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1. INTRODUCCIÓ
El programa integra les directrius del Pla
Municipal sobre drogues 2013-16 de Santa
Coloma de Gramenet, de l’Estratègia Nacional
de prevenció del Departament de Salut de la
Generalitat, de la Moció 175/VI del Parlament
de Catalunya i les característiques específiques
que es deriven de les necessitats detectades i
percebudes al territori.
El present document és una memòria del pla
de treball 2015, que inclou avaluacions processals. Durant el 2015 hem implementat de manera satisfactòria les iniciatives presentades en
el projecte de gestió.
Destaquem els següents aspectes:
1. La resposta per part dels destinataris ha
estat la bona acceptació de les activitats i
material utilitzat.

2. La intervenció educativa amb els joves ha
estat en funció de les necessitats del grup,
creant el clima adequat per tal de conèixer
la seva realitat i poder intervenir adequadament sobre situacions de risc.
3. La consolidació de la nostra presència ha
permès millorar la nostra intervenció educativa.
4. Treballant des de la perspectiva de gènere
hem aconseguit millorar les percepcions de
risc de les noies i nois d’acord amb aquesta
variable.
5. Treballar més estretament amb tècnics de
diferents serveis i recursos comunitaris, valorant, per la seva banda, molt positivament
la majoria de propostes i resultats.
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2. ESQUEMA
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3. PREVENCIÓ PRIMÀRIA
3.1. Tallers preventius a secundària
Tallers preventius al centre educatiu al voltant del tabac, l’alcohol o el cànnabis realitzats per l’Equip municipal sobre drogues i gestionats pel Programa d’activitats
educatives complementàries al currículum (PAECC).
La seva finalitat és donar eines a l’alumnat per poder decidir d’una manera responsable envers les drogues, i potenciar els factors de protecció.

Activitat
2015
Assistències (persones diferents)
Tallers
Centres treballats amb ESO del total (%)
Resposta demandes

1.466
43
50%
100%

Previsió 2014
PMD
1.100
1.511
40
53
50%
62%
100%
100%

La distribució temàtica i número de xerrades segons curs escolar ha estat la següent:
Tallers
Cànnabis i alcohol
Drogues il·legals
Tabac
Total

18
5
20
43

Persones
708
175
583
1.466

Valoració
Des de Salut Publica (Promoció per la salut) es
va realitzar un qüestionari de satisfacció. En
general han mostrat satisfacció per les intervencions preventives.
Pel que fa a la valoració de la tècnica que va fer
els tallers, va ser satisfactòria tan pel que fa a
l’actitud dels alumnes com a la presència dels
professors a l’aula. Durant aquest curs escolar
cal destacar el increment de xerrades segons
demanda del Monogràfic dirigit a 4º ESO. Iniciativa que ha agradat molt al grup i ha permès
valorar millor com els alumnes han fixat coneixements impartits al llarg de les tres sessions.
En un dels 8 centres van fer una proposta entre
iguals en format de pòsters preventius que han
exposat en zones visibles per la resta d’alumnes.

Degut a un malentès en la calendarització de
les xerrades de 2º ESO en un institut no s’han
pogut impartir les xerrades sobre sensibilització vers les persones amb drogodependències.
No han hagut demandes sobre alumnes en risc
i per tant no ha calgut intervenir a aquest nivell.
Les xerrades que s’oferien a 3º ESO vers cànnabis i alcohol caldrà modificar-les en un únic
tema degut al volum de continguts i la poca
durada de la xerrada. Així es proposa cànnabis
per 3º i alcohol per a 4º ESO. El monogràfic
s’oferirà als de 1er BAT a fi d’aconseguir millorar la creativitat en els guions dels alumnes.
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3.2. Educació entre parells
Tallers per formar joves en educació entre parells i promoure activitats preventives
entre iguals, realitzats per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és facilitar la implicació del jovent en la prevenció sobre drogues i
millorar la prevenció amb metodologies horitzontals.

Activitat
2015
Persones participants
Tallers
Centres educatius
Resposta demandes

226
21
2
100%

Previsió 2014
PMD
30
206
3
23
1
2
100%

Valoració
Entre les valoracions recollides s’aprecien els
següents aspectes:

•
•

Alta valoració de la metodologia com a mitjà per treballar aspectes preventius enfront
del consum.
Alta valoració dels elements a través de les
xarxes socials per aconseguir l’atenció de
l’alumnat cap a informació.

