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PREVENCIÓ UNIVERSAL
Tallers preventius a secundària
Descripció
Població
destinatària

Tallers preventius al centre educatiu al voltant del tabac o el
cànnabis.
Col·laboradora

•

Professorat de secundària.

Directa

•

Alumnat de secundària.

Objectiu

Donar eines a l’alumnat per poder decidir d’una manera
responsable què fer envers les drogues, i potenciar els factors de
protecció.

Indicadors

•
•
•
•

Contraparts
Difusió

Centres educatius amb secundària.
Programa d’activitats educatives (Servei d’educació).
Promoció de la salut (Servei de Salut pública).

Tallers realitzats.
Adolescents i joves participants
Demandes gestionades del total (%).
Centres participants del total (%).

Atenció socioeducativa grupal en espais de relació
Descripció

Població
destinatària

Dinamització d’activitats preventives en drogues i prevenció de
problemes associats a través de monogràfic d’agents de salut,
activitats preventives entre iguals així com la promoció associativa
entre adolescents i joves.
Col·laboradora

•

Professionals d’equipaments educatius

Directa

•

Adolescents i joves participants

Indirecta

•

Adolescents i joves amb qui es treballa els materials

Objectiu

Facilitar l’abordatge preventiu d’adolescents o joves amb una
metodologia d’educació entre iguals i la complicació del jovent en
l’activitat preventiva.

Indicadors

•
•
•

Contraparts

Centres oberts.
Centre de recursos per a joves Mas Fonollar (Servei d’Infància i
joventut).

Tallers realitzats.
Adolescents i joves participants.
Centres educatius participants.
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Assessoria sobre drogues i la seva prevenció
Descripció
Població
destinatària

Atenció i informació sobre drogues a persones interessades –pel
propi consum o d’altres –,famílies i agents socials
Col·laboradora

•

Professionals i altres agents socials

Directa

•
•

Familiars i altres persones en contacte amb qui usa drogues.
Adolescents i joves que van a l’assessorament.

Indirecta

•
•

Infants, joves i persones adultes amb qui conviuen o es
relacionen.
Adolescents i joves amb qui intervenen els agents socials.

Objectiu

Informar, i donar eines preventives i pautes educatives sobre
drogues a les persones que les necessiten.

Indicadors

•
•

Contraparts

Centre de recursos Mas Fonollar (Servei de Joventut)
Equipaments que treballen amb adolescents i joves
Web municipal del PMD
L’Ajuntament Informa

Difusió

Persones assistents per tipus
Atencions realitzades per tipus

PREVENCIÓ SELECTIVA I INDICADA
Educació en medi obert
Descripció
Població
destinatària

Treball educatiu de proximitat als espais en medi obert de reunió i
consum d’adolescents i joves.
Col·laboradora

•

Professionals i altres agents socials

Directa

•

Joves d’espais públics que usen drogues o amb conductes
de risc.

Indirecta

•
•
Objectiu

Família.
Ciutadania en general

Reduir els riscos associats a les drogues; el consum, la venda i les
conductes associades, i promoure un lleure constructiu.
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Indicadors

•
•
•
•
•

Persones treballades per sexe.
Contactes realitzats.
Presències en medi obert.
Zones diferents treballades.
Materials preventius distribuïts.

Contraparts

Servei de Convivència

Alternativa educativa a la sanció administrativa
Descripció
Població
destinatària

Programa educatiu amb menors i llurs familiars alternatiu al
pagament de la sanció administrativa.
Col·laboradora

•

Familiars dels menors en programa.

Directa

•

Menors amb consum o tinença de drogues il·legals

Objectiu

Fer detecció precoç de menors en situació de risc i fer propostes
d’abandó del consum o de reducció de riscos.

Indicadors

•
•
•
•

Contraparts

Mossos d’esquadra.
Policia local.
Serveis socials.
Mossos d’esquadra.
Policia local.

Difusió

Menors participants per sexe.
Familiars participants per sexe
Atencions realitzadesper tipus.
Menors participants amb èxit del total (%).

Punts informatius a festes locals
Descripció

Població
destinatària

Parada informativa a espais de festa amb informació sobre drogues i
sobre com fer-ne un ús amb menys riscos. i campanyes puntuals de
difusió materials a establiments d’oci nocturn.
Col·laboradora

•

Empreses d’oci nocturn

Directa

•

Joves i persones adultes que són de festa.

Indirecta

•

Persones que van de festa als establiments d’oci nocturn.

Objectiu

Reduir els riscos associats a les drogues i potenciar els efectes
desitjats per les persones consumidores.

Indicadors

•
•
•
•

Persones ateses per sexe.
Atencions realitzades.
Materials distribuïts.
Establiments on s’ha distribuït material.
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Contraparts

Difusió

Servei de Manteniment de via pública.
Servei de Cultura.
Establiments d’oci nocturn.
L’Ajuntament Informa

PREVENCIÓ DETERMINADA
Adhesió al tractament mitjançant l’acompanyament comunitari
Descripció

Població
destinatària

Treball educatiu de proximitat i acompanyament a persones en
tractament i amb dificultats per adherir-se als serveis sanitaris per
l’alt risc de vulnerabilitat social que presenten.
Col·laboradora

•

Professionals i altres agents socials

Directa

•

Persones drogodependents en tractament i amb dificultats
per adherir-se als serveis.

