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En aquest primer semestre de l’any 2018
hem realitzat dos fitxatges interessants per
reforçar la plantilla:
Raquel Borrego: integradora social, que va
ser voluntària de l’entitat. La
Raquel reforçarà la tasca
educativa sobretot en el cap
de setmana i dies festius.
Una de les seves missions és
realit-

zar treball individual amb els usuaris del Centre Baldiri.
Marta Camós:

administrativa-comptable, de
llarga experiència en el
camp de l’empresa privada.
Persona amb vocació i implicada en altres ONG i AMPA.
La Marta té com a objectiu
recolzar l’àrea de comptabi-

litat de l’Associació i juntament amb Eduard
Camps, ser un suport clau a la gerència.
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Alba Serrat. Treballadora
social de l’Associació Canaan

Les addiccions s’han
d’entendre des d’una
visió multidisciplinària,
en la que no podem obviar la tasca del treball
social. A les Comunitats
Terapèutiques no només es tracta de realitzar un procés de desintoxicació i deshabituació, sinó que és imprescindible ajudar en la
reconstrucció de la vida
de les persones.

Així doncs, les funcions principals de la treballadora
social a la nostra CT són les següents:

AMPLIACIÓ DE L’EQUIP

treballar l’oci així com
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SOCIAL: Proposar i realitzar alguns tràmits segons les
situacions de cada usuari (grau de discapacitat, grau
de dependència, ajudes assistencials, pisos de protecció oficial, Prestacions de la Seguretat Social, etc.)

JUDICIAL: Revisió i control del tema judicial
(acompanyaments als jutjats, elaboració d’informes,
incapacitacions judicials, etc.
SANITARI: Seguiment de baixes, coordinacions amb
professionals de la sanitat, tràmits d’invalideses permanents, etc.
A part d’això també s’encarrega de realitzar les primeres entrevistes d’usuaris derivats des del CAS (Centres
atenció i seguiment de la xarxa de salut mental), la
coordinació amb els altres treballadors socials, realitzar
la tasca de tutoria individuals i actualment també realitza un taller d'inserció sociolaboral un cop per setmana.
La treballadora social és una peça clau en el nostre
equip multidisciplinari i les seves actuacions poden facilitar molt el dia a dia dels nostres usuaris cap a la seva recuperació.
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Aquest any la Clàudia Cedó i l’equip d’Escenaris especials ens han fet viure
l’experiència de crear un curtmetratge i aproximar-nos així a l’apassionant
món del cinema. Han estat 9 curtmetratges realitzats i interpretats per les
9 Entitats d’Escenaris i orquestrats per diferents directors professionals i
amateurs.
Els usuaris de l’Associació Canaan-Pla de l’estany van decidir explicar una
història ben coneguda: com un grup de gent de poble s’uneix per encarar-se
a un mafiós corrupte que els vol prendre les terres per tal que passi el ferrocarril. Aquest és l’argument de DIEZ MILLONES, un curtmetratge dirigit per
Va ser una tarda Manel Serrat.
divertida que volem
tornar
a
repetir
amb els companys
d’aquesta
entitat
banyolina.
Passada la setmana
santa, per fer baixar els bunyols, els
nois de l’Associació
van jugar un partit
amistós contra l’equip de futbol de
Junts i Endavant.

VENDA DE
CAMISETES DE
L’ASSOCIACIÓ
Hem hagut d’esperar una miqueta
però ja tenim les
noves
camisetes
de Canaan!
Pel mòdic preu de
10 € tindreu una
camiseta
tècnica
ben original amb el
disseny guanyador
del concurs que
vam fer el novembre passat. Us demanem
que
us
animeu a comprarla i en feu difusió!

En la foto podeu veure l’equip d’actors, directors, tècnics i també els professionals de l’Associació el dia de l’estrena a la Factoria d’Arts Escèniques de
Banyoles, el passat divendres 20 d’Abril.
Si voleu saber més sobre aquest projecte, us podeu adreçar a
www.escenarisespecials.com

CONVENI ENTRE ENTITATS
Aquest juny s’ha signat el conveni entre Canaan i el
Consell esportiu Pla de l’Estany amb l’objectiu de
crear un marc de cooperació educativa.
Això permetrà a alguns usuaris de Canaan poder
realitzar pràctiques dins el consell esportiu en activitats esportives de diversa índole. Pels nostres
usuaris aquesta pot ser una porta d’entrada per la
seva formació i inserció social i laboral. En un entorn que fomenta a més els hàbits saludables.
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1a FORMACIÓ EN DROGODEPENDÈNCIES I
PATOLOGIA DUAL
Els dies 17,19 i 20 d’Abril va tenir lloc la 1a formació en drogodependències
i patologia dual que va realitzar l’Associació per a professionals i estudiants
de l’àmbit social en el centre cívic Pla de Palau de Girona. La formació va
comptar amb una vintena de participants que van poder treballar per blocs.
Els docents van ser els mateixos professionals de l’Entitat, els quals van
explicar els conceptes teòrics i pràctics sobre: addiccions i patologia dual.
També es va presentar els diferents serveis de l’Entitat i vam comptar amb
testimonis de persones en tractament que van poder aportar la seva
experiència de vida posant-se a disposició dels participants pels dubtes que
anaven sorgint.
Aquest projecte va sorgir de la iniciativa de Raquel Borrego la qual va voler
posar en pràctica el seu treball final de cicle d’Integració social.
Els participants han valorat molt positivament els docents, el material
entregat i l’espai formatiu motiu pel
qual l’Associació Canaan té pensat
realitzar una segona formació,
aquesta vegada,
a la ciutat de
Banyoles.