3.3. Assessoria sobre drogues
Atenció i informació sobre drogues a les famílies i altres persones interessades –
pel propi consum o el d’altres–, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues..
La seva finalitat és donar eines preventives i pautes educatives sobre les drogues.

Activitat
2015
Total atencions
Atencions a famílies
Atencions a joves
Familiars atesos
Joves atesos

335
57
278
28
52

Previsió 2014
PMD
150
204
80
124
39
52
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Valoració
Durant el 2015 ha continuat la consolidació
del servei. S’ha mantingut el número d’atenció
amb un lleuger augment. El grau de satisfacció
per part dels consultants ha estat satisfactori
així com la percepció dels tècnics que han atès
als consultants.

•
•
•
•
•

Els motius principal pels que s’apropaven al
servei per part dels diferents perfils han estat:

•
•
•
•

Pautes educatives familiars
Recursos de deshabituació
Pautes educatives professionals
Prevenció indicada
Sancions administratives i problemes penals.
Prevenció en recaigudes
Prevenció de conflictes al centre educatiu
Conflictes familiars
Oci alternatiu

3.4. Suport tècnic a agents socials
Assessoria i suport sobre abordatges preventius des de diferents àmbits i distribució de material educatiu i didàctic, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és millorar l’atenció professional i tècnica relacionada amb les drogues.

Activitat
2015
Suport didàctic a professorat (%)
Professionals atesos
Atencions a professionals

Previsió 2014
PMD
0%
90%
0%
34
12
38
15
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3.5. Estudi sobre drogues a l’ensenyament postobligatòria
Estudi sobre drogues fet el curs 2014-15 amb la població matriculada a estudis de
postobligatòria (batxillerat, i cicles formatius de grau mig i superior), realitzat per
l’Equip municipal sobre drogues.
Té la finalitat de conèixer les pautes de consum de begudes energètiques, tabac i
cigarretes electròniques, psicofàrmacs i drogues, saber la disponibilitat a diferents
drogues il·legals, obtenir informació sobre quins referents tenen i establir relacions
entre el consum i variables sociodemogràfiques.

Activitat
2015
Enquestes tabulades
Població enquestada del total (%)
Centres participants
Centres participants del total (%)

1.054
52%
9
90%

Previsió
PMD
-

Estudi complert: http://bit.ly/drogues2015
Resum de l’estudi en pdf: http://bit.ly/sintesidrogues2015
Estudi per consulta interactiva: http://bit.ly/droguesweb2015

Valoració
La participació a l’estudi ha estat força alta i
han contestat les enquestes tots els centres
llevat d’un institut.
Les conclusions generals que se’n desprèn és
que en general el consum de drogues és força
més baix que fa uns anys, que no sembla haver

massa diferència de consum entre sexes, que
l’ús és força més elevat en cicles formatius
que en batxillerat, i que no s’ha implantat a la
ciutat el consum de noves drogues i s’empra la
compra per internet. Una altra novetat és que
els clubs de consum de cànnabis es fan servir
esdevenint un nou escenari a tenir en compte.
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4. PREVENCIÓ SELECTIVA I INDICADA
4.1. Educació en medi obert
Treball educatiu de proximitat als espais de reunió i consum del jovent, realitzat per
l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és reduir els riscos associats a les drogues relacionats amb el consum, la venda i les conductes associades, i promoure un lleure constructiu.

Activitat
2015
Presències en medi obert
Contactes amb joves
Materials preventius distribuïts
Joves contactats
Noies del total (%)
Zones diferents treballades

102
556
891
442
110
21

Previsió 2014
PMD
150
130
500
598
420
413
103
38

Valoració
Les conclusions que arriba l’equip són:
•
•

•
•

•

S’està intervenint amb un perfil d’usuari/a
de cànnabis principalment, encara que la
segona droga sigui legal (tabac i alcohol).
Redueixen risco en conductes de màxim
risc com la conducció, associar el consum a
la desconnexió de problemes personals i el
tràfic de drogues il·legals a petita escala.
Cal seguir incidint en conductes comunitàries de mitja escala com és el respecte a la
resta de veïns.
En relació a la informació interioritzada se
segueix considerant la transmesa entre
iguals com la que té més autoritat. Aquest
fet fa palesa la necessitat de fer presència
educativa als espais de relació per compensar i contrastar aquesta informació.
Tenen prou informació com per saber actuar davant un possible risc o prendre decisions de manerapreventiva.

