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1  Què és?
El Pla d’acció sobre drogues i addiccions 
de Barcelona 2021-2024 
és el 10è pla de drogues de la ciutat. 

El document explica les accions 
que es faran a Barcelona 
durant aquests quatre anys 
per prevenir i reduir el consum de drogues, 
les addiccions i els seus efectes negatius                                                              
en les persones, les famílies i la societat.

El Pla parla de totes les drogues, 
les il·legals i les legals o socialment acceptades, 
com ara l’alcohol i el tabac.  

També fa referència a l’ús problemàtic 
del joc d’apostes i els videojocs. 

El Pla es divideix en quatre grans línies estratègiques, 
amb els seus objectius i accions:

1. Implicar tota la ciutat en les accions de salut 

2. Promoure la salut i la prevenció 

3. Eliminar els prejudicis associats a l’addicció

4. Promoure la qualitat i la recerca
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2 Qui l’impulsa?
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB),  
escoltant i acordant amb els diferents grups polítics i àrees 
municipals, amb el Departament de Salut de la Generalitat  
de Catalunya, i amb professionals, entitats i persones  
que consumeixen drogues.

4 A qui s’adreça? 
A tota la població de Barcelona.  

3 Per què es fa?
L’Ajuntament i l’ASPB volen que Barcelona sigui  
una ciutat més saludable i amb menys desigualtats  
a partir de les polítiques de drogues. 

Per aconseguir-ho, proposa: 
•  Eliminar els prejudicis associats  

al consum de drogues i les addiccions.
•  Reduir les malalties i la mortalitat  

per consum de drogues.
•  Prevenir situacions d’exclusió social. 
•  Fer complir la normativa. 
•   Prevenir el consum de drogues  

i reduir els seus efectes negatius. 
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5 En quins principis es basa?
Alguns dels principis bàsics del pla són l’equitat, 
la justícia social, la diversitat, la no discriminació 
i la qualitat. 

6 Com s’ha elaborat?
Per defi nir els continguts del Pla 
s’han tingut en compte:

•  Les accions i els objectius del Pla anterior. 

•  La situació actual del consum de drogues a la ciutat. 

•   Les opinions de la població, entitats i institucions, 
i de les persones professionals i usuàries 
de la xarxa d’atenció a les drogodependències. 

•  Les polítiques i els plans de referència 
a escala local, nacional i europea. 
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7  Com s’entén la salut  
en aquest Pla?

Entenem per salut el benestar físic, mental i social,  
i no només l’absència de malalties. 

La salut implica tenir cobertes totes les necessitats  
de les persones: afectives, sanitàries, nutricionals,  
socials i culturals. 

Per tant, la salut de les persones depèn en gran part  
d’elements externs, com l’habitatge,  
l’entorn social i econòmic del barri, l’escola,  
el treball i els serveis públics als quals es té accés.
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8  Punt de partida: 
Estat de la situació actual  

Barcelona ofereix un model d’intervenció complet 
del consum de drogues, que inclou la prevenció, 
el tractament i la reducció de danys.

Accions de prevenció 

•  El 19% de les escoles tenen programes 
de prevenció de consum de drogues.
Aquesta xifra es preveu que augmenti 
quan s’hagin actualitzat els dos programes principals 
per les escoles de secundària. 

•  L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat 
la mesura de govern «Amb la Salut no s’hi juga» 
per prevenir l’addicció al joc d’apostes 
i els efectes negatius en les persones.

•  Prop de 4.500 alumnes de 3er curs d’ESO  
han participat en el programa d’oci saludable 
«De marxa fent esport», el curs 2019-20.

•  El Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD) 
i el CAS Horta-Guinardó estan especialitzats 
en adolescents i joves que consumeixen drogues 
i/o que fan un ús abusiu de les tecnologies, 
sobretot jocs d’apostes o videojocs.
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Accions de tractament i de reducció de danys

•  Tots els districtes de la ciutat tenen, com a mínim,  
un Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)  
a les Drogodependències.

•   L’any 2020, 3.647 persones van començar tractament  
per abús o dependència a les drogues. 
Una gran part dels nous tractaments  
són per consum d’alcohol, seguit de la cocaïna.

•  Tots els CAS tenen programes de reducció de danys. 
Aquests programes ofereixen serveis per reduir  
els problemes de salut, psicològics i socials causats pel 
consum de drogues i faciliten l’accés al tractament.

