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1. INTRODUCCIÓ
En aquest document es presenta la memòria 2018 del programa "Desenvolupament d'accions d'intervenció
comunitària relacionades amb les drogues a Santa Coloma de Gramenet", un recull d'indicadors extrets de la
intervenció comunitària en drogues des d'un model socioeducatiu així com des de l'àmbit de la salut,
desenvolupada a la ciutat.
Aquest programa té com a objectiu donar eines a nivell comunitari (adolescents, joves, professionals i a
familiars) i en contacte amb usuaris/es amb drogodependències i joves en risc a fi d'evitar o retardar l'inici del
consum, que disminueixi els riscos i danys associats a les drogues, i que afavoreixi processos d'inclusió en
l'àmbit comunitari.
Cal incidir, de forma destacada, en el fet que durant l'any 2018 el programa ha consolidat serveis d'atenció i
acompanyament específic en l'àmbit socioeducatiu sobre drogues:
1. Espai d'atenció social i reeducació inclusiva MONTURIOL dirigit a persones amb
drogodependències i en risc d'exclusió social.
2. Espai d'atenció grupal CLUB+ dirigit a intervencions grupals d'adolescents i joves a fi de treballar
des de la prevenció general i selectiva.
3. Espai d'atenció a les famílies PompeuLab
Les línies estratègiques de totes les intervencions han estat:
1. Treball des de la perspectiva de gènere.
2. Treball en xarxa interadministrativa i comunitària especialment amb recursos d'atenció i seguiment
de problemàtiques relacionals amb les drogues.
3. Vigilància i seguiment de les persones en situació de més risc i vulnerabilitat extrema.

2

2. ESQUEMA
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3. PREVENCIÓ UNIVERSAL
3.1. PROJECTE PREVENTIU AMB JOVES ESCOLARITZATS A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA
Descripció
Realització de tallers preventius sobre drogues
adaptats als diferents moments evolutius i amb
l’objectiu de sensibilitzar sobre la problemàtica que
pateixen les persones drogodependents a fi de
retardar al màxim l'edat d'inici en el consum i oferir
informació i pautes per realitzar un consum amb
menys riscos.

Activitat realitzada
1.
2.
3.
4.

Assessorament a l’equip docent
Disseny i implementació de tallers preventius adaptades als diferents moments vitals dels joves
Atenció de joves en situació de risc i intervencions personalitzades
Difusió i comunicació dels projectes dirigits a joves i especialment de l’espai Club + Suma]

Indicadors


Resultats

Núm. de participants
Cobrir totes les demandes de tallers de
prevenció sobre drogues

1960

Núm. de tallers

70

Percentatge de cobertura del total

Descripció temàtiques

Curs

Tabac

2n ESO

26

364

364

728

Cànnabis

3r ESO

20

280

280

560

Alcohol

4t ESO

14

196

196

392

Drogues i festa crítica

Batx.

7

98

98

196

CFGM

3
70

42
980

42
980

84
1960

Total

Tallers

Nois

Noies

4

Persones

100 %

Des del servei de Salut Publica es va realitzar un qüestionari de satisfacció. En general han mostrat satisfacció
per les intervencions preventives.
L’evolució dels indicadors més importants al llarg dels últims quatre anys han estat els següents:
Indicadors
Nº participants
Nº tallers

2015
1884
66

2016
2044
72

2017
2052
69
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2018
1960
70

4. PREVENCIÓ SELECTIVA I INDICADA
4.1 EL CLUB + ATENCIÓ GRUPAL I INDIVIDUALITZADA AL CRJ MAS FONOLLAR

Descripció
Espai d'atenció grupal i individualitzada sobre informació adaptada vers el consum i les pràctiques de risc
relacionades amb les drogues i orientades a l'adquisició de comportaments saludables i de disminució de
riscos associats al consum de drogues.

Activitat realitzada
1. Assessorament sobre drogues per a joves fins els 25 anys.
2. Gestionar una alternativa educativa municipal a menors d'edat en
el PRC
3. Formació d’agents de salut en grups de joves
4. [El club + suma]. Promocionar iniciatives associatives entre joves
5. Accions preventives al carrer relacionades amb l’oci.
6.

Sessions programades per a tractar els temes següents:



















consum responsable associació c. legend
dones i drogues
marihuana i llei
drug checking
vaper, cachimba i tabac
activisme cannàbic
pantalles
què porta la marihuana?. quüalitats
mitjans de comunicació. la por.
adulteració substàncies
violències masclistes als espais d'oci nocturn
gimkana. sortim de festa
hip hop. la batalla
graffiti i salut
festa i alcohol
drogues sintètiques
festa critica
mdm
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Indicadors



Nº d’atencions al servei assessorament
Nº de joves

Atencions
Joves contactats





Facilitar una comunicació i gestió àgil amb serveis
participants del programa de reparació i
conciliació
Difondre el programa d'agents de salut en grups
vinculats des de la intervenció de carrer
Portar a termini una formació a agents de salut





Dissenyar accions en grup al espai CLUB + SUMA
Dinamitzar assistències a l’espai
Acollir a joves diferents

Núm. de menors atesos
Coordinacions amb serveis participants
Núm. de intervencions amb menors
Joves contactats
Joves interessats a participar
Assistents a la formació
% joves que acaben el programa
Sessions formatives
Nº sessions en grup



Resultats

Nº d'assistències

Servei assessorament individualitzat
Sexe
Dones
Homes
Atencions a joves
80
101
Joves atesos
29
40

Programa reparació i conciliació
Sexe
Dones

Homes

Menors en el programa

5

4

Atencions a menors

15

12

L’evolució dels indicadors més importants, en relació al servei d'assessorament a adolescents i joves, al llarg
dels últims quatre anys han estat els següents:
Indicadors
Núm. atencions a joves
Núm. joves atesos
Núm. menors atesos
Núm. atencions a menors

2015
278
52
10
34

2016
192
45
11
37

2017
124
51
7
28

2018
181
69
10
27

La davallada de dades entre el 2016 i
2017 respon a la manca de
finançament al consistori per part del
PND degut a que no havia sortit la
convocatòria. La activitat, malgrat
aquesta mancances, es va continuar
fent però aplicant algunes retallades
en recursos personals.

