25 ANYS D’ACTIVITAT JO DESPERTO

1. Opinió
Amb el suport de:

Índex
A tots, gràcies per ajudar-nos
És un plaer i un orgull per a mi fer-vos a mans una breu
memòria que recull part dels actes que la nostra Associació ha fet pel seu 25è aniversari. Molts de vosaltres ja els
coneixereu ja que de ben segur heu participat en alguna
activitat, gràcies per fer-ho. D’altres us fareu ressò per primer cop de qui som i què fem. Per aquests darrers esperem
que us serveixi per conèixer millor Egueiro i per extensió
totes les Comunitats Terapèutiques. Em correspon a mi agrair
a tots aquells que han fet possible que Egueiro arribi al quart
de segle de vida. A en José Julián García Durán, el nostre
fundador qui va ser prou valent per, 25 anys enrere, ajudar
a despertar als qui varen caure en el malson de la droga. A
les Administracions, amb les quals hem establert una relació
professional no sempre senzilla però que any rere any és
més fluïda i estreta. A l’Arquebisbat de Tarragona, sempre
amatent a les nostre necessitats i dubtes. Als alcaldes dels
municipis on tenim les nostres masies i pisos. A tots els
homes i dones que han treballat a Egueiro i que han fet
d’aquest projecte quelcom més que la seva feina i en darrer
lloc, i sens dubte el més important, als usuaris.
I també, i d’una forma molt especial, el meu sincer agraïment a la Comunitat Rogacionista de Tarragona, amb els
Pares Mario, Matteo i Alex, i a tot el personal que allí hi
està treballant i que sempre, des de la disponibilitat més
absoluta i l’afecte constant, ens fan sentir com a casa nostra
recolzant sempre qualsevol activitat o necessitat que puguem
tenir. Però l’agraïment més important ha de ser per a totes
les persones i, per extensió a les seves famílies, que han
confiat en nosaltres per deixar enrere la seva malaltia. A tots,
gràcies per ajudar-nos. Ja sou una part important d’Egueiro i
formeu part dels nostres 25 anys d’història.

Jaume Vilanova i García
President i Director General de l’Associació Egueiro
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2. Felicitacions

4

Esforç, treball, empatia, comprensió, lluita, compromís social, tenacitat... són valors que defineixen
els vint-i-cinc anys de l’Associació Egueiro. Amics i
amigues d’Egueiro: amb aquestes paraules us vull
transmetre la meva més sincera mostra d’estima i
d’encoratjament per al futur. La societat catalana
ha canviat però per sort hi ha un valor del poble
de Catalunya que és permanent: la cohesió social.
Si volem una societat que tingui bona convivència,
que funcioni, ens calen valors com la inclusió social, el respecte i la comprensió i, anant una mica
més enllà, ens cal una xarxa de valors comuna. I els
valors també determinen el funcionament del model
econòmic, del model polític, del model social d’un
país. Què vol dir això? Doncs vol dir que, malauradament, avui vivim una crisi de valors que fa que
l’individual triomfi per damunt del col·lectiu, que el
‘jo’ sigui més important que el ‘nosaltres’.
Per tant, l’interès col·lectiu ha passat a ser un dels
oblidats de l’escena quotiana de la societat on vivim, i això, evidentment, té lectura política i personal. Però aquesta no és una anàlisi pessimista, perquè aquesta crisi ens dóna l’oportunitat de revisar
el nostre funcionament en comunitat i de trobar els
exemples —bons exemples com és el vostre— per
mirar endavant amb garanties.
Amb aquestes paraules us vull agrair la vostra contribució en el sentit de fer que la societat catalana
no perdi valors fonamentals com els que vosaltres
representeu, us vull felicitar per aquests vint-i-cinc
anys de bona feina i us convido a encarar el futur
amb confiança i orgull. Catalunya és un país emprenedor, solidari, i Egueiro n’és un bon exemple.
Moltes felicitats i per molts anys.

Un quart de segle dedicat a donar suports
i alternatives a persones que pateixen

25 ANYS D’EGUEIRO, UN EXEMPLE PER
ACONSEGUIR LA REINSERCIÓ

Benvolguts directius, voluntaris, professionals i interns de l’Associació Egueiro

Felicitats pel que heu fet i, sobretot, pel que fareu
per construir un món millor, més just, solidari i sa.
La tasca de l’Associació Egueiro és un servei de salut i social i un exemple per aconseguir la reinserció
social, familiar i laboral de les persones amb problemes de drogodependències.

Amb aquestes lletres vull afegir-me a tots aquells
que volem ser a prop vostre en complir-se els vinti-cinc anys de la vostra Associació. No és tan lluny
l’any 1984, quan el José Julián la va crear. Mirem
cap enrere i sembla que va ser ahir mateix, però
ja heu complert 25 anys de camí, i en aquests moments el que em ve al cap és dir-vos gràcies i per
molts anys!

Avui, doncs, cal que seguim treballant junts per
construir una societat més justa, que doni més
oportunitats i que no exclogui a ningú del seu progrés col·lectiu.

Des de la primera experiència, materialitzada en
comunitat terapèutica, feta els anys 80, anys en els
quals la drogoaddicció presentava la seva cara més
crua i descarnada, el nom de l’Associació Egueiro
ha estat vinculat a l’esforç sense defalliment per
aconseguir la deshabituació dels afectats. Hem
vist com heu aplicat tot el saber professional per
fer evolucionar al llarg del anys i amb l’experiència
acumulada, la metodologia emprada amb rigor per
atendre una població especialment problemàtica,
demostrant amb els anys que és possible sortir del
parany de les drogues i recuperar una vida normalitzada.
Amb el Departament hi vau començar a treballar
l’any 1994 i el 1996 vau rebre la primera persona
procedent d’una mesura penal alternativa i vau
apostar per obrir les portes a l’especial relació que
suposa treballar la responsabilitat de l’addicte des
de l’obligatorietat d’una pena o d’una mesura penal amb els condicionants que això comporta, i el
Departament va saber que podia confiar en la responsabilitat de la vostra institució per dur a terme
aquests tipus de tractaments i mesures.
Des de llavors sou la institució que assumeix, en internament, més persones en mesures alternatives,
en tractament de toxicomanies i una de les experiències
més reeixides per als interns dels diferents centres penitenciaris que també acolliu. Esperem que
aquesta col·laboració profitosa pugui seguir donant
fruit molts d’anys.
La meva enhorabona per la feina feta i el meu desig
perquè en el futur seguiu posant el vostre immens
gra de sorra per resoldre els dèficits personals i socials que ens envolten.

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justicia

Xavier Sabaté i Ibarz
Delegat del Govern al Camp de Tarragona

Fa 25 anys que des de l’Associació Egueiro us dediqueu a fer possible la rehabilitació de les persones
que tenen problemes de drogodependència i alcoholisme. Un quart de segle dedicat a donar suports
i alternatives a persones que pateixen i que veuen
com la seva vida s’enfonsa per culpa de les addiccions. La vostra entitat és un exemple més de
la força i l’empenta que té el tercer sector a Catalunya. Una força que hem d’ajudar a consolidar
i estructurar perquè creixi encara més. Vosaltres
aporteu els valors de solidaritat i proximitat que us
dóna l’experiència de treballar en l’atenció directa
a persones amb problemàtiques socials. Per això,
des del Departament d’Acció Social i Ciutadania,
us encoratgem perquè continueu treballant amb la
mateixa il·lusió i el mateix saber fer per fer front als
reptes socials del segle XXI.
Sempre he dit que Catalunya no seria el que és avui
ni tindria el nivell de progrés, benestar i cohesió que
hem assolit sense la contribució tan destacada que
durant molts anys ha fet –i continua fent– la societat civil. El valor afegit que proporcionen entitats
com la vostra associació són un estímul constant
per a l’Administració i ens ajuden a dissenyar les
polítiques socials que necessita el nostre país.

Durant els últims mesos he tornat a veure de prop la
vostra feina, els canvis en la demanda i en els mètodes, he comprovat el gran esforç dels professionals, i de la institució en el seu conjunt.
Tornar a començar és difícil però possible. I les
comunitats terapèutiques són un dels tractaments
més addients per la reinserció, es converteixen en
un referent de bons hàbits i valors i tenen un alt
component d’ajuda mútua entre els seus membres.
Les persones en tractament són els principals contribuents al procés de canvi. Assumeixen una responsabilitat en la recuperació dels seus companys i
companyes, i justament això és una part important
del seu propi tractament.
Avui teniu llista d’espera però entre tots hem de fer
que es redueixi si pot ser en el seu origen. Perquè
la prevenció és la millor manera d’evitar les addiccions i els problemes que després comporten. Cal
el consens i la responsabilitat de tots els agents
socials per frenar la crisi de civilització en què estem immersos. I, en aquest cas, agents socials ho
som tots.

