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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 2016, que inclou avaluacions processals. Durant el 2016hem implementat de manera satisfactòria les iniciatives presentades en
el projecte de gestió.

Destaquem els següents aspectes:
•
•

•
•

•

La resposta per part dels destinataris ha
estat la bona acceptació de les activitats i
material utilitzat.
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.
La consolidació de la nostra presència ha
permès millorar la nostra intervenció educativa.
Treballant des de la perspectiva de gènere
hem aconseguit millorar les percepcions de
risc de les noies i nois d’acord amb aquesta
variable.
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 UNIVERSAL
1/ Tallers preventius a secundària
Tallers preventius al centre educatiu al voltant del tabac, l’alcohol o el cànnabis,
drogues i espais de festa realitzats per l’Equip municipal sobre drogues i gestionats
pel 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
Persones
Dones
Homes
Assistències
Tallers
Centres treballats amb ESO del total
Resposta demandes

2016
2015
1.620
810
810
1.790
1.466
64
43
10 (63%) 8 (50%)
100%
100%

La distribució temàtica i número de xerrades segons curs escolar ha estat la següent:
Tema
Cànnabis i alcohol
Drogues i festa crítica

Drogues
Tabac
Total

Nivell
ESO 3
ESO 4
CFGM
PFI
Bat
GES
ESO 2

Tallers
16
7
9
1
2
3
27
64

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 dels tècnics que van
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 la diversitat de temàtiques
fet que ha incrementat la demanda degut al
interès despertat.
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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
2016
Persones
Dones
Homes
Assistències
Tallers
Centres
Resposta demandes

31
12
19
133
45
6
100%

2015

226
21
2
100%

Valoració
Durant el 2016 la educació entre parells s’ha
realitzat a través de dos accions: curs agents
de salut i “Descarrega-t’ho” vídeos preventius
En relació al Curs d’agents de salut, la formació que han rebut s’ha basat en els següents
temes:
•
•
•
•
•

Coneixement de les drogues i els seus efectes.
Reducció de riscos de substàncies.
Promoció de la salut.
Habilitats socials.
Conductes saludables a potenciar

El curs d’agents de salut s’ha estructurat en
quatre sessions de 2 h (entre juny i juliol) .En
cadascuna es treballen els següents temes:
•
•

•

Sessió: Introducció. a. figura de l’agent de
salut. b. concepte de salut. c. afectivitat i
sexualitat.
Sessió: Tècniques de comunicació. a. habilitats socials i de comunicació. b. estils de
comunicació. c. comunicació no verbal. d.
escolta activa.
Sessió: Drogues. a. concepte de droga. b.
reducció de riscos / gestió del plaer. c. tabac. d. alcohol. e. cànnabis.

•

Sessió: Es va tractar d’una activitat proposada als joves que consistia a motivar els
seus grups naturals d’amics a assistir a
l’activitat: “cinefòrum a la fresca”.

El grau de satisfacció professional és molt positiva com a estratègia educativa que reforçaria
les intervencions dels educadors. S’observa
en la recollida de dades que la font d’informació preventiva sobre drogues prové dels seus
iguals, principalment. Després de participar en
el curs, els joves participants han demostrat
major vincle als professionals així com aquests
observen, en ells, actituds apreses en el curs i
que apliquen en els seus grups de referència.
En relació a l’activitat preventiva “Descarrega-t’ho”, durant el 2016 s’ha volgut oferir
l’activitat a la xarxa de serveis socials que
s’ofereixen a adolescents i joves amb necessitats preventives en el consum problemàtic de
drogues.
Comptar amb grups més petits que els que es
van donar en instituts el 2015 no ha permès
recollir el volum de guions aconseguits el curs
2014-15. Tot i això ha permès treballar més
còmodament pel fet que ha estat una activitat
lúdica i per tant integrada a la planificació del
centre. ha estat d’estimable ajuda que els educadors referents motivessin als nois entre les
diferents sessions per recollir idees creatives.
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A l’activitat han participat els centres oberts
Rialles, Germina, Moisés, Casal dels infants i
Hospital de dia d’adolescents. Dels 5 centres
que han participat s’han aconseguit gravar 3
guions. CO Moisès i Hospital de dia d’adolescents han tingut problemes organitzatius interns per participar en la gravació del mateix.