7

181
69
10
22
27
90
10
5
90 %
13
37
294

a treballar a través del curs d'agent de salut, el
qual va tenir bona acollida i van participar
aquells perfils millors valorats per l'equip
tècnic per desenvolupar funcions pròpies
d'aquesta figura.
A través de les diferents actuacions, les i els
joves han participat de forma activa en
l'elaboració de les activitats entre elles
l’elaboració de un material preventiu sobre el
consum de cànnabis on han pogut reflectir els
seus suggeriments, supervisats i acompanyats
per l'equip tècnic, que consideren que poden
ajudar entre iguals. Aquest material es podrà
dissenyar gràficament i editar al 2019.

En relació a [El club + suma]. La promoció de
iniciatives associatives entre joves es va començar

8

9

Malgrat la bona acollida del Club+, l’espai al CRJ Mas Fonollar necessita millorar l’estratègia de difusió, a través
dels diferents canals de difusió de la ciutat, de les diferents propostes, a fi d’establir l’espai com un punt de
referència. El Club +, a més a més del CRJ Mas Fonollar, també ha fet presència a altres espais oberts de la
ciutat, aprofitant el bon temps que ofereix l'estiu i l’oferta d'oci. També es va aprofitar diferents
esdeveniments com va ser el Festival Rock Fest, Festa Major 2018 i Festa de cap d'any 2018 perquè el Club+
oferís un punt informatiu de materials preventius sobre el consum de drogues i altres situacions de risc.
Aquest any hem incorporat l'alcoholímetre com a mesura preventiva de reducció de riscos. Més informació a
l'annex 9.

En el cas de Festa major, el PMD es va adherir a la proposta de localització del punts liles a fi de complementar
la intervenció preventiva de situacions de risc vers la violència masclista en entorns de festa on es pugui
produir consum de drogues.

Aquestes actuacions es va complementar previ a la oferta d’oci de cap d’any 2018 amb una campanya
"L'alcohol és responsabilitat de tothom" a establiments de venda com són supermercats i petits establiments
regentats per pakistanesos, de dispensació d'alcohol com bars musicals principalment concentrat al barri
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centre i benzineres on es pot concentrar persones que facin servir el
cotxe i que hagin fet us d'alcohol i/o drogues.
Les dades que han resultat d'aquestes intervencions han estat els
següents:
Taules informatives
Atencions
Materials distribuïts
Espai distribució i consum alcohol
Participants establiments
Materials distribuïts

Sexe
Atencions

2018
4
92
172
20
20
160

Dones
63

Homes
41

Respecte la intervenció a establiments d'oci nocturn, aprofitant el marc de la festa major i festivitat de final
d’any es van establir dues entrevistes amb cadascun dels 12 locals on es van plantejar els següents elements:
•

Informació sobre els efectes de les begudes alcohòliques que dispensen

•

Informació sobre el marc legal vigent. Prohibició de servir begudes a menors edat

•

Informació sobre estratègies per prevenir conductes de risc (conducció, conductes violentes,
relacions conflictives,...)

Els locals participants han estat el següents:


Piscis



Iobar



Lalola



Tannines



El carrer



Berenguer



Calduch



La Fabrica



Sant Carlos Park



Nora



Bombay rambla



Frankfurt cultura

L’equip va facilitar, a través de una primera visita al establiment, els materials preventius a distribuir en un
lloc visible de l’establiment i que facilitaven informació sobre: cànnabis, alcohol i conducció i consells festius,
drogues en general. Van mostrar interès a seguir participant en properes campanyes a fi de reforçar les
intervencions realitzades així com valorar l’interès dels i les clients/es cap al material preventiu distribuït.
En relació al programa de reparació i conciliació és destacable la dada que fa referència al indicador de gènere.
Durant el 2018 s’ha equiparat el nº de menors sancionats de nois i noies, aspecte que altres anys es veia més
diferenciat a favor de gènere masculí. La proximitat i normalització del consum al carrer entre els menors fa
que ja no provoqui en les noies una certa prudència en la experimentació vers la substància.
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4.2 INTERVENCIÓ PREVENTIVA EN MEDI OBERT I ESPAI DE CONSUM
Descripció
Presència i intervenció educativa en medi obert en zones amb grups de joves per tractar temes relacionats
amb les drogues i fomentar un oci constructiu. La prospecció de la ciutat permet conèixer i actualitzar els
punts de la ciutat en situació de risc o de vulnerabilitat. La seva finalitat és apropar-se a adolescents i joves en
medi obert amb consum de drogues a diferents nivells de prevenció, atenció i orientació en casos de consum
problemàtic de drogues.