Gràcies perquè aquests 25 anys estan forjats de
molta vida: de vida lliurada, de vida conquerida a
les addiccions, de vida consumida en un procés per
trobar la manera d’ajudar, d’estar prop de les persones que necessiten sentir el caliu d’altres persones que se les estimen i que les volen ajudar en les
seves dificultats. El meu sincer desig és que pugueu
desenvolupar aquesta feina molts anys més en el
servei silenciós i amarat de caritat i d’humanitat
que feu a tot aquell que truca a la vostra porta, tant
se val d’on vingui. És precisament en aquests, els
més pobres i més exclosos, on es fa més present
el rostre sofrent de Jesucrist. Us agraeixo de cor
aquest esforç per a ajudar un dels col·lectius més
necessitats. Estimats amics, penso que el millor
regal que us podem fer en aquest aniversari és donarvos tot el nostre suport a la vostra tasca generosa.
I sapigueu que no us falta la meva pregària per tots
vosaltres i per les vostres famílies.
Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva més cordial
enhorabona i la meva benedicció.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Estimats companys de l’Associació Egueiro,
Volem fer públic el nostre suport i la nostra sincera
felicitació a la vostra entitat pel 25è aniversari.
En un sector tan complex com el nostre, que una
entitat faci 25 anys, significa a més de ser una
de les entitats amb més trajectòria de Catalunya,
el ser una entitat que ha sabut adaptar-se a les
noves necessitats i nous patrons de consum dels
usuaris així com a l’evolució i canvi de l’entorn.
Que aquesta entitat, a més, pertanyi a la Coordinadora de CCTT, PPRR de Catalunya, és un gran
orgull per a totes les entitats que formem part de
la mateixa.
També volem agrair la vostra invitació a participar
com a ponents en la Jornada de CCTT dins la XAD,
on vàrem poder explicar el treball que es fa des de
la Coordinadora per a professionalitzar, definir criteris, metodologies de Comunitats Terapèutiques,
Pisos de Reinserció i Centres de Dia, donar a conèixer els indicadors de qualitat i el manual de Bones
Praxis, en l’elaboració dels quals vosaltres també
heu col·laborat.
Volem felicitar-vos, també, per la iniciativa del format de Jornades Tècniques que heu escollit per la
celebració del vostre aniversari, el que ha significat
la participació de tots els intervinents en el treball
amb el nostre col·lectiu.
Rebeu una salutació molt cordial.
Mercè Cervantes
Presidenta de la Coordinadora de CCTT i PPRR
de Catalunya
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3. Breu història d’Egueiro

L

’Associació Egueiro és una entitat privada que desenvolupa programes específics de rehabilitació per
a persones drogodependents. Egueiro forma part de
la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències impulsada per la
Generalitat de Catalunya i col·labora tant amb el Departament
d’Acció Social i Ciutadania, mitjançant l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), com amb el Departament
de Justícia a través de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil.

mer centre al municipi d’El Villar per tal d’ajudar a tots aquells
joves que pel consum de diferents drogues, especialment l’heroïna, s’havien convertit en drogodependents. En aquell moment la resposta de les administracions davant el tractament
no era tan activa com ara i determinats col·lectius aplicaven
teràpies que el propi García Durán va conèixer de primera mà i
que no li varen semblar prou encertades pel tracte que rebien
tant el malalt com la seva família.
El 1985 Egueiro va assolir el seu actual estatut legal i durant
4 anys va desenvolupar la seva activitat terapèutica a El Villar.
El següent pas de l’Associació fou arribar a terres catalanes,
així el 1989 va començar la seva activitat a Catalunya on a dia
d’avui gestiona, a les comarques de Tarragona i Lleida, quatre
masies que actuen com a comunitats terapèutiques (CCTT)
i també tres pisos amb suport on els pacients acaben els
tractaments de deshabituació. El seu equip humà, veritable
valor d’Egueiro, està format per prop de 50 professionals de
perfils tan diversos com metges, psicòlegs, educadors socials,
treballadors socials, mestres de taller, etc. En conjunt tracta
anualment prop de 190 persones en estades que van d’entre
els 6 als 18 mesos.

Els programes de l’Associació Egueiro estan destinats a usuaris amb criteris de dependència a una o vàries substàncies
(heroïna, cocaïna, opiacis, alcohol, etc) que no han mantingut
una abstinència de tractament ambulatori i a qui els cal primer
un període d’aïllament i contenció i després capacitar-los de
recursos personals per a la reintegració en el seu medi social,
familiar i laboral. L’Associació també treballa amb persones
amb problemes de marginació social i problemàtica psiquiàtrica afegits a la problemàtica toxicòmana i també és una de les
entitats de referència a Catalunya en programes de mesures
penals alternatives.

Cronologia DE l’Associació Egueiro
1984

- Inici recollida pacients a la casa de Julián Garcia Duran.
- Inici d’activitats del centre de “El Villar” a La Rioja.

1988

- Inici d’activitats a Catalunya: Masia 1.
- Creixement a Catalunya: Masia 2.

1989

- Creixement a Catalunya: Masia 3.

1991

- Inici del projecte de “Mas dels Frares”.

1993

- Inauguració del “Mas del Frares”.

1994

- Programa de menors a “Mas dels Frares”.

1995

- S’inicien les activitats al centre de “Torreblanca”.

1996

- Programa d’alcohol.
- Programa Menors Masia 1 - DGAIA.

1998

- Inici de tractament amb metadona a “Torreblanca”

2000

- Inici procés de modernització.
- Programa de mesures penals alternatives.
- Formació de la Coordinadora de comunitats terapèutiques
(CCTT) i Pisos de la XAD.

2003

- Conveni plurianual 2003/2005.
- Tancament del programa de menors.

2004

- Programa de cocaïna.
- Federació catalana de drogodependències.
- Programa de Patologia Dual a “El Villar”.

1 Julián García Durán, fundador
d’Egueiro, el 1985.

2005

- Grup de treball : Indicadors de qualitat per CCTT i Pisos.

2 Mas dels Frares.

2006

- Conveni plurianual 2006/2008. Grup de treballs:
Manual de Bones Pràctiques a CCTT. Pisos. Taula de
participació Social.

2007

- Avaluació externa dels indicadors de qualitat.

2008

- Oficialització de la Coordinadora de CCTT i Pisos. 
- Programa de seguiment ambulatori.
- Oficina d’atenció i seguiment a Tarragona.
- UNAD.

L’Associació Egueiro (que significa “jo desperto” en grec clàssic) fou creada el 1984 per José Julián García Durán a la Comunitat Autònoma de La Rioja. García Durán va fundar el pri-

Més enllà de l’estreta col·laboració amb les Administracions
pertinents, amb les quals ha signat diferents convenis plurianuals, l’Associació Egueiro també ha col·laborat en la professionalització del seu sector participant activament en les iniciatives conjuntes entre associacions com ara la celebració de
jornades i trobades sectorials, la creació d’una Coordinadora
de CCTT i Pisos o la redacció de documents com ara manuals
de bones pràctiques a les CCTT.
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3 Masia Santa Agnès.
4 Masia Voltes.
5 Retall del diari El Punt de 1991.
6 El President Pujol a la inauguració
del Mas dels Frares.
8

7 Treballs de rehabilitació a una masia.
8 Anunci d’Egueiro a la premsa de
La Rioja el 1985.
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4. Actes del 25è Aniversari

gHivern

2009

Un 25è aniversari ple d’actes

Any Jubilar de Sant Fructuós

E

E

És per això que al llarg de 2009 s’han dut a
terme més de 20 activitats diferents adreçades
a tots els públics, tan interns com externs,
i lligats tots ells d’una manera o altra a la
nostra Associació. Tot un seguit de viatges,
jornades, concursos, exposicions, activitats
esportives i culturals, caminades i actes institucionals han servit tant per a confirmar la
bona feina feta per Egueiro al llarg d’aquest
quart de segle com també per a consolidar la
base pel futur de l’Associació. En les pàgines
següents us en fem cinc cèntims.

Un bon nombre de membres de l’Associació Egueiro reberen el Jubileu després de Pelegrinar comunitàriament per
diferents punts de Tarragona com ara l’amfiteatre, la Catedral o la Capella de Sant Pau del Seminari. Els “pelegrins”
d’Egueiro, tots amb el corresponent mocador verd al coll,
reberen el seu jubileu el 22 de gener de 2009.

l 25è aniversari de l’Associació Egueiro ha
estat ple de celebracions. Es va crear una
Comissió per tal de donar a conèixer Egueiro
a tothom i també perquè tots els membres de
l’Associació, ja fossin usuaris, col·laboradors,
antics pacients i familiars, fessin seva aquesta
fita.

01 04 07 10
GENER

ABRIL

JULIOL

OCTUBRE

ls primers mesos de 2009 foren els de preparació
del gruix d’actes del 25è aniversari i en els que hi
va haver menys celebracions però en els quals es
va treballar més en intern. Potser la més destacada, junt
amb el començament al febrer de la lliga de tenis taula
entre els centres, fou la celebració de l’any Jubilar de Sant
Fructuós.

Ho feren només un dia després que deu bisbes catalans,
presidits per l’arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, celebressin a l’amfiteatre romà de Tarragona, el
1750è aniversari del martiri de Sant Fructuós, bisbe, i dels
seus dos diaques, Sant Auguri i Sant Elogi.
Tal com hem dit abans al febrer també arrencava, a les 4
masies, el campionat de tenis taula. Després de 10 jornades, la gran final es faria al maig al menjador del Mas dels
Frares. Els dos finalistes van ser l’equip del centre Torreblanca i l’equip format pel personal d’Egueiro, guanyant
aquests últims.
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02 05 08 11
FEBRER

MAIG

AGOST

NOVEMBRE
9
Tots els “Pelegrins” d’Egueiro rebent el Jubileu de Sant
Fructuós el gener de 2009

03 06 09 12
MARÇ

JUNY

SETEMBRE

DESEMBRE

10
Després de 10 jornades l’equip de treballadors d’Egueiro
va guanyar la final del campionat de tenis taula.
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gPrimavera

2009

Ral·lis, jornades institucionals i una exposició
fotogràfica.

