
A la casa, les dues coor-
dinadores, s’encarre-
guen de fer un tracta-

ment personalitzat en 
cadascuna de les perso-
nes que viuen al pis. 

L’objectiu és que la per-
sona agarre un grau de 
maduresa quant a gestió 

de la seua vida, emoci-
ons, responsabilitat, fei-
na, relacions... en defi-

nitiva, que 
puguen arribar 
a ser lliures.  

L’associació Mosaic és 

una entitat sense ànim 

de lucre, destinada a 

l’ajuda en la cura de les 

persones amb addicció i 

que té l’objectiu de faci-

litar la seua reinserció 

social. Es tracta de faci-

litar als malalts un pis 

tutelat on poder viure 

mentre fan la teràpia de 

desintoxicació al cen-

tre Proyecto Hombre 

de Gandia. Tot i que 

aquestes dues entitats 

són independents entre 

si, mantenen certa co-

ordinació, ja que és 

condició indispensable 

que, mentre estiga al 

pis, el pacient reba trac-

tament terapèutic. Bego-

ña Estruch i Silvia Fer-

rer, són dues professio-

nals en el tractament 

d’addiccions que ens 

van rebre en aquest pis 

per a explicar-nos la 

seua labor social.  

La història comença des 

d’un grup de joves, les 

escouts, que arran de la 

seua experiència en la 

ciutat, veuen la necessi-

tat de crear un centre 

per ajudar a persones 

amb problemes d’addic-

ció i que necessiten un 

seguiment i un lloc des 

del qual poder dur a ter-

me programes per a ei-

xir d’aquest món. 

Aquest grup és el que 

meneja als voluntaris i 

aconsegueix crear el que 

seria el primer pis de 

l’associació Mosaic en 

l’any 1992-1993.  

En aquesta primera eta-

pa, els usuaris de Mo-

saic vivien al pis i ana-

ven cada dia al centre de 

desintoxicació Proyecto 

Hombre a València, 

acompanyats pels vo-

luntaris. Després es va 

lluitar perquè obriren un 

Proyecto Hombre ací a 

Gandia per no haver de 

traslladar-los fins allí 

tots els dies, i ho acon-

seguiren.  

Malgrat els progressos, 
l’associació Mosaic va 
haver de tancar les se-

ues portes durant uns 
anys, a causa de la falta 
de finançament.  

Però, fou en 2003 quan 

aquest projecte torna i 
amb més força que mai, 
perquè ara no només 

compta amb voluntaris, 
sinó també amb profes-
sionals especialitzats en 

el tractament de perso-
nes amb problemes 
d’addicció.  
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Com naix la idea d’aquesta associació? 

“L’objectiu és que siguen 

lliures” 
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F I T X A   

T È C N I C A  

• Silvia Ferrer, 44 

anys. Coordina-

dora i professio-

nal de l’associa-

ció Mosaic de 

Gandia.   

• Begoña Estruch 

39 anys.  Coordi-

nadora i professi-

onal de l’associa-

ció Mosaic de 

Gandia 

Silvia Ferrer i Begoña Estruch, coordinadores de Mosaic, 

i Celia Chulià, entrevistadora. Font: Pròpia 
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“La vivienda 

tutelada és com 

un micromón” 

Quina és exactament la vostra tasca? 

A quants pacients 
tracteu? 

En teoria caben sis 
persones, però tenim 
un llit de més, per a 

emergències. Hui dia, 
hi ha 4 pacients i un 
quint que ja ha acabat 

però que continua ve-
nint perquè està anant 
al centre terapèutic per 

fer revisions i és ne-

cessari veure com va 
evolucionant la seua 
reinserció social.  

Vosaltres viviu al 

pis amb ells? 

Tenim un grup de vo-

luntaris que ens aju-
den a cobrir les 24 ho-
res del dia perquè ells 

estiguen sempre 
acompanyats. Nosal-

tres fem de huit del 
matí a huit de la ves-
prada i després es 

queden els voluntaris 
segons tenen dispo-
nibilitat. Si en cap de 

setmana fa falta, 
també ens quedem 
ací amb ells.  

lació cognitiva, d’emoci-

ons... depenent del nivell 

de cadascú. També es rea-

litzen activitats personifi-

cades, segons les necessi-

tats dels pacients, per 

exemple, si algú té dificul-

tats per a llegir o escriure, 

se li donen lliçons perquè 

aprenga.  

En els tallers d’estimulació 

d’emocions ells comencen 

a sentir coses que no sabi-

en que tenien. Per exem-

ple, l’altre dia un pacient 

va comentar que sentia un 

cuquet en l’estómac o que 

li estrenyia el cor i no sabia 

gestionar-ho perquè no ho 

havia sentit mai. Ells de 

vegades comenten que 

durant molts anys de la 

seua vida “han estat ador-

mits” i ara comencen a 

sentir emocions, que no 

són capaços d’identificar. 