Activitat realitzada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prospecció de zones de trobada d'adolescents i joves
Contactar amb joves en els seus espais de reunió informals
Informar sobre drogues
Fomentar activitats d'oci constructiu, formatives i laborals
Prevenció i mediació de conflictes
Distribució de materials preventius i profilàctics

Indicadors
Contactes
Joves diferents
Presències en medi obert
Espais intervinguts
Materials distribuïts

Contactar amb joves
Realitzar contactes amb joves
Repartir materials informatius
Realitzar derivacions al servei d'assessorament
sobre drogues
Sexe
Contactes amb joves
Joves contactats

Resultats

Dones
103
22

530
90
308
14
120

Derivacions a recursos

9

Coordinacions

18

Homes
427
68

L’evolució dels indicadors més importants al llarg dels últims quatre anys han estat els següents:
Nº contactes
Nº Joves diferents
Espais intervinguts
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2015
442
408
21

2016
921
255
30

2017
401
147
20

2018
530
90
14

La davallada de dades entre el 2016 i 2017 respon a la manca de finançament al consistori per part del PND
degut a que no havia sortit la convocatòria. La activitat, malgrat aquesta mancances, es va continuar fent però
aplicant algunes retallades en recursos personals.
Malgrat la presència a les zones prospeccionades,on habitualment s’intervenen en grups d’adolescents i joves
en situació de risc vers el consum, segueix la tendència del 2017.
Les principals zones on s’han intervingut amb presència de adolescents i joves consumidors han estat les
següents:

1.

PÇA CATALUNYA

2.

CAN MARINER

3.

PÇA MEDITERRÀNIA

4.

PARC MORAGUES

5.

PARC MOTOCRÒS

6.

TORRE BALLDOVINA

7.

SKATE PARC ANTIC I
NOU

8.

PÇA MONTSERRAT
ROIG

9.

PÇA DE LES
CULTURES

10. PÇA DELS
ENAMORATS
11. CAN SISTERÉ
12. PARC BARÓ
13. PARC ZONA DELS
CÚBICS
14. PARC MOLINET

Els temes tractats han estat els següents: violències masclistes en espais de festa, 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:


Pressió de grup



Motius per no fumar



Discreció i respecte a tercers



Pèrdua de control

Incidim en pautes de tolerància 0 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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Les situacions més rellevants que s'han detectat al 2018 té a veure amb:


La detecció de menors i joves no acompanyats i tutelats sota els efectes del consum de inhalants.



Situacions viscudes per part de adolescents que han patit agressions de violència de gènere en espais
de consum.

Aquestes situacions detectades han generat intervencions específiques a través de xerrades i/o difusió de
materials específics sobre la matèria. En el cas de menors tutelats l'equip ha incorporat la figura de un jove
agent de salut amb coneixements sobre educació i situacions de risc vers el consum de drogues que alhora
pot comunicar-se en àrab amb la finalitat de poder accedir als joves detectats. Aquesta iniciativa va començar
a intervenir una tarda a la setmana a partir del mes de novembre. Actualment es troba en una fase de
detecció i contacte i per tant encara és d'hora per poder extrapolar resultats vinculants a la necessitat.
Altres conclusions a les quals 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.

•

Durant el 2018 hem detectat presència de venda a petita escala de forma més visible entre els hàbits
d’adolescents menors. El principal fi d’aquesta pràctica entre els menors és sufragar les despeses del
consum propi;exposant-se als interessos d’una xarxa propera del mercat negre, a canvi de la seva
necessitat de defensar el consum que han decidit fer,pensant que el risc que assumeixen, de caràcter
legal, és mig-baix.

•

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 presenten dificultats per aplicar
habilitats de relació. Aquesta relació podria millorar a través d’activitats comunitàries on poguessin
interaccionar veïns adults i joves que ocupen espais comuns públics.



En relació a la informació interioritzada se segueix considerant la relativa entre iguals com la que
s'imposa a una altre font.



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 degut al seu caràcter
de consum com a forma d’auto atenció davant de certs problemes i com gestionar-los
emocionalment i no tant lúdic.



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).
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5. PREVENCIÓ DETERMINADA
5.1. INTERVENCIÓ IMMEDIATA DE PROXIMITAT, ATENCIÓ I MEDIACIÓ AL TERRITORI I TREBALL
SOCIOEDUCATIU
Descripció
Dispositiu professional de presencia en zones de consum per reduir la problemàtica associada al consum i
venda de drogues a fi de millorar l'atenció de persones amb una drogodependència i la seva qualitat de vida.
Permetrà establir les condicions necessàries per a una convivència satisfactòria, recollida de possibles queixes
i preocupacions de la ciutadania així com de mediació en situacions de conflicte en coordinació amb l'equip de
mediació municipal. S'encarregarà de la gestió i promoció del Programa d'Intercanvi de Xeringues a oficines
de farmàcia i serveis específics d'atenció a persones injectors a fi de dificultar la infecció o reinfecció del VIH,
hepatitis i altres agents, facilitant l'accés a material de venopunció estèril i recollint l'usat.

Activitat realitzada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prospecció i detecció de les zones de risc de la ciutat.
Presència socioeducativa constant a zones de risc amb una altra concentració de persones amb
drogodependències.
Dissuasió de baralles i venda de drogues a la via pública.
Actuació intensiva en moments de crisi per prevenir problemes o pal·liar els existents.
Derivació a centres socials i sanitaris especialitzats.
Intervenció i mediació en cas de conflictes amb negocis o associacions de la zona.
Recollida permanent entre els establiments comercials, centres cívics i organitzacions veïnals de la
percepció i imatge que es té de les persones amb drogodependències.
Repartiment de material informatiu, profilàctic i de reducció de danys.
Acompanyaments a jutjats, hospitals, centres de salut, centre d’atenció a les drogodependències i de salut
mental.
Observació i recollida sistemàtica de pautes d’ús de drogues a zones de risc.
Recollida immediata davant la presència de material de venopunció contaminat a la via pública o
equipaments.
Gestió i organització de la dispensació de kits de venopunció higiènica.
Gestió de la recollida de material sanitari contaminat.
Promoció del PIX entre professionals en contacte amb població injectora.
Seguiment i manteniment de les farmàcies en el programa.
Promoció del PIX a centres sanitaris i d’atenció a les persones injectores.
Foment entre els professionals participants del consell sanitari a les persones amb consum via injectada.

