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INTRODUCCIÓ
Entre les competències municipals hi ha –segons la Llei 18/2009 de salut pública– l’educació per a la salut. En aquesta línia i des dels
anys 80 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet duu a terme diferents propostes preventives sectorials al voltant de la salut en les que
es prioritza la prevenció.

la difusió i elaboració de materials didàctics,
educatius i profilàctics, l’oferta de tallers i teatres educatius, la realització de projectes i
campanyes monogràfiques, la coordinació amb
altres organitzacions que intervenen en salut i
el suport tècnic a les entitats no lucratives de
la ciutat.

Implementat amb una metodologia participativa i amb la coimplicació comunitària, el Programa Promoció de la salut del Servei de Salut
pública i Atenció als consumidors contempla

Les activitats relacionades amb les drogues
que no es fan a l’ensenyament secundari es
registren a la memòria del Pla municipal sobre
drogues.

VISIÓ
Empoderar les persones i les organitzacions
per dur a terme els seus programes preventius
amb el suport tècnic i organitzatiu de l’Ajuntament.

MISSIÓ
Donar eines a la població en general i a adolescents i joves en particular, per poder gestionar
la seva vida d’una manera que sigui sana per a
elles i ells, per a les persones del seu voltant i
per a la sostenibilitat social i ambiental.
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RESUM
Teatre i tallers educatius
Programa
Primària
Pack Salut a l’ESO
Secundària altres intervencions
Altres a demanda
Total

Actv. Ass.
14
388
138 4.064
41 1.863
13
212
206 6.527

Materials preventius i educatius
Materials
Exposicions de prevenció d’infeccions sexuals
Preservatius repartits
Fullets informatius realitzats
Cartell educatiu editat
Material didàctic per a secundària
Punts de llibre editats

Núm.
3
4.060
2
1
1
6

Altres
Iniciativa
Programes reconeguts com a bones pràctiques
Formacions d’agents socials

Núm.
2
2
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1_ Pack Salut a l’ESO
Tallers preventius i teatre educatiu sobre diferents temes de salut realitzats als
quatre cursos de secundària obligatòrria, gestionats pel Programa d’activitats educatives complementàries al currículum.

Objectiu específics
•
•

•

Potenciar unes relacions igualitàries, respectuoses i tolerants amb altres persones.
Fomentar una vivència sana del propi cos,
minimitzant els efectes de la pressió dels
models estàndards que exerceixen els mitjans de comunicació i la publicitat.
Impulsar una sexualitat sana i plaent des
de la llibertat i la responsabilitat.

•
•
•

Promoure actituds de protecció davant les
drogues.
Impulsar un ús moderat i crític de les pantalles.
Donar a conèixer les trampes de la indústria alimentària i promoure una alimentació
sana.

Contraparts
Municipals
•

Servei d’Educació (gestió mitjançant el
PAECC de les demandes).

•

Pla Municipal sobre Drogues (tallers sobre
drogues).

•

Ass. EdPAC (teatre educatiu sobre pantalles).
Fund. Imatge i Autoestima (taller d’imatge i
autoestima).

Altres
•
•

Centres amb ESO (demanda i organització
de les activitats).
Atenció a la salut sexual i reproductiva -ICS
(tallers de sexualitat).

•
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Activitat
Els centres amb secundària obligatòria que
han volgut fer el Pack Salut l’han demanat mitjançant el Paecc.

Curs
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Total

Actv.

Hi han participat els 8 instituts públics i 4 concertats.
Els tallers realitzats i l’alumnat assistent a les
activitats del Pack Salut han estat:

Ass.

17
44
41
36
138

450
1.252
1.182
1.180
4.064

Les activitats realitzades han estat per temes:
Tema
Alimentació
Drogues
Imatge corporal
Pantalles
Sexualitat
Total

Actv.
14
60
21
11
32
138

Ass.
425
1.692
530
496
921
4.064
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2_Altres accions a l’ensenyament formal
Tallers, teatre educatiu i teatre en gran format sobre temes de salut a primària i
secundària, gestionats pel PAECC.

Objectiu específics
•
•

Sensibilitzar sobre els usos problemàtics
de les pantalles.
Potenciar una sexualitat sana i protegida.

•
•

Prendre consciència sobre la diversitat pel
que fa al gènere i l’orientació sexual.
Promoure la prevenció d’ITS entre iguals.

