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1. INTRODUCCIÓ
En aquest document es presenta la memòria
2021 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.
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 Gra-

menet.
Les línies estratègiques de totes les intervencions han estat:
•
•

•

Treball des de la perspectiva de gènere.
Treball en xarxa interadministrativa i comunitària especialment amb recursos d’atenció i seguiment de problemàtiques relacionals amb les drogues.
Vigilància i seguiment de les persones en
situació de més risc i vulnerabilitat extrema.

Les persones destinatàries del programa han
aprofitat satisfactòriament els serveis prestats.
Cal dir que malgrat tot els esforços tècnics, no
es va poder evitar un nombre mínim de incidències però prou rellevants com per activar
coordinacions d’emergència, principalment entre serveis socials i cossos de seguretat.

2. RESUM

2. RESUM
PERFIL

PREVENCIÓ
UNIVERSAL

Menors i
joves

SELECTIVA
INDICADA

Persones
amb
drogod.

Familiars

DETERMINADA

UNIVERSAL

ACCIÓ
Xerrades centres educatius
Club +
Nit Dia_Prevenció

PERSONES

CONTACTES

HOMES

DONES

1.243

1.213

86

52

463

499

Prevenció al carrer

HOMES

DONES

86

52

492

450

Assessoria sobre drogues

24

19

67

74

Intervenció zones calentes

65

17

2.537

513

PIX a espais oberts

16

3

Tallers

17

5

125

18

Atenció social

81

15

954

106

Enganxa’t a la feina

27

5

Assessoria

17

63

30

122
3

3. ESQUEMA
ADOLESCENTS
I JOVES

Prevenció en medi
obert i esdeveniments
festius

Prevenció a centres
educatius

CENTS I
VES

El Club +
(atenció individual i
treball grupal)

FAMILIARS

Assessoria
familiar

PERSONES AMB
DROGODEPENDÈNCIES

Mediació a punts
d’alt risc

Intercanvi de
xeringues

Espai d’acollida i
tallers socioeducatius

Enganxa’t al treball
(ocupació)
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4. ACTIVITAT I AVALUACIÓ
Adreçada a població adolescent i jove, familiars i professionals
El Club + Atenció grupal i individualitzada
Descripció
Espai d’atenció grupal i individualitzada sobre informació rigorosa 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.

Actuacions realitzades
•
•
•

Servei d’assessorament sobre drogues per a joves
Programa educatiu a menors d’edat amb consum o tinença de drogues a la via pública.
Programa educatiu adreçat a menors d’edat com a alternativa a la tramitació d’una
sanció administrativa per tinença o consum de drogues il·legals a la via pública.
[El Club +] Treball grupal amb joves i per a joves en prevenció de drogues i de consum
responsable.

Objectius operatius
•
•
•
•

Fer 60 atencions al servei d’assessorament sobre drogues.
Atendre 40 joves.
Realització de tallers de salut dins el programa de reparació educativa adreçada a
menors. Facilitar una comunicació i gestió àgil amb els altres serveis participants.
Fer 22 accions grupals al espai CLUB + SUMA. Dinamitzar 50 assistències. Acollir a 15
joves diferents.
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HOMES

DONES

TOTAL

Atencions

67

74

141

Joves contactats

16

17

33

8

2

10

24

6

30

Menors atesos
Assistències
Tallers

14

Activitats

28

Assistències

86

52

Atencions a joves

138

Joves atesos

Assessorament a joves
ACTIVITAT PRESENCIAL

RECURS SOCIAL O JUVENIL

Pantalles, alcohol i cànnabis

Vitaminate. Esglesia st jaume

D-rol covid

Mas fonollar

Suport don’t punish

Mas fonollar

D-rol alcohol, cànnabis i pantalles

Casal infants

Dones i drogues. Intersecció gènere i salut, consum substàncies i espais
de festa

