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Riera de Sant Jordi, 151
08390 Montgat (Barcelona)
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Filosofia
Som aquí perquè no hi ha cap refugi on amagar-nos de
nosaltres mateixos.
Fins que una persona no s'enfronta als ulls i al cor dels
altres, s'escapa. Fins que no permet que els altres
comparteixin els seus secrets, no se n'allibera. Si té por
de donar-se a conèixer als altres, al final no podrà
conèixer-se a si mateix, ni als altres.
Es trobarà sola.
Aquí, tots junts, una persona pot manifestar-se clarament,
no com el gegant dels seus somnis, ni el nan de les seves
pors, sinó com un home part d'un tot, amb la seva
aportació als altres.
On podrem conèixer-nos millor si no és en els nostres
punts comuns? Sobre aquesta base podem arrelar-nos
i créixer, no sols com en la mort, sinó vius per a nosaltres
mateixos i per als altres.

Edita Projecte Home Catalunya
Fotografies Pau Escolies i Projecte Home Catalunya
Disseny i maquetació Noe Lavado (www.comcom.cat)
Impressió Comgràfic, SA
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Contacta amb
nosaltres
SEU SOCIAL i PRIMERES ENTREVISTES
C/ Riera de Sant Jordi, 151
C. P. 08390 Montgat (Barcelona)
Tel. 93 469 32 25
Fax. 93 469 35 28
info@projectehome.org

PROJECTE JOVE
www.projectejove.org
C/ Riera de Sant Jordi, 151
C. P. 08390 Montgat (Barcelona)
Tel. 93 469 32 25
Fax. 93 469 35 28
info@projectejove.org

PROGRAMA BASE (Fase de Comunitat)
Carretera de la Vallensana, 24 (Ctra. BV 5011) km 8
C. P. 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 93 564 50 76
Fax. 93 575 25 32
comunitat@projectehome.org

PROGRAMA BASE (Fase de Reinserció) i
PROGRAMA NOCTURN
C/ Riera de Sant Jordi, 151
C.P. 08390 Montgat (Barcelona)
Tel. 93 469 32 25
Fax. 93 469 35 28
nocturn@projectehome.org

ÀREA DE GESTIÓ i ADMINISTRACIÓ
Gran Via 204 bis, local 7
C.P. 08004 Barcelona
Tel. 93 298 98 75
Fax. 93 298 92 43
info@projectehome.org
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Carta del director
Estimades amigues i estimats amics,
El 2006 ha estat un any ple d’activitats a Projecte Home. Hem continuat creixent i hem
pogut consolidar gran part de la feina que
havíem fet fins ara. No obstant això, no podem
perdre de vista que encara queda molt per
fer, i que per aconseguir els nostres objectius
necessitem la complicitat i l’ajuda de moltes
persones i entitats.
Durant aquest any hem atès 1.235 consultes
telefòniques i han estat en tractament en els
nostres programes 440 persones, la xifra més
alta registrada al llarg dels onze anys que fa
que Projecte Home funciona a Catalunya.
Un fet a destacar aquest any ha estat l’ampliació i millora de les nostres instal·lacions, per
tal de poder atendre millor les persones que
ens demanen ajuda. La Comunitat Terapèutica
va començar les obres per obtenir una nova
cuina que donés resposta suficient a les més
de 50 persones que dinen diàriament en
aquest Centre, i l’àrea de gestió s’ha dotat
de noves infrastructures per poder desenvolupar plenament el seu treball.

els nombrosos representants del món polític,
empresarial i cultural de la societat civil catalana sobre la problemàtica que vivim respecte a la drogodependència en el nostre país.
En aquesta memòria que teniu a la mà trobareu explicat qui som, què fem i els recursos de què disposem per portar a terme la
nostra tasca, amb la voluntat de transparència i responsabilitat davant les institucions,
empreses i socis que confien en la nostra
gestió.
Amb aquest objectiu, al llarg del 2006, hem
fet un gran esforç per aconseguir implementar
la norma ISO, l’empresa KPMG ha auditat
els nostres comptes econòmics i l’ONG
Fundación Lealtad, un any més, ha revisat la
gestió de l’Asociación Proyecto Hombre.
Són tants els rostres, els noms i les persones
que ens conviden a l’esperança que hem de
ser capaços d’implicar la societat en el seu
conjunt i aconseguir que es comprometi en
el tractament i la prevenció de les drogodependències.
Continuem endavant,

Volem destacar la celebració de dues gales
benèfiques a l’Eurostars Grand Marina Hotel,
a través de les quals preteníem conscienciar

Albert Sabatés i Porrera [Director]
Barcelona, 26 de juny de 2007
Dia Internacional de la lluita contra l’ús indegut i el
tràfic il·lícit de drogues
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Projecte Home Catalunya
Projecte Home Catalunya som una organització no governamental (ONG) creada
el 1995. Promovem l’autonomia i la dignitat
de les persones, treballant per al tractament
i la prevenció de les drogodependències i
altres conductes d’addicció.

Carta fundacional
És un programa educatiu i terapèutic. El
procés terapèutic és voluntari. No lucratiu.
Aconfessional. Apartidista. Rebutja qualsevol
tipus de violència. És un programa obert a
totes les persones. Dirigeix la seva atenció
també a les famílies. Demana al personal
disponibilitat en el servei i professionalitat
en la intervenció.

Fundació Gresol
Projecte Home
La Fundació Gresol és l’entitat que ens dóna
la titularitat legal, va ser constituïda l’any
1997.
El seu patronat està format per:
PRESIDENTA
Maria Rosa Muñoz Codina
VICEPRESIDENT
Josep Maria Fusté Blanch
SECRETARI
Albert Sabatés Porrera
TRESORER
Josep Maria Ponsa, Jordi Casaus Montava
VOCALS Antoni Bosch Carrera, Antoni Castella Riera, Bartomeu Català Barceló, Baltasar
Garzón, Henddrik Johannes Cruyff, José
Vicente Martínez (en representació de la
Congregació de la Missió de Sant Vicenç de
Paül), Jordi Merino Noé (en representació

del Consell Comarcal del Maresme), Luis del
Olmo Marote, Begoña del Pueyo Ruiz, Lino
Salas Rodríguez, Contxita Solé Pes i Mª
Dolores de la Cruz Arbeloa (en representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç
de Paül).
MEMBRES FUNDADORS
Bartomeu Català, Johannes Cruyff, Baltasar
Garzón, Luis del Olmo, Albert Sabatés i Sor
Caterina Verdera (en representació de les
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül).
Projecte Home Catalunya forma part de
l’ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE
d’àmbit estatal.

