
 

NOTA DE PREMSA 

 

 
Projecte Home amplia el Servei d’Addicions a 

Tarragona degut a l’augment de les demandes d’ajuda 
 

  
● El servei ha atès més de 400 persones amb problemes d’addiccions en els 

seus primers dos anys d’existència.  
 

● L’obertura del nou servei compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, a 
través d’un conveni de col·laboració que afavoreix l’extensió de l’ONG arreu 
del territori català amb ampliacions com la del centre de Tarragona. 
 
 

La tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones i Salut Pública de l’Ajuntament de Tarragona, 

Ana Santos; el director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc 

Simón; i la presidenta i director de Projecte Home, Conxita Solé i Oriol Esculies, han 

presentat avui l’ampliació de la seu de Projecte Home a Tarragona. 

L’ONG Projecte Home Catalunya, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, ha rehabilitat una 

àrea de l’Hotel d’Entitats de Tarragona per a esdevenir la seu de l’organització per als propers 

anys. D’aquesta manera es podrà fer front al creixement de la demanda d’ajuda en aquest 

servei que es va posar en marxa a finals de 2013 en un espai més petit del mateix Hotel 

d’Entitats. 

El nou espai permetrà triplicar l’atenció d’usuaris de les comarques tarragonines des de la 

proximitat, ampliar l’equip de professionals i voluntaris, i eixamplar els horaris d’atenció i 

tractament de dilluns a divendres. Aquest servei es coordina conjuntament amb la delegació de 

l’entitat a Tortosa, oberta a finals del passat 2015. 

El perfil: home de mitjana edat en situació d’exclusió social i consumidor de cocaïna o 

alcohol 

Entre les més de 400 persones amb problemes d’addiccions i els seus familiars atesos els 

primers dos anys des de la creació del Servei d’Addiccions a Tarragona, el perfil majoritari és el 

d’un home de mitjana edat amb addicció a la cocaïna o alcohol i que es troba en risc o situació 

d’exclusió social.  

La cocaïna és la substància principal per a un 44% dels usuaris mentre que l’alcohol ho és per 

a un 33%. Segueixen l’heroïna en un 7%, els casos de ludopatia en un 5% i el cànnabis en un 

4%. La mitjana d’edat dels usuaris és de 37 anys i un 91% són homes per només un 9% de 

dones. D’altra banda, un 12% de les persones ateses pateixen patologia dual, és a dir, tenen 

diagnosticat algun trastorn mental afegit a l’addicció. 

 



Amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” 

L’ampliació del Servei d’Atenció de les Addiccions de Tarragona ha estat possible gràcies al 

suport de l’Obra Social “la Caixa” en el marc d’un conveni entre ambdues institucions que 

promou el desplegament de serveis de proximitat de Projecte Home en el conjunt del territori 

català, adreçant-se als casos més severs i amb menys recursos econòmics. 

En aquests dos primers anys a Tarragona, Projecte Home ha comptat també amb el suport 

clau d’altres institucions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, 

l’Ajuntament de Tarragona i la Fundació PortAventura. 

 

Projecte Home Catalunya (www.projectehome.cat) és una ONG catalana creada el 1995 pel 

tractament, la prevenció i la sensibilització de les drogodependències i d'altres conductes 

addictives. En aquest temps, ha atès més de 20.000 persones amb problemes de drogues. 

Exerceix com a ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de 

Nacions Unides.  

Per a més informació contactar amb l’Àrea de Comunicació:  

Jordi Feu. Tel. 932989875 / 619631621 jfeu@projectehome.org 

Andrea Pelayo. Tel. 934044087 apelayo@fundaciolacaixa.org 

 

http://www.projectehome.cat/
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