La Ciba

Carpa informativa

Skate park

D-rol mentides

Mas fonollar

Dones i salut:sortim de festa

La ciba

D-rol cannabis

Mas fonollar

Dones i salut: tik tok tu. Xarxes socials, ús de mòbil, sexting, grooming

La ciba

Cuidem-nos. Salut mental, emocions i suïcidi

Mas fonollar

Sessió 1. Agents de salut: que és salut, hàbits saludables competències
d'agents de salut

Mas fonollar

Sessió 2. Agents de salut: drogues, consum i prevenció de risc

Mas Fonollar

Sessió 3. Agents de salut: gènere, violències masclistes i pressió de grup

Mas Fonollar

Dones i salut: ens volem lliures. Violència de gènere, consums i oci
nocturn

La Ciba

Tiktok tu. Xarxes socials, ús de mòbil, sexting, grooming

Mas Fonollar. Germina

Dones i salut: fum fum fum. Tabac, cànnabis, catximbes i vapers

La Ciba
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@Nit_dia prevenció [e-Xarxes socials]
Títol en xarxes
ETS

Reproduccions

Likes
130

9

93

6

Asaupam

160

11

Drogues i llei

133

6

Adulterants

135

12

87

3

Sortir de festa

133

5

Emociona’t

141

13

Què porta una beguda energètica?

111

1

Videojocs i xarxes socials

102

5

Presentació equip joves al carrer

187

20

Salut emocional i hàbits de salut

Apostes

7

Els temes tractats a traves de @nitdia_prevencio han estat els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mites del tabac
Educació sexual a traves del porno
Speed
Tipsters. Pronosticadors
Diccionari covid
Mites de l’alcohol
Sortir de festa sense por!
Begudes estimulants. Que porta?
ITS
Mites del cànnabis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cultura de l’alcohol
Suport no càstig
Com podem donar suport emocional?
Fumar en altres països
Prevenció del suïcidi
Cànnabis legal?
Veritats i mentides sobre el sucre
La industria del cànnabis
Violències masclistes digitals
Aquestes festes. Beure o no beure?

•

Aprofitar la possible sanció de la Llei de
Seguretat Ciutadana com a via per realitzar
un treball preventiu d’abstinència o millora
del consum amb menors en risc i afavorir
la implicacions dels seus familiars.

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:
2019
Atencions a joves

2020

2021

174
63

217
42

141
33

Menors atesos

21

6

10

Atencions a menors

44

27

30

Joves atesos

ALTRES VALORACIONS
Les dades relatives al servei d’assessorament
per a mares, pares de menors sancionats atesos estan incloses a l’apartat del servei d’assessorament a famílies
En relació als objectius generals, s’han pogut
incidir en:
•
•

Oferir pautes educatives, preventives i d’actuació relacionades amb les drogues o amb
conductes associades.
Implicar joves en la seva salut i en la de
companys i companyes.
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Prevenció 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.
Objectius operatius
•
•
•
•

Realitzar 200 intervencions al
carrer
Realitzar 100 intervencions en oci
nocturn
Repartir 75 materials informatius
Realitzar 20 derivacions al servei
d’assessorament sobre drogues.

HOMES
Contactes carrer
Contactes oci nocturn
Espais intervinguts
Materials distribuïts
Derivacions

410
84

DONES
365
85

TOTAL
756
169
410
84
410
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Els temes que més interès han despertat han estat
•
•
•
•

Cànnabis
Alcohol
Efectes codeïna
MDMA.

•
•
•

Covid. Malestar emocional
@ nit dia prevenció
Deixar de fumar.

•
•
•
•
•
•
•

Begudes energètiques
Catximba.
Alcohol i conducció
Bolets. Targeta
LSD Targeta
Ètica etílica
Ketamina. Targeta

Els principals materials distribuïts han estat:
•
•
•
•
•
•
•

Guia del porro
Bla, bla, bla
Cocaina. Targeta
Ghb. Targeta.
Targetes nit dia prevenció
Tabac. Targeta
Preservatius

Les principals zones on s’han intervingut amb presència de adolescents i joves consumidors han
estat les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Can Sisteré
Riu
Cap Singuerlín
Can mariner
Jardins Montserrat Roig
Mas fonollar
Bastida
Can calvet
Motocross
Baro
Parc europa
Cristales
Enamorats

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torre Balldovina
Cap raval
Mirador
Biblioteca Singuerlín
Skate park 2
Skate 1
Can Zam.
Cúbics
Escoletes
Mediterranea
Olimpo
Plaça cultures
Can Franquesa.