•  Els programes de reducció de danys  
deriven les persones que consumeixen drogues  
a la resta de xarxa de serveis de salut i socials.  
El 2020 van atendre 3.872 persones.
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•   A més, 8 CAS tenen espais per consumir drogues 
de manera higiènica i supervisada.

•   A la ciutat també hi ha altres serveis que ofereixen 
programes per tractar i reduir els problemes 
relacionats amb el consum de drogues: el Centre de 
Reducció de Danys Robadors i Metzineres.

•    Durant la pandèmia es va obrir un centre pioner
per allotjar i atendre persones 
que consumeixen drogues i no tenen una llar. 
El centre, que es manté en funcionament, 
té una capacitat per a 50 persones.

La pandèmia de la Covid-19  

La COVID-19 ha impactat en tots els àmbits de la vida, 
i també en les persones que consumeixen drogues 
i en els serveis de salut que les atenen.

Durant la pandèmia ha disminuït el consum de drogues 
en espais d’oci (sobretot cocaïna i amfetamines), 
i ha augmentat el consum d’alcohol, 
cànnabis i sedants a la llar.  

Per facilitar l’accés als recursos durant la pandèmia, 
els serveis de tractament han donat també atenció virtual.
A més a més, han fl exibilitzat els tractaments 
per tal de continuar atenent les persones usuàries.
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9  Què fa la ciutat per prevenir 
i reduir el consum de 
drogues i les addiccions?

A continuació es desenvolupen les diferents accions 
del Pla agrupades en 4 grans línies estratègiques i 
10 objectius. 

 Línia estratègica 1 
Implicar tota la ciutat en les accions de salut 

Mesures per dissenyar una estratègia sobre drogues 
comuna a tota la ciutat.

Objectiu 1:
Crear espais saludables lliures de drogues

Com es farà?

•  Aprovar diversos plans territorials 
per prevenir el consum d’alcohol i altres drogues.

•  Identifi car els espais on es consumeixen drogues 
i reformar-los, tenint en compte les necessitats 
del barri. 

•  Fer accions per reduir el consum d’alcohol 
i altres drogues a la via pública, 
amb especial atenció als espais amb més gent.

•  Tenir en compte la realitat de les dones perquè els 
espais d’oci nocturn i festes siguin segurs per a tothom.  
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•  Treballar perquè la llei estatal sobre el joc d’apostes 
tingui en compte els riscos per a la salut pública.

•  Reduir el nombre d’espais de venda i consum d’alcohol.

•  Regular els establiments de joc i apostes a la ciutat.

•  Impulsar el programa ‘Platges sense fum’.

Objectiu 2:
Reduir l’oferta de drogues 
i fer complir la llei sobre publicitat, 
venda i consum d’alcohol i d’altres drogues

Com es farà?

•  Fer complir la llei del tabac.

•  Sancionar les persones que consumeixen drogues 
a l’espai públic i els locals que venen alcohol 
a menors d’edat. 

• Reforçar els controls d’alcoholèmia i tests de drogues.

• Reduir la publicitat d’alcohol en espais públics.

•  Treballar per prohibir o limitar la publicitat 
i el patrocini d’alcohol i joc d’apostes 
en les activitats organitzades per l’Ajuntament.

•  Regular la venda i el consum d’alcohol 
en els equipaments municipals.

•   Crear un Observatori que vetlli 
pels efectes del cànnabis sobre la salut.
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•   Regular els clubs socials de cultiu i consum 
de cànnabis.

•   No subvencionar accions que promoguin el cànnabis.

Objectiu 3:
Millorar els serveis assistencials de la ciutat

Què es farà per millorar l’accés als serveis 
assistencials? 

•    Oferir una atenció integral centrada en les necessitats 
de cada persona a tots els Centres d’Atenció 
i Seguiment a les Drogodependències (CAS) 
(model Barcelona) 

•     Ampliar els recursos de tractament, rehabilitació 
i inclusió social per a persones que tenen, alhora, 
una addicció i una malaltia mental.

•    Donar a conèixer els CAS a la ciutadania. 

•    Assegurar que la primera visita als CAS 
es programa abans de 15 dies 
des que es demana cita.

•    Garantir que les persones que pateixen una crisi 
siguin ateses al CAS de manera immediata.

