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Per què aquest baròmetre?

En els darrers anys hem detectat un increment 
significatiu de les persones amb problemes de 
drogodependències (alcohol, tabac i altres drogues) 
que viuen en residències gestionades pels nostres 
socis. Des d'ACRA creiem que és important crear i 
implementar un programa específic d’intervenció 
per oferir als socis i ajudar a la gestió d'aquesta 
situació. 

Què és una drogodependència?

Hàbit de consum de drogues del que 
no es pot prescindir o és força 
complicat deixar de fer-ho per raons 
de dependència psicològica o, 
inclús, fisiològica.

Motiu del baròmetre



Fitxa tècnica
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Ubicació del centre

Barcelona Girona Tarragona Lleida Terres de L'Ebre

Tipus d’enquesta: online

Període: 12/04/2018 – 27/04/2018

Respostes: 61 residències

Residències ACRA: 446

Respostes sobre total: 13,67%

Univers: 4.266 usuaris

Places total d’entitats ACRA: 29.801
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Problemes derivats

Número d’usuaris amb 
patologia psiquiàtrica major 
(psicosi i/o esquizofrènia) 

derivada de problemes amb 
drogodependències

Número de derivacions 
hospitalàries durant el 2017 
derivades de problemes amb 

drogodependències

Total 67 5

Mitjana 1,10 0,8



El centre compta amb un 
programa propi de prevenció 

de drogues?
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Si no compta amb un, té 
conveni amb el Departament 
o una altra organització amb 
un programa de prevenció?
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El centre disposa d’algun 
protocol si es troba amb un 

problema de consum habitual 
de drogues a l'equipament?
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Conclusions
Només un 4% dels residents tenen una drogodependència “diagnosticada”.

El tabaquisme és el problema principal, que triplica al segon (alcoholisme).

2 de cada 70 residents son fumadors.

Durant 2017, hi ha hagut 5 derivacions hospitalàries per problemes de 

drogodependències.

El 95% dels centres no compta amb programa de prevenció propi, i el 84% 

encara no té cap conveni o programa amb altres organismes. El 79%, però, si 

que té un protocol establert en cas de emergència.
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