Nota de premsa
Balanç 2011 del programa de sensibilització i prevenció de les addiccions a les empreses vallesanes

462 empreses reben informació sobre la dependència de
substàncies i altres addiccions als Vallès


El programa està executat per la Fundació PIMEC Acció Social i Projecte
Home, amb el suport de l’Obra Social d’Unnim Caixa

Sabadell, 31 de gener de 2012. La Fundació PIMEC Acció Social i l’ONG Projecte
Home, amb el suport de l’Obra Social d’Unnim Caixa i les seus territorials de PIMEC
Vallès Occidental i PIMEC Vallès Oriental, han portat a terme durant al 2011 diverses
accions de sensibilització i prevenció de la dependència de substàncies i altres tipus
d’addiccions en l’àmbit empresarial.
462 empreses han rebut informació sobre la prevenció i atenció a la dependència de
substàncies i altres addiccions, i 17 empreses han sol·licitat serveis més
personalitzats, arribant a beneficiar a un total de 268 treballadors. S’ha realitzat tota
una tasca de difusió del projecte perquè les empreses el coneguessin i poguessin
accedir als serveis que s’han ofert: visites personalitzades per fer un diagnòstic de la
situació de cada empresa que permetia definir un pla d’intervenció; sessions
formatives per grups, per informar dels riscos associats a diferents tipus d’addiccions i
promoure hàbits saludables; distribució d’una guia informativa; línia telefònica oberta
de consulta i assessorament, i orientació i tractament per tota persona empresària o
treballadora que ho ha sol·licitat.
Això ha permès assolir els objectius plantejats inicialment quan a:
1. Conscienciar dels perills associats a les diferents addiccions;
2. Promoure hàbits saludables;
3. Oferir accions preventives adaptades a cada situació;
4. Orientar en cas de demandes d’ajut;
5. Rehabilitar persones que han demanat ajuda.
El fet que el programa hagi promogut la responsabilitat social en les empreses i lluiti
contra les drogodependències han estat els motius perquè l’Obra social d’Unnim Caixa
hagi decidit donar suport a aquesta iniciativa per segon any consecutiu, a través de la
convocatòria anual d’Ajuts. El programa va rebre 20.000€ en la convocatòria del 2009 i
12.000€ en la del 2010.

Peu de foto: Presentació en roda de premsa del programa a la seu de PIMEC Vallès Oriental (7 de juliol de 2011,
Granollers). De dreta a esquerra: Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya; Vicenç Paituví, president de

PIMEC Vallès Oriental; Ramon Vila, secretari del Patronat de la Fundació PIMEC i Lluís Bombilà, director de la Zona
Vallès Nord d’Unnim Banc.

Per a més informació:
Eva Prats – Directora de Comunicació de PIMEC – Tel. 93 496 45 11
Ana Solana – Comunicació de Projecte Home Catalunya – Tel. 93 298 98 75