•    Facilitar que les persones en risc d’exclusió social 
que consumeixen drogues puguin accedir als serveis 
sanitaris i socials i seguir el tractament necessari. 
Amb especial atenció a les dones, 
persones no binàries i migrants.
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•     Facilitar que les persones cuidadores  
que tenen una addicció accedeixin als serveis  
d’atenció a les drogodependències.

•    Promoure que els serveis socials i sanitaris  
derivin les persones amb consum problemàtic  
de drogues als CAS.

Què es farà per millorar l’atenció  
als serveis assistencials? 

•  Implementar el Pla de Seguiment  
Individualitzat (PSI) als CAS. 

•  Oferir el Programa d’Abordatge Integral  
dels casos de Salut Mental i Addiccions  
d’Elevada Complexitat als CAS.

•  Abordar des dels CAS l’atenció  
a altres malalties de les persones usàries.  

•  Promoure l’eliminació de l’hepatitis C.

•  Promoure que els CAS vacunin  
contra les malalties infeccioses.  

•  Incloure la metadona en la recepta electrònica.

•  Impulsar la prescripció infermera als CAS.

•  Incorporar els CAS en el programa ‘Codi risc suïcidi’,  
per prevenir el suïcidi.
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•  Tenir en compte la realitat de les dones  
i del col·lectiu LGTBIQ+ en tots els programes  
de tractament i reducció de danys  
per consum d’alcohol i altres drogues.

•  Crear en els CAS espais d’assistència  
només per a dones i millorar la detecció de casos  
de violència masclista. 

•  Facilitar que les persones en tractament per consum 
d’alcohol i altres drogues estiguin acompanyades  
de la família.

•   Vetllar perquè totes les persones amb trastorn  
per consum de drogues tinguin garantit el tractament  
i la medicació.

•  Seguir oferint l’opció d’atenció telemàtica en els CAS.
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•  Crear unes pautes d’actuació davant de situacions 
conflictives i violentes en els CAS.

•  Crear un programa per a joves atesos  
als programes de reducció de danys dels CAS  
que fa poc temps que consumeixen drogues. 

•  Augmentar el nombre de places per atendre persones  
que inhalen drogues. 

•  Seguir donant suport a les farmàcies que participen  
en els Programes d’Intercanvi de Xeringues.

•  Fer el seguiment de les persones que deixen de fumar  
des de l’atenció primària. 

•   Reduir la prescripció mèdica de sedants  
i pastilles per dormir, que poden ser molt addictius,  
amb especial atenció a les dones.
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Què es farà per millorar la continuïtat  
als serveis assistencials? 

•  Crear un sistema d’informació que permeti  
als equips professionals de diversos serveis  
compartir informació dels pacients. 

•  Facilitar que les persones amb trastorn  
per consum de drogues i malaltia mental  
puguin ser ateses en recursos de salut mental. 

•  Garantir l’ingrés a l’hospital de les persones  
amb trastorn per consum de drogues  
i millorar l’atenció un cop reben l’alta.

•  Crear programes per a persones grans  
amb trastorn per consum de drogues  
i deteriorament cognitiu.

•  Promoure la coordinació dels diferents serveis 
assistencials (prevenció, diagnòstic, tractament 
i rehabilitació) per garantir l’atenció continuada  
de les persones.
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Objectiu 4:
Millorar la coordinació i la col·laboració 
entre els professionals 

Com es farà?

•     Incloure el trastorn per consum de drogues 
en tots els plans i programes de salut mental.

•      Mantenir els Comitès de Salut Mental i Addiccions 
i l’Òrgan Tècnic de Salut Mental i Addiccions 
per coordinar en el territori els serveis i polítiques 
d’adiccions.

•      Facilitar la coordinació entre els CAS 
i la resta de serveis sanitaris de la ciutat, 
sobretot l’atenció primària i les urgències. 

•      Potenciar la coordinació entre l’ASPB i els districtes 
de la ciutat per tractar les necessitats de cada territori. 

•      Formar professionals de l’atenció primària, 
la salut mental, l’àmbit social i la seguretat 
sobre drogues i addiccions, tenint en compte 
la realitat de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+ .

•      Incloure el Programa d’Intercanvi de Xeringues 
en els centres d’atenció primària.

•     Mantenir el treball en xarxa d’entitats i professionals 
d’atenció a persones sense llar.

•     Millorar la coordinació entre els CAS 
i els serveis socials, els centres penitenciaris, 
els serveis d’atenció a la violència masclista, i altres. 
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•      Garantir la derivació d’adolescents i joves 
que consumeixen drogues  
i que puguin necessitar un recurs assistencial.