Asociación
Proyecto Hombre
L’Asociación Proyecto Hombre, creada el
1986, està integrada per 26 centres de tota
Espanya que atenen cada any més de 16.000
drogodependents. Cada centre es gestiona
de manera autònoma i comparteix amb els
altres la filosofia i el mètode terapèutic.
L’Asociación respon a les necessitats dels
centres per facilitar la relació entre ells,
difondre’n l’activitat i promoure la formació
de terapeutes i altres professionals, comptant
amb la seva pròpia Escola de Formació.
L’Asociación, declarada d’utilitat pública
pel Govern Espanyol (29/12/93) és membre
directiu de la Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques, que té un estatut
consultiu davant el Consell Econòmic i Social
de las Nacions Unides i forma part de la
RIOD (Xarxa Iberoamericana de ONG’s que
treballen en drogodependències) i del Fòrum
“La Sociedad ante las Drogas” del Plan Nacional sobre Drogas, entre d’altres.

Coordinació en
xarxa
Formem part de:
· Federació Catalana d’Associacions d’Ajuda al Drogodependent (FCD).
· Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències de la Diputació de Barcelona.
· Grup de Drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona.
· Consell Nacional de Joventut (CNJ)
· Comissions d’Adolescents i de Prevenció del Pla Director de Salut Mental
i Addiccions del Departament de Salut
de la Generalitat.
· Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
I col·laborem amb la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències de la Generalitat de
Catalunya.

Seu
, social
de l Asociación
Avda. Osa Mayor, 19
28023 - Aravaca [Madrid]
[Tel.] 902 88 55 55
asociacion@proyectohombre.es
www.proyectohombre.es
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PROJECTE JOVE
És un programa educatiu i terapèutic específic per a adolescents consumidors de drogues. Va ser creat el 2001 per atendre l’augment de demandes d’aquests joves.

Programes
Programes
terapèutics
PRIMERES ENTREVISTES
A totes les persones que arriben als nostres
centres demanant ajuda per l’addicció a les
drogues les acollim incondicionalment i els
fem una primera entrevista. Aquesta ajuda
no es troba condicionada al pagament d’una
quota, ja que no es busca un fi lucratiu en la
nostra activitat.
La funció de les primeres entrevistes és
explorar el grau de motivació per dur a terme
el tractament, conèixer la seva situació i
elaborar un bon diagnòstic. Se’n fa una valoració i se’ls ingressa en algun dels programes o, si cal, se’ls deriva cap a altres
centres de PH o a altres serveis que encaixin
amb el seu perfil i la seva situació.

A qui va dirigit?
A adolescents entre 13 i 23 anys, d’ambdós
sexes, que presenten algun problema
associat al consum de drogues, i a les seves
famílies.
Quin objectiu persegueix?
L’objectiu principal és reforçar el procés de
maduració i educació de l’adolescent, potenciant els seus propis recursos i habilitats
personals.
Quin n’és el funcionament?
Funciona com a centre de dia i grups de
suport. L’atenció es fa a la tarda, compatible
amb l’horari acadèmic o laboral.
Quins programes ofereix?
CENTRE DE DIA
Programa educatiu i terapèutic dirigit a adolescents menors d’edat que presenten problemes associats al consum de drogues.
GRUPS DE SUPORT
Programa terapèutic adreçat a adolescents
entre 18 i 23 anys que presenten problemes
associats al consum de drogues.
PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES
Servei d’informació, suport emocional i assessorament educatiu a pares i mares amb fills/es
adolescents que presenten conductes clares
de risc i/o ja són consumidors de drogues.

PERSONES EN
TRACTAMENT AL
PROJECTE JOVE
L’ANY 2006

102
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PROGRAMA BASE
És un programa sociosanitari de caire educatiu i terapèutic de llarga durada per a la rehabilitació
i integració social de les persones drogodependents. És un procés gradual que es divideix
en dues fases:

PROGRAMA NOCTURN

PERSONES EN
TRACTAMENT A LA
COMUNITAT
TERAPÈUTICA
L’ANY 2006

155

PERSONES EN
TRACTAMENT A
REINSERCIÓ
L’ANY 2006

42

És un programa ambulatori i específic
per a persones amb problemes amb
la cocaïna.
A qui va dirigit?
A persones majors d’edat amb
dependència o abús a la cocaïna que
requereixen fer compatible l’horari
laboral amb el tractament.
Quins objectius persegueix?
Els objectius són motivar pel canvi i
promoure l’autonomia personal.

1. COMUNITAT TERAPÈUTICA

2. REINSERCIÓ

Programa residencial o de centre de dia.

Programa ambulatori de suport per a la integració social, familiar i laboral.

A qui va dirigit?
A persones majors d’edat, policonsumidores
de llarg recorregut, amb una gran desestructura personal, social i laboral i amb una
alta necessitat de contenció i d’atenció continuada.
Quins objectius persegueix?
Els objectius són motivar pel canvi i el creixement personal, propiciant un distanciament
de la cultura de les drogues.
Quin n’és el funcionament?
Funciona com a centre de dia o residencial,
inclòs els caps de setmana.

Quin n’és el funcionament?
Funciona amb grups de suport. L’atenció es fa al vespre, compatible
amb l’horari laboral.

A qui va dirigit?
Està destinat a les persones que han acabat
amb èxit la fase de la Comunitat Terapèutica.
Quins objectius persegueix?
Els objectius principals són promoure l’autorealització personal i la integració autònoma
en l’àmbit social, familiar i laboral.
Quin n’és el funcionament?
Funciona amb grups de suport; l’atenció es
fa a la tarda, més compatible amb l’horari laboral.