I … MÉS TEATRE
En aquest semestre hem gaudit de:
El treball del grup de teatre musical
de l’escola El Galliner, en el qual
participa Laura Becerra (educadora
social de Canaan), va presentar al
teatre de Celrà l’obra “Ets perfecte,
no et suporto”. Una comèdia musical
amena i divertida.

I també hem pogut visitar a la sala
Beckett de BCN, “Una gossa en un
descampat”: una obra autobiogràfica de Clàudia Cedó dirigida per Sergi Belbel que narra la història de superació de la Clàudia quan va haver
de parir el seu fill mort.

NOUS REPTES SOBRE
CAPACITATS JURÍDIQUES
L’Entitat Suport, antiga Fundació Tutelar de les comarques gironines, van
venir a fer-nos una formació sobre
les noves figures jurídiques que sortiran en relació a la Convenció internacional sobre els drets a les persones amb discapacitat que els països
de la UE s’han compromès a implementar. Moltes d’aquestes figures
són una opció per poder treballar la
gestió econòmica de les persones
amb addiccions i les persones amb
discapacitat. I en alguns casos també
són mesures de protecció ampliades
a l’ àmbit sanitari.

SPORT 2 LIVE
Sport2live és el nom
d’un projecte que va
engegar
Eduardo
Torres, un addicte
rehabilitat. Per ell
l’esport va ser part
fonamental de la seva recuperació i per
això va decidir compartir-ho amb comunitats terapèutiques
i professionals del
camp de l’addicció.
Segons explica el
mateix Torres, l’esport ha d’integrar-se
dins el nou estil de
vida que la persona
ha de crear, ja que
ajuda a centrar-se,
permet conèixer-se
millor a un mateix,
millora l’autoestima,
permet relacionar-se
amb altres persones
i és un factor de protecció de cara a futures recaigudes.

I amb aquest objectiu hem iniciat el
projecte de la mà
d’en Jordi, monitor
d’INEF
que
ens
les
acompanya a
sessions que realitzem els dimarts i
dijous. Agraïm també el Club Esportiu
Banyoles que ens
cedeix
les
instal·lacions.

ESPAI DE COMUNICACIÓ DELS MEMBRES DE
CANAAN
EL PROCÉS D’INSERCIÓ LABORAL

Dedicatòria

A CANAAN

pòstuma

L’abstinència als tòxics és fonamental per recuperar la persona
però ha d’anar acompanyat també d’un procés laboral, sobretot,
si la persona es troba en edat
activa.
El procés d’inserció comença al
final de la primera fase al centre
de deshabituació Baldiri on la
persona ja es troba preparada
per iniciar la cerca de feina o per
tornar-se a reincorporar en el
mercat laboral (en cas de trobarse de baixa).
Normalment i en funció de la seEn Pedro s’ha
reincorporat de zelador va situació podran optar per una
a l’IAS
empresa ordinària o un Centre

especial de Treball per aquells
usuaris que tinguin almenys un 33% de grau de discapacitat.

a Anna Logan

Ana… te has marchado tan rápido como se apaga la llama de
una vela, pero para ir a un lugar
sin duda mejor.
Tu alegría y sencillez inundó para siempre nuestras vidas.
Desde el Centro Canaan siem-

Per fer més compatible els horaris laborals amb la teràpia
els usuaris realitzen aquesta segona fase generalment al
pis d’inserció Canaan.

pre te recordaremos.
Hasta siempre Ana!
FRANZ MEBENGA

Aquest pis compta amb 3 places, d’habitacions individuals per tal que els horaris de treball no dificultin més encara la convivència.

I també compten amb una reunió de convivència on poder exposar les dificultats del dia a dia, del
funcionament i les propostes de millora del recurs.
Amb tot l’usuari ha de seguir el seu tractament terapèutic: autonomia, teràpies, taller de prevenció de recaigudes, tutories individuals, tràmits. mentre ho compaginen amb la seva feina.
En un inici l’usuari sol sentir estrès cap a tots aquests canvis però
creiem que és part indispensable per normalitzar la seva situació.
Per altra banda el pas a aquest pis sol comportar nous objectius de
treball psicològic (ja que sorgeixen noves necessitats i interessos) i
també un canvi en el tema de la gestió econòmica que sempre sol
ser un repte pels usuaris i equip de professionals.

Normalment cal remarcar i fer consciència sobre els deutes acumulats i les despeses diàries per evitar que el saldo a final de mes sigui
negatiu.
El retorn o inici d’un lloc de feina és alhora un factor de protecció i
un factor de risc per la persona i la seva addició.
De protecció: perquè implica unes rutines, horaris, relacions socials i
augment de l’autoestima., mentre d’altres però també una situació
de risc perquè una feina dóna lloc a: no controlar moltes situacions
on les substàncies hi són presents com dinars o sopars de feina, En Toni treballant al servei
portar diners a sobre, telèfon, companys que et poden pressionar
de rentaplats de Drissa
per consumir, el consum d’excitants, etc.