Un ral·li amb cotxes antics

El Reconeixement d’una Consellera

D

L

L’expedició va visitar els antics pobles on van néixer fa 25 anys els
primers centres d’Egueiro, un retrobament amb les nostres arrels en
el qual fins i tot vàrem poder pernoctar en un antic centre d’Egueiro
al poble de La Cuesta (Sòria), avui convertit en casa rural.

A la seu tarragonina de Caixafòrum i al llarg d’un matí, diferents
experts de l’àmbit de la justícia (Jutges i Fiscals), del món de l’advocacia, dels centres derivadors i dels professionals de les comunitats terapèutiques, parlaren sobre diversos temes com ara compatibilitzar dins una comunitat terapèutica el compliment d’una
mesura penal alternativa i un tractament de desintoxicació; l’evolució terapèutica del penat en una Comunitat o la credibilitat que
poden tenir les mesures penals alternatives en la nostra societat.

Riaza era el punt d’arribada, un poble conegut per nosaltres doncs
fou lloc de destinació de diferents sortides terapèutiques durant
aquests anys, i un cop allà a la plaça del poble, i rebuts per les autoritats, la bateria de vehicles antics despertaren un gran interès a
tota la gent del poble i de la província que es desplaçaren a veure
el seu perfecte estat i funcionament.

La cloenda de la jornada, que es va fer el 4 de juny, va ser a càrrec de l‘Honorable Sra. Montserrat Tura, Consellera de Justícia de
la Generalitat de Catalunya, que a més de felicitar a Egueiro per
la feina realitzada en aquest 25 anys va agrair a l’Associació la
seva implicació per participar en el programa de mesures penals
alternatives. La Consellera va dir que aquestes mesures poden

e l’11 al 17 de maig deu vehicles antics, alguns amb més
de 50 anys però en perfecte estat, creuaren tres comunitats autònomes en la ruta que els dugué des de Valls a Riaza (Segòvia). La majoria del cotxes eren poc més que ferralla fins
que arribaren a les mans dels usuaris i dels mecànics d’Egueiro
els quals, després de treball i esforç els convertiren en peces de
col·leccionista. Uns cotxes antics que varen rodar perfectament
per les carreteres comarcals de 4 províncies espanyoles fent més
de 1.000 kilòmetres. L’excel·lent estat dels vehicles el demostra
el fet que molts d’aquests cotxes han participat en anuncis i pel·
lícules ambientades als anys 60 i 70.

E

ntre l’abril i el juny es condensaren algunes
de les celebracions més interessants i emotives del 25è aniversari de l’Associació Egueiro. Per
una banda una altra partida de pelegrins completaren, a mitjans d’abril, el tram final del camí de
Sant Jaume des d’Orense (Camí Sanabrés) portant
l’esperit dels 25 anys d’Egueiro a la Catedral de
Santiago de Compostel·la
Tres han estat però les activitats més importants
del segon trimestre de l’any: la cursa de cotxes
antics entre Valls i Riaza (Segòvia); la jornada organitzada conjuntament amb el Departament de
Justícia sobre Mesures Penals Alternatives i Comunitats Terapèutiques i la inauguració d’una exposició fotogràfica, ubicada a la masia dels Mas dels
Frares, que al llarg de més de 100 fotografies feia
un recorregut pels 25 anys de l’Associació i que ha
rebut visites il·lustres al llarg de tots els mesos
de celebracions.

a primera setmana de juny s’iniciava amb uns dels actes
més importants del 25è aniversari de l’Associació Egueiro.
Una jornada institucional de primer nivell dedicada a com
poden entendre’s millor les Comunitats Terapèutiques i les Administracions de Justícia a l’hora d’executar mesures penals alternatives per aquelles persones que pateixen alguna mena d’addicció i
que han comés una falta o un delicte lleu o menys greu.

convertir-se en la veritable alternativa gràcies a la combinació el
tractament de deshabituació de drogues i el compliment de determinades penes fora de la presó.

15

13
El ral·li de vehicles antics Valls-Riaza va recòrrer
1.000 Km per 4 províncies durant 7 dies.
14
L’esperit del 25è aniversari d’Egueiro també va
arribar a Santiago de Compostel·la recorrent el tram
final del camí de Sant Jaume
15 i 16
Jutges, fiscals, advocats, professionals de les CCTT i
periodistes participaren a la jornada sobre Comunitats Terapèutiques i Administracions de Justícia feta
a Caixafòrum Tarragona.

13

10

14

16

17

17
A la clausura la Consellera Tura va destacar la importància i futur de les mesures penals alternatives.
11
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gPrimavera 2009

2009

T

Una exposició, memòria dels 25 anys

E

l mes de juny encara deparava una darrera celebració
abans del parèntesi estival. La inauguració d’una exposició fotogràfica formada per més de 100 instantànies
que reflectien quina ha estat l’evolució de l’Associació Egueiro
i el seu vincle amb les drogoaddiccions al llarg del darrer quart
de segle.
Les parets d’un dels tallers de la Masia del Mas dels Frares es
feien ressò d’alguns dels moments més intensos de la historia
d’Egueiro. Per una banda els orígens: la decisió de José Julián García Durán, el 1984, d’iniciar activitats a el Centre d‘El
Villar a la Rioja, les primeres fotografies, les primeres factures
que mostraven penúries econòmiques i els primers retalls de
premsa amb un tracte periodístic que ara ens semblaria, com
a poc, estrany.
Per una altra banda l’arribada a Catalunya el 1988 i el seu
progressiu creixement entre 1988 i 1995 amb la creació de
Masia 1, Masia 2 i Masia 3 i també de la recuperació de Mas
dels Frares, inaugurat el 1991 pel President Jordi Pujol i l’inici
d’activitat a Torreblanca, el centre que Egueiro gestiona prop de
Ponts a la província de Lleida.

En un tram mig de la història de l’associació, 1996, s’efectua la
instauració de programes d’alcohol i de menors. El procés de
modernització, l’any 2000, amb la formació de la coordinadora
de comunitats terapèutiques a l’any 2008.
L’aposta decidida de les administracions amb la signatura de
convenis plurianuals el 2003 també hi és present, així com la
creació el 2005 de grups de treball i de pisos tutelats; així fins
arribar a 2008 amb l’oficialització de la Coordinadora de CCTT
i Pisos, la creació de programes de seguiment ambulatori, l’oficina d’atenció i seguiment a Tarragona, etc.
El 17 juny l’exposició fou inaugurada per Jordi Tous, Director
dels Serveis Territorials de Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a Tarragona qui va reconèixer
que “Egueiro és un referent de l’empenta associativa privada en
l’àmbit de la reinserció social, un exemple de valors”. En l’acte
d’inauguració també hi varen participar l’alcalde de la Febró, Joan
Martorell, i membres dels consistoris veïns de Prades i Capafonts.

19

ots els que passaren per l’exposició reconegueren la feina
feta per l’Associació Egueiro al llarg d’aquest quart de segle
i l’encoratjaren a continuar ajudant a totes aquelles persones, i també a les famílies, que volen deixar la drogodependència.
Dues de les visites foren, però, especialment emotives, ens referim
a la de la Consellera de Justícia Montserrat Tura i a la del Delegat
del Govern al Camp de Tarragona Xavier Sabaté.

Un estiu ple de visites a l’exposició

U

n cop inaugurada l’exposició fotogràfica, pel Mas dels Frares, situat al muni-

cipi tarragoní de La Febró, hi passaren alts

càrrecs de la Generalitat. Ho feren l‘HonoraLa Consellera Tura va recordar que la relació entre Egueiro i el
Departament de Justícia es remunta al 1994, quan l’Associació va
rebre la primera persona que havia de complir una mesura penal
alternativa. Tura va remarcar que aquell moment s’obria un nou
camí: el que suposa treballar la responsabilitat de l’addicte des
de l’obligatorietat de la pena. La Consellera també va reconèixer
que Egueiro era una de les institucions de referència a l’hora de
tractar a persones amb mesures penals alternatives en tractament
de toxicomanies. La visita va concloure amb una xerrada de més
d’una hora amb els usuaris del centre de forma distesa i asseguts
tots en una rotllana en cadires al menjador del Mas.

ble Consellera de Justícia, Sra. Montserrat
Tura; el Delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Sr. Xavier Sabaté,
el Secretari General de Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil Sr. Albert
Batlle. També la visitaren d’altres càrrecs
territorials dels Departaments de Justícia
d’Acció Social i Ciutadania. A la tardor ho feren els alcaldes de municipis propers com
La Febró, Prades, Capafonts i Cornudella de
Montsant.

20

18
Jordi Tous, del Departament d’Acció Social i
Ciutadania, va inaugurar la mostra dient que
“Egueiro és un referent de l’empenta associativa privada en l’àmbit de la reinserció social”.