Després d’anys acompanyant-los s’ha aconseguit augmentar la percepció de risc entre
els nois amb més vincle amb l’equip, davant el
consum de cànnabis, alcohol i tabac.
A 2015 s’han detectat menys zones amb consum per diferents factors:
•
•
•

Canvi generacional; molts joves que abans
hi eren al carrer prioritzen ara activitats
formatives o laborals.
Els i les adolescents de la ciutat es relacionen més en altres poblacions.
Els que ocupen el carrer no tenen el consum tan a prop com en èpoques anteriors.

Cal estar alerta davant els o les adolescent
d’uns 14-15 anys que tenen problemes en
molts àmbits, que estan en seguiment des de
salut mental infantil, i que tenen consums de
cànnabis i alcohol amb una percepció molt baixa de risc.

Dels temes tractats en les visites a les zones
de reunió habituals dels nois i noies es detecta
que tenen una percepció de risc adient.
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4.2. Alternativa educativa a la sanció
Programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa per tinença o consum en
llocs públics per a menors d’edat i tractament a adults sancionats, realitzat per
l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és fer un treball preventiu socioeducatiu sobre drogues, i fer detecció precoç de menors en situació de risc per fer-hi una intervenció.

Activitat
2015

Previsió
PMD

2014

Menors en el programa

10

10

6

Atencions a menors
Familiars de menors atesos

34
10

20

18
9

Valoració
Finalitzant el taller es fa arribar a l’educadora/
or de Serveis socials un informe amb la valoració per part del tècnic en drogodependències
vers el taller i la valoració de diferents indicadors vers el consum i el comportament actitudinal del menor.

ons del taller de salut. La percepció tècnica en
relació a la coordinació i el plantejament individual dels diferents casos és satisfactòria.
Malgrat la revisió de la llei orgànica 1/1992 a
la 4/2015, les diferents modificacions en els
seus articles no afecta a seguir desplegant el
programa de reparació i oferir el taller de salut
i preventiu en el consum de drogues en via pública a menors.

Desprès del taller s’ha intentat fer seguiment
d’alguns casos on es recull certa satisfacció
sobre els objectius treballats durant les sessi-

4.3. Informació a espais de festa
Taules informatives a espais de festa amb informació sobre drogues i reducció de
riscos, i repartiment de materials a establiments d’oci nocturn, realitzat per l’Equip
municipal sobre drogues.
La seva finalitat és reduir els riscos associats a les drogues en zones on són més
freqüents els usos problemàtics.

Activitat
2015
Taules informatives muntades
Locals d’oci nocturn treballats

Previsió 2014
PMD
2
3
12
5
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Valoració
La carpa ha despertat interès entre els joves i
responsables dels punts clau amb oferta musical on s’ha instal·lat. Han valorat molt positivament els materials distribuïts així com el servei
informatiu.
La diversitat d’accions al llarg de les quatre
jornades ha permès seguir donant visibilitat
al recurs educatiu i per tant obrir canals de
comunicació amb nous interessats/as en informació preventiva.
Es van establir dues reunions amb cadascun
dels 12 locals on es van plantejar els següents
elements:
•

Informació objectiu sobre el contingut de
les begudes alcohòliques que dispensen i
sobre els efectes de l’alcohol.

•
•

Informació sobre el marc legal vigent.
Informació sobre estratègies que ajuden a
prevenir conductes de risc entre els joves
donant consignes clares sobre la necessitat
de no servir alcohol a menors d’edat, identificar a la persona intoxicada i procurar,
en la mesura del possible, dissuadir-ho
de participar en activitats de risc com per
exemple conduir.
Els responsables van valorar molt positivament
la labor realitzada pels educadors socials a través de les visites de seguiment als local d’oci
nocturn.
Van mostrar interès a seguir participant en
properes campanyes a fi de reforçar les intervencions realitzades així com valorar l’interès
dels clients cap al material preventiu distribuït.
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5. PREVENCIÓ DETERMINADA
5.1. Dispensació i recollida de xeringues en medi obert
Dispensació de xeringues a zones calentes i de preservatius, i recollida d’usades,
realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és reduir els riscos d’infecció i reinfecció del VIH, hepatitis i altres,
en persones injectores i altres que usen aquells espais.