Els títols classificats per a la segona ronda i la
visualització del vídeo gravat es pot fer a la següent adreça:http://www.gramenet.cat/temes/
amb-les-persones/salut-publica/pla-municipal-sobre-drogues/descarrega-tho-proposta-educativa/
Es consolida aquesta iniciativa al territori, la
qual està ben valorada pel format preventiu que
en el temps a través d’intervencions continuades ofereix. Entre les valoracions recollides
s’aprecien els següents aspectes:

Els nois i noies del centre obert rialles han volgut reflectir dues formes d’actuar davant la llei
de seguretat ciutadana. permet visualitzar dues
formes d’actuar que es recolzen en actituds
que incorporen o no elements protectors davant d’una situació de risc.

•

El grup d’adolescents del centre obert Germina
han volgut reflectir, a través del seu guió, la
importància en establir els teus moments de
relació entre els amics més afins per coincidir
en les activitats que es comparteixen.

•
•

Al casal dels infants, han volgut plasmar les
sensacions que es tenen quan el teu grup
d’amics pressionen per consumir.

Alta valoració de la metodologia del concurs com a mitjà per treballar aspectes
preventius enfront del consum.
Alta valoració dels elements motivadors per
aconseguir l’atenció dels nois i noies respecte a informació.
Alta predisposició per a l’edició de l’espot
escollit.

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
2016
Persones
Dones
Homes
Familiars atesos
Joves atesos
Assistències
Assistències de famílies
Assistències de joves

2015

82
40
42
37
45
377
185
192

80

28
52
335
57
278

Valoració
Durant el 2016 és probable que un dels motius
pels quals ha disminuït la demanda hagi estat
a causa de la implementació de la llei orgànica
4/ 2015 la qual ja no contempla l’adherència a
programes preventius com alternativa al pagament de la sanció.

Que hagi hagut un augment d’atencions per
assessoria té a veure amb el motiu d’atendre
diferents problemàtiques associades al possible consum problemàtic de caràcter relacional
en l’àmbit familiar, educatiu o laboral.
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En aquests casos s’imposa un mínim de seguiment a fi d’assimilar noves pautes conductuals.
El grau d’interès es valora a través de la mitjana d’atencions fetes. Així s’han fet 5 atencions
la tarda, de mitjana. Valorem la dada de gran
interès entre els adolescents i joves en relació
al servei.
Principalment el servei s’ha nodrit de la difusió
realitzada a través del treball al mig obert, a
través de la pàgina web municipal i xarxes socials adaptades per a aquest menester.

Entre els joves atesos han valorat el servei d’alta satisfacció pel seu caràcter principalment
socioeducatiu en la qual valoren la informació
rebuda de gran ajuda per als seus interessos
personals.
Els motius principal pels que s’apropaven al
servei per part dels diferents perfils han estat:
•
•
•
•
•

Prevenció indicada.
Sancions administratives i problemes penals.
Prevenció de conflictes al centre educatiu.
Conflictes familiars.
Oci alternatiu.

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,
realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és millorar l’atenció professional i tècnica relacionada amb les drogues.

Activitat
2016
Persones
Atencions

2015
25
32

34
38

Valoració
El web Dependències ha permès establir un
altre canal de comunicació en l’àmbit professional. Té associat un Facebook a través del qual
s’han recollit 144 “Me gusta” sobre noticies
d’interès.

Des de la TSMA s’ha estructurat i organitzat
al llarg del 2016 la creació de la web (http://
salutmental.info/) que permet fer-se ressò de
noticies e informació dirigida a professionals i
població en general.

8

4. PREVENCIÓ SELECTIVA I INDICADA
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
Persones
Dones
Homes
Contactes
Presències en medi obert
Materials preventius distribuïts
Zones diferents treballades

2016
2015
255
442
153
102
921
556
135
102
1.382
891
30
21

Valoració
Durant el 2016 s’ha observat una disminució
d’adolescents i joves ocupant espais públics.
No obstant això el nombre d’espais ha augmentat el que confirma la mobilitat dels grups pel
territori, segurament motivat per la presència
policial i les mesures de control corresponents.
Des de l’equip d’educadors de carrer s’ha gestionat una pàgina de l’e-xarxa social facebook
http://www.facebook.com/joves.asaupam on la
informació preventiva i el intercanvi es facilita
complementant la ja transmesa en primera
persona als espais de relació. De les estadístiques s’extreu que en l’últim any ha augmentat la satisfacció dels seus visitants de 260
“M’agrada” a 366.
Altres temes tractats han estat els següents:
associacions, regulació, treball, mètodes anticonceptius, oci alternatiu, policia i auto cultiu.
Encara que no podem parlar en valors absoluts, podem dir que es percep major percepció
de risc respecte a temes com:

•
•
•
•
•
•

Venda a petita escala
Conducció i consumo
Pressió de grup
Discreció i respecte a tercers
Motius per no fumar
Pèrdua de control

A les conclusions que arribem, com a equip,
són:
•

•

En relació als consums responsables o de
risc, s’està intervenint amb un perfil d’usuari/a de cànnabis principalment, encara
que en alguns casos la segona droga sigui
de caràcter legal com és el tabac i alcohol.
Apliquen principalment conductes de reducció de riscos respecte a aquelles que
tenen màxim risc com és la conducció,
associar el consum a la desconnexió de
problemes personals i conductes il·legals
tipificades en el codi penal com és el tràfic
de substàncies a petita escala.
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És necessari seguir incidint en a aquelles conductes de risc de mitja escala com és el respecte a nivell comunitari amb la resta de veïns,
ja que la puntuació ens indica que no apliquen
habilitats protectores.
En relació a la informació interioritzada se
segueix considerant la informació manejada
entre iguals com la qual s’imposa a una altra
diversitat de fonts. Aspecte que valorem important per justificar la necessitat de fer presència
educativa als espais de relació com a forma de
compensar i contrastar aquesta informació.
El tipus d’informació que diuen els permetria
saber actuar davant un possible risc o decisió a
prendre de forma preventiva.
Actualment la dada d’alerta s’observa en adolescent que presenten multi problemes a nivell
integral, que estan en seguiment des de salut

mental infantil, entre 14 i 15 anys, amb comportaments a través de consums de cànnabis i
alcohol amb una percepció molt baixa sobre el
mateix.
Les conductes majoritàries detectades en els
grups des d’una baixa percepció de risc i que
cal seguir incidint de forma educativa ja que
observem que preval:
•
•

Consum com una forma d’auto atenció davant de certs problemes i com gestionar-los
emocionalment.
Abús i mal ús en el consum.

Després de diversos anys acompanyant-los
s’ha aconseguit augmentar la percepció de risc
entre els nois amb més vincle cap als educadors, davant el consum de les drogues més
habituals (cànnabis, alcohol i tabac.

2/ Alternativa educativa a la sanció a menors
Programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa per tinença o consum en
llocs públics per a menors d’edat
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
2016
Persones
Atencions
Familiars de menors

2015
11
37
12

10
34
10

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.
Desprès del taller s’ha fet seguiment sobre alguns casos que han vinculat a través dels servei assessorament a famílies. Es recull certa
satisfacció sobre els objectius treballats durant
les sessions 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.
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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
2016 2015
Atencions
75
Taules muntades
4
Materials distribuïts
150
Locals d’oci nocturn treballats
5
12
Participants
12
Materials distribuïts
220

Valoració
L’estratègia establerta aquest any amb la carpa
no ha tingut d’incidència d’altres anys. En el
cas del festival de rock la franja horària escollida per instal·lar la carpa va coincidir amb els
concerts més importants i els assistents, una
vegada en el recinte, circulaven poc. Únicament
el primer dia es va concentrar la majoria de les
consultes atrets per la prova del alcoholímetre.
En el cas de la festa major, encara que es va
decidir muntar en el marc del festival de música sintonitza’t, amb oferta musical de caràcter
local la mitjana d’edat dels assistents era per
sobre dels 35 anys i per tant poc interessats en
la informació que la carpa oferia. Per a properes convocatòries canviarem l’estratègia i s’optarà, de nou, per la diversitat d’accions al llarg
de diverses jornades permetent seguir donant
visibilitat al recurs educatiu i per tant obrir canals de comunicació amb nous interessats/as
en informació.