Contraparts
Municipals
•

Servei d’Educació (gestió de les demandes
mitjançant el PAECC).

•

Pla Municipal sobre Drogues (tallers sobre
drogues).

•

Ass. EdPAC: teatre educatiu sobre l’assetjament.

Altres
•
•

Centres amb ESO (organització i demanda
de les activitats).
Ass. Denominació d’Origen (guió, preparació d’actrius i actors i representacions)

Activitat
Tallers a l’ensenyament primari
S’ha ofert el taller La ruta per l’alimentació que
no alimenta i el teatre educatiu sobre les pantalles, ambdós al cicle superior de primària:
Activitat
Alimentació
Pantalles
Total

Actv.

Ass.
12
2
14

288
100
388
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Tallers a l’ensenyament secundari
Activitat
Alimentació
Altres temes salut
Drogues i festa
Pantalles
Sexualitat
Total

Actv.

Ass.
1
1
11
1
3
17

20
20
331
25
85
481

Teatre en gran format Love me tender
Aquest curs s’ha iniciat el teatre amb una metodologia
d’educació entre parells. Amb l’Ass. DO s’ha elaborat el
guió, s’ha format a un grup de noies i nois i s’ha fet tres
representacions al teatre Sagarra.
A més s’ha elaborat una proposta didàctica perquè es treballi
l’obra posteriorment a l’aula.
Hi han assistit 722 joves.
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3_Prevenció del VIH i la sida
Intervencions al voltant del Dia mundial de la sida amb un enfocament comunitari i
intensitat de campanya.

Objectiu específics
•
•

ncorporar l’ús del preservatiu amb normalitat.
Donar a conèixer les vies de contagi i reinfecció del VIH.

•
•

Entendre la gravetat de la malaltia de la
sida i que es tracta d’un problema de salut,
no d’un tema moral.
Fomentar la implicació comunitària en la
prevenció del VIH/sida.

Contraparts
Municipals
•
•
•

Servei de Comunicació (edició de la cartelleria i difusió de la campanya a L’Ajuntament Informa).
Centres cívics i casals (difusió de material
informatiu).
Pla Municipal sobre Drogues (taula infor-

•
•

mativa sobre el VIH/sida a la plaça de la
vila).
CRJ Mas Fonollar (exposició de cartells sobre la sida).
Biblioteca Can Peixauet (exposició de cartells sobre la sida).

Altres
•
•
•

Ass. Asaupam (gestió del premi del 5è concurs de cartells).
Fund. La Caixa (finançament del premi del
5è concurs de cartells).
Diputació de Barcelona (exposició Què pinta
la sida?).

•
•
•

Escola de disseny Llotja (organització xerrada sobre la sida i participació al concurs).
Ins La Bastida (exposició Què pinta la
sida?).
Centres educatius (tallers preventius i difusió de material informatiu i profilàctic).

Activitat
L’activitat de prevenció del VIH/sida ha consistit en:
•
•

La difusió del material de la campanya 2017
(punt de llibre, cartell i targeta per al preservatiu).
La taula informativa sobre el VIH/sida.

•
•

Les caixes amb material informatiu i profilàctic a centres educatius.
L’exposició d’il·lustracions Què pinta la
sida?
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Tallers sobre el VIH/sida
S’han fet 2 tallers a l’Ins Numància amb l’assistència de 69 persones.

5è Concurs de cartells de prevenció de la sida
S’han fet les bases del concurs i un cartell adreçat a persones que empren programes per fer disseny.
S’han presentat 34 obres el concurs i l’ha guanyat en Narcís Serrats.
S’ha fet una sessió de sensibilització i sobre sexualitat i
VIH a l’escola de disseny Llotja del barri de Sant Andreu de
Barcelona.
El lliurement del premi ha estat presidit pet l’alcaldessa i
posteriorment s’ha fet un taller de sexualitat amb adolescents i joves dels centres oberts Casal dels infants i Rialles.
S’ha fet un plafó amb el cartell guanyador del concurs.

Campanya municipal de la sida
Material repartit de la campanya municipal de la sida:
•
•
•

Cartell campanya.
Punt de llibre.
Targeta amb les instruccions del preservatiu i informació sobre l’ASSIR.