Activitat
2015
Xeringues dispensades
Xeringues recollides
Zones on s’ha actuat
Preservatius lliurats
Persones que hi ha participat en l’intercanvi

266
523
10
60
24

Previsió 2014
PMD
800
1.007
300
493
4
8
?
200
20

Valoració
Ha estat un any especialment complex on ha
augmentat el material recollit per les intervencions policials a punts calents del Barcelonès.
Això ha fet que els punts de venda també s’hagin desplaçat cap a Santa Coloma de Gramenet. Aquesta podria ser una hipòtesis al augment significatiu de material contaminat.
La disminució de xeringues dispensades s’explica perquè l’usuari que a 2014 agafava molt

material per repartir entre persones consumidores del seu entorn, ja no fa aquesta tasca.
Gràcies a l’activació del protocol entre els serveis que intervenen en medi obert (policia local,
parcs i jardins, equips d’intervenció d’urgència),
l’abandonament d’aquest material no ha provocat conflictes comunitaris de principal transcendència.

5.2. Intercanvi de xeringues a farmàcies
Gestió de l’accés de les farmàcies als kits de punció higiènica i dels contenidors per
a la recollida de les xeringues usades, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és reduir en persones injectores els riscos d’infecció i reinfecció del
VIH, hepatitis i altres, i reduir problemes orgànics associats a la punció.
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Activitat
2015
Farmàcies participants
Kits lliurats
Xeringues usades recollides
Intercanvi (%)
Materials informatius repartits
Visites

13
17.450
2.600
15%
0
4

Previsió
2014
PMD
13
13
5.000 12.075
1.000
1.811
20%
15%
52
7

Valoració
El número de xeringues dispensades respecte
el 2014ha augmentat significativament en més
de 5.000 xeringues distribuïdes. Durant el 2015
ha continuat els problemes de distribució que
han estat resoltes amb la reposició de material
higiènic per part d’ Asaupam.

vers el fet que no és proporcional la recollida a
la dispensació (entre un 10% i un 15% % de recollida vers els 100% de la dispensació).

Els farmacèutics mostren una actitud receptiva
i favorable a la dispensació i recollida de material d’injecció. La impressió més recollida és

La vinculació, tant amb les farmàcies adherides
al programa de dispensació de xeringues com
amb els proveïdors més pròxim s’ha anat afiançant al llarg dels anys.

Com a material preventiu s’han distribuït materials sobre hepatitis.

5.3. Suport al tractament amb metadona a la ciutat
Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal Serveis Personals de Badalona
per la gestió i implementació del programa de tractament de metadona al Bus Intermunicipal de la Metadona i a oficines de farmàcia de Santa Coloma de Gramenet.
La seva finalitat és facilitar el programa de manera normalitzada a la ciutat i evitar
o reduir l’ús de drogues il·legals i l’ús de la via injectada per al consum.

Activitat
2015
Persones en PTM a farmàcies
Persones en PTM al BIM
Farmàcies amb PTM
Parades del BIM a la ciutat
Assistències a les farmàcies
Assistències al BIM

56
60
2
2
2.343
17.296

Previsió
PMD

2014
-

?
?
2
2
?
?

Valoració
L’oferta del tractament a farmàcies normalitza
molt el servei a més d’augmentar l’oferta de

punts de dispensació i de l’horari de cobertura.
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6. NORMALITZACIÓ SOCIAL
6.1. Tallers i foment del suport mutu amb drogodependents
Activitats de normalització social i educatives amb persones drogodependents i
foment d’AUPA’M, del suport mutu entre persones usuàries i la implicació comunitària.
Té la finalitat d’afavorir la incorporació social, de fomentar hàbits saludables i d’impulsar l’autonomia i l’autoorganització, i oferir a persones drogodependents una
alternativa constructiva a la presència a una zona calenta i reduir la conflictivitat en
aquesta.

Activitat
2015
Activitats de suport mutu
Assistències a activitats de suport mutu
Tallers socioeducatius
Assistències als tallers socioeducatius
Activitats de normalització social
Assistència a activitats de normalització

106
1.102
73
401
1
10

Previsió 2014
PMD
41
407
35
62
300
230
10
3
80
13

Valoració
La dinàmica d’AUPA’M s’ha anat consolidant de
manera que actualment és un grup consolidat
de suport mutu amb la participació de persones usuàries, professionals i altres membres
de la comunitat.
L’activitat d’hort ha estat un eix vertebrador
esdevenint un espai de compromís, implicació i
relació constructiva.
Els tallers al centre de recursos del Mas Fonollar han estat lúdics (calor i cafè), socials,
educatius i sanitaris. Els tallers especials han
tractat sobre sobredosis, consum en via pública
i convivència. Les activitats comunitàries han
estat aquelles organitzades des de diferents