23

19
L’exposició és un recorregut pel passat
d’Egueiro en 100 instantànies.

22
La Consellera Tura, en una xerrada de gairebé una hora al menjador del Mas dels Frares, va rebre
de primera mà les impressions dels usuaris que acompleixen programes de mesures penals alternatives.

20
Jaume Vilanova, d’Egueiro; Joan Martorell,
alcalde de la Febró i Jordi Tous.
18

12

21

21
L’exposició es va ubicar a una sala taller del
Mas dels Frares.

22

23
La Consellera Tura durant la visita de l’exposició fotogràfica. L’exposició es fa ressò de la primera
col·laboració entre Egueiro i el Departament de Justícia que data de 1994.
13
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gEstiu 2009
La visita del Delegat del Govern de la Generalitat al Camp
de Tarragona, Sr. Xavier Sabaté, també fou molt interessant.
Sabaté, que ja era coneixedor d’Egueiro i de la seva tasca, va
remarcar i reconèixer la feina feta però també va dir que havia
de seguir ja que era tant un servei de salut com un servei social i un exemple per aconseguir la reinserció social, familiar
i laboral de les persones amb drogodependències. El Delegat
va felicitar a Egueiro pel que ja ha fet però sobre tot pel que
farà: construir un món més just, solidari i sa.

2009

A

mitjans d’octubre es va tornar a celebrar una jornada tècnica a la seu tarragonina de Caixafòrum. En aquest cas es
tractava d’una trobada que volia aportar llum a les relacions
entre les Comunitats terapèutiques i la Xarxa Pública d’Atenció a
les Drogodependències (XAD) creada ara fa més de 20 anys.

Una tardor plena d’activitat

A

26

27

mb l’arribada dels mesos de tardor el 25è
aniversari de l’Associació Egueiro afrontava una recta final amb una agenda carregada d’activitats i adreçada tant als usuaris
com a tots els seus altres públics interns i
externs.

El tema és molt important no només per la nova tipologia d’addiccions i els serveis que requereixen sinó perquè actualment a
Catalunya hi ha 11 entitats, agrupades en una coordinadora, que
gestionen serveis de Comunitat Terapèutica (CCTT), Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a drogodependents, tots ells integrats
a la xarxa pública (XAD) de Catalunya. Aquestes entitats tenen
més de 60.000 usuaris i hi treballen més de 1.000 professionals.
L’objectiu de la jornada era poder parlar obertament de les dificultats de les relacions amb la XAD per millorar l’atenció als usuaris.

Més enllà dels actes institucionals els mesos d’estiu es tancaren amb una apassionant diada de futbol entre els diversos
equips del centre realitzada a la flamant nova pista de futbol
del Mas dels Frares i també la disputa de la final de la lliga
de bitlles catalanes guanyada per l’equip del Mas dels Frares.

28

La jornada, inaugurada per Jordi Tous, Director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya a Tarragona (per delegació de l’Honorable
Consellera d’Acció Social i Ciutadania) i clausurada pel Delegat
del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona Xavier Sabaté,
també va servir perquè la resta de CCTT felicitessin a Egueiro per
la feina endegada al llarg d’aquests 25 anys.

29

31

24

30

24
El Sr. Albert Batlle, Secretari General de Serveis penitenciaris, visitant l’exposició.
25
Visita del Delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Sr. Xavier Sabaté.

33

26 a 29
Diferents moments de la final de la lliga de bitlles catalanes.
25

14

30
Diada de futbol entre els diversos equips del centre.

32

31, 32 i 33
Diferents moments del jornada sobre CCTT i Xarxa Pública d’Atenció a Drogodependents que es
va fer a l’octubre a Caixafòrum Tarragona.
15
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2010

Dinar al Santuari de Loreto i Jornada de Portes Obertes

E

ls mesos d’octubre i novembre se celebraren també tres
jornades de caminades entre els diferents centres. Un
grup d’usuaris i també membres de l’equip d’Egueiro
van realitzar caminades de més de 30 km entre els centres
de Masia Santa Agnès i Masia Voltes; Masia Voltes i Mas dels
Frares i Mas dels Frares i Cal Bonet. Paral·lelament el personal
d’Egueiro també va poder gaudir de la conducció de la flota de
vehicles clàssics i el 24 de novembre es va fer una sortida entre
tres centres: Masia Voltes, Mas del Frares i Cal Bonet.
Els actes de celebració del 25è aniversari de l’Associació Egueiro tenien encara un parell de dates importants. La primera fou
un dinar que es va realitzar al Santuari de Nostra Senyora de

Loreto on abans de dinar es va fer una missa en memòria de
Rafael Navarro, mestre de forja de l’Associació Egueiro, recentment traspassat.
El darrer acte obert a tota aquella gent que en major o menor
mesura ha col·laborat amb Egueiro al llarg d’aquests anys fou
una jornada de portes obertes feta al Mas dels Frares on s’aplegaren des d’antics pacients rehabilitats que realitzen una vida
normal, fins a proveïdors i amics d’Egueiro que varen conèixer
de primera mà com funciona aquesta CCTT. Per acabar els actes de tardor representants dels departaments d’Acció Social i
Ciutadania i de Justícia a Barcelona visitaren el Mas dels Frares
i l’exposició fotogràfica.

F

ou el 5 de març de 2010 quan el President del Parlament
va recórrer l’exposició, de més de 100 fotografies, que fa un
repàs als 25 anys d’història en aquesta entitat privada que
desenvolupa programes específics de rehabilitació. Benach, que
fou rebut pel President d’Egueiro Jaume Vilanova i pel Director
Mèdic Pere Martí, va reconèixer la feina feta per l’Associació al
llarg d’aquests 25 anys, ajudant a superar als drogodependents i
a les seves famílies el dur tràngol que suposen les addiccions. El
President també va encoratjar a Egueiro a mantenir la seva feina
com a mínim 25 anys més

el President del Parlament visita Egueiro

L

a celebració del 25è aniversari de l’Associació Egueiro var tenir un darrer acte
molt important: la visita a la Comunitat Terapèutica del Mas dels Frares del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach.

La visita de Benach s’afegia a les d’altres càrrecs institucionals
com ara la Consellera de Justícia, Montserrat Tura o el Delegat del
Govern al Camp de Tarragona Xavier Sabaté.

40
34

35

36

34, 35 i 36
Un descans durant la caminada entre els centres dels diferents grups.

42

40
El President del Parlament va visitar el Mas dels Frares el divendres 5 de març. La seva visita
era el darrer acte de celebració del 25è aniversari de l’Associació Egueiro.

37

37
Foto de grup al Santuari de Nostra Senyora de Loreto.
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38

38
Jornada de portes obertes.

41
Ernest Benach va felicitar Egueiro per aquests vint-i-cinc anys de bona feina a favor de la
comunitat i la va convidar a encarar el futur amb confiança.

39

39 Visita dels representants dels departaments d’Acció Social i
Ciutadania i de Justícia de Barcelona.

41

42
Un moment de la visita a les instal·lacions d’Egueiro, parlant amb els usuaris del centre.
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5. Entrevista a Jaume Vilanova, President i Director General de l’Associació Egueiro
“Si no canviem al ritme que ho fa
el col·lectiu amb el qual treballem,
no els podrem ajudar”

E

ls nous reptes de l’associació són fer teràpia familiar a Tarragona i Barcelona des
dels primers mesos de tractament, atendre
a malalts de SIDA i oferir un nou servei de centre
de dia també a Tarragona.
La primera pregunta és gairebé obligada. Com
valora la celebració dels actes del 25è aniversari
de l’Associació?
Quan fa un any vàrem començar a organitzar els
actes de celebració teníem dubtes de quin resultat obtindríem. Avui no puc més que valorar de forma molt positiva tant els actes
organitzats com la resposta obtinguda per
part de tothom, pacients, professionals,
administració, amics....
Quins han estat els actes més emotius des del seu punt de vista?
Tots han estat preparats amb
moltes ganes i cadascun ha tingut quelcom d’especial. A nivell
institucional les visites a l’Exposició
fotogràfica al Mas dels Frares del Molt
Honorable President del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach, de l‘Honorable Consellera de Justícia, Montserrat
Tura i del Delegat del Govern al Camp
de Tarragona, Xavier Sabaté, sens dubte
van tenir per nosaltres un impacte emocional fort. Pel que fa als actes de caràcter més intern jo destacaria el record que
vàrem tenir tots plegats al Santuari de Loreto
per a totes aquelles persones que ens han deixat
durant tots els nostres anys d’activitat.
El reconeixement de les institucions i del sector
ha estat notori. Quina interpretació en fa?
18

Ho interpreto amb sincer agraïment i al mateix
temps amb molta responsabilitat. Agraïment pel
reconeixement que ha representat la feina feta
fins avui per tots els que formem i han format
part d’Egueiro, desenvolupant una tasca que
mai ha estat ni serà fàcil. D’altra banda amb la
responsabilitat que representa, per a mi com a
Director d’Egueiro i per a tots els que en formen
part, per continuar amb un òptim nivell de treball
i professionalització intentant donar cada dia una
alta qualitat de servei als col·lectius de drogodependents.

