
 
 
 
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEMÒCRATA (PDeCAT-Unió) SOL·LICITANT 

L’ATURADA DEL CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE LES ADDICCIONS 

(CAS) AL CAP D’OCATA 

 

L’atenció en salut mental en l’àmbit de les addiccions disposa de múltiples serveis adreçats a 

persones consumidores de drogues. L’objectiu és reduir al màxim els problemes de salut física i 

els danys de caire psicosocial que pateixen aquestes persones, així com motivar i facilitar 

l’accés al tractament. 

Per a prestar aquests serveis hi ha diversos dispositius, alguns de tipus ambulatori com els 

centres d’atenció i seguiment a les drogodependències en l’àmbit ambulatori (CAS), altres 

hospitalaris com les unitats hospitalàries de desintoxicació, les unitats de patologia dual, els 

centres de crisis i altres residencials com els centres de dia, els pisos de reinserció i les 

comunitats terapèutiques que depenen del Departament de Benestar Social i Família, encara 

que són autoritzades pel Departament de Salut. 

Els centres d’atenció i seguiment a les Addiccions (CAS) estan destinats a les persones que 

pateixen problemes per l'ús, l'abús o la dependència a totes les drogues. La seva missió és 

dissenyar un programa d'ajuda personalitzat per atendre les persones amb situacions 

problemàtiques de dependència o abús a alguna substància i als seus familiars. El mètode 

d'intervenció cobreix factors biològics, psicològics i socials, però també comunitaris i 

educacionals. L'objectiu és que les persones millorin la seva qualitat de vida i facilitar la seva 

integració social i laboral. 

Al Masnou, més concretament al CAP d’Ocata, es preveu instal·lar-hi un centre d’aquestes 

característiques obviant la situació en la que es troba, enfront de l’Escola Bressol Municipal La 

Barqueta i molt a prop de l’Escola de Primària Marinada. 

El nostre grup, malgrat no estar en desacord amb el servei previst, si que s’oposa a la situació. I 

és per aquest motiu, que el grup municipal del Partit Demòcrata presenta al ple de la 

corporació l’adopció dels següents acords: 



 
 
 
PRIMER. Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la suspensió d’aquest 

servei i establir-ne una nova ubicació. 

SEGON. Crear una comissió de treball formada per tècnics i una representació dels grups polítics 

amb representació municipal per tal d’estudiar una millor ubicació 

TERCER. Convocar a les plataformes veïnals i associacions de veïns d’Ocata per a conèixer les 

necessitats reals d’aquesta zona del municipi. 

QUART. Traslladar les necessitats reals al Departament de Salut per tal que valori la seva 

implantació a mig termini. 

CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

les associacions de veïns i a la plataforma de recollida de signatures d’Ocata, a la direcció dels 

centres escolars la Barqueta i Marinada, així com a l’Associació de Famílies de l’Escola Marinada. 

SISÈ. Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa l’Ajuntament com són 

la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de Twitter i Facebook. 

 

 

El Masnou, 28 de febrer de 2018 

 

Eduard Garcia i Gebani 

Regidor Portaveu del GM Demòcrata PDeCAT-Unió 

Ajuntament del Masnou 

 