Indirecta

•

Familiars.

Objectiu

Augmentar el percentatge de casos atesos amb èxit en la
rehabilitació de les persones en tractament per consum problemàtic
de drogues.

Indicadors

•
•
•

Contraparts

CAS Santa Coloma de Gramenet.
Bus Intermunicipal de Metadona.

Persones treballades per sexe.
Contactes realitzats.
Assistències del total de programades (%).

Seguiment de farmàcies adherides al PIX
Descripció

Visites de seguiment i acompanyament socioeducatiu a les
farmàcies adherides al programa de intercanvi de xeringues (PIX) de
l’agència de Salut pública de Catalunya.
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Població
destinatària

Col·laboradora

•

Professionals de farmàcia.

Directa

•

Persones que usen drogues per via parenteral i /o altres
vies.

Indirecta

•
•

Persones en contacte amb persones que usen drogues per
via parenteral.
Ciutadania en general

Objectiu

Reduir els riscos d’infecció i reinfecció d’agents (VIH, hepatitis, etc.) i
altres, i de problemes orgànics associats a la injecció

Indicadors

•
•
•
•

Contraparts

Oficines de farmàcia.

Farmàcies participants.
Kits de venopunció lliurats.
Xeringues recollides.
Intercanvi de xeringues (%).

NORMALITZACIÓ SOCIAL
Prevenció de conflictes i mediació a zones on hi ha consum
Descripció

Població
destinatària

Treball educatiu a punts calents amb persones drogodependents
i sensibilització i mediació amb equipaments i establiments de la
zona.
Directa

•
•

Persones drogodependents que es reuneixen a zones on hi
ha presència de consum.
Equipaments i establiments de la zona.

Indirecta

•

Ciutadania en general.

Objectiu

Fer contenció, prevenció i mediació o pal·liació de conflictes, entre el
propi grup de persones amb drogodependències i entre aquest i la
resta de la comunitat.

Indicadors

•
•
•
•
•

Organitzacions
implicades

Establiments de la zona.
Cossos de seguretat.

Persones amb drogodependències treballades per sexe.
Contactes amb persones amb drogodependències.
Presències a zones on hi ha presència de consum.
Derivacions realitzades.
Entitats i establiments de la zona contactats.
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Tallers socioeducatius amb persones amb drogodependències
Descripció

Població
destinatària

Tallers i activitats lúdiques i socioeducatives per oferir una
alternativa constructiva a la presència a un espai amb força
conflictivitat o al consum.
Directa

•

Persones amb drogodependències que es troben a punts on
hi ha presència de consum

Indirecta

•

Ciutadania en general

Objectiu

Oferir a persones amb drogodependències una alternativa
constructiva a la presència a una zona on hi ha presència de consum
i reduir la conflictivitat en aquesta, i obrir un espai de participació
entre parells.

Indicadors

•
•
•
•

Organitzacions
implicades

Centre de recursos per a joves Mas Fonollar.
Centre cívic Monturiol.

Persones assistents per sexe.
Assistències als tallers.
Tallers socioeducatius realitzats.
Altres activitats de normalització social.

Ocupació prelaboral per a persones en actiu
Descripció
Població
destinatària

Activitats de simulació prelaboral adaptades a la situació de les
persones participants
Directa

•

Persones amb drogodependències en una situació d’alt
risc de vulnerabilitat.

Indirecta

•

Ciutadania en general.

Objectiu

Oferir una alternativa al consum de drogues o altres conductes de
risc i augmentar l’autoestima de les persones participants, millorar
l’espai públic i donar una imatge positiva a la resta de la comunitat
de les persones amb drogodependències.

Indicadors

•
•
•
•
•
•
•

Organitzacions
implicades

Servei de Manteniment de via pública.

Persones amb drogodependències per sexe.
Assistències a les activitats.
Zones treballades de l’espai públic.
Cobertura de les places (%).
Rotació –persones participants / total places– (%).
Mediana de participació per persona.
Absentisme (%).
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Itineraris d’inserció laboral
Descripció

Població
destinatària

Abordatge d’una manera personalitzada la inserció laboral
amb usuaris/es del programa que hagin participat a l’activitat
ocupacional adaptada o no.
Col·laboradora

•

Grameimpuls

Directa

•

Persones en tractament però en fase de abstinència

Indirecta

•

Família

Objectiu

Desenvolupar i adquirir habilitats i recursos que permetin superar
les dificultats pròpies de la inserció laboral.

Indicadors

•
•
•
•
•

Organitzacions
implicades

Grameimpuls.
Oficina de Treball de la Generalitat.

Persones drogodependents participants.
Persones drogodependents insertades del total (%).
Assistències a sessions de treball.
Sessions de treball.
Entrevistes en empreses.
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