Indicadors
Intervenir diàriament en els espais públics de
reunió de les persones usuàries

Núm. de presències en espais de reunió
Núm. de contactes persones usuàries
Núm. de persones diferents

Facilitar material higiènic per al consum i
preservatius acompanyat de missatges
educatius

Núm. persones que han participat PIX
Núm. de material distribuïts
Núm. de preservatius distribuïts
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Resultats
210
1.551
76
14
196
18

Fer detecció precoç de situacions amb risc de
conflicte violents per tal de prevenir-los

Núm. d’incidències detectades

0

Núm. intervencions d'urgències

0

Detectar noves zones de risc de reunió i consum

Núm. de zones detectades

9

Respondre amb rapidesa davant problemes
amb negocis o entitats de la zona

Tipus de conflictes veïnals

11

Actuacions realitzades

13

Proveir de material informatiu sobre danys
relacionats amb les drogues i preservatius

Núm. de fullets informatius distribuïts

1

Núm. de preservatius distribuïts

0

Visitar periòdicament els punts de farmàcia
adherits al Programa d'Intercanvi de Xeringues

Periodicitat de les visites

Gestionar la distribució de kits estèrils

mensual

Percentatge de centres participants
coberts

100%

Núm. de centres participants al PIX i
topologia (farmàcies)

13

Núm. de kits i xeringues lliurades

10.475
100

Gestionar la recollida del material contaminat i
la seva destrucció com a residu infecciós

Núm. de xeringues usades recollides
Percentatge d'intercanvi del total
dispensat

Sexe
Núm. de contactes persones usuàries
Núm. de persones diferents

Dones
260
20

1.571
15 %

Homes
1291
56

En relació a l’evolució, al llarg dels diferents mesos del 2018, podem observar a la següent gràfica que la
presència i contactes establerts en medi obert es concentra al mes de novembre malgrat no correspon de
forma directa amb un augment de persones diferents i/o dispensació de material higiènic per consumir.
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Sexe persones participen al PIX
Xeringues dispensades
Xeringues recollides
Preservatius lliurats
Persones participant en intercanvi

Dones
9
0
0
2

Homes
187
100
18
12

17

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Gràfica que indica l’evolució de
material dispensat i recollit al llarg
dels diferents mesos de l’any.

0
TOTALS DONADES

TOTALS RECOLLIDES

Durant el 2018 segueix el policonsum. Aquest fet és recurrent davant el consum de drogues en general.
D’altra banda el policonsum provoca 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.
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. L’equip, davant de situacions d’alerta ha prioritzat de forma immediata la
intervenció.

El PMD ha distribuït, i segons demanda, 6 contenidors entre la empresa FOMENTO, Fundació tallers i
Grameimpuls (plans ocupació),a fi de poder recollir, amb garanties higièniques,arrel dels programes de neteja
dels que són responsables.
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Les zones on s'han trobat
material contaminat:
C/BRUC
SOTA PONT VELL STA. COLOMA
CAN CALVET
AVD PALLARESA
PASAJE C/RELOJ
PARC MORAGUES
PARC MOLINET
CAN PEIXAUET
SOLAR PASAJE JULIA ROMERA

Aquestes zones, malgrat ser punts previsibles d’abandonament puntual de material contaminat, no podem
considerar que siguin espais on habitualment cal fer recollida del mateix, sinó esporàdics.

En relació al intercanvi de xeringues a farmàcies el número de xeringues dispensades ha disminuït. Els
farmacèutics mostren una actitud receptiva i favorable a la dispensació i recollida de material d’injecció. La
impressió més recollida és 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).
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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. Durant el 2018 el PMD ha hagut de cobrir a dos
farmàcies, de forma puntual, 250 kits, degut al retard de les empreses distribuïdores.
FARMACIES ADHERIDES AL PIX
BACH MOLINAS, JORDI

675

BALLART RUIZ, Mª LUZ

2.850

BLADE VINAIXA, Mª PILAR

625

BOIX MARTINEZ, DOMINGO/MONTES JARONES, JOSE M.

50

FIGUERAS REMOLAT, Mª CARMEN (FARMACIA SANTA ROSA CB)

225

GOMEZ ORTIZ, SANTIAGO

950

LINARES BERTOLIN, GASPAR

775

ORUS PRAT, ANNA Mª (FARMACIA ORUS, S.C.P.)

2.425

PORTA SERRA, MONTSERRAT

125

PUIGCARBO RAFEL, ANA

425

ROSSELLO PONS, Mª DEL MAR

1.025

SORIANO GUIMERA, SILVIA

75

ASAUPAM

250

TOTAL

10.475

L’evolució dels indicadors més importants al llarg dels últims quatre anys han estat els següents:
Nº persones diferents
Nº contactes
Nº persones participen PIX
Nº KIDS xeringues lliurades farmàcies
Nº KIDS xeringues lliurades PMD

2015
67
1906
24
17450
260

2016
100
2070
13
18325
191
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2017
85
1554
15
13800
152

2018
76
1551
14
10475
196

6. NORMALITZACIÓ SOCIAL
6.1. PROJECTE D'ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA I REEDUCACIÓ INCLUSIVA
Descripció
Recurs socioeducatiu d’ acollida i acompanyament a persones amb problemàtiques greus associada a l’ús de
drogues, per promoure una ocupació constructiva del tems lliure i fer una atenció socioeducativa (Espai
Monturiol). Aquest recurs de normalització social, inclourà el foment d’ habilitats socials protectores
individuals i de grup, i s'aprofitarà com una alternativa real a la presència a zones obertes de consum.
Proposa reduir la problemàtica relacionada amb les zones d’alt risc i la concentració en l'espai públic de
persones amb drogodependències i promoure un model d’atenció socioeducativa a les persones amb
drogodependències que faciliti la seva participació i implicació, i l’adquisició de comportaments saludables i la
disminució de danys i riscos associats al consum.

