NOTA DE PREMSA
Presentació del Concert Solidari de la JONC per a l‟ONG Projecte Home

Augmenten un 20% les persones ateses a
Projecte Home en l‟últim any
 Les dades es donen a conèixer en la presentació del Concert Solidari de la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya del proper 8 de gener a l‟Auditori.
 Les 2.200 persones amb addiccions ateses en el que portem d‟any porta
l‟entitat a reivindicar l‟atenció que mereix aquesta problemàtica a Catalunya.
 L‟edat d‟inici del consum d‟alcohol entre els adolescents se situa tan sols als
13,6 anys.
Projecte Home Catalunya ha avançat aquest dilluns les principals dades d’atenció de l’ONG a
Catalunya aquest 2016 durant l’acte de presentació del Concert Solidari de la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), que tindrà lloc el proper diumenge 8 de gener a
les 12h a L’Auditori de Barcelona. L’esdeveniment permetrà recaptar fons a favor del
tractament, la reinserció social i la prevenció de les drogodependències, i clourà el 20è
aniversari de l’entitat. En la roda de premsa hi han intervingut Oriol Esculies, director de
Projecte Home; Manel Valdivieso, director de la JONC; i Susana Algarra, directora de Banca
d’Institucions de CaixaBank, principal col·laborador de l’esdeveniment.
Més persones ateses que mai
Aquest 2016, han incrementat un 20% les persones que han rebut tractament per a les
seves addiccions als centres que disposa l’entitat a Barcelona (4), Montgat, Montcada i
Reixac, Tarragona, Tortosa i Tremp. En total, 2.200 persones i els seus familiars, la xifra més
elevada des de la creació de Projecte Home el 1995.
Aquesta realitat requereix l’atenció social i la prioritat política que mereix una problemàtica molt
present a Catalunya però no resolta i que s’ha normalitzat. “Estem veient des de fa anys que
l‟abús de drogues no frena a Catalunya. Tant Projecte Home com altres entitats fem el
possible per ajudar les persones que ho necessiten però els recursos actuals són insuficients
per portar a terme una atenció integral i de qualitat”, ha declarat Oriol Esculies, director de
Projecte Home Catalunya.
La situació més greu es viu en l‟increment de casos en situació d‟exclusió social, fruit de
l’abús de l’alcohol i altres drogues, que requereixen cobrir necessitats bàsiques com
l’alimentació i l’habitatge. En aquest context, l’entitat lluita contra l’augment de les llistes
d’espera per accedir als programes de tractament amb més places residencials, un menjador
social i ampliant serveis i horaris d’atenció.

El cànnabis i l‟alcohol, substàncies més problemàtiques en adolescents
Entre els adolescents i joves, entre 13 i 23 anys, atesos per l’entitat durant el 2016 hi ha un
79% de nois i un 21% de noies i l’edat mitjana és de 17,7 anys. La gran majoria presenta baix
rendiment acadèmic, desmotivació i conflictes familiars.
El conjunt de joves atesos reconeix tenir problemes amb el cànnabis en un 83% dels casos i
amb l’alcohol en un 31%. “Vivim immersos en una cultura excessivament tolerant amb l’alcohol,
on la percepció dels riscos d’abusar-ne és encara molt baixa, fins i tot pel que fa al consum en
menors d’edat”, ha explicat el director de Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies. De fet,
l‟edat d‟inici de consum d‟alcohol entre els joves atesos a Projecte Home és de només
13,6 anys, xifra que mostra com s’estén el consum d’una substància legalment prohibida als
menors i que coincideix amb dades recents com les de l’última enquesta ESTUDES del
Ministeri de Sanitat, que afirma que el 68% dels joves catalans entre 14 i 18 anys ha consumit
alcohol en el darrer mes, o les del Departament de Salut, que indiquen que en aquest col·lectiu
1 de cada 4 joves ha fet un consum intensiu en aquest mateix període
En l’actual debat sobre l’alta prevalença del consum d’alcohol entre els més joves, Oriol
Esculies ha alertat també de la doble moral que té la societat en aquesta qüestió. “És una
substància que la trobem a tot arreu, accessible i econòmica. No podem culpabilitzar als
menors i joves de beure massa alcohol. Ells només són un reflex del comportament dels
adults, que som els qui més bevem alcohol, els qui el produïm, distribuïm i publicitem
massivament”, ha afirmat Esculies.
L‟alcohol i la cocaïna, molt present en adults
Pel que fa a les característiques dels adults atesos el 2016, el perfil tipus és un home de 40
anys, amb addicció a l’alcohol i/o la cocaïna (en el 88% dels casos i molt sovint les dues
substàncies alhora), amb una baixa formació acadèmica i que necessita ajuda econòmica
externa per a subsistir. L‟alcohol és la substància que més ha crescut en els darrers anys.
Aquest 2016, un 42% dels usuaris que van iniciar un tractament ho van fer per problemes amb
l’alcohol mentre que el 2008 la xifra era tan sols del 17%.
Catarsi: Concert Solidari de la JONC amb una obra a mida
Amb l’objectiu de recaptar fons per a les addiccions i conscienciar la societat catalana sobre
aquesta problemàtica, el proper diumenge 8 de gener a les 12h a L’Auditori de Barcelona tindrà
lloc el Concert Solidari de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC). L‟orquestra,
formada pels millors joves músics del país, interpretarà el programa „Catarsi‟, un repertori
proposat pel director de la JONC, Manel Valdivieso, que recull peces de compositors com
Bach, Brams, Haydn o Mozart i pensada per representar musicalment el procés de superació
d’una addicció, amb els seus alts i baixos i la força del final del camí. Les entrades, amb preus
de 10 a 35€, ja es poden adquirir a través de www.auditori.cat.
La JONC, presidida per la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, té com a
objectiu portar a terme una formació orquestral als joves músics del nostre país, oferint un
producte cultural de la màxima qualitat, tot apropant-lo a tots els públics, amb una clara vocació
social i pedagògica.
Amb la col·laboració de l‟Obra Social “la Caixa”
El Concert Solidari de la JONC compta amb la col·laboració principal de l’Obra Social “la
Caixa”, que ha donat suport a l’esdeveniment en el marc de la relació que manté amb Projecte
Home Catalunya en favor dels programes de prevenció i tractament de les persones amb
addiccions.

Més d‟una desena d‟institucions i empreses col·laboradores
L’esdeveniment solidari a L’Auditori serà possible també gràcies a la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya i de les següents institucions i empreses: Fundació Bizcabar,
Fundació Abertis, Ecta-3 Anuncis, Construccions Sabater, Anudal Industrial, Bufete Miquel
Rodés Verdalet Abogados, Fundació PortAventura, Fincas Layes, Ribó Carreras, Pinotech
Automotive i Grup Vertix.

Projecte Home Catalunya (www.projectehome.cat) és una ONG catalana creada el 1995 per
al tractament, la prevenció i la sensibilització de les addicions. En aquest temps, ha atès més
de 20.000 persones amb problemes de drogues. Exerceix com a ONG de caràcter consultiu
davant les Nacions Unides.
Per a més informació contactar amb l’Àrea de Comunicació:
Jordi Feu. Tel. 932989875 / 619631621 jfeu@projectehome.org

