
 
 

 
 

 

 
 
 

COMUNICAT DE PREMSA 
 

Més de 100 persones van asistir a la Jornada de Portes Obertes 

 

El passat divendres, 14 de desembre
per presentar el nostre recurs, ita adicciones, a tota la comarca. 
 
L’ objectiu d’aquest acte era conèixer i fer xarxa amb entitats, organitzacions i agents 
socials de la zona, així com també, conèixer als professionals i persones que formen 
part de la xarxa de més proximitat del nostre recurs.
 
La jornada va ser inaugurada per 
Budó, que després d’un breu discurs, va deixar pas als protagonistes de la jornada, els 
nostres pacients.  
 
Les persones que estan en tractament en el nostre centre van volercompartir amb els 
presents, les seves històries de vida, 
indiferent a ningú. A més, durant les setmanes d’abans
dels terapeutes del centre van estar preparant actuacions musicals, amb les que 
vam amenitzar la jornada. 
Com us podeu imaginar no van faltar les nadales, les cançons escrites per ells, i fins i 
tot raps amb els que explicaven la seva vivènci
dels que vam poder gaudir tots plegats.
 
Amb aquest ambient festiu, vam poder gaudir de les famílies i pacients del nostre 
centre juntament amb professionals, entitats i organitzacions que van voler apropar
a viure aquesta jornada de portes
 
El tancament de la jornada va estar a càrrec de la Directora del centre, la psicòloga 
clínica Sílvia Fernandez, amb l’acompanyament de la psicòloga Gloria González.
 
 
 
Adjuntem fotografies de l’acte, per si fos del vostre interès 

 
 
 
 

COMUNICAT DE PREMSA  

100 persones van asistir a la Jornada de Portes Obertes 
d’Ita adicciones 

14 de desembre, vam organitzar una jornada de portes obertes 
presentar el nostre recurs, ita adicciones, a tota la comarca.  

era conèixer i fer xarxa amb entitats, organitzacions i agents 
, així com també, conèixer als professionals i persones que formen 

rxa de més proximitat del nostre recurs. 

La jornada va ser inaugurada per la Il·lustríssima alcaldessa de La Garriga, Meritxell 
, que després d’un breu discurs, va deixar pas als protagonistes de la jornada, els 

tan en tractament en el nostre centre van volercompartir amb els 
presents, les seves històries de vida,  testimonis en primera persona que no van deixar 
indiferent a ningú. A més, durant les setmanes d’abans, els nostres pacients amb l’ajut 

del centre van estar preparant actuacions musicals, amb les que 
 

no van faltar les nadales, les cançons escrites per ells, i fins i 
tot raps amb els que explicaven la seva vivències. Moments molt emotius
dels que vam poder gaudir tots plegats. 

Amb aquest ambient festiu, vam poder gaudir de les famílies i pacients del nostre 
centre juntament amb professionals, entitats i organitzacions que van voler apropar
a viure aquesta jornada de portes obertes amb nosaltres. 

El tancament de la jornada va estar a càrrec de la Directora del centre, la psicòloga 
clínica Sílvia Fernandez, amb l’acompanyament de la psicòloga Gloria González.

Adjuntem fotografies de l’acte, per si fos del vostre interès  

100 persones van asistir a la Jornada de Portes Obertes 

vam organitzar una jornada de portes obertes 

era conèixer i fer xarxa amb entitats, organitzacions i agents 
, així com també, conèixer als professionals i persones que formen 

la Il·lustríssima alcaldessa de La Garriga, Meritxell 
, que després d’un breu discurs, va deixar pas als protagonistes de la jornada, els 

tan en tractament en el nostre centre van volercompartir amb els 
que no van deixar 

els nostres pacients amb l’ajut 
del centre van estar preparant actuacions musicals, amb les que  ens 

no van faltar les nadales, les cançons escrites per ells, i fins i 
es. Moments molt emotius i divertits 

Amb aquest ambient festiu, vam poder gaudir de les famílies i pacients del nostre 
centre juntament amb professionals, entitats i organitzacions que van voler apropar-se 

El tancament de la jornada va estar a càrrec de la Directora del centre, la psicòloga 
clínica Sílvia Fernandez, amb l’acompanyament de la psicòloga Gloria González. 



 
 

 
 

 

 
L’ACTE EN IMATGES 
 

 
Apertura de l’acte amb la il·lustríssima alcaldessa de La Garriga,  
Meritxell Budó 
A l’esquerra la psicòloga especialista en addiccions i patologia dual 
Gloria Gonzalez, d’ ita Adicciones 

 
 
Sala d’actes durant la Jornada de Portes Obertes 
 



 
 

 
 

 

 
Actuació d’un grup de pacients que canten una cançó de rap  
escrita i produïda per ells 
 

 
Actuacions de pacients durant la jornada 
 
 



 
 

 
 

 

 
Petit refrigeri que es va oferir durant la Jornada 
 

 
 
 
 
A ita Adicciones disposem d’un tractament especialitzat per a pacients que presenten problemes 
derivats del consum de drogues. Aconseguim la plena abstinència a la vegada que intervenim en totes 
les àrees deteriorades per l’addicció. 
El nostre tractament inclou la recuperació de l’esfera social del pacient així com també, la relació amb la 
família.  
El nostre seguiment a llarg termini facilita el fet de no recaure 
 
Ita, Podem Ajudart-te!  900 500 535   
 
Més informació:       cmartinez@itasaludmental.com 
        Cecilia Martínez  

                      Responsable de comunicació 