Activitat realitzada
1.

ACOLLIDA I ENTREVISTA

2.

ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA


3.

SALUT I EDUCACIÓ SANITÀRIA





4.

Grup de treball. Tallers:
Realització de tallers
educatius que fomentin
habilitats socials
protectores individuals i de
grup, i actuïn com una
alternativa real a la
presència a espais d'alt
risc. Aprenentatge
cognitiu, de reforç i
estimulador de processos
de memòria.

Programa d’intercanvi de xeringues (PIX).
Dispensació de material informatiu, profilàctic i per al consum més higiènic.
Tallers d’educació per a la salut sobre temes com ara VIH/sida, hepatitis, prevenció de sobredosis,
tractaments d’última generació, i altres.
Formació per a la intervenció davant sobredosis de companyes o companys consumidors.

ATENCIÓ SOCIAL

Demandes d’informació, orientació i assessorament social. Contacte i accés amb els recursos socials
comunitaris, ja sigui per demanda de la persona usuària o bé per les necessitats detectades per l’equip del
centre. Amb les persones usuàries que han fet un ús més assidu del recurs, s’ha elaborat conjuntament un pla
de treball individual amb uns objectius viables i assolibles, unes fases i uns compromisos que s’han anat
revisant.
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5.

LLEURE CONSTRUCTIU

Espai Calor i cafè i oferta lúdica que s’ha ofert des d’aquest ambient ( jocs de taula, videofòrums, televisió,
premsa i altres.). A més s’han organitzat activitats grupals de lleure fora de l’equipament.

6.

PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ

Participants de forma activa amb responsabilitats en el disseny, funcionament i avaluació de les activitat que
s’hi faran. S’ha fomentat la seva participants en plataformes de treball horitzontals, en altres iniciatives
comunitàries i en plataformes de reivindicació formades per persones usuàries de drogues. S’ha dinamitzat
canals de comunicació con la revista que els identifica perquè puguin elaborar i difondre continguts educatius
i preventius per transmetre’ls en el seu entorn amb una metodologia d’educació entre parells.

Indicadors
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Resultats

Aconseguir la presencia entre 5 i 15 persones
usuàries diàries

Persones ateses
Expedients oberts
Atencions
Persones en acompanyament
Intervencions d'acompanyament

Participar en activitats a través de una proposta
educativa organitzada a l’espai

Sortides de lleure
Assistències a activitats de normalització
Persones participants a sortides
Tallers educatius
Assistències a tallers
Persones participants a tallers

Sexe
Assistències als tallers socioeducatius
Persones diferents a tallers

Dones
227
12

Homes
569
31

Sexe
Assistència a activitats de normalització

Dones
12

Homes
26

Sexe
Persones ateses
Atencions
Persones en acompanyament
Intervencions individuals realitzades en l'atenció social
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Dones
5
28
4
18

Homes
28
104
7
14

33
76
132
11
32
6
38
23
178
796
43

Durant el 2018 s'ha posat en marxa un nou espai
d'atenció social bàsica i reeducació inclusiva en una
sala polivalent del centre cívic Raval al c/monturiol.

Les activitats proposades han aconseguit la millora i consolidació de l’assistència. També és un espai conegut
entre els i les tècniques de mesures judicials i alguns usuaris i usuàries ja s'estan beneficiant de l'activitat que
ofereix mesures en benefici a la comunitat. Seria bo poder informar de l'espai a recursos sanitaris (ABS,CAS) i
d'atenció primària en serveis socials. a fi que el contemplin com a espai de intervenció.
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Malgrat tot, dels 76 expedients oberts hi han 14 persones estables, 20 en procés d'estabilització i 16 persones
que encara estan en actiu. Hi han 26 expedient de persones que no estan en seguiment continuat i que
simplement han fet contactes puntuals en el temps. Degut a la manca de ingressos en alguns d'ells o elles que
permetin estabilitzar necessitats bàsiques,fa difícil donar cobertura perquè pugui estabilitzar la seva màxima
vulnerabilitat.
El seguiment social dels casos més complexos requereix molt més temps que altres per aconseguir contenir la
crisis que presenta degut als multi problemes associats de caràcter legal, social i de salut.
Aquest fet afegit a la precarietat de les condicions d’atenció dels serveis públics (llista d’espera, absència de
recursos d’atenció d’urgència social, etc...) complica la resolució total del pla de treball establert.
La programació ha servit principalment per mantenir el vincle amb el grup de persones usuàries i ajudar-los a
mantenir-se en constant comunicació amb l’entorn que l’envolta i reduir la problemàtica i el risc d’exclusió
social que pot provocar, entre altres riscos, el consum via injectada i l’abandonament de material contaminat.
Cal seguir treballant per encertar en les activitats (sobre habitatge, recerca de feina, esport,...) que siguin
atractives a persones que es concentren a la plaça de la vila, ajudin a minvar el grup i reconduir-lo cap altres
espais. També necessitem fer de l’espai un lloc més acollidor amb més mobiliari de magatzem i descans on es
pugui ambientar amb elements informatius i de decoració.
Malgrat l’esforç, encara hi ha resistències per part de persones que de forma assídua, assisteixen a la plaça de
la vila com espai de relació entre iguals. Els motius que principalment hem recollit per part d’ells/es té a veure
a que:
1.

Durant la mateixa franja horària també es concentren la recollida de medicació i metadona al CAS/BIM,
horari de menjador social amb dos torns a les 13 i 14 h i recollida fins a les 15 h.

2.

Degut a que l’espai monturiol esta ubicat a una distància considerable del menjador i el CAS/BIM, les
persones prefereixen quedar-se a la plaça de la vila fins que els arribi l’hora d’anar al menjador social i/o
CAS/BIM.

3.