“Hem recorregut un llarg camí
amb les Administracions
però encara ens queda un bon
tros per fer”

“La Coordinadora de CCTT,
Pisos de reinserció i Centres de
Dia de Catalunya està donant
mot bons resultats”
pel que fa a tractaments i actualitzacions en tots
els ordres. El col·lectiu amb el que treballem canvia i nosaltres hem d’anar canviant amb ells ja que
si no ho fem no els podrem ajudar. Ens mantenim
sempre oberts a poder oferir un servei adaptat a
les necessitats actuals i a les que puguin sorgir
en un futur. Aquests 25 anys ens han servit per
mirar enrere i veure la feina feta però ens serveixen també per mirar endavant i constatar, amb
il·lusió, que encara tenim moltes coses a fer, que
tenim futur i que tenim força per arribar-hi. I en
això estem tots els que formem part d’Egueiro.

“Ens mantenim sempre oberts
a poder oferir un servei adaptat a
les necessitats actuals i a les que
puguin sortir en un futur”

Com ha canviat el sector de les CCTT en aquest
temps?

Pot entrar en més detall sobre les futures accions
que endegarà Egueiro?

El sector, al igual que el col·lectiu amb el qual
treballem, ha canviat molt aquest anys. Les CCTT,
juntament amb el suport de l’ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania, hem estat
treballant per poder donar una millor qualitat en
el serveis que oferim i al mateix temps, des del
diàleg i el pacte, poder configurar una cartera de
serveis equiparable a totes les CCTT. Hem recorregut un camí, que qualifico de satisfactori, però
encara ens queda un bon tros per fer. I el farem
plegats des de la Coordinadora de CCTT, Pisos de
reinserció i Centres de Dia de Catalunya que tants
bons resultats ens està donant fins ara.

En primer lloc, i com a complement al tractament
que realitzem en el nostres programes de drogodependències, iniciarem en breu l’oferiment a les
famílies de la possibilitat de realitzar teràpia familiar des dels primers mesos de tractament, aquest
servei s’oferirà a les ciutats de Tarragona i Barcelona. En segon lloc, gràcies a la col·laboració de l’Arquebisbat de Tarragona amb el qual vam arribar a
un acord per a la utilització de l’antiga casa rectoral
del poble de l’Albà, voldríem disposar aquest mateix any d’un recurs d’atenció a malalts de SIDA. I
finalment, en tercer lloc, voldríem donar pas a una
tasca diferent a les que venim fent fins ara des de
les CCTT, i en aquest sentit estem treballant per
poder oferir a la ciutat de Tarragona un Centre de
Dia que pugui donar, amb el recolzament de tota
la nostra experiència d’aquest 25 anys i de tota la
infraestructura d’Egueiro, aquest nou servei.

Quins són els plans de futur de l’Associació?
Des de ja fa anys Egueiro té molt clar que el seu
futur passa per fugir de les postures inamovibles
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6.

Entrevista a Pere Martí, Director Mèdic de l’Associació Egueiro

7. L’equip de professionals d’Egueiro

“La participació dels usuaris en els actes
del 25è aniversari ha estat magnífica”
Terapèuticament, como ho han enfocat?
Algunes activitats han estat limitades segons
les fases de tractament i no tothom ha pogut
participar on volia, però gairebé tothom ha
participat en alguna activitat. Ha estat un gran
esforç per part de tots, ja que s’han mobilitzat
molts usuaris entre els diferents centres, amb
la implicació de desplaçaments i temps que
això comporta, també el fet de compaginar la
il·lusió i les ganes de participar dels usuaris
amb els criteris estrictament terapèutics, en la
idoneïtat de la participació, l’adequar les activitats al nivell dels usuaris, dels centres, al seu
estat de tractament,...

P

el Director Mèdic d’Egueiro, l’Associació ha d’estar permanentment pensant
en les problemàtiques lligades a les
addiccions i estudiant, juntament amb l’Administració i d’altres actors competents, les possibilitats reals per a donar-hi resposta.
Quin ha estat el grau de participació del usuaris en les celebracions del 25è aniversari i
com la valora?
Els usuaris han participat en tot tipus d’actes:
competicions esportives entre centres, activitats culturals, sortides amb els cotxes antics,
el Camí de Sant Jaume, concurs de Sing-star,
Jocs florals, concurs de pessebres, etc. Per a
nosaltres la participació dels usuaris en els actes del 25è aniversari ha estat magnífica.

“Mesos després de les jornades
encara hi ha gent
que ens fa referència pels
temes abordats”
20

Hi ha hagut un parell de jornades tècniques
molt interessants. Una sobre mesures penals
alternatives i una segona sobre CCTT. Quines
conclusions n’extreu de cadascuna?
Les jornades han estat un gran èxit per
Egueiro. Mesos després, encara hi ha gent
que ens fa referència, no solament pel fet de
l’aniversari d’Egueiro, sinó pels temes abordats. Organitzar unes jornades representa un
repte molt important per a qualsevol entitat i
demostra la capacitat organitzativa, les ganes
de donar-se a conèixer i l’esperit de compartir experiències amb altres entitats. La presència de les personalitats que van intervenir
en les jornades, l‘alt grau de participació que
es va assolir, la difusió en els mitjans de comunicació i la repercussió que va comportar,
a posteriori, en els diferents àmbits de treball
(Justícia, ICASS, CAS,...), ens mostren que
vàrem encertar en el plantejament d’unes
qüestions vives i actuals, i que els diferents
convidats a les diferents taules van exposar
adequadament els seus punts de vista, creant el clima necessari per al posterior diàleg
entre els assistents.

“Egueiro és una entitat viva,
connectada amb la realitat
i prou àgil per adaptar-se
als canvis”

El veritable valor d’Egueiro és el seu equip humà. Està format per prop de
50 professionals de perfils tan diversos com metges, psicòlegs, educadors
socials, treballadors socials, mestres de taller, etc.

Els seus plans de futur passen per ampliar
serveis: Centre de dia, teràpia familiar i tractament amb malalts de SIDA, què els ha fet prendre aqueta decisió
Egueiro ha intentat sempre ser una entitat
viva. Això vol dir estar connectada amb la realitat que l‘envolta i ser prou àgil per adaptar-se
als canvis necessaris per oferir a la societat
una resposta a les noves necessitats. En el seu
moment va ser el programa d’alcoholisme, el
tractament amb metadona als centres, l’adequació de programes específics per usuaris
cocaïnòmans, les mesures penals alternatives, el programa de patologia dual...
En tot moment estem fent, juntament amb
altres entitats i amb l’Administració, un estudi de les necessitats de la societat i de les
nostres possibilitats per donar-hi respostes.
El camp del tractament de les addiccions és
molt gran, no només el tractament en comunitat terapèutica, també s’ha de pensar en les
famílies dels usuaris, els usuaris que encara
estan en actiu, els usuaris amb complicacions
secundàries al consum de drogues com pot
ser la SIDA,...
Egueiro està permanentment pensant en
aquestes problemàtiques i estudiant les
nostres possibilitats reals per a donar-hi resposta. Cal pensar que la nostra infraestructura humana és limitada i hem de ser realistes i plantejar els nous programes quan
estiguem segurs de poder-los oferir amb
garanties d’èxit.

Ells, junt amb els pacients, han estat els artífexs d’aquests 25 anys.
Us presentem l’equip de direcció de l’Associació del que depenen la resta
de professionals d’Egueiro.

Jaume Vilanova
President i Director General

Pere Martí
Director mèdic

Juan Marín
Director d’Infraestructures

Cristian Gil
Adjunt al Director General.
Responsable de compres
d’alimentació i relacions
laborals

Alberto Navarro
Adjunt al Director General.
Responsable de Judicials i
Treballador Social

Daniel Rodríguez
Director d’obres i
manteniment

Silvia Sendròs
Responsable d’ingressos
i administració

Nuria Serra
Responsable d’intendència
i adeqüació de centres

Antonio Gonzalo
Director de Masia Voltes

Silvia Cuadra
Directora de Masia
Santa Agnès

Consuelo Uroz
Directora de Mas dels
Frares

Enrique Coratolo
Director de Cal Bonet

Mari Carmen Castellano
Directora de Torreblanca

Justo Manzaneda
Cap de Coordinadors
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8. TRADUCCIONES