PERSONES EN
TRACTAMENT A
NOCTURN
L’ANY 2006

141
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Programes de Prevenció
Prevenció integral
Projecte Home Catalunya ofereix
programes de prevenció de qualitat,
plenament avaluats i integrals que
promouen la salut, les habilitats per
a la vida i eviten les conductes de risc
com el consum de drogues.
Principals programes de prevenció
que oferim:

1.050 FAMILIARS
75 PROFESSORS
600 ALUMNES

PROGRAMA ENTRE TOTS

PROGRAMA A TEMPS

Prevenció Escolar i Familiar a
les escoles de Secundària

Programa de Prevenció Familiar
Selectiva

A qui va dirigit?
A alumnes, familiars i professorat de
l’ESO.

A qui va dirigit?
A pares i mares amb fills/es adolescents entre
12 i 18 anys que ja han iniciat el consum de
drogues o es relacionen en entorns i col·lectius de risc.

Quin n’és el funcionament?
El tècnic en drogodependències forma
i supervisa el professorat i les famílies en
les diferents activitats presentades als
manuals de treball perquè les apliquin
adequadament als alumnes.
Les unitats didàctiques promouen els
factors que protegeixen davant l’abús del
consum de drogues i altres conductes
de risc, potenciant la capacitació d’habilitats personals per tal d’afrontar de
manera més assertiva les situacions de
risc.
Els temes que es tracten a primer i segon
d’ ESO són: Informació (alcohol, tabac
i cànnabis), autoestima, presa de decisions, estratègies cognitives, habilitats
socials, valors, tolerància i cooperació i
oci. A tercer i quart d’ESO els temes que
es promouen són: els mitjans de comunicació, la família, la relació amb
l’institut i l’autoconeixement.

10

BENEFICIARIS
DELS PROGRAMES
DE PREVENCIÓ

Quin n’és el funcionament?
S’estructura en set unitats didàctiques que
aporten habilitats, coneixements i eines que
afavoreixen la prevenció de situacions de
risc. Aquestes unitats faciliten la detecció de
signes de consum, informació sobre drogues
i efectes, reducció i control de la tensió emocional, millora de les normes dins de la família,
comunicació a la família i aprendre a resoldre
conflictes.

C

Durant el curs 2005/2006 gràcies al finançament i el suport de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM) hem pogut realitzar
els programes de prevenció a Aldees
Infantils, Associació Cintra i la Fundació
Marianao de Sant Boi de Llobregat.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Centres on s’han impartit els programes de prevenció:

I.E.S Thalassa de Montgat
I.E.S Valerià Pujol de Premià de Dalt
I.E.S. d’Alella
Aldees Infantils

ALTRES ACTIVITATS DE
PREVENCIÓ
Aplicació del programa “Escola Taller” a
l’I.E.S. Badalona IX, dirigit a 35 joves i al
professorat implicat.

Associació Cintra per a la Promoció de Projectes Socials i Culturals
Escola Pia de Barcelona
Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat
Escola Sagrat Cor

Formació bàsica a estudiants de l’Escola Solc
Nou per a joves educadors i per a monitors
i caps d’Agrupaments Escolta de Catalunya.
I més de 30 demandes d’escoles i centres
educatius sol·licitant activitats puntuals de
prevenció.
11
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Treballant amb
les famílies
El treball amb les famílies és una peça
clau per a la rehabilitació de la persona
drogodependent i és considerat com un dels
tres pilars bàsics, juntament amb els usuaris
i el programa. El paper de les famílies és ser
co-responsables en el tractament i assumeixen una funció d’acompanyament, col·laborant amb l’equip de professionals. També
són ateses les demandes d’aquelles famílies
que no tenen fills/es al Centre, però que demanen informació i suport emocional. Per dur
a terme aquesta atenció integral els programes utilitzen diferents instruments terapèutics: grups d’autoajuda, grups de segui-

12

ment, assessorament individual, teràpia familiar sistemàtica, grups de coneixement,
seminaris informatius i formatius, entre d’altres.
L’ Associació de Familiars i Amics de
Projecte Home, creada l’any 1998, té com
a finalitat atendre les necessitats concretes
de les famílies. África Cabezón és la seva
presidenta. L’Associació fa un treball de
suport i acollida a totes aquelles famílies que
ho sol·liciten. A més, dinamitza i organitza
activitats com trobades al llarg de l’any i venda
de loteria.
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FAMILIARS
D’USUARIS
QUE S’HAN ATÈS
L’ANY 2006
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Àrees transversals
Àrea de Salut
A Projecte Home Catalunya promovem la salut física i mental, des de l’atenció, la prevenció i l’educació dels nostres destinataris:
els usuaris/àries i les seves famílies, però
també el voluntariat i el personal remunerat.
Les patologies associades al consum de
drogues són molt diverses: malalties com el
VIH/SIDA, l’hepatitis C, episodis de síndrome
d’abstinència, la nutrició poc saludable, els
trastorns psicològics o psiquiàtrics afegits,
etc. Es requereix d’una intervenció transversal
des de l’Àrea de Salut en consonància amb
un model de treball integral i biopsicosocial.
Els objectius d’aquesta àrea són:
· Atenció i seguiment de l’estat de salut
física i mental dels nostres usuaris
· Detecció precoç dels trastorns psiquiàtrics
· Promoure la integració dels usuaris al
sistema públic de salut
· Educar en hàbits saludables
· Prevenir malalties de transmissió
sexual
· Donar suport a les famílies en els aspectes sanitaris referents als seus
fills/es
· Vigilància de la salut del voluntariat i
del personal remunerat
El personal encarregat de portar aquesta
àrea està composat per Alícia Vinent i Anna

Garre, psiquiatres, Joan Castella, metge, Oriol
Esculies, psicòleg i Juan Vílchez, estudiant
d’infermeria a l’últim curs.

Àrea Cultural
Des d’aquesta àrea es busca potenciar la
part educacional i cultural de la persona. Per
això s’organitzen un seguit d’activitats com
ara cursos d’ESO, classes de català, un curs
d’informàtica a nivell d’usuari (possible
gràcies a la cessió per part de la Fundació
Penteo de cinc ordinadors) o classes de
gimnàstica, conduïdes per un voluntari. En
una vessant més lúdica s’organitzen diverses
sortides al llarg de l’any, ja sigui realitzant
excursions per la natura, al cinema o al parc
d’atraccions de Port Aventura, el qual va
posar a la nostra disposició prop de 160
entrades perquè els nostres usuaris poguessin passar un dia d’esbarjo.