plataformes d’associacions d’usuaris/es. Han
assistit 30 usuaris diferents.
Durant el 2015 els tallers van servir principalment per poder minimitzar la problemàtica generada en relació al consum via injectada amb
conseqüències important sobre la seva salut i
que genera problemes de convivència amb la
resta de ciutadania, com és l’abandonament de
material contaminat.
S’ha iniciat la edició del pròxim número d’El
Blues del Metabús en el qual s’aprofitarà el
dècim aniversari al 2016 del inici del projecte
“Enganxa’t a la feina” per dedicar-li un monogràfic.
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6.2. Atenció a persones drogodependents i llurs familiars
Seguiment socioeducatiu de persones drogodependents a substàncies il·legals a
diferents espais i a llurs familiars, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és acompanyar processos de normalització social, fomentar millores en l’autonomia de les persones drogodependents i afavorir un ambient familiar
equilibrat i saludable.

Activitat
2015
Persones en inserció laboral
Persones en medi obert
Atencions laborals
Atencions de normalització socials
Atencions en medi obert
Persones en normalització social
Visites i acompanyaments
Atencions familiars

12
74
14
534
387
81
198
928

Previsió
2014
PMD
12
23
110
93
50
523
698
81
136
150
658

Valoració
La reducció horària de l’educador ha repercutit
en una disminució de l’atenció.

6.3. Ocupació per a persones en actiu “Enganxa’t al treball”
Activitats ocupacionals adaptades a la situació de persones drogodependents de
millora de l’espai públic, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és oferir una alternativa constructiva a conductes de risc, millorar
l’espai públic i donar una imatge positiva de les persones drogodependents.

Activitat
2015
Cobertura de les places de totes les jornades (%)
Assistències a activitats (jornades laborals)
Participants de la ciutat
Dones del total de participants (%)
Zones treballades de la ciutat

79%
884
12
42%
3

Previsió 2014
PMD
90%
78%
200
825
12
12
42%
3
3
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Valoració
El projecte es desenvolupa de forma eficient
per aconseguir reduir possibles danys en els
usuaris/es. La opinió dels tècnics de parcs i
jardins -que ofereixen les zones a treballar-,
és molt positiva i tan la feina feta com l’equip i
usuaris/es són molt ben valorats.
Cal estudiar noves formes d’ampliació de la
cobertura d’usuaris/es a fi de reduir la llista
d’espera que existeix actualment.
S’han treballat els següents espais: passeig
Salzereda i els parcs Motocròs i Avi Porta. De
manera rotativa i al llarg de tot l’any, s’han
mantingut aquests espais nets.
Degut a la bona acceptació del mètode per
punts segons objectius aconseguits, s’ha continuat durant el 2015. Objectius que els mateixos
participants determinen i porten a terme, durant el temps que estan al programa, i que han
d’anar complint, perquè no fer-ho, podria suposar l’expulsió del mateix. S’han realitzat un
total de 146 objectius a realitzar aconseguint 91
positius, 36 negatius i 19 pendent de valoració.
La valoració que realitzem del programa tant
per part de l’equip que ha intervingut com dels
participants és positiva.

Les persones participants afirmen haver-se
sentit recolzat per l’equip tècnic, i haver tingut
una relació força més positiva que a zones calentes amb els seus companys i companyes.
S’han sentit útils a la seva comunitat i han valorat la transmissió d’una imatge positiva en
la ciutadania que hi era als espais de treball.
Aquest reconeixement també ha estat expressat per aquesta en veure el programa.
El més valorat per les persones participants ha
estat sentir-se responsables i tenir una ocupació que ha augmentat la seva motivació per
tenir més cura de la salut, canviar hàbits destructius i relacionar-se de manera constructiva
amb altres persones.
La seva edat mitjana està rondant els 45 anys.
La seva història de vida comporta que tinguin
seriosos problemes de salut i mancances considerables d’hàbits laborals, no obstant això,
molts d’ells tenen una situació econòmica estable, tot i que aquesta estabilitat no repercuteix en tenir cobertes les necessitats bàsiques.
La millora que representa per a ells/es en els
que participen en “Enganxa’t a la feina” esta
molt bé valorada.

6.4. Mediació a zones d’alt risc de consum
Treball educatiu a punts calents amb persones drogodependents en paral·lel a un
de sensibilització i mediació amb equipaments i establiments de la zona, realitzat
per l’Equip municipal sobre drogues.
Té la finalitat de contenir, prevenir, fer mediació o pal·liar conflictes, entre el grup
de persones drogodependents i entre aquest i la resta de la comunitat.

