A Santa Coloma de Gramenet es treballa des
de fa molts anys en la prevenció i en l'atenció
a persones afectades per drogues.
Són situacions complexes en què es poden
veure afectades la salut, les
relacions familiars o
veïnals, les possibilitats
laborals, econòmiques
o d'habitatge i la
situació legal.
Per evitar o millorar
aquest deteriorament
de les condicions i de la
qualitat de vida de les
persones amb drogodependències és
necessària una intervenció integral.
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Es treballa de manera coordinada i s'ha
creat una xarxa per intervenir en:
●
●
●

●
●

La prevenció
L'educació
Les relacions dins del grup
i amb la comunitat
La feina
La salut

Tothom és part del problema
i part de la solució
Serveis públics
Empreses privades
Comunitat

Entitats socials

Usuaris/es
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És necessari invertir en prevenció.
I en cas del consum de drogues,
cal fomentar un ús responsable i
moderat, per evitar problemes (com ara
addiccions, accidents, agressions, etc.).

la prevenció
“Donar eines per evitar
que les persones tinguin
problemes amb drogues”
Els programes de prevenció i reducció de
danys s'adrecen a diferents segments de
població, tant a nois i noies com a les
persones que hi estan en contacte (pares
i mares, professorat, tècnics...)
El que es pretén és:
● Evitar el consum entre la població
que no vol o no pot prendre drogues.
● Retardar o evitar l'inici entre col·lectius
vulnerables.
● Reduir riscos i danys entre població
consumidora o drogodependent.

Materials de prevenció.
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Les persones amb una evolució llarga
en el consum problemàtic de drogues
pateixen mancances personals que els
impedeixen integrar-se en la comunitat.

l’educació
“Potenciar l'autonomia
i les habilitats
de les persones”

Cada setmana es fan tallers en els què
es treballen:
●
●
●

●
●
●
●
●

Habilitats socials.
Relacions amb la comunitat.
Drets i deures individuals
i col·lectius.
Club de lectura.
Iniciació a la informàtica.
Manualitats.
Jocs.
Cine fòrum.

Els dimarts es fa
una assemblea en la què
les persones afectades
prenen decisions
i resolen conflictes.
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La societat acostuma a tractar de
manera diferent a les persones amb
problemàtiques de drogues, com si no
formessin part de la comunitat.
Aquesta imatge social negativa fa que
sovint s'aïllin i se'ls aïlli.
Per evitar l'exclusió que pateixen cal
oferir a aquestes persones els mateixos
serveis que a la resta de la comunitat,
però ajustant les activitats a les seves
necessitats específiques.

les
relacions
dins de la comunitat
“Reduir distàncies entre
les persones que viuen
a la ciutat”
Moltes de les activitats per a persones
amb problemes de drogues es fan als
mateixos espais oberts per a la resta dels
ciutadans i ciutadanes (centres cívics).

S'adapta la intervenció al dia a dia
de les persones. I molt sovint es treballa
estretament amb altres serveis,
associacions de veïns i veïnes,
comerciants i cossos de seguretat.
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Les persones amb drogodependències
tenen greus dificultats a l'hora
d'accedir a un lloc de treball.
Una part important pateixen exclusió
social i una precarietat extrema. Per
això, necessiten una formació
ocupacional adaptada.
Aquest és un primer pas per accedir
als programes de formació laboral que
s’ofereixen per a tothom.

la feina (I)
“Millorar les oportunitats de les
persones amb drogodependències”
Enganxa't al treball és un projecte de formació
ocupacional per millorar la qualitat de vida i
l'autoestima de les persones drogodependents,
en tractament o en actiu.
Es treballen alhora temes laborals, educatius
i sanitaris. Així s'ha demostrat que:
● Les persones amb drogodependències es
poden inserir laboralment.
● S’augmenta la seva autonomia i les seves
capacitats.
● Pot millorar la seva situació social, la salut
i la situació econòmica.
● S'afavoreix l'abstinència o un consum
menys perjudicial.
● Es participa més en la resta d'activitats
socioeducatives, de salut i d'autoajuda.
A més, s'ha vist que treballant al carrer es
poden reduir els prejudicis i millorar la relació
amb la resta de la comunitat.
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Un programa per a la inclusió
sociolaboral de persones amb
drogodependències també ha de tenir
un impacte positiu a Santa Coloma.
L'Enganxa't al treball s'ha dissenyat per:
● Ajudar a canviar la imatge social
negativa d'aquestes persones.
● Establir un diàleg amb el veïnat
i les entitats.
● Millorar els espais públics de la ciutat.
● Reduir l'ús del carrer com a espai
de consum de drogues, ocupant el
temps en una activitat laboral.

la feina (II)
“Amb el programa enganxa't
al treball hi guanya tota la ciutat”
S’han posat d'acord les administracions, les
entitats, les empreses i les persones afectades
per les drogues. El programa inclou:
● Neteja de pintades a les parets, pintura i
manteniment d'espais públics.
● Tallers i cursets de formació.
● Sensibilització dels empresaris
o empresàries.
● Pràctiques en empreses.
● Acompanyament a la inserció laboral.
S'ha treballat d'una manera transversal i integral,
col·laborant estretament:
Parcs i Jardins
(Ajunt. SCG)
Empreses col·laboradores
d’inserció

Benestar social
(Ajunt. SCG)
AUPAM
Assemblea
Cafè dimarts

Grameimpuls SA
(Ajunt. SCG)
ASAUPAM
ARPA ONG
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El consum problemàtic de drogues,
al llarg dels anys té un impacte molt
negatiu en la salut de les persones.
Una salut molt vulnerable resta
capacitat per gestionar la pròpia vida
i tirar endavant.
Les persones drogodependents, a més,
tenen dificultat per accedir a la
informació i als recursos sanitaris que
necessiten.

la salut
“Millorar la salut
de les persones amb
problemes de drogues”
Es donen eines per tenir més cura del
propi cos i de la salut en general.
Es posen al seu abast els coneixements
necessaris per accedir a la xarxa sanitària.
Això es fa mitjançant:
● Intervencions al carrer.
● Tallers sanitaris.
● Programes de formació de persones
usuàries de drogues (FUA).
● Treball educatiu al Bus.
Intermunicipal Metadona (BIM).
● Col·laborant amb les farmàcies en
reducció de danys.