Àrea Jurídica
L’Àrea Jurídica atén els problemes jurídics
que presenten les persones que estan en
tractament a Projecte Home. Sovint aquests
problemes s’uneixen a la drogodependència
i constitueixen una dificultat afegida al procés
de rehabilitació.
És per això que des de l’Àrea Jurídica s’intenta
pal·liar-ne les conseqüències aplicant els
instruments que ofereix la Llei, mitjançant la
gestió i posterior seguiment de mesures
alternatives a l’entrada a la presó per tal
d’aconseguir que la reinserció sociolaboral de l’usuari/ària sigui el més satisfactòria
i completa possible.

De la mateixa manera, atenem població
reclusa amb problemes de drogoaddicció i
en alguns casos obtenim la derivació d’interns
aplicant l’article 182 R.P. i 82 R.P., els quals
acaben la seva condemna amb un procés de
rehabilitació i integració social.
També volem destacar que per sisè any consecutiu va tenir lloc la trobada entre l’Asociación Proyecto Hombre i l’Escola Judicial
situada a Barcelona, centre formatiu de les
noves promocions de jutges de tot l’Estat.
CENTRES PENITENCIARIS AMB ELS
QUALS ES TREBALLA

4 (LA MODEL, CAN BRIANS, QUATRE
CAMINS I LA TRINITAT).
PERSONES QUE SURTEN DE LA
PRESÓ PER CONTINUAR EL TRACTAMENT A PROJECTE HOME (DERIVACIONS DE PRESÓ)

3
PERSONES ATESES DE PRESÓ:
I N FO R MAC I O N S ATE S E S P E R U N
TE RAP E UTA D E P R OJ E CTE H O M E

46
ENTREVISTES PERSONALS AMB UN
TE RAP E UTA D E P R OJ E CTE H O M E

15
PERSONES
EN TRACTAMENT
AMB MESURES
PENALS ALTERNATIVES
CONCEDIDES

12
NOMBRE D’USUARIS
ATESOS A L’ÀREA
JURÍDICA

42
13
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Àrea de
Comunicació
Al llarg del 2006 s’ha continuat treballant per
consolidar la imatge corporativa i transmetre
la missió i els objectius de Projecte Home, a
través dels diferents materials d’informació
i comunicació elaborats, com la Memòria
2005, la Memòria dels 10 anys de l’entitat,
el tríptic, la pàgina web i el butlletí electrònic
SoM ToTs. La memòria és la nostra principal
eina de difusió i transparència. A través
d’ella donem a conèixer la nostra entitat,
expliquem què fem i com ho fem, i això inclou
també retre comptes davant les administracions i els nostres socis i finançadors.
La nostra pàgina web:

www.projectehome.org
s’ha convertit en una eina cada vegada més
consultada. A través d’ella informem sobre
els programes, les àrees transversals, com
col·laborar i s’inclouen enllaços a d’altres
webs interessants. També es pot consultar
el SoM ToTs, butlletí electrònic bimensual
que recull les notícies més destacades de
l’entitat. Iniciat al 2005, el SoM ToTs s’adreça
als nostres socis, voluntaris, usuaris, treballadors i, en definitiva, a tots als nostres amics
més propers. És de subscripció oberta i
gratuïta a tothom qui vulgui conèixer les
activitats i la vida del Projecte Home, només
cal clicar, dins la nostra pàgina web, a l’apartat
“Subscriu-te”.

Carta d’una persona que
va estar a Projecte
Hola família. No sé si us recordareu de nosaltres, però nosaltres,
i sobretot jo, Carlos, sí que me’n recordo molt de Projecte Home,
de tot l’equip de voluntaris, pares i mares, amics i companys que
van fer el programa amb mi, i molt especialment, dels terapeutes.
Vull agrair l’ajuda que vaig rebre des de que vaig signar el contracte
terapèutic al novembre de 1997 fins que vaig rebre l’alta al 2000.
M’agradaria dir-vos que gràcies a tots vosaltres la meva vida la
sento i la visc sense drogues des de fa quasi deu anys i que estic
aconseguint les meves metes i els meus somnis.
Deu anys passen ràpid, però si els vius SENSE DROGUES, és
el més apassionant que li pot passar a un drogodependent. Espero
i desitjo que si alguna persona està fent el programa i llegeix
aquesta carta, que tanqui els ulls per un moment i s’imagini deu
anys sense drogues. NO SABEU EL QUE US PERDEU!
Ànims a tots per a seguir endavant.
Una cordial salutació de Carlos i família.
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La relació amb els mitjans de comunicació
en el dia a dia és una altra tasca que realitzem
des d’aquesta àrea. Al llarg del 2006 hi ha
hagut 89 insercions en els diferents mitjans
de comunicació, tant a TV, com a ràdio o
premsa. En la mesura que ens és possible,
atenem totes les demandes informatives,
proporcionant dades i explicant la nostra
tasca. També som generadors d’opinió en la
temàtica de la drogodependència, i treballem
per al bon tractament d’aquesta problemàtica
i pels continguts que cal transmetre. Cada
any organitzem una roda de premsa, amb
motiu del Dia Internacional de la lluita
contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de
drogues (el 26 de juny), a la qual convoquem
tots els mitjans de comunicació.
També estem presents en diferents fires
d’arreu del territori. Al 2006 hem participat
a la Fira de la Mercè els dies 23, 24 i 25
de setembre, a la Fira de Mataró, del 24 al
26 de novembre, i a la Fira Verda de
Montgat el 17 de desembre.