Activitat
2015
Presències a zones calentes
Contactes a zones calentes
Contactes a dones del total (%)
Persones treballades
Dones del total de persones (%)
Derivacions
Coordinacions

?
1.906
13%
67
13%
2
87

Previsió 2014
PMD
260
3.000
2.324
20%
80
140
18%
20
19
99
16

Valoració
De les 159 persones diferents de Santa Coloma
usuàries que han pres contacte amb l’equip de
intervenció en medi obert, 67 són les que ho
han fet al 2015. Representa una disminució de
la presència habitual del grup. No obstant hi
ha un grup de persones que s’apropen al punt
de trobada i que no volen interaccionar amb
l’equip educatiu. No és habitual ni diària la seva
presència i per tant és difícil poder conèixer
les seves necessitats sanitàries i per tant establir una mínima intervenció. És per això que la
dada és real entre els usuaris/es que es coneixen.

professionals i no formals com per exemple
arribar a acords per la resolució de casos multi
problemàtics i que requereixen protocols d’actuació en serveis i recursos.

A 2015 s’ha mantingut el policonsum. Aquest
fet, està sent cada cop més freqüent davant el
consum de drogues en general. D’altra banda
el policonsum està provocant molts quadres
d’usuaris amb patologia dual. Situació difícil
de resoldre, doncs els recursos són específics per patologies mentals o toxicomanies. La
manca de recursos mixtos, o la poca tolerància d’aquests davant la patologia dual fa difícil
intervencions ajustades a la problemàtica que
presenten. Durant el 2015 s’ha continuat el
treball establert a raó dels objectius proposats
ala Taula de Salut Mental i Addiccions on està
representada els diferents agents comunitaris

Gràcies a l’activació del protocol entre els serveis que intervenen en medi obert (policia local,
parcs i jardins, equips d’intervenció d’urgència),
l’abandonament d’aquest material no ha provocat conflictes comunitaris de principal transcendència.

A 2015 han augmentat molt les coordinacions. Això és degut a les intervencions policials
a punts calents del barcelonès (La mina, St.
Adrià) que ha fet que els punts de venda també s’hagin desplaçat cap a Santa Coloma de
Gramenet en un volum indeterminat. Aquesta
podria ser una hipòtesis al augment significatiu
de material contaminat.

Cal replantejar nous espais de relació i atenció alternatius al carrer, per exemple ampliar
horari de tallers o ampliació de participants al
programa enganxa’t a la feina. Aquestes mesures disminuiríem molt més la incidència de
conflictes degut a la baixa presència i augment
d’activitat semi dirigida.

6.5. Seguiment a centres penitenciaris
Presència a centres penitenciaris on hi són recluses persones drogodependents de
la ciutat, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és afavorir el vincle educatiu i amb la ciutat de persones drogodependents recloses i potenciar processos de reincorporació social.

Activitat
2015
Persones ateses
Atencions a centres penitenciaris

Previsió 2014
PMD
101
45
134
273
311

6.
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Annex DIFUSIÓ, DOCÈNCIA I SUPORT TÈCNIC
Material educatiu
S’ha realitzat el material Consells festius per
lliurar a joves en medi obert i a espais de festa.
S’ha participat en la realització del material
Mejor en la Sala per a persones usuàries d’espais de punció higiènica.

Programa Protego
S’ha organitzat amb Serveis Socials i l’ EAIA el
programa Protego de prevenció sobre drogues
per a famílies en situació de risc.

Formació d’agents socials
S’ha participat en la docència de futurs professionals fent sessions sobre drogues a 1r del
CFGS Integració social a l’Ins La Bastida i sobre
la inclusió social de les persones amb drogodependents a 2n curs.
S’ha fet docència a aquests espais de formació
permanent de professionals:
Formació

Organitza

Curs Abordatge del consum de cànnabis amb joves II
(aprofundiment)

Agència de Salut Pública de Catalunya

Curs L’atenció específica dels adolescents
Curs Intervenció educativa sobre drogues
Curs de formació sobre l’abordatge del consum de
drogues

Centre jove d’anticoncepció i sexualitat
CREI Castanyers
DGAIA - Agència de Salut Pública de
Cat.

Jornada #enpetitesdosis: Amb les drogues, l’educació
ho és tot

Consell de la Joventut de Barcelona

I Jornada Adolescents i drogues de la Mancomunitat
Fontsanta

Mancomunitat Fontsanta

Àgora Jove Els i les joves, motor local! Transformem
pobles i ciutats

Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya
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