L’equip també ha participat en:
•
•
•

Carpa preventiva al Mas Fonollar en el
marc de la Festa major.
Organització de barres de dispensació responsable de La Lanzadera Festival al Mas
Fonollar.
Visita i presentació programació club + als

•
•

diferents centres oberts de la ciutat
Fase recollida informació per la configuració del Pla local de Joventut.
Presentació a càrrec d’ERC del pla d’actuació de control i educatiu al voltant de les
cases d’apostes.
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•

Campanya preventiva a traves d’establiments d’oci del barri centre. distribució de
materials i cartel.

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

Prevenció amb adolescents i joves a centres educatius
Descripció
Realització de tallers preventius sobre drogues adaptats als diferents moments
evolutius i drogues que l’alumnat té a l’abast, i de sensibilització sobre la problemàtica que pateixen les persones drogodependents.
Actuacions realitzades
•
•
•

Distribució de material didàctic
entre el professorat.
Realització de tallers preventius.
Difondre el servei d’assessorament
i [espai Club +].

Objectiu operatiu
•

Cobrir totes les demandes de
tallers de prevenció sobre drogues.
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Indicadors
Participants

Resultats

Tallers

2.457
103

Percentatge de cobertura del total

100 %

Altres valoracions
El temps d’espera alhora de donar resposta ha
estat inferior al temps establert com a òptim.
Cal destacar l’augment de xerrades demandades i que des de l’equip hem volgut donar
resposta.
En relació a facilitar la implicació del professorat a les intervencions, cal seguir proposant
iniciatives per aconseguir que puguin treballar
la prevenció cap a les dependències al llarg de
les tutories. Malgrat tot s’ha millorat molt en
relació a la presencia i participació del mateix
durant la intervenció.
No ha hagut cap problema alhora de introduir
el continguts següents: falses creences sobre
les drogues, imatges distorsionades sobre les

substàncies i els seus efectes, actituds que
afavoreixen conductes protectores i de risc,
resistència a la frustració i a la pressió social,
i estratègies per fer front a situacions de risc,
serveis d’assessoraments com espais educatius a la ciutat.
Des del servei de Salut Publica es va realitzar
un qüestionari de satisfacció. En general han
mostrat satisfacció per les intervencions preventives alhora d’aconseguir mantenir l’abstinència, retardar al màxim l’edat d’inici en el
consum i oferir informació i pautes per realitzar un consum amb menys riscos.

L’evolució dels indicadors més importants al
llarg dels últims anys ha estat:
Assistents i tallers per anys
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Assessorament a famílies
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.
Facilitar eines a familiars i professionals per afavorir la convivència familiar i el seu
treball preventiu.
Objectiu operatiu
•

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

Familiars atesos
Familiars atesos des del PRC
Atencions

DONES

TOTAL

15

54

69

2

9

11

30

122

152

Materials educatius

5

El perfil que principalment fa us del servei són dones, figures que dins l’àmbit familiar encara
assumeix de forma desigual les tasques pròpies d’acompanyament a familiars que poden tenir
situacions al voltant del consum de drogues, problemàtic o no.

Durant el 2021 ha hagut un 80 % de consultes
de persones que conviuen amb la drogodependència del seu familiar adult i de llarg recorregut, correspon a recaigudes així com dificultats
per accedir als serveis d’urgències e internament a través de l’atenció ambulatòria al CAS.
Hi ha un malestar generalitzat per les llista
d’espera tan elevades per a ser atès per primera vegada, tampoc se senten atesos com a
familiars per part de l’equip de psiquiatres al
CAS en relació als seus familiars que estan en
tractament.
L’evolució dels indicadors més importants al
llarg dels últims tres anys han estat els següents:
13

Adreçada a població adulta amb un consum problemàtic de
drogues i exclusió social
Intervenció immediata de proximitat, atenció, mediació i
treball socioeducatiu
Descripció
Dispositiu professional de presencia en zones de consum per a 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. Gestiona el Programa d’Intercanvi
de Xeringues a oficines de farmàcia.
Actuacions realitzades
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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, cen-

•
•
•
•
•
•
•
•

tres 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 injectors.
Foment entre els professionals participants
del consell sanitari a les persones amb
consum via injectada.