1. Opinión
A todos, gracias por ayudarnos
Es un placer y un orgullo para mí haceros llegar una
breve memoria que recoge parte de los actos que
nuestra Asociación ha hecho para celebrar su 25º aniversario. Muchos de vosotros ya los conoceréis puesto
que habréis participado en alguna actividad, gracias por
vuestra colaboración. Otros conoceréis por primera vez
quién somos y qué hacemos; para éstos esperamos
que os sirva para conocer mejor Egueiro y, por extensión, todas las Comunidades Terapéuticas.
Me corresponde a mí agradecer a todos los que han
hecho posible que Egueiro llegue al cuarto de siglo de
vida. A José Julián García Durán, nuestro fundador,
que fue suficientemente valiente como para, 25 años
atrás, ayudar a despertar a aquellos que habían caído
en la pesadilla de la droga. A las administraciones, con
las que hemos establecido una relación profesional no
siempre fácil pero que año tras año se hace más fluida
i estrecha. Al Arzobispado de Tarragona, siempre atento
a nuestras necesidades y dudas. A los alcaldes de los
municipios en los que tenemos nuestras casas y pisos.
A todos los hombres y mujeres que han trabajado en
Egueiro y que han hecho de este proyecto algo más que
su trabajo y por último, pero sin duda lo más importante,
a los usuarios de la Asociación.
También, de una manera muy especial, mi más sincero
agradecimiento a la Comunidad Rogacionista de Tarragona, con los padres Mario, Matteo y Alex, y a todo el
personal que allí trabaja y que siempre, desde la disponibilidad más absoluta y el afecto constante, nos hacen
sentir como en casa apoyando cualquier actividad o
necesidad que podamos tener. Pero mi agradecimiento
más importante debe ser para todas las personas y, por
extensión a sus familias, que han confiado en nosotros
para dejar atrás su enfermedad. A todos, gracias por
vuestra ayuda. Sois una parte muy importante de Egueiro y formáis parte de nuestros 25 años de historia.
Jaume Vilanova i García
Presidente y Director General de la Asociación Egueiro
................................................................................
3. Breve historia de Egueiro
La Asociación Egueiro es una entidad privada que desarrolla programas específicos de rehabilitación para
personas drogodependientes. Egueiro forma parte de
22

la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències impulsada
por la Generalitat de Catalunya y colabora tanto con el
Departament d’Acció Social i Ciutadania a través del
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
como con el Departament de Justícia a través de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil.
La Asociación Egueiro (cuyo significado es “yo despierto” en griego clásico) fue creada en 1984 por
José Julián García Durán en la Comunidad Autónoma
de La Rioja. García Durán fundó el primer centro en el
municipio de El Villar para ayudar a todos aquellos jóvenes que, a causa del consumo de distintas drogas
pero principalmente la heroína, se habían convertido
en drogodependientes. En ese momento la respuesta
de las administraciones ante el tratamiento no era tan
activa como ahora y determinados colectivos aplicaban
terapias que el propio García Durán conoció de primera
mano y que no le parecían las más indicadas por el trato
que recibían tanto el paciente como su familia.
En 1985, Egueiro consiguió su actual estatuto legal y
durante 4 años desarrolló su actividad terapéutica en
El Villar. El siguiente paso de la asociación fue llegar a
tierras catalanas, así en 1989 empezó su actividad en
Catalunya donde a día de hoy gestiona, en las comarcas de Tarragona y Lleida, cuatro masías que actúan
como comunidades terapéuticas (CCTT) y también tres
pisos tutelados en los que los pacientes finalizan los
tratamientos de rehabilitación. Su equipo humano, verdadero valor de Egueiro, está formado por cerca de 50
profesionales de perfiles tan diversos como médicos,
psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales,
maestros de taller, etc. En total trata habitualmente cerca de 190 personas en estancias que van de los 6 a
los 18 meses.
Los programas de la Asociación Egueiro están destinados a usuarios con criterios de dependencia a una o
varias sustancias (heroína, cocaína, opiáceos, alcohol,
etc.) que no han mantenido una abstinencia de tratamiento ambulatorio y a los que les hace falta, en primer
lugar, un periodo de aislamiento y contención y luego
capacitarlos de recursos personales para la integración
en su medio social, familiar y laboral. La Asociación
también trabaja con personas con problemas de marginación social y problemáticas psiquiátricas añadidas
a la problemática toxicómana y es también una de las
entidades de referencia en Catalunya en programas de
medidas penales alternativas.

Más allá de la estrecha colaboración con la distintas
Administraciones, con las que se han firmado distintos
convenios plurianuales, la Asociación Egueiro también
ha colaborado en la profesionalización de su sector participando activamente en las iniciativas conjuntas entre
asociaciones como son la celebración de jornadas y
encuentros sectoriales, la creación de una Coordinador
de CCTT y Pisos o la redacción de documentos como
manuales de buenas prácticas en las CCTT.
................................................................................
4. Un 25º aniversario lleno de actos
El 25º aniversario de la Asociación Egueiro ha estado
lleno de celebraciones. Se creó una Comisión para dar
a conocer Egueiro a todo el mundo y también para que
todos los miembros de la asociación, ya fueran usuarios, colaboradores, antiguos pacientes y familiares,
pudieran hacer suyo este hito.
Por este motivo a lo largo de 2009 se han llevado a
cabo más de 20 actividades distintas dirigidas a todos
los públicos, tanto internos como externos, ligados de
alguna manera a nuestra asociación. Un sinfín de viajes, jornadas, concursos, exposiciones, actividades deportivas y culturales, caminatas y actos institucionales
han servido tanto para confirmar el buen quehacer de
Egueiro a lo largo de este cuarto de siglo como para
consolidar la base para el futuro de la Asociación. En las
páginas siguientes os daremos cuenta de todos ellos.
Invierno 2009
Año JubilAR de San Fructuoso
Los primeros meses de 2009 fueron los de preparación
del grueso de los actos para el 25 aniversario y en los
que hubo un menor número de celebraciones y en los
que se trabajó más de forma interna. Seguramente el
más destacado, junto al inicio, en febrero, de la liga de
tenis de mesa entre los centros, fue la celebración del
año Jubilar de San Fructuoso.
Un buen número de miembros de la Asociación Egueiro
recibieron el Jubileo después de peregrinar comunitariamente por distintos puntos de Tarragona como el
anfiteatro, la Catedral o la Capilla de San Pablo del Seminario. Los “peregrinos” de Egueiro, todos ellos con su
correspondiente pañuelo verde al cuello, recibieron su
jubileo el 22 de Enero de 2009.

Lo hicieron sólo un día después que diez obispos catalanes,
presidios por el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume
Pujol, celebrasen en el anfiteatro romano de Tarragona, el
1750º aniversario del martirio de San Fructuoso, obispo, y
de sus dos diáconos, San Augurio y San Elogio.
Como hemos comentado también en febrero arrancaba, en las 4 masías, el campeonato de tenis de mesa.
Tras 10 jornadas, la gran final si celebraría en Mayo
en el comedor del Mas dels Frares. Los dos finalistas
fueron el equipo del centro de Torreblanca y el equipo
formado por personal de Egueiro, siendo estos últimos
los ganadores.
Primavera 2009
Rallys, jornadas institucionales y una exposición fotográfica
Entre Abril y Junio se condensaron algunas de las celebraciones más interesantes y emotivas del 25º aniversario de la Asociación Egueiro. Por un lado otra partida
de peregrinos completaron, a mediados de Abril, el tramo final del camino de Santiago desde Orense (Camino
Sanabrés) llevando el espíritu de los 25 años de Egueiro
a la Catedral de Santiago de Compostela.
Pero ha habido tres actividades destacadas durante el
segundo trimestre del año: la carrera de coches antiguos entre Valls y Riaza (Segovia), la jornada organizada junto al Departament de Justícia sobre Medidas
Penales Alternativas y Comunidades Terapéuticas y la
inauguración de una exposición fotográfica, sita en la
masía Mas dels Frares, que, a lo largo de más de 100
fotografías, hacía un recorrido por los 25 años de la
Asociación y que tuvo ilustres visitantes a lo largo de
todos los meses de celebraciones.
Un rally con coches antiguos
Del 11 al 17 de Mayo diez vehículos antiguos, algunos
con más de 50 años pero en perfecto estado, cruzaron
tres comunidades autónomas en la ruta que los llevó
desde Valls a Riaza (Segovia). La mayoría de los coches eran poco más que chatarra hasta que llegaron a
las manos de los usuarios y los mecánicos de Egueiro,
los cuales, tras muchas horas de trabajo y esfuerzo, los
convirtieron en piezas de coleccionista. Unos coches
antiguos que rodaron perfectamente por las carreteras
comarcales de 4 provincias españolas haciendo más de
1.000 kilómetros. El excelente estado de los vehículos