La vivenda és com un mi-
cromón, les coses més sen-

zilles de la vida comencen 
a descobrir-se. L’objectiu 

és que ells dirigisquen tota 
l’energia i l’atenció en ells 

mateixos, saber com estan, 
què volen ser, etc. i que 
siguen lliures. 

Dins de la casa, en el fun-

cionament del dia a dia, els 

xicons són els que s’ocu-

pen de dur la llar endavant, 

és a dir, fan el desdejuni, el 

dinar, el sopar, netegen, 

posen la llavadora, prepa-

ren el menú, fan la com-

pra... tot sempre supervisat 

per les dues cuidadores. 

Cada setmana varien les 

tasques de cadascú. 

A més, a banda del treball 

individual i familiar, fem 

tallers específics dins de la 

casa en grup, com per 

exemple, tallers d’estimu-

“ L ’ O B J E C T I U  É S  Q U E  S I G U E N  L L I U R E S ”  

 

Begoña Estruch, professional de Mossaic, i Celia Chulià. Font: pròpia 
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taris, la gent de Proyecto Hom-

bre, l’UCA i les famílies, som 

un “superequip” que treballem 

perquè les persones que viuen 

ací aconseguisquen  els objec-

tius.  

Tot i que, quan hi ha un cas 
judicial on un dels principals 

factors és l’addicció d’algun 
dels involucrats, el jutge o jut-

gessa dona a triar entre ingres-

Sí, tot i que també venen, en 

part, perquè el metge d’Unitat 

de Conductes Addictives 

(UCA) que els tracta, els ho ha 

recomanat. Però el factor de 

voluntarietat és molt important 

i també es valora el nivell de 

motivació, perquè si hi ha un 

desig de canvi, tots estem llui-

tant pel mateix objectiu. Tant 

les educadores, com els volun-

sar en presó o en un centre de 
desintoxicació. Aquestes per-

sones, en general,  no tenen 
tanta motivació, perquè estan 
ací per no estar en presó, però 

en aquests casos, s’ha d’avisar 
al jutge i directament es busca 

altra solució.  

cohol, el tabac, etc., i un 
altre grup de professio-
nals que es dedica a les 

conductes addictives cap 
a substàncies il·legals, 
com poden la cocaïna, 

heroïna, etc. Dins de cada 
un d’aquests grups, hi ha 
un metge, que normal-

ment és psiquiatre, un psi-

còleg i un infermer, i 
aquests són els que els 
tracten i decideixen en 

quin nivell d’addicció es-
tan. El metge, juntament 
amb el pacient i la família 

(si el pacient permet que 
aquesta s’involucre) valo-
ren i decideixen, quin és 

el millor recurs.  

Si algú ens demana ajuda, 
el primer que hem de fer 
és dirigir-lo al metge d’U-

nitat de Conductes Addic-
tives (UCA). En aquest 
espai on es tracten les ad-

diccions, hi ha dos tipus 
de metges: un grup s’en-
carrega d’addiccions le-

gals, com són el joc, l’al-

Què hem de fer si algú ens demana ajuda? 

Tots els pacients venen voluntàriament? 

Com ens podem fer voluntaris? 
El primer pas és contactar 

amb nosaltres i concretar 

una entrevista on li expli-

carem tot el funciona-

ment. Després, els fem un 

qüestionari personal i si 

ell o ella es troba prepara-

da i a gust per a entrar 

ací, endavant. Al principi 

li fem un acompanyament 

perquè conega a la gent i 

trenque el gel. Quan pas-

sen aquests dies, que vari-

en en funció al que la per-

sona considere oportú, 

doncs ja comença a vin-

dre el /la voluntària sols.  

L’objectiu del voluntari 

és vetllar perquè es cum-

plisquen les normes, i 

perquè tot funcione cor-

rectament. Ells els fan 

companyia dins de la casa 

i també en activitats fora, 

com senderisme, passe-

jos, cine, teatre...  

El voluntari no es com-

promet a vindre periòdi-

cament, l’assistència de-

pén de les circumstàncies 

personals d’aquest.  
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“Majoritàriament 

són persones molt 

boniques” 

Perill: prejudicis enganyosos 

Algun pacient vos 

ha posat en perill 

per les seues con-

ductes? 

No, mai. Hi ha una 

idea molt equivocada 

de les persones que 

pateixen aquest tipus 

de problemes. Són 

persones i com tots, 

tenen una part positiva 

i l’altra menys bona. 

Però a nosaltres recor-

ren demanant-nos aju-

da, per tant, per a ells 

no som l’enemic, sinó 

les persones que els 

ajudaran a eixir d’a-

quest món i estar mi-

llor.  

Els usuaris de l’as-

sociació presenten 

característiques co-

munes? 

No. Cada persona és 

totalment diferent de 
l’altra, l’única cosa en 
comú que tenen és que 

són addictes.  

El lloc d’on venen, la 
construcció familiar 
que tenen, els proble-

mes que hagen tingut, 
etc. són totalment di-
ferents, així com tam-

bé canvien les conduc-
tes addictives. 