Es manté l’activitat d’alt risc relacionada amb la oferta i que un nº reduït de usuaris no vinculats al
programa sostenen. Aquest fet fa d'element atraient de les persones, potencialment participants de
l’espai socioeducatiu.
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Les activitat millors valorades són els tallers esportius (arts marcials i ioga), formació en la capacitació per a
agent de salut i activitats lúdiques de interès. Entre els diferents tallers s’han fet els següents:

1.

SALUT: RISCOS EN L’AUTOMEDICACIÓ.
GÈNERE I CONSUM. SOBREDOSIS.
HEPATITIS I TRACTAMENT. COM REDUIR
CONSUM TABAC. MEDICACIÓ I VIH.
ALIMENTACIÓ.

2.

SOCIAL: HABITATGE. REVISTA. SOBRE
ESTIGMA

3.

LÚDIC: JOCS DE TAULA. JOCS TEMÀTICS.
RISOTERAPIA
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4.

HABILITATS: JOCS TAULA EMOCIONS.
COM FER UNA BONA ENTREVISTA. PRESA
DE DECISIONS. MANUALITATS.
JARDINERIA

5.

REFORÇ COGNITIU: LECTURA EN VEU
ALTA. OPERACIONS MATEMÀTIQUES.
LLENGUATGE

6.

ESPORT: IOGA. LES ARTS MARCIALS AL
SERVEI DE LA SALUT

Entre les activitats de normalització social s’ha
participat a:
1.

JORNADA DIA MUNDIAL DEL VIH/ SIDA

2.

DIA DEL VOLUNTARIAT

3.

PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ ENTITATS
TAULA SMA

4.
5.

6.

PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ
ANTIESTIGMA DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE DROGUES

PARTICIPACIÓ A TAULA SMA

7.

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA FESTIVA ST
JORDI.

1ª TROBADA AMB LA CIUTADANIA.
COMISSIÓ ENTITATS DE LA TSMA.

8.

PARTICIPACIÓ A XARXES SOCIALS
CAMPANYA SUPORT DON'T PUNISH

S’ha continuat el treball establert a raó dels objectius proposats ala TSMiA 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.

La dinàmica de les activitats del grup
autogestionat i semi dirigit de suport mutu, s’ha anat consolidant de manera que actualment és un grup
consolidat 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.
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6.2. DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓ PRE-OCUPACIONAL "ENGANXA'T A LA
FEINA"
Descripció
Realització diària d’un programa de normalització laboral adreçat a persones en actiu o en una situació
d’exclusió social, que també té un impacte positiu en la ciutat. Experiència adreçada a millorar la qualitat de
vida i l’autoestima de les persones amb drogodependències en tractament i en actiu, per mitjà de l’abordatge
paral·lel d’aspectes laborals i labor terapèutics.

Activitats realitzades
1.
2.
3.
4.

Gestió de l’entrada i sortida en el programa valorant aspectes de consum, participació en activitats de
normalització, rotació i conducta individual i grupal.
Realitzar com activitat laboral principal l’arranjament dels espais públics de la ciutat.
Fer formació permanent de les persones participants en eines bàsiques, jardineria i sòl, seguretat i
higiene, i sostenibilitat mediambiental.
Definició de protocols individualitzats d'inserció laboral i derivació als serveis especialitzats.

Indicadors
Organitzar tallers de simulació laboral de
jardineria i pintura en l’espai públic per a
persones en actiu o en situació d’exclusió social

Arranjar l’espai públic i comunitari
Gestionar el protocol individual d'inserció
laboral

Resultats

Núm. de participacions
Núm. de persones participants
Núm. de sessions formatives de suport i
continguts
Zones millorades
Núm. de persones usuàries amb qui es
treballa la inserció laboral
Núm. de derivacions a programes o
entitats d'inserció laboral

Dones
259
6

Assistències a activitats (jornades laborals)
Participants de la ciutat
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Homes
560
13

819
19
150
2
4
12

El projecte es desenvolupa de forma eficient per aconseguir obrir espais formals i informals individuals i de
grup per fomentar la responsabilitat laboral i fomentar l’autoestima i el benestar per a la comunitat. Alhora ha
permès reduir possibles danys en aspectes de benestar sociosanitaris en els usuaris/es. Els aspectes treballats
en espais grupals de treball han estat l'autoconcepte, control emocional, adaptació al canvi, responsabilitat,
autonomia, superació personal, comunicació i relació interpersonal i presa de decisions.
S’han treballat els següents espais: parcs Motocròs i Avi Porta. De manera rotativa i al llarg de tot l’any, s’han
mantingut aquests espais nets. El tipus d'arranjament realitzat eren de caràcter bàsic on es prioritzava la
neteja de fulles caigudes i extracció de males herbes. L'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.
Durant el 2018 l'equip ha hagut de treballar intensament per reduir les absències al programa. Alguns usuaris
en actiu i amb dificultats per aconseguir millorar l'adherència a tractament, aconseguien esquivar la normativa
amb comportaments no susceptible de sanció i que des del seguiment de l'equip professional ens proposàvem
oportunitats alternatives a fi que poguessin seguir vinculats al projecte i aconseguir en el temps millorar
resultats.

Degut a la bona
acceptació del
mètode per punts
segons objectius
aconseguits, s’ha
continuat durant el
2018. Objectius
que els mateixos
participants
determinen i
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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. La millora que representa per a ells/es en els que participen en
“Enganxa’t a la feina” esta molt bé valorada.

6.3. SERVEI D'ASSESSORAMENTS SOBRE DROGUES A PARES, MARES I PROFESSIONALS
Descripció
Espai confidencial i d’acompanyament educatiu per a mares, pares i professionals per a donar servei de suport
i assessorament sobre drogues així com facilitar pautes educatives preventives i d’actuació sobre el consum i
els seus riscos associats.