Objectius operatius
•
•
•
•
•
•

Intervenir diàriament en els espais públics de reunió de les persones usuàries.
Facilitar material higiènic acompanyats missatges educatius.
Detectar zones de risc de reunió i consum.
Visitar periòdicament els punts de farmàcia adherits al PIX.
Gestionar la distribució de kits estèrils.
Gestionar la recollida del material contaminat i la seva destrucció com a residu
infecciós.
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HOMES

DONES

Presències

TOTAL

2537

513

240
3050

Persones diferents

65

17

82

Participants PIX

16

3

19

Contactes

Material distribuïts

614

Material retornat

173

Material recollits zones

51

Zones detectades

13

Visites mensuals

1

Centres participants coberts

100%

Farmàcies participants al PIX

10

Kits i xeringues lliurades per majoristes

8225

Kits i xeringues lliurades escanejats a farm.

4558

Percentatge d’intercanvi del total dispensat

15 %

Les zones on s’ha fet PIX s’ha concentrat a la plaça de la vila. Altres zones, malgrat ser punts
previsibles, només cal fer-ho esporàdicament.
Zones d’intervenció PIX
•
•
•
•
•
•
•

Parc moragues
Motocross
Vila
Wc pça vila
Ernest lluc
Ibis
Jardins maria ruzafa

•
•
•
•
•
•
•

Camp futbol
Parc Europa
Torre Balldovina
Isleta cinturon litoral
Isleta Can Calvet
Wc mercadona
Rialles

•
•

Policia local.
Parcs i jardins.

•
•
•

Blade, Mª PILAR
Gomez Ortiz, Santiago
Ballart, Mª LUZ

Contenidors de recollida
•
•

Fundació tallers.
Grameimpuls.

Farmàcies adherides al PIX
•
•
•

Soriano Guimera, Silvia
Puigcarbo Rafel, Ana
Orus Prat, Anna M
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•
•

Porta, Montserrat
Rosselló, Ma del Mar

•
•

Bach, Jordi
Alcántara, Ana Isabel . Lera, Pedro Luis

Durant el 2021 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.
En relació al intercanvi de xeringues a farmàcies el número de xeringues dispensades ha
fluctuat amb una lleugera tendència a la disminució. 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). 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 2021 el PMD ha detectat problemes
logístics amb l’empresa encarregada de recollir contenidors referents al PIX a farmàcies.
Reajustaments interns a l’empresa ha provocat
aquestes dificultats en 4 de les 11 farmàcies
que participen.

L’evolució dels indicadors més importants al
llarg dels últims quatre anys han estat els següents:
2019
Persones diferents plaça
Contactes
Persones participen PIX
Xeringues lliurades farmàcies
Xeringues lliurades PMD

61
2157

2020
67
2351

2021
82
3050
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19

19

7900

7475

8225

343

2096

614

Atenció social bàsica, inclusió i normalització comunitària
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/El Raconet), que sigui
una alternativa real a la presència a zones obertes de consum i que faciliti la seva
participació i implicació, i l’adquisició de comportaments saludables i la disminució
de danys i riscos associats al consum.

16

Actuacions realitzades
ESPAI MONTURIOL
Acció educativa
•
•
•
•
•

Dia sida
Criminologia
Manualidades
Jocs
Debat. Actualitat

•
•
•
•

Taller delictes penals
Llenguatge
Manualitats.cuir,ceramica
Habilitats socials

•
•

Xarxes socials campanya Don’t punish
Dia mundial de la Sida

•

Recollir la demanda per la que acudeix al
centre
Obrir una fitxa i assignar un número d’història.