No obstant això, és 
veritat que les perso-

nes addictes han 

desenvolupat una sèrie 
de característiques que 
són comunes entre ells 

i que han practicat 
molt mentre estaven 
consumint, com són 

per exemple, viure una 
doble vida, l’autoen-
gany, la manipulació, 

etc.  

Però, majoritàriament, 

són persones molt bo-

niques, excessivament 

tendres i bondadoses, 

que no controlen les 

emocions. Per això, 

han hagut de recórrer 

a substàncies per po-

der pal·liar el dolor o 

relacionar-se amb els 

altres.  

“ L ’ O B J E C T I U  É S  Q U E  S I G U E N  L L I U R E S ”  



Aquesta associació és només per a homes? 
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Al llarg de la història de 
l’associació hi ha hagut 
èpoques en la que hi ha-

via dos pisos tutelats, un 
per a dones i l’altre per a 
homes i també hi ha hagut 

etapes on la vivenda era 
mixta, però des del 2003 
és només d’homes. El 

motiu principal d’açò és 
que normalment i per des-
gràcia, l’experiència de 

l’associació ens ha fet 
veure que la convivència 
mixta provoca situacions 

que compliquen més l’ob-
jectiu principal, que és 
treballar-se a si mateixos. 

S’ha de tenir en compte 
que són persones que te-
nen moltes actituds ado-

lescents i el nivell de de-
pendència cap a altres 
pacients és molt elevat.  

sol·liciten menys. En els 

centres de dia també som 

minoria, tal vegada per 

les càrregues socials, que 

actualment són moltes 

més en les dones i no per-

meten que aquestes dei-

Normalment, els usuaris 

que més ajuda solen de-

manar són masculins. Ai-

xò no vol dir que no hi 

haja moltes dones que 

també necessiten ajuda, 

però tal vegada la 

xen els fills, la casa i la 

feina per cuidar d’elles 

mateixes i alliberar-se de 

les addiccions.  

La voluntat de crear un 
pis per a dones està, però 

falta el local i els diners.  

però el problema són els 
diners. Mantenir aquest ja 
és molt complicat i obrir 

un altre és impossible, 
perquè no rebem el suport 
econòmic suficient per 

part de les entitats públi-
ques.  

No, ni en Gandia ni en la 
província. Com a pis tute-
lat no. Hi ha un centre de 

dones en Enguera, Ala-
cant però és una comuni-
tat terapèutica, no és vi-

venda. Un dels nostres 
principals objectius seria 
obrir un pis per a dones 

En Gandia existeix un pis com aquest per a dones? 

Per què no es divideix la inversió per tal de crear pisos de dones i 

d’homes? 

“Des de l’any 2003 és només 

per a homes” 



 

EN CONCLUSIÓ 

 

Si vivim en societat, que millor que cuidar la nostra casa?  L’associació Mosaic, entre 

altres, lluiten cada dia per ajudar a persones amb problemes d’addiccions de tot tipus, 

però cada vegada és més difícil el manteniment. Demanen ajuda tant de voluntariat 

com de socis. És responsabilitat de tots cuidar a qui més ho necessita i fer-ho de la mi-

llor manera possible. Què faràs tu? 

La vivenda tutelada rep actualment 
una subvenció anual d’uns 24.000 
euros aproximadament, per un conveni 

firmat amb l’ajuntament de Gandia, 
que és el que permet mantenir 
l’associació. Durant un temps també 

vam rebre diners des de Conselleria, 
però a partir de l’època de la crisi, es 
van fer molts retalls en l’àmbit social i 

ens retiraren aquesta ajuda. Des 
d’aleshores molts recursos que 
existien per a combatre addiccions han 

desaparegut.   

Els bancs de La Caixa i de Bankia en 
alguns moments també han 
col·laborat, en quantitats més 

reduïdes, però que són també molt 
importants. També de vegades fem 
algun esdeveniment per recaptar 

diners, com l’exposició fotogràfica 
que vam fer fa alguns anys, on La 
Caixa va col·laborar econòmicament. 

També, en desembre de 2019 vam fer 
una jornada sobre addiccions a les  
noves tecnologies, en la casa de la 
Marquesa, on vam vindre 

professionals a parlar del tema. Els 
altres ingressos venen per part dels 
socis, que aporten uns 20 euros a 

l’any.  

A més, hem de dir que “les bunyoleres 
sense fronteres” és una associació de 
dones que també ens ajuden i des de fa 

uns anys de dilluns a divendres ens 

Com aconseguiu el finançament? 

Cartell de promoció per al taller contra les addicions a les 

noves tecnologies, promogut per l’associació Mosaic. Font: 

mosaicgandia.com  

ens donen el dinar. Nosaltres anem allí 
amb un carro i elles ens omplen 
el tupper del que hagen fet per a dinar 

i també algun dolç, pa... Gràcies al 
menjador social ens estalviem molts 
diners.  