lo demuestra el hecho que muchos de estos coches han
participado en anuncios y películas ambientadas en los
años 60 y 70.
La expedición visitó los antiguos pueblos dónde nacieron, hace 25 años, los primeros centros de Egueiro; un
reencuentro con nuestras raíces en el que hasta pudimos pernoctar en un antiguo centro de Egueiro en
el pueblo de La Cuesta (Soria), hoy convertido en casa
rural.
Riaza era el punto de llegada, un pueblo conocido por
nosotros puesto que ha sido lugar de destino de distintas salidas terapéuticas durante estos años, y una
vez allí en la plaza del pueblo y siendo recibidos por
las autoridades, la batería de vehículos despertó un
gran interés a toda la gente del pueblo y de la provincia que se desplazaron a ver su perfecto estado y
funcionamiento.
El reconocimiento de una Consellera
La primera semana de Junio se iniciaba con uno de
los actos más importantes del 25º aniversario de la
Asociación Egueiro. Una jornada institucional de primer
nivel dedicada a cómo mejorar el entendimiento entre
las Comunidades Terapéuticas y las Administraciones
de Justicia a la hora de ejecutar medidas penales alternativas para aquellas personas que sufren algún tipo
de adicción y que han cometido una falta o delito leve
o menos leve.
En la sede de Tarragona de Caixafòrum y a lo largo de
una mañana, distintos expertos del ámbito de la Justicia (Jueces y Fiscales), del mundo de la abogacía, de
los centros derivadores y de los profesionales de las
Comunidades Terapéuticas, hablaron sobre distintos
temas como de qué manera se puede compatibilizar
dentro de una comunidad terapéutica el cumplimiento
de una medida penal alternativa y un tratamiento de
desintoxicación, la evolución terapéutica del penado en
una comunidad o la credibilidad que pueden tener las
medidas penales alternativas en nuestra sociedad.
La clausura de la jornada, que tuvo lugar el 4 de junio,
fue a cargo de la Honorable Sra. Montserrat Tura, Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que,
además de felicitar a Egueiro por el trabajo hecho en
estos 25 años, agradeció a la asociación su implicación
al participar en el programa de medidas penales alternativas. La Consellera dijo que estas medidas pueden
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convertirse en la verdadera alternativa gracias a que
combina el tratamiento de deshabituación de drogas
con el cumplimiento de determinadas penas fuera de
la prisión.
Una exposición, memoria de los 25 años
El mes de Junio aún nos deparaba una última celebración antes del paréntesis estival. La inauguración de
una exposición fotográfica formada por más de 100
instantáneas que reflejaban la evolución de la Asociación Egueiro y su vínculo con las drogadicciones a lo
largo del último cuarto de siglo.
Las paredes de uno de los talleres de la masía Mas
dels Frares se hicieron eco de algunos de los momentos
más intensos en la historia de Egueiro. Por un lado los
orígenes: la decisión de José Julián García Durán, en
1984, de iniciar actividades en el centro de El Villar, en
La Rioja, las primeras fotografías, las primeras facturas
que muestran penurias económicas y los primeros recortes de prensa con un trato periodístico que hoy nos
parecería poco menos que extraño.
Por otro lado la llegada a Catalunya, en 1988, y su progresivo crecimiento entre 1988 i 1995 con la creación
de Masía 1, Masía 2, Masía 3 y la recuperación de Mas
dels Frares, inaugurado en 1991 por el President Jordi
Pujol y el inicio de actividad en Torreblanca, el centro
que Egueiro gestiona cerca de Ponts, en la provincia
de Lleida.
En el tramo medio de la historia de la asociación, 1.996,
se efectúa la instauración de programas de alcohol y de
menores; el proceso de modernización, en el año 2000,
con la formación de la Coordinadora de Comunidades
Terapéuticas en el año 2008.
La apuesta decidida de las administraciones con la
firma de convenios plurianuales, en el 2003, también
aparece, así como la creación, en 2005, de los grupos
de trabajo y de pisos tutelados; así hasta llegar a 2008
con la oficialización de la Coordinadora de CCTT y Pisos,
la creación de programas de seguimiento ambulatorio,
la oficina de atención y seguimiento en Tarragona, etc.
El 17 de Junio fue la fecha de la inauguración de la exposición en el Mas dels Frares. El encargado de hacerlo
fue Jordi Tous, Director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya en Tarragona.
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Verano 2009
Un verano lleno de visitas a la exposición
Tras la inauguración en verano, por el Mas dels Frares,
situado en el municipio tarraconense de La Febró, cerca
de lo que había sido el cuartel de los Castillejos, pasaron altos cargos de la Generalitat como la Honorable
Consellera de Justícia, Montserrat Tura, el Delegat del
Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Xavier
Sabaté, el Secretari General de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justicia Juvenil, Albert Batlle y también
otros cargos territoriales de los departamentos de Justícia i de Acció Social i Ciutadania que visitaron la exposición en otoño. Los alcaldes de los municipios cercanos como La Febró, Prades, Capafons y Cornudella de
Montsant también la visitaron.
Todos los que pasaron por la exposición reconocieron
el trabajo hecho por la Asociación Egueiro a lo largo de
este cuarto de siglo y la animaron a seguir ayudando a
todas aquellas personas, y también a las familias, que
quieren dejar la drogodependencia.
Hubo dos visitas que fueron especialmente emotivas;
nos referimos a la de la Consellera de Justícia, Montserrat Tura y la del Delegat del Govern al Camp de Tarragona, Xavier Sabaté.
La Consellera Tura recordó que la relación entre Egueiro
y el Departament de Justícia se remonta a 1994 cuando
la Asociación recibió a la primera persona que debía
cumplir una medida penal alternativa. Tura remarcó que
ese momento abría un nuevo camino: el que supone
trabajar la responsabilidad del adicto desde la obligatoriedad de la pena. La Consellera también reconoció que
Egueiro es una de las instituciones de referencia a la
hora de tratar a personas con medidas penales alternativas en el tratamiento de toxicomanías. La visita finalizó
con una charla muy distendida de más de una hora con
los usuarios del centro y sentados todos en un circulo
en el comedor del Mas.
La visita del Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona, Xavier Sabaté, fue también muy interesante. Sabaté, que ya conocía Egueiro y
su trabajo, remarcó y reconoció el buen quehacer de la
Asociación pero también dijo que tenía que continuar
puesto que es tanto un servicio de salud como un servicio social y un ejemplo para conseguir la reinserción
social, familiar y laboral de las personas con drogode-

pendencias. El Delegat felicitó a Egueiro por lo hecho
pero sobre todo por lo que hará: construir un mundo
más justo, solidario y sano.
Más allá de los actos institucionales, los meses de
verano se cerraron con un apasionante jornada de
futbol entre los distintos equipos del centro realizado en la flamante nueva pista de futbol de Mas dels
Frares, y también con la disputa de la final de la liga
de Bitlles Catalanes ganada por el equipo del Mas
dels Frares.
Otoño 2009
Un otoño lleno de actividades
Con la llegada de los meses de otoño, el 25º aniversario
de la Asociación Egueiro afrontaba una recta final con
una agenda cargada de actividades y dirigida tanto a
los usuarios como a todos sus otros públicos, internos
y externos.
A mediados de octubre se volvió a celebrar una jornada
técnica en la sede tarraconense de Caixafòrum. En este
caso se trató de un encuentro que quería aportar luz a
las relaciones entre las Comunidades Terapéuticas y la
Xarxa Pública d’Atenció a les Drogodependències (XAD)
creada ya hace más de 20 años.
El tema es muy importante no sólo por la nueva tipología
de adicciones y los servicios que requieren sino porqué
actualmente en Catalunya hay 11 entidades agrupadas
en una coordinadora que gestiona servicios de Comunidad Terapéutica (CCTT), Pisos de Reinserción y Centros
de Día para drogodependientes, todos ellos integrados
en la Xarxa Pública de Catalunya (XAD). Estas entidades
tienen más de 60.000 usuarios y trabajan más de 1.000
profesionales. El objetivo de la jornada era poder hablar
abiertamente de las dificultades de las relaciones con la
XAD para mejorar la atención a los usuarios.
La jornada, inaugurada por Jordi Tous, Director de los
Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en Tarragona
(por delegación de la Honorable Consellera d’Acció Social i Ciutadania) y clausurada por el Delegat de Govern
de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona,
Xavier Sabaté, también sirvió para que el resto de CCTT
felicitasen a Egueiro por el trabajo hecho a lo largo de
estos 25 años.

Comida en el Santuario de Loreto y Jornada
de puertas abiertas
Durante los meses de Octubre y Noviembre se celebraron también tres caminatas entre los distintos centros. Un grupo de usuarios, y también miembros del
equipo Egueiro, realizaron caminatas de más de 30
km entre los centros de Masia Santa Agnès y Masia
Voltes; Masia Voltes y Mas dels Frares y Mas dels Frares y Cal Bonet. Paralelamente el personal de Egueiro
pudo disfrutar de la conducción de la flota de vehículos clásicos y el 24 de Noviembre se hizo una salida
entre tres centros: Masia Voltes, Mas dels Frares y Cal
Bonet.
Los actos de celebración del 25º aniversario de la Asociación Egueiro tenían todavía un par de fechas importantes. La primera fue una comida que se realizó en
el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en Tarragona, antes de la comida se hizo una misa en memoria
de Rafael Navarro, maestro de forja de la Asociación
Egueiro, recientemente traspasado.
El último acto abierto a todas aquellas personas que en
mayor o menor medida han colaborado con Egueiro a lo
largo de estos años, fue una jornada de puertas abiertas
en el Mas dels Frares en la que se encontraron desde
antiguos pacientes ya rehabilitados y que realizan una
vida normal, hasta proveedores y amigos de Egueiro
que conocieron de primera mano como funciona esta
CCTT. Para acabar los actos de otoño representantes
de los departamentos de Acció Social i Ciutadania y de
Justícia a Barcelona visitaron el Mas dels Frares i la
exposición fotográfica.
Invierno 2010
el President del Parlament Visita Egueiro
La celebración del 25º aniversario de la Asociación
Egueiro tuvo un último acto muy importante: la visita a
la Comunidad Terapéutica de Mas dels Frares del Molt
Honorable President del Parlament de Catalunya, Ernest
Benach.
Fue el 5 de Marzo de 2.010 cuando el President del
Parlament recorrió la exposición, de más de 100 fotografías y que hace un repaso a los 25 años de historia de esta entidad privada que desarrolla programas
específicos de rehabilitación. Benach, que fue recibido

por el Presidente de Egueiro, Jaume Vilanova, i por el
Director Médico, Pere Martí, reconoció el trabajo hecho
por la asociación a lo largo de estos 25 años, ayudando
a superar a los drogodependientes y a sus familias el
duro trance que suponen las adicciones. El President
también animó a Egueiro a mantener su trabajo por lo
menos veinticinco años más.

recuerdo que tuvimos en el Santuario de Loreto para
todas aquellas personas que nos han dejado durante
estos años de actividad.
El reconocimiento de las instituciones y del sector
ha sido notorio. ¿Qué interpretación hace?