•      Reforçar la col·laboració entre tots els sectors  
que treballen en la prevenció i el tractament 
de les drogodependències.

•      Donar a conèixer els recursos d’atenció  
a les drogodependències en l’acollida de persones 
immigrants i refugiades.

•      Millorar la coordinació amb la xarxa de serveis  
que atenen les dones que parteixen violència masclista.

•       Afavorir que els recursos de drogodependències 
derivin els agressors al Servei d’Atenció als Homes,  
i a la inversa.

•      Treballar amb l’Àrea d’ecologia urbana per dissenyar 
espais que afavoreixin la salut. 
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 Línia estratègica 2 
Promoure la salut i la prevenció  

Mesures per prevenir el consum d’alcohol i d’altres 
drogues, així com l’ús excessiu de les tecnologies,  
amb una atenció especial als grups d’alt risc: 
infants, adolescents, joves, dones i migrants.

Objectiu 5:
Prevenir el consum de drogues

Com es farà?

•  Incloure en el currículum escolar programes 
per prevenir el consum de tabac, alcohol i cànnabis.                                                          
Es tindran en compte les diferències de gènere 
i la diversitat cultural.

• Continuar oferint el Programa d’habilitats familiars.

•  Incloure programes de benestar emocional 
en els centres educatius de primària i secundària 
de la ciutat. 
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•  Donar a conèixer bones pràctiques i aplicar-les  
en altres centres educatius, amb la col·laboració  
del Consorci d’Educació de Barcelona. 

•  Actualitzar els programes de prevenció  
en el Canal Drogues de la Generalitat de Catalunya  
i en el Plan Nacional sobre Drogas.

•  Assessorar centres educatius, professionals i famílies 
sobre l’addicció a les drogues i a les tecnologies.

•      Fer accions de sensibilització a adolescents i joves  
sobre els riscos de les drogues,  
i donar-los a conèixer opcions d’oci saludable  
a la ciutat.

•       Fer accions per prevenir el consum d’alcohol  
i altres drogues i l’assetjament sexual 
en festes populars i espais d’oci nocturn.

•        Crear un programa per a totes les escoles  
sobre com prevenir l’addicció als jocs d’apostes  
i als videojocs.

•        Crear una guia per a famílies sobre com prevenir  
l’addicció als jocs d’apostes i als videojocs.

•        Sensibilitzar la ciutadania dels danys associats  
al joc d’apostes. 

•        Actualitzar el mapa de recursos en salut mental  
i addiccions.



24

Objectiu 6:
Prevenir el consum de drogues, 
en col·lectius específi cs

Com es farà?

•     Oferir activitats culturals i esportives saludables 
a infants, adolescents i joves dels barris 
més vulnerables. 

•  Fer accions de prevenció per a joves de 16 a 21 anys
als Programes de Formació i Inserció (PFI). 

•  Formar joves en situació de risc per ser monitors 
i monitores de lleure.

•   Crear materials i programes per prevenir el consum 
de drogues, en col·laboració amb entitats juvenils 
i el Consell de Joventut de Barcelona.

•   Impulsar programes comunitaris per prevenir 
el consum d’alcohol. 

•  Elaborar materials preventius relacionats amb el 
consum d’alcohol dirigits a les persones turistes.

•  Crear espais de salut sexual i reproductiva 
per a dones i persones LGTBIQ+  
amb trastorn per consum de drogues.

•   Posar en marxa un programa familiar de prevenció 
per a persones ateses als CAS amb fi lls i fi lles 
de 7 a 12 anys.
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•   Promoure un programa de reducció de danys 
de consum de cànnabis.

•  Formar professionals de Barcelona Activa 
sobre la prevenció del consum de drogues.

•  Implementar a les empreses el programa 
«A la feina, alcohol i drogues 0,0», 
junt amb altres campanyes de sensibilització.

•  Formar professionals de l’educació i el lleure juvenil 
sobre com prevenir l’ús problemàtic del joc d’apostes. 

Objectiu 7:
Prevenir el consum de drogues, 
en persones amb major risc

Com es farà?

•  Mantenir i impulsar el Servei d’Orientació 
sobre Drogues (SOD) per a persones joves 
que consumeixen drogues 
o fan un ús excessiu de les tecnologies. 

•  Promoure els programes «Konsulta’m» 
i «Aquí t’escoltem» d’orientació i acompanyament 
a persones joves i adolescents.