•

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
dissuadir-ho de participar en activitats de
risc com conduir.
Els responsables van valorar molt positivament
la labor oferta pels educadors socials a través
de les diferents visites de seguiment en el mateix local d’oci.
Van mostrar interès a seguir participant en
properes campanyes a fi de reforçar les intervencions realitzades així com valorar el interès
dels clients cap al material preventiu distribuït

Vers la intervenció a establiments d’oci nocturn, es van establir dues reunions amb cadascun dels 5 locals on es van plantejar els
següents elements:
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5. PREVENCIÓ DETERMINADA
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
Persones
Xeringues dispensades
Xeringues recollides
Zones on s’ha actuat
Preservatius lliurats

2016 2015
13
24
191
266
127
523
14
10
82
60

Valoració
Respecte l’any anterior on es va produir una
situació excepcional d’augment d’activitat al
servei, aquest any, el 2016 ha estat un any on
s’ha normalitzat la dispensació habitual de
anys enrere.

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.

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.

Activitat
2016
Farmàcies participants
Kits lliurats
Xeringues usades recollides

14
18.325
2.749

2015
13
17.450
2.600
12

Intercanvi (%)
Visites

15%
4

15%
4

Valoració
El número de xeringues dispensades respecte
el 2015 ha augmentat sobre1.000 xeringues
distribuïdes. Aquest augment va veure que els
punts de dispensació a farmàcies és un servei
estabilitzat i ben valorat entre la població usuària de drogues via injectada.

Els farmacèutics mostren una actitud receptiva
i favorable a la dispensació i recollida de material d’injecció. La impressió més recollida és
que el retorn és baix (entre un 10% i un 15% %
de recollida vers els 100% de la dispensació).
La vinculació, tant amb les farmàcies adherides
al programa de dispensació de xeringues com
amb els proveïdors més pròxim s’ha anat fiançant al llarg dels anys.

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
Persones
Dones
Homes
Persones en PTM a farmàcies
Persones en PTM al BIM
Assistències
A farmàcies
Al BIM
Farmàcies amb PTM
Parades del BIM a la ciutat

2016
2015
123
19
104
59
56
64
60
3.068
2.416
2.343
652 17.296
2
2
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
1/ Tallers i foment del suport mutu
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
Persones
Dones
Homes
Assistències
A activitats de suport mutu
A tallers socioeducatius
A activitats de normalització
Activitats
De suport mutu
Tallers socioeducatius alternatius plaça
De normalització social

2016 2015
45
36
8
1.861 1.513
661 1.102
462
401
738
10
207
180
41
106
90
73
76
1

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.

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.

L’activitat d’hort ha estat un eix vertebrador
esdevenint un espai de compromís, implicació i
relació constructiva.

Durant el 2016 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
la convivència amb la resta de ciutadans, com
és l’abandonament de material contaminat.

Els tallers al centre de recursos del Mas Fonollar han estat lúdics (calor i cafè), socials,
educatius i sanitaris. Els tallers especials han
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2/ Seguiment socioeducatiu
Seguiment socioeducatiu de persones drogodependents a substàncies il·legals a
diferents espais, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és acompanyar processos de normalització social i fomentar millores en l’autonomia de les persones drogodependents.

Activitat
2016
Persones
Dones
Homes
En inserció laboral
Del BIM
En medi obert
En normalització social
Atencions
Laborals
De normalització socials
En medi obert
Visites i acompanyaments

2015

83
18
65
5
64
55
64
519
5
383
131
78

12
?
74
81
935
14
534
387
198

Valoració
La reducció horària de l’educador referent ha
repercutit en una disminució de l’atenció respecte fa uns anys.

3/ Atenció a famílies
Seguiment socioeducatiu de familiars (mares, pares, parelles, etc.) de persones
drogodependents, realitzat per l’Equip municipal sobre drogues.
La seva finalitat és potenciar processos de cura i protecció de l’espai familiar, fer
mediació en cas de conflicte, i potenciar un entorn el més saludable possible per a
totes les persones de la família.