Luis del Olmo, patró de PHC, durant la Gala Benèfica celebrada al gener del 2006

Oriol Esculies, coordinador terapèutic, i Albert Sabatés, responent a les preguntes dels mitjans de comunicació a la roda de premsa del 26 de juny de 2006
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A destacar del 2006

Gales
a
,
l Eurostars Grand
Marina Hotel
El 2006 vam organitzar dues gales en
benefici de Projecte Home Catalunya. Tots
dos actes es van celebrar a l’Eurostars
Grand Marina Hotel, principal patrocinador
d’aquests esdeveniments , que van tenir lloc
el 31 de gener i el 20 d’octubre. En total hi
van assistir més de 500 persones, i van
acompanyar-nos una àmplia representació
del món empresarial, polític, social i cultural.
Les dues nits van resultar tot un èxit gràcies
a l’esforç de moltes persones. Volem ressaltar
el treball i implicació de Roser Viure i el seu
equip de promotores, i també volem destacar
el paper de tots els patrocinadors i del
personal de l’hotel Grand Marina.
D’esquerra a dreta: Maria Rosa Muñoz (presidenta de PHC), Baltasar Garzón, África Cabezón (presidenta de
l’Associació de Famílies de PHC) i Albert Sabatés

Amancio López, president del Grup HOTUSA, durant un parlament a la Gala d’octubre
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Programa de
competències
familiars
Durant els mesos de març a juny es va portar
a terme al Centre de Montcada de PH Catalunya un “Programa de Competència
Familiar” en col·laboració amb l’equip
d’investigació de la Universitat de les Illes
Balears i professionals de Projecte Home
Balears. A les sessions van participar-hi 8
famílies, amb un total de 24 persones beneficiàries entre pares, mares i nens, d’edats
compreses entre els 8 i els 12 anys. L’objectiu era dotar de recursos i eines a les
famílies perquè poguessin sentir-se més
segurs dins la seva unitat familiar. L’especificitat del programa residia en què, per una
banda, algun dels pares es trobava en tractament per drogodependència, i per una altra
banda, per primera vegada es treballava amb
nens a Projecte Home. En aquest estudi van
participar, per part de PHCatalunya, els terapèutes Eva Rodríguez i Jose Ángel Ruiz, i es
van extreure conclusions molt positives i encoratjadores per implantar aquest programa
en un futur.

La CAM aposta per
la prevenció
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM),
mitjançant la seva Obra Social, ha apostat
decididament per la prevenció en matèria de
drogodependència. Els programes de prevenció Entre Tots i A Temps, que Projecte
Home Catalunya ja aplica des del 2002, podran arribar, amb aquest nou impuls, a molts
més centres educatius i a les famílies que demanen ajuda professional.
Albert Sabatés, Míriam Sánchez (responsable de
prevenció) i Lluís Sangrà (director de l’Obra Social de
la CAM) el dia de la signatura del conveni en matèria
de Prevenció (23 d’octubre de 2006)
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Programes de tractament 2006
Taula núm. 1

Tal i com recull la taula núm.1, al llarg del
2006 el servei d’atenció telefònica de
Projecte Home Catalunya ha atès 1235
demandes d’ajuda relacionades amb el
consum de drogues. 705 casos van assistir
a una primera entrevista.
Una altra dada que cal destacar són les
primeres entrevistes fetes al Projecte Jove,
ja que a banda de les 135 realitzades
directament a adolescents, se’n van fer prop
de 150 més d’assessorament on no hi assistia el fill/a.
El 2006 ha estat l’any, en tota la història de
Projecte Home Catalunya, en què més persones han seguit un tractament, com es pot
veure al gràfic núm. 1. Un total de 440 persones han rebut tractament en algun dels
nostres programes, 298 dels quals han estat
nous ingressos.

Demandes d’ajuda
Adults

Adolescents i joves
(de 13 a 23 anys)

Total

Atencions telefòniques (nombre de casos)

987

248

1235

Primeres entrevistes (nombre de casos)

570

135

705

Nous ingressos 2006

227

71

298

Total usuaris 2006

338

102

440

Gràfic núm. 1

Evolució del nombre de persones en tractament a
Projecte Home Catalunya (1998-2006)

440
397
352
266
223
208

2006
2005
2004

126

2003

107

2002

88
2001

2000

1999
1998

1235

DEMANDES ATESES

440

PERSONES EN
TRACTAMENT

880

FAMÍLIES EN
TRACTAMENT

18

C

Persones en
tractament
Tots els programes han crescut, en destaquem el Programa Nocturn, on l’increment
ha estat més significatiu (de 114 persones
l’any 2005 s’ha passat a 141). El programa
que continua atenent el major nombre
d’usuaris és la Comunitat Terapèutica, que
concentra el 35%. A la taula núm. 2 es mostra
la distribució de persones per programa
(nombre total i nous ingressos), així com el
nombre habitual de persones en tractament
per programa i mes.
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Taula núm. 2

Persones en tractament l’any 2006
PROGRAMA BASE
Comunitat
Terapèutica

Reinserció

Programa
Nocturn

Projecte
Jove

Total

Núm. total
nous ingressos

112
(37,58%)

29
(9,73%)

86
(28,85%)

71
(23,82%)

298

Núm. total
usuaris

155
(35,22%)

42
(9,54%)

141
(32,04%)

102
(23,18%)

440

48

14

63

38

163

Mitjana
d'usuaris per mes

Taula núm. 3

Perfil psicosocial
,
dels usuaris l any
2006
Com és habitual, la gran majoria de les persones que atenem són homes, percentatge
que arriba fins al 94% en el cas del Programa
Nocturn. Una altra dada que cal tenir molt en
compte és la presència de patologia dual
severa (patologia psiquiàtrica associada) en
un nombre significatiu de casos, que arriba
a ser del 33% en els usuaris de la Comunitat
Terapèutica. Encara que no som un centre
dispensador de metadona, un 16% de les
persones en tractament a la Comunitat
Terapèutica segueixen alhora un programa
de metadona.

Perfil psicosocial dels usuaris/àries
PROGRAMA BASE
Programa Projecte
Nocturn
Jove

Comunitat
Terapèutica

Reinserció

Nombre d’homes

81%

79%

94%

89%

87%

Nombre de dones

19%

21%

6%

11%

13%

Usuaris tractament metadona

16%

7%

-

-

6%

Usuaris patologia dual greu

33%

21%

9%

23%

22%

Usuaris amb VIH/SIDA

6%

7%

1%

1%

3%

Mitjana d'edat

32,9

33,9

31,4

20,3

Total

Gràfic núm. 2

Ocupació alta
de places
residencials
Pel que fa al següent gràfic, és interessant
destacar que del total de persones que reben
tractament a la Comunitat Terapèutica, un
42% pernocten al Centre.