•  Promoure un servei d’atenció, orientació 
i acompanyament a persones joves 
que consumeixen drogues i tenen malaltia mental. 
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•  Potenciar el programa de mesures alternatives  
del SOD, que ofereix una mesura educativa alternativa  
a la sanció administrativa per a les persones menors 
amb denúncia per consum de drogues.

•  Potenciar el programa «A prop Jove» d’inserció social  
i laboral per a persones joves amb problemàtica  
de salut mental. 

•  Reforçar els serveis que ofereix el CAS Horta-Guinardó 
per atendre persones joves  
que consumeixen drogues  
o fan un ús abusiu de les tecnologies.

•  Potenciar els programes «Beveu menys» i «ASSIST»  
als centres d’atenció primària dels barris  
més vulnerables, sobre els problemes de l’alcohol  
i altres drogues en les persones adultes.
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 Línia estratègica 3 
Eliminar els prejudicis associats a l’addicció  

Mesures per donar a conèixer les addiccions, 
millorar la imatge social de les persones 
que consumeixen drogues 
i promoure la seva inclusió social.

Objectiu 8:
Lluitar contra l’estigma del consum de drogues 
i les addiccions

Com es farà?

•  Fer campanyes per explicar 
que les addiccions són una malaltia crònica.

•  Difondre missatges basats en dades objectives 
per trencar falsos mites sobre el consum de drogues. 

•  Treballar amb la ciutadania perquè acceptin 
els serveis i espais per a persones amb problemes 
de drogodependències.

•  Fer accions de dinamització als barris 
per facilitar la relació del veïnat amb les persones 
usuàries dels CAS. 

•  Promoure uns serveis que respectin l’autonomia 
de les persones amb trastorn per consum de drogues,
les seves necessitats, i els seus drets i obligacions. 
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•  Formar professionals de dins i fora la xarxa 
de drogues sobre com trencar l’estigma, 
tenint en compte la realitat de les dones 
i del col·lectiu LGTBIQ+.

•  Incloure preguntes sobre les addiccions 
en les enquestes de salut 
per conèixer la imatge que en té la societat.

•  Investigar sobre l’estigma associat 
al consum de drogues i l’addicció. 

•  Recollir denúncies de missatges discriminatoris
sobre les addiccions. 

•  Incloure una clàusula en els contractes 
de l’Ajuntament de Barcelona 
en contra l’estigma. 

Objectiu 9:
Afavorir la inclusió social 
de les persones que consumeixen drogues 
i/o amb addiccions

Com es farà?

•   Incloure la participació de les persones 
que consumeixen drogues, el seu entorn i les entitats 
a l’hora de defi nir les polítiques municipals. 

•  Donar suport a les associacions i grups d’ajuda mútua
i a les que tenen projectes culturals i d’oci inclusiu 
per a persones amb trastorn per consum de drogues. 
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•  Mantenir els programes esportius per a persones 
usuàries dels CAS. 

•   Fer que les persones ateses a la xarxa  
de drogodependències  
participin en programes de Barcelona Activa. 

•   Reservar el 10% dels pisos d’inclusió social  
i pisos tutelats del Pla de Salut Mental de Barcelona per 
a pacients amb trastorns per consum de drogues  
i malaltia mental. 

•    Mantenir el programa «Housing First»   
i el centre residencial de primera acollida  
per a persones sense llar que consumeixen drogues.

•   Crear centres de dia, pisos de reinserció  
i altres allotjaments per a persones  
que consumeixen drogues i tenen una malaltia mental. 

•   Ampliar les places de centres d’acollida  
per a dones que consumeixen drogues  
i pateixen violència masclista. 

•   Facilitar l’assessorament jurídic i la mediació cultural 
a les persones ateses als CAS.

•   Oferir serveis d’odontologia a persones  
amb trastorn per consum de drogues. 
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 Línia estratègica 4
Promoure la qualitat i la recerca 

Mesures per millorar la qualitat de la xarxa d’atenció 
a les addiccions, a través de la investigació i la formació, 
l’intercanvi de coneixements, 
i el benestar de les persones professionals i usuàries.

Objectiu 10:
Assegurar la qualitat de les accions del Pla 
i fomentar la recerca

Com es farà?

•   Fomentar l’intercanvi d’experiències, 
bones pràctiques i coneixements entre professionals 
de la xarxa de drogodependències.

