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Barcelona, 16 abril 2012  

 

El proper dimarts 24 abril de 2012 ABD Associació Benestar i 

Desenvolupament organitza la XVIII edició dels Jocs Florals 

del CAS de Sants a les set de la tarda al Casinet d’Hostafrancs 

de Barcelona.  

 

Els Jocs Florals són un esdeveniment que ja s’ha convertit en tota una tradició en el 

vint anys d’història d’ABD. Les persones participants del Taller d’Activitats del CAS 

de Sants comparteixen amb el públic assistent els relats breus que han elaborat. 

Per a tots i totes aquest dia significa una oportunitat per avançar en el seu procés 

de recuperació de l’addicció a les drogues i/o l’alcohol, i poder treballar, a la 

vegada, la seva part cognitiva, la seva creativitat i els hàbits socials.   

 

Enguany l’acte s’emmarca dins de les activitats que es celebren en motiu de La 

Marató per la Pobresa de TV3. La recaptació provinents de la venda de roses, 

elaborades per les persones usuàries, anirà al comptador perquè ningú es quedi 

fora de joc.  

 

 

El CAS de Sants és un equipament municipal històric dins de la Xarxa d’Atenció a 

les Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. El CAS de Sants 

està gestionat per ABD sota un marc d’atenció personalitzada que cobreix factors 

biològics, psicològics i socials, però també familiars, comunitaris i educatius. Un 

exemple d’aquest treball són els Tallers del CAS on més de 30 persones voluntàries 

desenvolupen activitats que complementen i reforcen la seva recuperació.  

 

ABD som una ONG declarada d’Utilitat Pública que treballem des de la dècada dels 

anys 80 en l’àmbit de les drogodependències i la sida, el desenvolupament de la 

infància i la família, la promoció de l’autonomia de les persones grans i les persones 

amb dependència, la integració de les persones en processos migratoris, la igualtat 

de gènere i la inclusió dels col·lectius més vulnerables i en extrema marginalitat.  

 

 

Per més informació posat en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic 

comunicacio@abd-ong.org o bé al telèfon 932 890 530 (demanar per Eva 

Campabadal)  
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