Residencialitat usuaris Comunitat Terapèutica
Nombre d’usuaris en règim
residencial (dilluns-divendres)
12%

Cocaïna
Nombre d’usuaris71 %
en règim ambulatori
58 %

Nombre d’usuaris en règim
residencial (dilluns-diumenge)
30%

19
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Els problemes
psíquics empenyen
a iniciar el
tractament
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Gràfic núm. 3

Motius d'inici de tractament

Psíquics
23 %

Familiars
32 %

Els principals motius pels quals les persones
es decideixen a demanar-nos ajuda són, com
es reflecteix en el següent gràfic, els de tipus
familiars i els psíquics. Al llarg dels últims
anys els problemes d’ordre psiquiàtric han
anat en augment, i l’any 2006 ja van ser un
23% les persones que declaraven posar-se
en tractament a causa d’aquest motiu.
Aquesta realitat es reflecteix en l’important
nombre d’usuaris amb patologia dual que
tractem al llarg de l’any.

Econòmics
13%
Legals
7%

Laborals
7%

Físics
3%

Altres
1%
Sentir haver
tocat fons
11%

,
Moviments dels usuaris l any 2006
PROGRAMA BASE
Programa Projecte
Comunitat
Reinserció
Total
Nocturn
Terapèutica
Jove
Autoderivació (1)

0

0

1

1

2

Abandonament (2)

14

8

22

21

65

Alta terapèutica (3)

-

11

17

10

38

Alta voluntària (4)

47

2

15

20

84

Baixa per malaltia
de llarga durada (5)

1

0

0

0

1

Defunció

0

0

0

0

0

Derivació a un altre dispositiu (6)

0

0

0

4

4

Expulsió (7)

17

0

5

2

24

Fi de tractament (8)

-

0

1

5

6

Ingrés a presó

1

0

0

0

1

Passi de fase
(només de CT a Reinserció)

25

-

-

-

25

Rebuig de tractament (9)

7

0

8

1

16

45%

76%

65%

55%

Índex de retenció

20

Rebuig social
3%

(1) Persones que interrompen el tractament per
continuar en un altre programa de Projecte Home
Catalunya.
(2) Interrupció unilateral del model teòric d’intervenció i de la relació terapèutica sense que l’usuari
ho notifiqui.
(3) Consecució dels objectius, a judici de l’equip
terapèutic, per aconseguir els nivells apropiats en
el seu procés de creixement i maduració personal,
d'autorealització i de gestió adequada del seu
projecte vital.
(4) Interrupció del tractament a petició de la persona.
(5) Es produeix quan el període de convalescència
és superior als 30 dies.
(6) Persones que interrompen el tractament per
continuar en un altre dispositiu que no sigui de
Projecte Home.
(7) Persones que interrompen el tractament a
instàncies de l’equip terapèutic. Poden ser causa
d’expulsió: la violència física o verbal, la introducció
i/o consum de drogues al centre, la incitació al
consum i altres infraccions greus i/o reiterades de
la normativa del centre.
(8) Finalització de l’itinerari terapèutic sense
consolidar-se satisfactòriament, a judici de l’equip
terapèutic, algun dels objectius previstos.
(9) Interrupció unilateral: l’usuari no continua perquè
el model d’intervenció no satisfà les seves demandes.
L’índex de retenció és un bon indicador per mostrar la capacitat que es té d’ajudar les persones
que es troben fent tractament, ja que reflecteix el
tant per cent d’usuaris que continuen amb nosaltres
realitzant el programa o que acaben bé. Es calcula
utilitzant una fórmula per saber les persones que
romanen en el programa durant un determinat
període, enfront de tota la població atesa durant
aquest període de temps. A major índex de retenció,
doncs, menor nombre de baixes.
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Substàncies de
consum

Substància principal de consum

Anfetamines i
drogres de
síntesi
1%

Ludopaties
1%

Com es pot veure al següent gràfic, la cocaïna
es consolida com la substància principal de
consum de les persones en tractament a
Projecte Home (71%), seguida molt de lluny
d’altres substàncies com l’heroïna (13%) o
la cànnabis (9%).

Psíquics
23 %
Cocaïna
71 %

Heroïna
13 %

LA COCAÏNA, PRINCIPAL
SUBSTÀNCIA DE CONSUM

Cànnabis
9%
Alcohol
5%

Procedència dels usuaris
Llista completa dels municipis de residència de les persones en tractament:
Abrera 1, Alella 1, Alpicat 1, Amposta 2,
Arenys de Mar 1, Arenys de Munt 1, Argentona 2, Badalona 41, Badia del Vallès 4, Barberà del Vallès 5, Barcelona 115, Cabrils 3,
Calafell 1, Calella 3, Camarles 1, Cambrils
1, Canovelles 1, Cardedeu 1, Castellar del
Vallès 3, Castellbisbal 3, Castelldefels 2,
Cerdanyola del Vallès 6, Cornellà de Llobregat 8, Cunit 1, El Masnou 7, El Papiol 1,
El Prat de Llobregat 3, Esparreguera 1, Esplugues de Llobregat 4, Figueres 1, Gavà 3,
Girona 2, Granollers 3, Jorba 1, La Llagosta
2, L’Hospitalet de Llobregat 12, Lleida 3,
Lloret de Mar 1, Malgrat de Mar 3, Manresa
3, Martorell 3, Masquefa 1, Mataró 11, Molins
de Rei 1, Mollet del Vallès 4, Montcada i
Reixac 6, Montgat 3, Montmeló 2, Montornès
del Vallès 1, Navarcles 1, Olesa de Montserrat 2, Palau-solità i Plegamans 3, Pallejà

2, Parets del Vallès 7, Pineda de Mar 6,
Polinyà 1, Premià de Dalt 3, Premià de Mar
4, Reus 1, Ripollet 1, Roquetes 1, St. Pere
de Ribes 1, Roses 1, Rubí 4, Sabadell 15,
Sant Adrià del Besòs 3, Sant Andreu de la
Barca 3, Sant Andreu de Llavaneres 1, Sant
Boi de Llobregat 9, Sant Celoni 3, Sant Feliu
de Guíxols 1, Sant Feliu de Llobregat 7, Sant
Joan de Vilatorrada 3, Sant Joan Despí 3,
Sant Pol de Mar 1, Sant Quirze del Vallès 3,
Sant Vicenç dels Horts 7, Santa Coloma de
Cervelló 1, Santa Coloma de Gramenet 13,
Santa Maria de Palautordera 3, Saragossa
1, Sils 1, Sitges 1, Sta. Perpetua de la Mogoda 2, Tarragona 8, Teià 1, Terrassa 4, Tiana
2, Tordera 1, Torelló 3, Tossa de Mar 1,
Verges 1, Viladecans 6, Vilafranca del
Penedès 2, Vilanova i la Geltrú 2, Vilassar de
Dalt 1.