•   Avaluar les accions del Pla de drogues i addiccions
i dels programes de prevenció i tractament. 

•   Integrar la informació de la xarxa de salut 
i la de la xarxa social.

•   Incorporar la diversitat de gènere 
en el sistema d’informació de drogues de Barcelona,  
i publicar les dades més destacades.

•   Mantenir un sistema de vigilància de drogues 
per detectar el consum de noves substàncies.

•   Promoure la formació continuada de les persones 
professionals que treballen a la xarxa d’atenció 
a les drogodependències.
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•  Conèixer els hàbits i les tendències del consum  
de drogues i de l’ús de les tecnologies  
de les persones estudiants i de la població general.

•   Fer enquestes de satisfacció per conèixer l’opinió  
de les persones professionals i usuàries dels CAS.

•  Conèixer l’impacte del consum d’alcohol i del joc 
d’apostes en la salut de la població. 

•  Crear nous programes de tractament per donar 
resposta a necessitats diverses i no cobertes.

•  Avaluar el programa de reducció de danys d’alcohol  
del centre residencial de primera acollida  
per a persones sense llar i amb addiccions.

•  Mantenir la col·laboració amb institucions  
de referència en la recerca i les drogodependències. 

•  Mantenir les certificacions de qualitat. 
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10  Què pots fer si necessites 
ajuda?

Si tens problemes amb les drogues  
(alcohol, cànnabis, cocaïna, etc.)  
hi ha centres molt a prop teu  
on et poden ajudar.

Als Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) 
t’oferiran el tractament que necessitis.                                           
La família també pot rebre suport i assessorament.

Truca al telèfon 900 900 540  
per saber quin és el centre més proper a casa teva. 

Si ets menor de 21 anys  
o tens fills/filles d’aquesta edat  
que consumeixen drogues  
o fan un ús abusiu de les tecnologies,  
al Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD)  
t’atendran i t’assessoraran. 

Truca al telèfon 93 237 87 56,  
envia un email sod@aspb.cat, 
o demana visita a 
C. Mallorca, 221, 7è 2a. 08008 Barcelona
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11  Centres d’Atenció i 
Seguiment (CAS) a les  
drogodependències
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CAS amb espai de  
consum supervisat 
1. CAS Baluard  
Pl. Blanquerna, 2  
08001 Barcelona 
Tel. 93 342 68 92

2. CAS Sants  
C. Comtes de Bell-lloc, 138, baixos  
08014 Barcelona  
Tel. 93 490 19 40  

3. CAS Sarrià  
C. Dalmases, 76  
08017 Barcelona  
Tel. 93 212 10 75

4. CAS Vall d’Hebron  
Pg. Vall d’Hebron, 119-129  
08035 Barcelona  
Tel. 93 489 38 80

5. CAS Garbivent  
C. Gran de la Sagrera, 179  
08027 Barcelona 
Tel. 93 340 84 58

6. CAS Fòrum  
C. Llull, 410  
08019 Barcelona  
Tel. 93 326 85 61 

7. CAS Lluís Companys  
C. Davant del Portal Nou, s/n  
08003 Barcelona  
Tel. 93 268 47 15

8. CAS Les Corts  
C. Montnegre, 21 
08029 Barcelona  
Tel. 93 439 16 42

CAS sense espai de  
consum supervisat
1. CAS Barceloneta  
Pg. Marítim de la Barceloneta, 25-29  
08003 Barcelona  
Tel. 93 248 31 07

2. CECAS  
C. Banys Nous, 16, 2n 
08002 Barcelona  
Tel. 93 317 78 20

3. Unitat de Conductes 
Addictives.  
Hospital Clínic 
C. Rosselló, 161, planta baixa 
08036 Barcelona  
Tel. 93 227 17 19

4. CAS Gràcia  
C. Mare de Déu del Coll, 41, baixos  
08023 Barcelona  
Tel. 93 218 93 02

5. Unitat de Conductes 
Addictives.  
Hospital de Sant Pau 
Av. Sant Antoni Maria Claret, 167  
08025 Barcelona  
Tel. 93 553 76 65

6. CAS Horta-Guinardó  
C. Sacedón, 18, baixos  
08032 Barcelona  
Tel. 93 407 13 16

7. CAS Nou Barris  
Via Favència, 379, baixos  
08033 Barcelona  
Tel. 93 354 02 19
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Connectem

www.aspb.cat