Cartell de la campanya
guanyador del concurs

Punt de llibre
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Targeta per al preservatiu

Instruccions d’ús

S’han repartit
Condons
Punts de llibre
Cartells
4.060
5.900
179
S’han posat una taula informativa a la plaça de
la vila. S’ha tramès material informatiu o profilàctic a 86 punts:
•
•
•
•
•

Centres formatius (secundària, de lleure i FO).
Centres de salut (farmàcies i CAP).
Centres cívics i casals.
Biblioteques.
Bars.

Exposició Què pinta la sida?
S’ha muntat l’exposició de Diputació de Barcelona al passadís central de l’Ins La Bastida.
L’han vist 800 persones.

Exposicions de cartells de prevenció de la sida
S’han muntat dues exposicions dels cartells
que s’han presentat al 4t concurs de cartells de
prevenció de la sida (2016) i al 5è concurs.

S’han fet al CRJ Mas Fonollar i a la biblioteca
Can Peixauet.
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4_Salut mental
Iniciatives de sensibilització sobre els problemes que duen els trastorns mentals i
treball contra l’estigma i la discriminació.

Objectius específics
•
•
•

Impulsar la sensibilització i normalització
dels trastorns mentals.
Donar suport a les entitats no lucratives de
la ciutat que treballen en l’àmbit de la salut
mental i orgànica.
Potenciar activitats d’àmbit comunitari.

•
•

Mantenir el web sobre salut mental i addiccions.
Portar la secretaria del plenari i la comissió
Permanent de la Taula Salut Mental i Addiccions.

Contraparts
Municipals
•
•

Biblioteques públiques (programa Sentir
Salut Mental).
Participació ciutadana (centres cívics).

•

Servei de Comunicació (disseny i impressió
de materials).

•
•
•

Espai Situa’t / Activa’t per la salut mental.
Federació Salut Mental Catalunya.
Diputació de Barcelona (biblioteques públiques).

Altres
•
•
•

Taula de Salut Mental i Addiccions de Santa
Coloma de Gramenet.
Ass. Activament.
Ass. Ammame.

Activitat
Suport a entitats
Ass. Ammame

S’ha donat suport a l’entitat en la gestió del seu
web.
S’ha assessorat l’entitat en el seu nou tríptic i s’ha
facilitat el seu disseny i impressió.
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Suport logístic i disseny i impressió de la postal del I
Certamen literari Carmen Ávalos – Ammame.
Membres del jurat del concurs.

Per al Musicalment 2018 s’ha fet un nou disseny i
la impressió de la cartelleria, la impressió de les
partitures i s’ha facilitat la gestió de les persones
assistents.

Ass. TDH-A

S’ha assessorat l’entitat en el text de difusió de
l’escola de mares i pares, s’ha fet el seu disseny i la
seva impressió.

Taula Salut mental i addiccions
S’ha participat en els següents espais de la
Taula Salut mental i addiccions:
•
•
•

Comissió Permanent.
Comissió Comunitari (web i Sentir Salut Mental)
Plenari de la Taula.

El Servei de Salut pública ha participat en la coordinació i ha dut la secretaria de la Taula Salut
mental i addiccions.

Web salutmental.info
S’ha participat en la comissió Comunitària i
s’ha coordinat el web http://salutmental.info.
A 2018 s’ha publicat:
•
•
•
•
•

1 Experiència en primera persona.
4 Notícies d’addiccions.
10 Notícies de salut mental.
3 Notícies de Salut mental i addiccions.
8 Entrades de recursos d’atenció.
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Programa Sentir Salut Mental
S’ha participat en la creació i gestió del programa
dut a terme per les biblioteques de Santa Coloma
i la taula Salut mental i addiccions de sensibilització, informació i acostament a la problemàtica dels
trastorns mentals.
En el disseny i realització de la programació hi han
participat les 4 biblioteques de la ciutat, activistes
en primera persona de l’associació Activament, l’Espai Situa’t, el Club social i l’Ajuntament.
Memòria del programa:
https://salutmental.info/wp-content/
uploads/2018/09/Memoria_Sentir_Salut_Mental_1a_edicio_17-18.pdf

S’han fet amb Activament uns punts de llibre contra
l’estigma, s’ha realitzat el disseny i la impressió.
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5_Prevenció de l’assetjament
Teatre educatiu al voltant de l’assetjament i les violències i tallers per aprofundir
sobre els diferents rols implicats en aquestes situacions.