Activitats realitzades

1. Espai obert d’assessorament per a familiars.
2. Activar un servei d'assessorament per a mares, pares i
altres familiars d'adolescents i joves que participen del programa
de reparació i conciliació.
3. Canals de suport per a professionals presencials i
electrònics.
4. Realització d'intervencions preventives monogràfiques
d'abast comunitari.

Indicadors
Núm. de familiars atesos

Obrir una permanència per a l’accés obert de la
ciutadania

Núm familiars atesos des del PRC
Núm. d’atencions
Núm. d'equipaments implicats

Realitzar accions preventives específiques amb
equipaments de la ciutat

Sexe
Atencions a famílies
Familiars atesos
Familiars de menors atesos

Dones
373
44
8

Resultats

Materials educatius

Homes
48
11
2

L’evolució dels indicadors més importants al llarg dels últims quatre anys han estat els següents:

Nº familiars atesos
Nº atencions a famílies

2015
28
57

2016
37
185

2017
30
84

2018
66
421
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2
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A fi de poder fer difusió del servei i els assessoraments s'han dissenyat targetes de presentació del servei a fi
de facilitar el coneixement vers al tipus d'atenció. Resta pendent la presentació del servei a professionals
oferint altres canals d’assessorament no presencials.
El servei d’assessorament a famílies ha millorat l’atenció que fins ara rebien a través del programa, fet que es
pot comprovar en l'augment progressiu de l’assistència a final d’any.
L’atenció ha estat adaptada a cada cas segons necessitat. Aquest fet ha consolidat el servei entre les famílies
ateses fins el punt que es podria plantejar la possibilitat de crear un espai de reunió on les famílies puguin
compartir experiències i mètodes après i aplicat a nivell domèstic. Aquesta proposta ha estat ben acollida
entre elles.

El perfil que principalment fa us del servei són dones, figures que dins l’àmbit familiar encara assumeix de
forma desigual les tasques pròpies de l’atenció dins aquest.
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Els principals temes tractats han estat:
En el cas de familiars d’adolescents i joves, pautes d’actuació educativa en família quan detecten consums
experimentals de drogues i/o amb situacions de risc vers els estudis o conductes transgressores. La substància
principal de consulta és la marihuana i a vegades acompanyades, en espais de festa, del consum d’alcohol.
En el cas de familiars de persones amb un consum de dependència o drogodependència, el motiu de consulta
correspon a temes de caràcter sanitari i com iniciar processos d’atenció terapèutic. Alhora també
s’estableixen assessoraments sobre com establir la convivència amb persones adultes i majors d’edat que
pateixen la malaltia i que necessiten d’un acompanyament que ajudi a mantenir els límits de la relació però
que moltes vegades als propis familiars se’ls és molt difícil per la càrrega psicològica que representa.
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7. SÍNTESI I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Durant el 2018, 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.
Les idees principals en relació al programa de intervenció el 2018 són les següents en relació a les diferents accions:
1.

Accions individuals joves.
En els últims mesos de l’any, el numero d’atencions, han patit oscil·lacions amb una certa tendència a la
baixa. Cal fer una estratègia de difusió entre recursos , serveis i població en general que mantingui viu l’espai.
Els nous materials dissenyats pel PMD ajudaran a visibilitzat el servei.

2.

Accions grupals joves.
L’espai es consolida amb les accions proposades, en època d’estiu, en la que el club ha sortit al carrer en
format de carpa i dinàmiques lúdiques. L’espai, en el últim quadrimestre, ha patit les oscil·lacions de
participació pròpies de programes en procés de rodatge, malgrat l’extensa i variada oferta d’activitats. Que el
CLUB + sigui un espai fix però amb intervencions desplaçades dins el territori, el fa dinàmic i amb més
probabilitat de participació.

3.

Medi obert joves.
Al llarg de l’any s’han anat establint el contacte amb grups definits en medi obert en el que es materialitzen
intervencions preventives. Malgrat tot el seguiment de les dinàmiques grupals, al llarg de les visites, no es pot
mantenir de forma continuada degut a la mobilitat dels mateixos, dificultant l’acompanyament. S’observava
una disminució d'adolescents i joves ocupant espais públics i nombre d'espais, segurament motivat pel canvi
d’hàbits de relació en el seu temps lliure on estar al carrer ha deixat pas a espais domèstics així com el fet
associat a la presència policial i les mesures de control.Durant el mes de novembre s’ha iniciat una prova pilot
de prospecció i apropament a adolescents i joves MENAS. En aquest objectiu ens ha acompanyat un jove,
agent de salut, de cultura magrebina i proper a l’equip tècnic, a fi d’aconseguir fer de pont entre el perfil de
menors i joves e intervencions preventives. Ens proposem contactar amb equip de mediació municipal,
entitat ISOM i ISIL, a fi de sumar esforços per donar resposta a aquests adolescents i joves en les seves
necessitats.

4.

Intervenció immediata adulta.
A final d’any ha minvat el nº de persones diferents malgrat que es concentren amb més assiduïtat als voltants
de la plaça de la vila. És tracta del grup més resistent a participar de les activitats que es proposen a través de
l’espai Monturiol. Des de medi obert, l’equip segueix amb el reforç dels acompanyaments a persones que
presenten alt índex de vulnerabilitat sociosanitari a fi d’aconseguir a allunyar-los de l’espai. En relació al PIX
augmenta en espais oberts.

5.

Espai grupal adults Monturiol.
Les activitats proposades han aconseguit mantenir la millora de l’assistència, aconseguida en el últim
semestre i que el tingui present. Ja és un espai conegut entre els i les tècniques de mesures judicials i ja
s'estan beneficiant de l'activitat que ofereix mesures en benefici a la comunitat. Seria bo poder informar de
l'espai a recursos sanitaris (ABS,CAS) i d'atenció primària en serveis socials a fi que el contemplin com a espai
derivador. També necessitem fer de l’espai un lloc més acollidor amb més mobiliari de magatzem i descans
on es pugui ambientar amb elements informatius i de decoració.