5. Entrevista a Jaume Vilanova, Presidente y
Director General de la Asociación Egueiro.

Lo interpreto con sincero agradecimiento y al mismo
tiempo con mucha responsabilidad. Agradecimiento por
el reconocimiento que ha representado el trabajo hecho
hasta hoy por todos los que formamos y han formado
parte de Egueiro, desarrollando un trabajo que nunca
ha sido ni será fácil. Por otro lado con la responsabilidad que representa, para mi como Director de Egueiro
y para todos los que formamos parte, para continuar
con un óptimo nivel de trabajo y profesionalización intentando dar cada día una alta calidad de servicio a los
colectivos drogodependientes.

“Si no cambiamos al ritmo que lo hace el colectivo
con el que trabajamos, no les podremos ayudar”

¿Cómo ha cambiado el sector de las CCTT en este
tiempo?

Los nuevos retos de la Asociación son hacer terapia
familiar en Tarragona y Barcelona desde los primeros
meses de tratamiento; atender a enfermos de SIDA y
ofrecer un nuevo servicio de Centro de Día también
en Tarragona.

El sector, al igual que el colectivo con el que trabajamos, ha cambiado mucho en estos años. Las CCTT,
con el apoyo del ICASS del Departament d’Acció Social
i Ciutadania, hemos trabajado para poder dar una mejor calidad en los servicios que ofrecemos y al mismo
tiempo, desde el diálogo y el pacto, configurar una cartera de servicios equiparables a todas las CCTT. Hemos
recorrido largo un camino, que califico de satisfactorio,
pero aún nos queda un buen trecho por recorrer. Y lo
haremos juntos desde la Coordinadora de CCTT, Pisos
de Reinserción y Centros de Día de Catalunya que tan
buenos resultados nos están dando.

La visita de Benach se añadía a la de otros cargos institucionales como la Consellera de Justícia, Montserrat
Tura o el Delegat del Govern al Camp de Tarragona,
Xavier Sabaté.
................................................................................

La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo valora la celebración de los actos del 25º aniversario?
Cuando hace un año empezamos a organizar los actos
de celebración teníamos dudas sobre el resultado que
obtendríamos. Hoy no puedo hacer otra cosa que valorarlo de forma muy positiva, tanto los actos organizados
como la respuesta obtenida por parte de todo el mundo,
pacientes, profesionales, administración, amigos..
¿Cuáles han sido los actos más emotivos desde su
punto de vista?
Todos se han preparado con muchas ganas y cada
uno ha tenido algo especial. A nivel institucional las
visitas a la exposición fotográfica del Mas dels Frares
del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, de la Honorable Consellera de
Justícia, Montserrat Tura y del Delegat del Govern de
la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona,
Xavier Sabaté, sin duda tuvieron un impacto emocional fuerte para todos nosotros. En lo que concierne
a los actos de carácter más interno yo destacaría el

¿Cuáles son los planes de futuro para la Asociación?
Desde hace años Egueiro tiene muy claro que su futuro pasa por huir de las posturas inamovibles por
lo que a tratamientos y actualizaciones se refiere. El
colectivo con el que trabajamos cambia y nosotros
debemos cambiar con él porque sino no les podremos ayudar. Nos mantenemos siempre abiertos a
poder ofrecer un servicio adaptado a las necesidades actuales y a las que pueden surgir en un futuro.
Estos 25 años nos han servido para mirar hacía atrás
y ver el trabajo hecho pero nos sirven también para
mirar hacía adelante y constatar, con ilusión, que aún
tenemos muchas cosas por hacer, que tenemos futuro y fuerza para llegar. Y en esto estamos todos los
que formamos parte de Egueiro.
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¿Puede entrar en más detalle sobre las futuras acciones que pondrá en marcha Egueiro?
En primer lugar, y como complemento a nuestros
programas de drogodependencia, muy pronto
ofreceremos a las familias la posibilidad de realizar terapia familiar desde los primeros meses de
tratamiento; este servicio se ofrecerá en Tarragona
y Barcelona. En segundo lugar, gracias a la colaboración del Arzobispado de Tarragona con el que
llegamos a un acuerdo para poder utilizar la antigua
casa rectoral del pueblo del Albà, queremos disponer este mismo año de un recurso de atención
a enfermos de SIDA. Y finalmente, en tercer lugar,
queremos dar paso a un trabajo distinto a los que
hemos ofrecido hasta ahora desde las CCTT, y en
este sentido estamos trabajando para poder ofrecer
en la ciudad de Tarragona un Centro de Día que
pueda dar, con el apoyo de toda nuestra experiencia
de estos 25 años y de toda la infraestructura de
Egueiro, este nuevo servicio.
................................................................................
6. Entrevista a Pere Martí, Director Médico
de la Asociación Egueiro
“La participación de los usuarios en los actos
del 25º aniversario ha sido magnífica”
Para el Director Médico de Egueiro, la Asociación
debe estar permanentemente pensando en las
problemáticas ligadas a las adicciones y estudiando las posibilidades reales para darles respuesta,
junta a la Administración y a otros actores competentes.
¿Cual ha sido el grado de participación de los
usuarios en las celebraciones del 25º aniversario
y como lo valora?

¿Terapéuticamente, como lo han enfocado?
Según la fase de tratamiento en la que se encontraban los usuarios algunas actividades se han limitado
y si bién no todo el mundo ha podido participar en la
actividad que quería sí es cierto que todo el mundo
ha participado en alguna actividad. Ha significado un
gran esfuerzo por parte de todos puesto que se han
movilizado muchos usuarios entre los distintos centros, con la implicación de desplazamientos y tiempo
que esto significa; también el hecho de compaginar
ilusión y ganas de participar de los usuarios con los
criterios estrictamente terapéuticos, en la idoneidad
de la participación, adecuar las actividades al nivel
de los usuarios, de los centros, de su estado en el
tratamiento…
Ha habido un par de jornadas técnicas muy interesantes: una sobre medidas penales alternativas y otra sobre CCTT. ¿Qué conclusiones saca
de cada una?
Las jornadas han sido un éxito rotundo para Egueiro.
Meses después aún hay quién nos lo menciona, no
sólo por el aniversario de Egueiro, si no por los temas
tratados. Organizar unas jornadas representa un reto
muy importante para cualquier entidad y demuestra su
capacidad organizativa, las ganas de darse a conocer
y el espíritu de compartir experiencias con otras entidades. La presencia de las personalidades que intervinieron en las jornadas, el alto grado de participación
que se consiguió, la difusión en los medios de comunicación y la repercusión que comportó, a posteriori,
en los distintos ámbitos de trabajo (Justicia, ICASS,
CAS,…), nos demuestran que acertamos en el planteamiento de unas cuestiones vivas y actuales y que
los invitados a las distintas mesas expusieron adecuadamente sus puntos de vista, creando el clima necesario para el posterior diálogo entre los asistentes.
“Egueiro es una entidad viva, conectada con
la realidad y suficientemente ágil para adaptarse
a los cambios.”

Los usuarios han participado en todo tipo de actos:
competiciones deportivas entre centros, actividades
culturales, salidas en coches antiguos, el Camino de
Santiago, concurso Sing-Star, Juegos Florales, concurso de pesebres, etc. Para nosotros la participación
de los usuarios ha sido magnífica.

Sus planes de futuro pasan por ampliar servicios:
Centros de Día, terapia familiar y tratamiento con
enfermos de SIDA. ¿Qué les ha hecho tomar esta
decisión?

“Meses después de las jornadas aún hay quién
nos hace referencia por los temas tratados.”

Egueiro ha intentado siempre ser una entidad viva.
Esto significa estar conectada con la realidad que nos
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rodea y ser suficientemente ágil para adaptar-se a los
cambios necesarios para ofrecer a la sociedad una
respuesta a las nuevas necesidades. En su momento
fue el programa de alcoholismo, el tratamiento con
metadona en los centros, la adecuación de programas
específicos para usuarios cocainómanos, las medidas
penales alternativas, el programa de patología dual…
Constantemente hacemos, junto a otras entidades y
con la Administración, un estudio de las necesidades
de la sociedad y de nuestras posibilidades para darle
respuestas. El campo del tratamiento de las adicciones es muy grande, no sólo en comunidad terapéutica
si no que también debemos pensar en las familias de
los usuarios que aún están en activo, los usuarios con
complicaciones secundarias al consumo de drogas
como puede ser el SIDA…
Egueiro está permanentemente pensando en estas
problemáticas y estudiando nuestras posibilidades
reales para darles respuesta. Debemos tener en cuenta que nuestra infraestructura humana es limitada y
tenemos que ser realistas y plantear los nuevos programas cuando estemos seguros de poderlos ofrecer
con garantías de éxito.
................................................................................
7. El equipo humano de Egueiro
El verdadero valor de Egueiro es su equipo humano.
Está formado por cerca de 50 profesionales de perfiles
tan diversos como médicos, psicólogos, educadores
sociales, trabajadores sociales, maestros de taller, etc.
Ellos junto con los pacientes han sido los artífices de
estos 25 años.
................................................................................
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