BARCELONA

26 %
BADALONA

9%
SABADELL

3%
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

3%
SANTA COLOMA DE GRAMENET

3%
RESTA DE MUNICIPIS

56 %
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Recursos Humans
Apostant per la
formació

ció d’esdeveniments socials (fires, captació
de socis...). Aquestes són algunes de les
tasques que han desenvolupat al llarg de tot
l’any els nostres més de 100 voluntaris.

L’equip humà de Projecte Home està format
per dos grans col·lectius que es complementen. D’una banda, un equip de treballadors
multidisciplinar, amb orientacions professionals i experiències diverses. Els terapeutes
reben la formació bàsica a nivell teòric a
l’Escuela de Formación de la Asociación
Proyecto Hombre, a Madrid, i a nivell pràctic
es formen en cada un dels programes de
Projecte Home Catalunya. A més, es potencia
la formació específica d’acord amb les
necessitats concretes.

Treballadors 2006

D’altra banda un gran grup de persones que
aporten la seva experiència vital i entusiasme
al Projecte: són els voluntaris. El voluntariat,
entès com una resposta solidària, generosa
i desinteressada, serveix de referència i model
de responsabilitat, de salut i d’alegria per a
les persones amb problemes de drogues.
El Pla de Formació de Voluntariat acull
els nous voluntaris i els dóna les habilitats
per desenvolupar la seva tasca, a la vegada
que s’articula com un punt de trobada de tots
ells. Les diferents formacions que reben són
impartides per professionals i terapeutes.
Els voluntaris cobreixen activitats molt
diverses, ja sigui des de l’àrea terapèutica,
de salut, cultural o de gestió. Fan seguiment
dels residents de la Comunitat Terapèutica,
col·laboren amb l’autoajuda als grups de
famílies i parelles, participen en el treball amb
centres penitenciaris, donen suport a la CT
durant la nit, imparteixen classes i tallers,
preparen dinàmiques culturals i activitats de
cap de setmana i donen suport en l’organitza-

Rita ABELLÁN, Carolina ALONSO, Marta
BERENGUER, Clara BONET-GODÓ, Ignasi
BOSCH, Blanca DELGADO, Ruth DENCAS, Oriol ESCULIES, Jessica FARIAS,
Míriam FERNÁNDEZ, Sònia FONT, Mercedes GALAN, Juan GARCÍA, Laia GASULLA,
Mercedes GONZÁLEZ, Santi GRAU, Sonia
HEREDIA, David HERNÁNDEZ, Rebeca
HERNÁNDEZ, Guadalupe ISERTE, Judith
JIMÉNEZ, Pilar JIMÉNEZ, Rafael LEYVA,
Robert LINARES, Miguel LUNA, Luis Alexis
MALDONADO, Carla MARIMON, Míriam
MASMIQUEL, Lucía MELGAR, Moisés
MORENO, Octavio MORENO, Rafael
MURCIANO, Anna PALLARÉS, Anna PEY,
Eva RODRÍGUEZ, Mar ROSELL, José Ángel
R U Í Z , A l b e r t S A B AT É S , M i g u e l A .
SÁNCHEZ, Míriam SÁNCHEZ, Ana B.
SOLANA, Joan SOLER, Elvira TORO, Alicia
VINENT.

Voluntaris 2006
Jaume ANDRES, Montserrat ARCE, Ana Mª
ARENAS, Sivakami ASHLEY, Griselda
BALDRIS, Félix BALON, Albert BASETS,
Alfonso BASTIDA, Rosa BAUTISTA, Carme
B E L, Guadalupe B E LLES, Inés C.
BERRINO, Oriol BONNIN, Ignasi BOSCH,
Miguel BRITO, Isabel BUATELL, Ronnid
Alfred BURGOS, Amancia CABALLERO,
África CAB E ZÓN, María CAMACHO,
Carmen CANO, Sandra CARMONA, Jordi
CASAUS, Montserrat CASELLES, Joan
CASTELLA, Rosa CASTRILLEJO, Joan
CLOTA, Antoni COMAS, María CUGAT,
Susana DEL CERRO, Juan Antonio DEL-

GADO, Ruth DENCAS, Ana Carolina DIAS,
Silvia ESCRIHUELA, Sara ESCUDERO,
Ainhoa ESCUDERO, Jose Mª ESCULIES,
Francesc ESTRANY, Francisco FERNÁNDEZ, Josep Mª FERRER, Montserrat FERRER, Enrique FONTOVA, Yolanda GARCÍA, Xavier GARRIGA, Rosa GARRIGA,
Josep Maria GIBERT, Marta GÓMEZ, Mª
Carmen GÓMEZ, Cristina GONZÁLEZ,
Mercedes GONZÁLEZ, Marta GRIMALT,
Laia GUASH, Mª Jesús GUTIERREZ, Marisa
HOSPITAL, Esperanza HOYO, Mª Victoria
JIMENEZ, Pilar JIMENEZ, Teresa JOUNON,
Noelia LAMA, Robert LI NAR ES, Juan
LÓPEZ, Neus LÓPEZ, Inmaculada MARCO,
Pilar MARTINEZ, Jacint MATAS, Vicente
M AYA N S , J u d i t h M E Z C UA , C o n s o l
MORATÓ, Antonia MORENO, Josefa MOYA,
Olimpia NAVARRO, Carmen OROZCO,
Sílvia PAPIOL, Xavier PASCUAL, Maria
Dolores PÉREZ, Olga PÉREZ, María PÉREZ,
Josep Mª PONSA, Menchu PORRERA,
Vanessa PRATS, Raquel PUEYO, Carmina
R I G UAL, Verónica R I N CÓN, Javier
RODRIGUEZ, Marisa RODRIGUEZ, Araceli
ROMERO, José ROZALÉN, Noelia SÁNCH E Z, Pedro SÁNCH E Z, Ascensión
SEGURA, Miguel SEGURA, Tomeu SERRA,
Joan Miquel SOLDEVILLA, Fernando SORIANO, Felipe TENA, Laia TOBED, Elvira
TORO, Jordi TORRAS, Teresa TORROJA,
Carmen TULLEDA, Mercedes ULLOD,
Estefanía VALERO, Esther VILLA, Ana
VILLAR, Carmen VILLEGAS.