Activitat
Atencions

2016
2015
562
928
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4/ Ocupació prelaboral 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
Persones
Dones

2016 2015
18
12
4

Homes
Assistències
Cobertura de les places de les jornades (%)
Dones del total de participants (%)
Zones treballades de la ciutat

14
875
78%
28%
2

884
79%
42%
3

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 són els que ofereixen les zones a
treballar, és molt positiva i tan la feina feta com
l’equip i usuaris/es són molt ben valorats en la
seva àrea.
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 2016. 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. 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-ne
sentit recolzat per part de 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.
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5/ Mediació a zones d’alt risc
Treball educatiu a punts calents amb persones amb una drogodependència 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
Persones
Dones
Homes
Contactes a zones calentes
Amb dones
Amb homes
Presències
Derivacions
Coordinacions

2016
2015
100
67
9
91
2.070 1.906
187
13%
1.893
348
10
2
219
87

Valoració
De les 159 persones diferents de Santa Coloma
usuàries que han pres contacte amb l’equip
de intervenció en medi obert, 100 són les que
ho han fet al 2016. 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.
Durant el 2016 segueix 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 2016 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
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.
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.
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.
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6/ 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
Persones
Dones
Homes
Atencions

2016 2015
68
101
8
60
199
273
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7. SÍNTESI I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Durant el 2016, de forma continua s’ha aconseguit implementar les accions plantejades dins
el contracte establert formalment enguany i
que Asaupam estableix a través del programa
comunitari en drogodependències valorant positiu els resultats obtinguts.
Les accions realitzades dins d’aquest programa, han servit per ampliar les ja consolidades
en el Pla Municipal de Prevenció de les Dependències al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Vers el 2017 les propostes de futur van encaminades a:
•
•
•

•

•

•

Millorar una estratègia de comunicació i
difusió a nivell comunitari.
Ampliar en un proposta global totes les accions que se’n derivi del servei d’assessorament i atenció a les famílies.
Redefinir les accions que s’emmarca dins el
programa municipal de drogues al voltant
d’un espai de intervenció integral socioeducativa que ofereixi a persones usuàries de
drogues amb consums problemàtics o no.
Seguir consolidant els projectes emmarcats
dins el contracte principalment aquells iniciats dintre de l’àmbit educatiu i que pretén
treballar la prevenció entre parells i la formació d’agents de salut entre joves i alhora
propers al consum de drogues.
Integrar les accions comunitàries que es
fan en medi obert amb joves en risc conjuntament ambles que es fan en drogodependències.
Estimular el moviment associatiu semi dirigit entre joves i professionals de l’àmbit
soci sanitari des del qual elaborin propostes des del compromís per la convivència a
la seva ciutat per dinamitzar accions educatives i de reflexió sobre qualsevol contingut
d’interès relacionat amb la prevenció del
consum problemàtic de drogues.
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Annex DIFUSIÓ, DOCÈNCIA I SUPORT TÈCNIC
Material educatiu
S’ha format part de l’equip que ha realitzat els materials:
•
•

Mejor en la sala d’Asaupam per a persones usuàries d’espais de punció higiènica i en el
grup focal amb persones usuàries sobre el còmic.
Guia de recomanacions per a la prevenció sobre drogues a l’àmbit universitari de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
http://hemerotecadrogues.cat/aspc-guia-de-recomanacions-per-a-la-prevenciosobre-drogues-en-lambit-universitari/

Articles
•
•

Què crea més problemes, les drogues o la prevenció sobre drogues? (Social.cat)
http://www.social.cat/opinio/6025/que-crea-mes-problemes-les-drogues-o-laprevencio-sobre-drogues
Què crea més problemes, les drogues o la prevenció sobre drogues? (Periferics.cat)

http://periferics.cat/que-crea-mes-problemes-les-drogues-o-la-prevenciosobre-drogues/

Ressenyes
•

D_Rol
Estudi sobre drogues a Santa Coloma de Gramenet
Prevenim.dro núm. 44
http://hemerotecadrogues.cat/docs/prevenim.dro_41-44.zip

Formació d’agents socials
S’han fet 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.
A més, s’ha fet docència en els següents espais:
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Formació
Curs d’aprofundiment sobre el treball amb joves
consumidors de cànnabis
Curs L’atenció específica dels adolescents
Curs Intervenció educativa sobre drogues
Drogues: plaer, fàrmac o verí?
II Symposio de Trabajo social de calle y
transferencia

Organitza
Agència de Salut Pública de Catalunya
Centre jove d’anticoncepció i sexualitat
CRAE Teresa Lema
Casal popular de Vilafranca
Universitat de València

Suport tècnic
S’ha donat suport a la xarxa de prevenció sobre drogues Perifèrics en:
•
•

Web de la xarxa.
Tractament de la informació sobre l’estudi sobre programes de prevenció a Catalunya.
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