Objectius específics
•
•

Prevenir conductes violentes i afavorir la
convivència respectuosa.
Prendre una postura activa i constructiva
quan s’observen situacions d’assetjament.

•

Conèixer els rols de víctima, victimari/a i
persones que hi observen.

•

Xarxa de transmissió de valors (Servei de
Convivència).

•

Ass. EdPAC (proveïdor del teatre educatiu).

Contraparts
Municipals
•

Servei d’educació: Programa d’activitats
educatives complementàries al currículum.

Altres
•

Centes educatius (demandes d’activitats).

Activitat
S’ha ofert l’obra de teatre educatiu Acoso sobre
les violències i l’assetjament, i s’han fet tallers
sobre l’assetjament i la prevenció de l’agressivitat mitjançant pantalles:
Activitat
Sessions Ass.
Teatre Acoso
21
591
Taller Assetjament
2
35
Taller Pantalles i agressivitat
1
25
19
651
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6_Treball comunitari
Impuls a iniciatives d’àmbit ciutat i xarxes comunitàries.

Objectiu específic
•

Dinamitzar i participar en programes d’intervenció i impuls comunitari.

•

Participar i reforçar xarxes comunitàries.

•

Servei de Joventut (Pla d’infància i joventut).

•

Institut Català de la Salut (coordinació Taula
Salut comunitària i estudi població xinesa i
materials educatius).

Contraparts
Muncipals
•
•

Servei de Comunicació (edició de materials).
Servei de Convivència (tallers).

Altres
•
•

Ceeiscat (estudi població xinesa i materials
educatius).
Agència de Salut Pública de Catalunya.

Activitat
Taula Salut comunitària
S’ha impulsat conjuntament amb Atenció primària de Santa Coloma de l’Institut Català de la
Salut el Grup de Salut comunitària.

Hem format part de:
•
•
•

Plenari.
Comissió Infància.
Comissió Prescripció social.

Xarxes i espais interdisciplinars
S’ha format part dels següents espais de treball intersectorials:
•
•
•
•

Programa de prevenció de la mutilació femenina (Ajuntament i Fundació WASSU-UAB).
Pla d’integritat institucional (Ajuntament).
Xarxa de valors i missatges positius, Pla Antirumors i Centres per la convivència
(Ajuntament).
Pla local d’Infància i adolescència (Ajuntament).

16

Prevenció de la càries infantil
i atenció de la dermatitis atòpica
El Ceeiscat ha fet una investigació sobre hàbits de
salut amb població xinesa (https://www.gramenet.
cat/fileadmin/Files/Ajuntament/sanitat/SiS/Habits_
alimentaris_i_de_salut_poblacio_xinesa_a_Santa_
Coloma_DEF.pdf).
Com a resultat del treball d’investigació amb la
participació de l’Institut Català de la Salut i el Servei de
Salut pública i Atenció als consumidors s’ha elaborat dos
fullets adreçats a les famílies i un cartell sobre la càries
infantil.
S’ha treballat el text, s’ha fet el disseny dels
materials i l’edició dels fullets de càries (1.200).

Cartell per a espais amb
infants

Fullet per a famílies en català, castellà i xinès.

Fullet per a famílies en català, castellà i xinès.

Intervencions a mida a la comunitat
Activitat
Sexualitat per a joves
Sexualitat per a infants
Sexualitat per a mares
i pares
Sexualitat per a dones
Tallers a FO Can Xiquet
Taller a FO La Ginesta

Sessions Ass.
1
17
1
1

17
10

2
5
1
11

40
71
12
167
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7_Altres intervencions
Projectes puntuals que no formen part de cap àrea d’intervenció.

Contraparts
Muncipals
•

Servei d’Educació (teatre de titelles).

•

CIRD (coordinació dels Punts liles i el programa Festa la teva).

•

Biblioteca Can Peixauet (curs de primers
auxilis).

•

Eines serveis socioeducatius (gestió del
curs Jove i drogues).
UTE SIS Prevenció – Contrafoc (docència
primers auxilis).

Altres
•
•

Ass. EdPAC (proveïdor Festa la teva).
Forn de teatre Pa’tothom (formació en teatre de titelles).