HORES DE
FORMACIÓ
PER TREBALLADOR

64

22

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

104
VOLUNTARIS
AL LLARG DEL 2006
Part dels treballadors de PHC

Estudiants en pràctiques durant
el 2006
Rita ABELLÁN, Lola ESPINOSA, Susana
GARCÍA i Xochilt MEJÍAS, de l’ ISEP
(Barcelona)
Bárbara JACOBS, del Programa Europeu
de la Universitat de Berlín
L’África i l’Olga, voluntàries, venent loteria de Nadal a la Fira Verda de Montgat

Jannett Elena COVA, Marina HUGAS i
Antonio VALLE, de la UNED
Mario CASTILLO, de la Universidad Miguel
Hernández (Alacant)
Cristina LÓPEZ, de l’I.E.S. Thalassa
(Montgat)
Míriam MASMIQUEL, de l’I.E.S. Maremar
(El Masnou)
Alba HUERTAS, del Centre d’Estudis
CEIR-ARCO (Barcelona)

Treballadors al Centre de Montcada
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Dades econòmiques 2006
Com apliquem els recursos?
Primeres entrevistes
6%

DESPESES
Projecto jove
i prevenció
29 %

Comunitat
terapèutica i
reinserció
50 %

Programes terapèutics
Administració
Amortització immobilitzat
Interessos bancaris

1.201.091,59 €
876.796,86 €
252.229,23 €
60.054,58 €
12.010,92 €

73 %
21 %
5%
1%

DESPESES PER PROGRAMES
Nocturn
15%

Projecte jove i prevenció
Nocturn
Comunitat terapèutica i reinserció
Primeres entrevistes
TOTAL

28,55 %
14,79 %
51,08 %
5,58 %
100,00 %

,
Com s obtenen els recursos?

INGRESSOS
Aportació families
19%

Privats
4%

Públics
31 %

Propis
46 %

APORTACIONS PRIVADES - PROPIES
Socis col·laboradors
Empreses
Patrocinadors
Actes socials
Donatius
Subvencions de capital traspassades a resultat
Interessos bancaris
Ingressos exercicis anteriors
Aportacions solidaries families i usuaris
SUBVENCIONS PRIVADES
SUBVENCIONS PÚBLIQUES
Administracions locals
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ministeri d'Assumptes Socials
RESULTAT DE L’EXERCICI
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1.175.350,90 €
758.459,85 €
42.835,79 €
16.969,96 €
94.582,00 €
55.800,00 €
17.491,82 €
68.249,94 €
110,06 €
241.536,00 €
220.884,28 €
47.019,60 €
369.871,45 €
6.239,55 €
18.300,00 €
269.881,90 €
75.450,00 €
-25.740,69 €
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Agraïments
Durant el 2006 han col·laborat amb Projecte Home, tant econòmicament com amb productes o serveis, diverses institucions, fundacions
i empreses. A tots ells, moltes gràcies per compartir valors de voluntariat, compromís i solidaritat, perquè amb la vostra ajuda feu possible
la nostra tasca.
| Arquitectes Sense Fronteres | Caja de Ahorros del Mediterraneo
(CAM) | Caja Madrid – Obra Social | Caja Navarra (CAN) | Catering
Badalona | Cobega, S.A. | Condis Montcada i Reixac | Congregació
de la Missió de Sant Vicenç de Paül | Construcciones Sabater,
S.A. | Creu Roja | Ecogesa | Eurostars Grand Marina Hotel |
Ferrolan | Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül | Filmax |
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona | Fundació Bosch
Aymerich | Fundació La Caixa | Fundació Roviralta | Fundación
Carmen y Mª José Godó | Graell Ramallo, S.L. | Henkel Ibérica |
Ikea | Inshlek S.A. | Klinet, S.A. | La Sirena | Manufacturas
Panaderas, S.L. | Mercabarna | Mesquedos | Onda Rambla - Punto
Radio | Oradesa | Penteo | Port Aventura | PromoCaixa | Renulma,
S.A. | Sacha | Servi Seco, S.A. | Tomás Pascual – La Quinta de
Golf | Unilever |

Amb el suport de
Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Departament de Salut
Departament de Justícia
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Diputació de Barcelona

I amb la col·laboració de
Departament de Treball i Indústria (Generalitat de Catalunya)
Secretaria General de Joventut (Generalitat de Catalunya)
| Ajuntament de l’Hospitalet | Ajuntament de Mataró | Ajuntament de Montcada i Reixac | Ajuntament de Montgat | Ajuntament de Sant Feliu | Ajuntament de Vilassar de Dalt | Consell
Comarcal del Maresme |
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Col·labora amb
Projecte Home Catalunya
VOLS SER VOLUNTARI?
Truca’ns al 93 469 32 25 o envia’ns un correu electrònic a info@projectehome.org
Fes-te Soci Col·laborador o ajuda’ns amb un donatiu,
omplint la butlleta que t’adjuntem a continuació
Si ets una Empresa Solidària, truca’ns al 93 298 98 75
o envia’ns un correu electrònic a info@projectehome.org
Subscriu-te a la revista “Proyecto”, ja pots fer la teva subscripció pel 2008
Per només 10 € rebràs puntualment 4 revistes al teu domicili. Per rebre-la truca al 91 357 01 04

Vull col.laborar amb PROJECTE HOME CATALUNYA
(OMPLIR AMB MAJÚSCULES)

NOM I COGNOMS
ADREÇA
POBLACIÓ
PROVÍNCIA

C.P.

TELÈFON

EMAIL

NIF

Euros mensuals

Vull fer-me soci-col·laborador
Ordre bancària
Entitat

Oficina

Control

Nº Compte

Per taló bancari que trameto a Projecte Home Catalunya (a Gran Via de les Corts Catalanes, 204, local 7, 08004, Barcelona)
Vull fer una donació única de
Euros.
Al compte 2100-3831-74-0200008647. Fundació GRESOL-PROJECTE HOME CIF G-61369526.
Sí, vull rebre el certificat de donatiu per a poder deduir-ne fins el 25% en la declaració de l’IRPF.
Recorda que per rebre’l necessitem totes les teves dades.
Data

Les dades facilitades són d’ús exclusiu de Projecte Home Catalunya.
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