN-CASA BLOC 



JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Presidenta:          Sra. Maria Teresa Sánchez Villalonga.  
Sots-presidenta: Sra. Maria Pérez Fernàndez.  
Tresorer:               Sr. Luis Prieto Sánchez. 
Secretari:              Sr. Marçal Abad Màrquez.  
 

Vocals:                  Sr. Ismael Segura Cahué.  
       Sra. M. del Carmen Sánchez Martínez. 
               Sr. Juan Luis Moya López. 
       Sra. M. de la Serra Casas Peiró. 
       Sr. Joan Xuriach Fusté. 

ORGANIGRAMA  
 

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS  
 

JUNTA DIRECTIVA  
 

DIRECCIÓ DEL CENTRE DE DIA  
 

COORDINACIÓ  
 

      GESTIÓ        TRACTAMENT         VOLUNTARIAT            PRÀCTIQUES  
   Administració    Persones usuàries                                                                 Curriculars  
    Subvencions            Famílies                                                                           Extracurriculars  

 

 

 



MEMORIA DEL PROJECTE CENTRE DE DIA DE TRACTAMENT DE L’ASSOCIACIÓ RETORN 
CASABLOC 

 

PRESENTACIÓ  
 

L’Associació Retorn-Casa Bloc, com a Centre de dia especialitzat en el tractament de persones amb 
addiccions amb un “Programa Lliure de Drogues”, està acreditada pel Departament de Drets Socials de 
la Generalitat de Catalunya com entitat proveïdora d’aquesta tipologia de recurs dins de la Xarxa Social 
d’Atenció Pública.  És un recurs d’estada diürna que treballa: dinàmiques psicoeducatives, sortides 
culturals, teràpies de grup, teràpies individuals i analítiques de tòxics en orina. 
 

El pla de tractament individualitzat (PAI) determinarà els dies i els serveis als que ha d’assistir l’usuari. 
 

La filosofia del programa lliure de drogues amb el que ens identifiquen, es caracteritza pels següents 
objectius: 
 

 Adquirir recursos pel manteniment de l'abstinència. 
 Respectar les normes de convivència. 
 Estimular la creativitat. 
 Recuperar el bon estat físic. 
 Explorar diferents alternatives d’oci, culturals i lúdiques. 

HORARI DEL CENTRE DE DIA DE TRACTAMENT PER A PERSONES AMB ADDICCIONS 

DL  i DV de 9:15 a 14:45; DC de 9:30 a 13:30, DM i DJ de 9:15 a 20:30 

  



ACOLLIDES, INFORMACIÓ I ASSESORAMENT. 
Assessorament i recolzament per aquelles persones i famílies que pateixen, directa o 
indirectament, les conseqüències derivades del trastorn addictiu. 
 

TALLERS PSICOSOCIOEDUCATIUS. 
Dinàmiques en grup sobre autoconeixement, prevenció de recaigudes, habilitats socials, 
esport, habilitats sociolaborals, sortides culturals.....per tal de facilitar estratègies, eines  i 
el desenvolupament d’habilitats  amb la finalitat de que l’usuari pugui afrontar la vida 
sense consum i reinserir-se a la comunitat. 
També fem sessions psicoeducatives a les famílies. 
 

TERÀPIES DE GRUP. 
Grups d’ajuda mútua dirigits per un terapeuta. Oferim T. Grup d’addiccions, sexe i per a les 
famílies. 
 

TERÀPIES INDIVIDUALS. 
Espai terapèutic pacient- psicòleg/psiquiatra on es treballa la problemàtica més personal 
de l’usuari. 
 

CENTRE DE FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES. 
Màster de drogodependències, grau superior d’integració social. 
 

SERVEIS DE L’ASSOCIACIÓ RETORN-CASA BLOC 



 

         
 

          A  l’any 2022 s’han beneficiat dels nostres serveis:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 S’han incorporat 22 nous socis, sent un total de 103 socis aquest any. 
 S’han realitzat 40 acollides presencials.  
 19 persones han decidit tractar-se al centre.  
 Han passat pel centre per realitzar pràctiques curriculars 8 estudiants de grau 
 superior d’integració social. 
 El centre ha estat obert tot l’any, sempre seguint les recomanacions sanitàries 
 del COVID-19 per garantir la seguretat. 
 



 

VALORACIÓ DE L’ENQUESTA DE  SATISFACCIÓ DEL CENTRE 2022 

 

 

 

 

 

 

Valora entre 1-5 l’índex de satisfacció (1 poc satisfet -5 molt satisfet) 

 

 

 

 

 

El Centre de Dia de Tractament ha cobert les necessitats per les que va venir?  
Si és que sí valora-ho  de 1 a 5 (1 poc -5 molt) 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què destacaria del nostre servei? 

 

ORGANITZACIO I FONCIONAMENT 1 2 3 4 5 

Tinc suficient informació sobre el serveis que s’ofereixen       4,63   

Rebo suficient informació sobre les activitats del centre       4,40   

Rebo una atenció respectuosa i ètica per part del personal       4.86   

ATENCIÓ ASSISTENCIAL           

Rebo una atenció personalitzada i de suport per part dels 
professionals 

      4,90   

Rebo suficient informació sobre el procés del meu tractament       4,75   

Em sento partícip en el projecte de centre de dia de tractament       4,75   

 

4,87 

Crec que és la millor manera d’afrontar la prevenció de l’addició. 
Sobretot a coneixem millor i a relacionar-me amb els altres. 
Molt. 
Tractament molt complert. 
Tant a nivell dels tallers com a nivell de creixement personal. 

La proximitat, comunicació amb els professionals d’una manera molt propera. 
Recolzament i acompanyament tant a les persones usuàries com als familiars. 
Tracte humà càlid i respectuós del personal del centre. 
La professionalitat  i la multidisciplinarietat  del equip terapèutic. 
La eficàcia, el rigor i l’atenció personalitzada del tractament. 
La llibertat d’expressar el que cada usuari sent. 
La gran capacitat de recolzament. 
El diferents perfils dels terapeutes enriqueix el tractament. 
  

  



Han visitat les pagines de la web 7.131persones, s'han vist 10.594 pàgines . 