•

Activitat
Festa la teva
Intervenció educativa realitzada per una educadora i un educador durant les nits de festa major per treballar amb joves temes de drogues,
de relacions, de gènere i de convivència. L’activitat ha estat duta a terme per l’Ass. EdPAC.

Teatre de titelles
Formació en l’elaboració d’un guió i de teatre
de titelles, adreçada a famílies i a altres membres de la comunitat que finalitza amb un espectable de titelles per a canalla al voltant de
l’alimentació. L’activitat ha estat coordinada pel
Servei d’Educació i la part artística conduïda
per Forn de teatre Pa’tothom.
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Curs Joves i drogues
Adreçat a professionals i agents socials, s’ha impartit
una formació gratuïta de 20 h amb professorat referent
en l’àmbit de Catalunya i membres del Pla municipal
sobre Drogues.
Degut a l’èxit de la convocatòria s’ha doblat la formació.
S’hi ha inscrit 52 persones i 23 han assistit a un 75% de
les hores de formació i han rebut el certificat.

Formació Primers auxilis i DESA
S’ha impartit una formació gratuïta de 3 h de durada per
a agents socials sobre emergències, autoprotecció i ús
de desfibril·ladors.
Hi han assistit 23 persones d’un total de 25 inscrites.
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ANNEX Reconeixement de bones pràctiques
Dos programes dels que es forma part han estat reconeguts pel Banc de Bones pràctiques de
la Fund. Pi i Sunyer com a bona pràctica i pràctica significativa:
•

Web Salut Mental. Informació, consultes i
recursos en xarxa (Bona Pràctica)
http://www.bbp.cat/ficha_resumen_diba.
php?su_idioma=2&on=fora

•

Sentir Salut Mental. Parlant de la salut
mental amb naturalitat a les biblioteques
(Pràctica Significativa)
http://www.bbp.cat/ficha_resumen_diba.
php?su_idioma=2&on=fora
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ANNEX Materials, article, docència i formació,
		comunicació
Materials
S’ha participat en l’elaboració d’aquests materials per a agents socials i joves:
Apunts sobre... Els porros (reload)
https://issuu.com/sbddretscivils/docs/guia_porros_ok
Ajuntament de Sabadell

10+1 Decàleg d’onze punts de la prevenció sobre
drogues
http://hemerotecadrogues.cat/docs/decaleg_prevencio.
pdf
Agència de Salut Pública de Catalunya

Article
Què és una addicció? I tu m’ho preguntes...?
Revista Fòrum (ed. Grau)
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Docència i formació
Formació
Máster propio en educación, prevención e
intervención de adolescentres con riesgo
y violencia filioparental
Pla de salut de Barberà del Vallès
Congrés Activa’t per la salut mental. Més
enllà del pilotatge
Sessió Educació social als centres de
secundària
Taller Educant sobre les drogues a casa
Sessió Models d’intervenció i drogues

Organitza
Universitat de València
Ajuntament de Barberà del Vallès
Fed. Veus, Fed. Salut Mental Catalunya
i Generalitat
Grau d'educació social (Universitat de
Barcelona)
Ajuntament de Vilassar de Mar
CFGS Integració social (Ins La Bastida)

Comunicació
S’ha presentat la comunicació Nutrición y hábitos alimentarios en población china residente
en Cataluña a XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología i XIII Congresso
da Associação Portuguesa de Epidemiologia

Formació permanent
Espais de formació permanent on s’ha assistit:
Formació
Jornada Per què li diuen Sexting quan parlen
de Sexpreading?
II Fòrum de salut de Sabadell
Pla de integritat institucional
III Jornada de Transparència
Curs Manipulació d'aliments
Curs Salut mental, estigma i discriminació
Jornada de recerca en salut mental
Curs Com posicionar el web de la nostra entitat

Organitza
Ass. EdPAC i Ass. Candela
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Santa Coloma de G.
Saia
Obertament
Parc de Salut mar
Ajuntament de Sabadell
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ANNEX Difusió d’activitats
Diferents temes
Article
Estudi sobre els hàbits de salut
de la població xinesa a Santa
Coloma de Gramenet
Formació per actuar en
situacions d'emergència
Santa Coloma de Gramenet No
et parlem de...
La Taula de Salut Mental de
Santa Coloma de Gramenet,
exemple de bones pràctiques
La Taula de Salut Mental i
Addiccions de Santa Coloma
millora la tasca de les
comissions de treball
Xerrada sobre la sida
Dia Mundial de la Sida:
s’intensifiquen els gestos i les
accions de prevenció