6.

Enganxa’t a la feina.
Després de revisar les condicions i normatives a fi que ajudin a les persones a continuar amb la motivació i
priorització de participació cap al programa, no hem aconseguit mantenir la millora de l’aprofitament de les
jornades. Una de les idees és poder-ho oferir a serveis sanitaris (CAS, ABS) o serveis socials com a recurs
derivador. Cal revisar la normativa interna vigent en relació a l'activitat per incidir en la millora d'aquest
indicador. Des del servei es començarà, amb Grameimpuls, a estudiar noves formes d’ampliació de la
cobertura d’usuaris/es a fi de reduir la llista d’espera que existeix actualment.

7.

Servei assessorament famílies.
El servei d’assessorament a famílies ha millorat l’atenció que fins ara rebien a través del programa, fet que es
pot comprovar en l'augment progressiu de l’assistència a final d’any. Com a propostes de futur seria bo la de
incorporar el grup com a dinàmica d’atenció als diferents interessos amb la supervisió de una figura que
provingui de l'àmbit de la psicologia. La forma de introduir la dinàmica de grup serà a través del disseny de
una formació especifica en l’acompanyament familiar.

ANNEX INFORME INTERVENCIÓ CLUB +:FESTES MAJORS2018
DADES DE INTERVENCIÓ

DIES I HORARI DE INTERVENCIÓ:
31, 1 i 2 setembre de 22:30 a 2:30.
LOCALITZACIÓ:
1.
2.
3.

Festes alternatives
Zona del Skatepark, on es realitzava la festa SANTAKO WARRIOR SOUND
Un dels accessos a la fira, situada en el recinte de Can Zam

MATERIALS PREVENTIUS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Material informatiu divers sobre l'ús de drogues (alcohol, cànnabis i begudes energètiques)
principalment i en menor mesura sobre altres substàncies.
Material propi com "consells festius" on es recull una sèrie de recomanacions per reduir els riscos de
sortir de festa, i es reflexiona sobre les agressions masclistes que podem trobar en aquests espais
Targetes de contacte dels serveis d'assessorament del PMD.
Preservatius (masculins i femenins) i lubricant.
I com a innovació d'aquest any s'oferien proves d'alcoholèmia gratuïtes, realitzades amb un
alcoholímetre homologat.
Envoltant la carpa es tenia diversa cartelleria sobre drogues i gènere, i serveis que s'ofereixen des de
el pla municipal sobre drogues.

VALORACIÓ:
QUANTITATIVA

Divendres 31 – Festes Alternatives.
Perfil: 25 persones principalment dones entre 19 i 35 anys
Consultes significatives: Vers la carpa i la informació que oferia
Materials repartits:
1. "que ruli" (material per a mans properes al cànnabis),
2. "alcohol drogues
3. Preservatius
4. Sobre substàncies psicodèliques com bolets o LSD (Som.nit)
Alcoholèmies*: 7 proves d'alcoholèmia (entre 19 i 35 anys). 5 dones i 2 homes.
Dissabte 1 – Santako Warrior Sound.
Perfil: 36 persones, [21 homes i 15 dones (7 menors d'edat)].
Consultes significatives: risc de consum i crisis emocional.
Materials repartits:
1.
2.
3.
4.
5.

"que ruli"
"bolets" (Somnit)
preservatius
"LSD" de
Somnit
punts de llibre. missatges en positiu sobre joves i oci nocturn

6. "el fantasma de la coca"
Alcoholèmies*: No va haver cap demanda de prova d'alcoholèmia. L’ambient, entre els i les
assistents era principalment cànnabic.
Diumenge 2 – Fira
Perfil: 21 persones [3 homes i 18 dones (8 menors d'edat)
Consultes significatives: Assessorament a professional de mediació cultural en centres de
internament juvenil (com treballar aspectes de drogues
amb els menors, mostrant molt interès sobre el cànnabis i el material adreçat a joves consumidors
de cola)
Materials repartits:
1. "alcohol drogues"
2. "que ruli"
3. material sobre begudes energètiques
Incidents: Al final de la nit l'espai de la carpa va ser l'escena d'una baralla de grans dimensions, que
va ser controlada pels serveis de seguretat del recinte. Una baralla clarament agreujada pel consum
d'alcohol.
Alcoholèmies*: 9 proves d'alcoholèmia (entre 15 i 21 anys). 6 dones i 3 homes.

QUALITATIVA






Les localitzacions coordinades amb els PUNTS LILES i la presencia continuada de la carpa, al llarg de la festa
major, ha permès arribar al màxim de adolescents, joves i ciutadans en general.
La estratègia preventiva plantejada entre un equip mòbil i un punt de informació a través del Club +, ha
permès arribar a un màxim de població potencialment en risc.
La coordinació amb els diferents equips municipals (seguretat, cultura, salut, etc) ha funcionat de forma molt
fluida i ha facilitat la ràpida instal·lació de la carpa en els espais on es concentrava el consum d'alcohol entre
adolescents i joves.
Valorem molt positivament la implementació del servei de proves d'alcoholèmia a la carpa per les següents
raons:
1. És una mesura de prevenció de riscos que permet incidir en el risc conducció i el consum d'alcohol.

2.
3.

Fa la funció de reclam perquè la gens s'apropi a la carpa d'intervenció i pugui obtenir altres materials.
És un recurs molt potent per profunditzar en els missatges preventius e informatius relacionats amb els
consums de begudes alcohòliques.
PROPOSTES DE FUTUR


Per properes edicions proposem ampliar la carpa amb una petita zona de descans i atenció
individualitzada.