Col·laboració
EspaiS@lut, núm. 75
https://www.diba.cat/web/salutpublica/butlletins/-/
newsletter/35521038/75
L'Ajuntament Informa, núm. 1550
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/
butlleti/butlleti2018/1550_9nov_web.pdf
EspaiS@lut, núm. 73
https://www.diba.cat/web/salutpublica/butlletins/-/
newsletter/35521038/73/181714171/santa-coloma-degramen-2
Federació Salut Mental Catalunya
https://mailchi.mp/federacio.salutmental.org/intertaulesnmero-1-les-taules-de-salut-mental-a-catalunya-estrenenbutllet-708041?e=8bc22df37f
Salutmental.org
http://salutmental.org/2018/03/25/la-taula-de-salut-mentali-addiccions-de-santa-coloma-millora-la-tasca-de-lescomissions-de-treball/
L'Ajuntament Informa, núm. 1554
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/
butlleti/butlleti2018/1554_7des_web.pdf
L'Ajuntament Informa, núm. 1553
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/
butlleti/butlleti2018/1553_30nov_web.pdf

Curs Joves i drogues
Article
Curs Joves i Drogues a Santa
Coloma de Gramanet 20 h
Curs Joves i Drogues a Santa
Coloma de Gramenet
Curs: joves i drogues (20h)

Curs Joves i drogues

Col·laboració
Periferics.cat
http://periferics.cat/curs-joves-i-drogues-a-santa-colomade-gramanet-20h/
Canal Drogues
http://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Curs-Joves-iDrogues-a-Santa-Coloma-de-Gramenet
Barcelonès Jove
http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/curs-joves-idrogues-20h
Gramenet.cat
https://www.gramenet.cat/index.php?id=21215&L=2&tx_
news_pi1%5Bnews%5D=13068&tx_
news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_
son%5D=detail&cHash=9ee4672da891c06e8d111b11988fba5c
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Sentir Salut Mentals
Article
Lliurament de premis del 1r
Certamen literari Carmen Ávalos
– Ammame
Comença el programa ‘Sentir
salut mental’
Programa "Sentir Salut Mental"
a Santa Coloma de Gramenet
Salud mental [xerrada sobre la
psicosi]
Sentir Salut Mental

Xerrada sobre el suïcidi
Xerrada sobre la depressió i la
tristor

Col·laboració
Salutmental.info
http://salutmental.info/lliurament-de-premis-del-1rcertamen-literari-carmen-avalos-ammame/
L’Ajuntament Informa, núm. 1516
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/
butlleti/butlleti2018/1516_9feb_web.pdf
EspaiS@lut, núm. 72
https://www.diba.cat/web/salutpublica/butlletins/-/
newsletter/35521038/72
L’Ajuntament Informa, núm. 1525
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/
butlleti/butlleti2018/1525_13ab_web.pdf
Arianensis
https://arianensis.wordpress.com/2018/05/17/sentir-salutmental-2/
L’Ajuntament Informa, núm. 1529
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/
butlleti/butlleti2018/1529_11maig_web.pdf
L’Ajuntament Informa, núm. 1520
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/
butlleti/butlleti2018/1520_9marc_web__1_.pdf
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ANNEX Suport tècnic a altres programes
Agència de Salut Pública de Catalunya
Membre de l’equip tècnic assessor del Pla de
Drogues i addiccions 2019-2022 “De la prevenció universal a la reducció de danys” de la
Generalitat.

Parc de Salut mar
Suport en l’organització de la Jornada de recerca en salut mental organitzada a la sala de la
Torre Balldovina

Consum (Ajuntament)
Gestió dels tallers sobre consum de l’Ajuntament al PAECC amb els centres educatius i
amb el proveïdor.

Realització dels tallers Com és que estem tan
enganxats a les pantalles? i Del consum al consumisme del PAECC.

Formació sobre consumisme al CFGS Integració Social i Educació Infantil de l’Ins La Bastida.

Transparència (Ajuntament)
Suport en l’organització dels indicadors de
transparència municipal.

Obertament
Suport en la gestió dels locals per a l’itinerari
antiestigma.
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