Salut i educació sanitària
•
•

Curs formatiu en capacitats per actuar com
a agents de salut en RdD, VIH-SIDA entre
iguals
Tallers benestar emocional

Participació i implicació
•
•

Comissió entitats de la Taula SMA
Aupa’m

Espai El Raconet
Atenció social bàsica i immediata
Acollida i informació
•
•
•

Informar del funcionament del centre (horaris, serveis, normativa...)
Obtenir dades sanitàries, socials, judicials
de la persona
Valoració prèvia a l’accés

•

Espai d’estada i descans
Higiene i alimentació
•
•
•

Servei de dutxes
Alimentació
Servei rentadora/assecadora

•
•

Servei de taquilla i rober
Accés a material preventiu mesures COVID
com mascaretes i solució hidroalcohòlica.
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•

Accés a l’intercanvi de xeringues i preservatius.

Tràmits i gestions administratives
Objectius operatius
•
•

Aconseguir la presencia entre 5 i 15 persones usuàries diàries
Participar en activitats a través de una proposta educativa organitzada a l’espai

Persones ateses a El Raconet

Assistències a El Raconet

HOMES
Persones ateses en atenció social
Atencions
Persones en acompanyament
Intervencions d’acompanyament

DONES

TOTAL

81
954

15
106

96
1060

9

0

9

18

0

18

125

18

143

17

5

22

Tallers educatius

77

Assistències a tallers
Persones participants a tallers

La posada en marxa de l’espai d’atenció social
bàsica e immediata “El raconet” ha permès
conèixer fins a quin punt és un tipus de intervenció ben valorada entre la població usuària.

La immediatesa i el cobriment de necessitats
bàsiques de baixa exigència en població amb
grans dificultats per accedir i mantenir-se en
serveis establerts comunitàriament ajuda a
l’apropament de les persones i poder intervenir
amb elles.

SERVEIS D’ATENCIÓ BÀSICA
Servei
Dutxa

Núm.

Roba

178
33

Esmorzar

691

Aliments

535

Th aliments

768

Rentadora
Assessorament

70
201

Acompanyaments: CAS, Creu roja, hospital i atenció a la salut mental.
Assessorament: laboral, RGC, naloxona, tractament de drogodependències, multes, cerca d’un
18

recurs, habitació/pensió.
Gestions: cita prèvia (Benestar social, DNI, Agència Tributaria, SEPE), documentació (advocat,
mútua recurs, grau discapacitat, Registre), Dardo, medicació, Serveis socials, SEPE, menjador
social, Benestar social, mesures alternatives, Agencia tributaria, banc, aliments, pensio
contributiva, jubilació, Tarjeta rosa).
L’evolució dels indicadors més importants al llarg dels últims quatre anys han estat els següents:
2019
Tallers socioeducatius Monturiol
Assistències a tallers

2020

2021

193
1021

146
1060

77
143

Persones participants a tallers

61

57

22

Persones ateses en atenció social

28

91

96

152

1052

1060

Persones en acompanyament

18

20

9

Intervencions d’acompanyament

76

55

18

Atencions al Raconet

Programa 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.
Actuacions realitzades
•
•
•

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.
Definició de protocols individualitzats d’inserció laboral i derivació als serveis
especialitzats.
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Objectius operatius
•
•
•

Organitzar tallers de simulació laboral de jardineria en l’espai públic
Arranjar l’espai públic i comunitari
Definir protocols individualitzats d’inserció laboral

HOMES
Nombre d’assistències
Persones participants

116
116

DONES

TOTAL

10
10

Sessions de treball

126
126
823

Zones millorades

2

Accions inserció laboral

6

Les persones usuàries participants s’han distribuït en dos grups: Alta i baixa exigència. Per
cadascun dels grups s’han treballat en funció
de les capacitats vers l’adquisició d’habilitats
per la inserció laboral. Alhora ha permès reduir
possibles danys en aspectes de benestar sociosanitaris en els usuaris/es.
Els aspectes treballats en tots dos grups
han estat l’auto concepte, control emocional,
adaptació al canvi, responsabilitat, autonomia,
superació personal, comunicació i relació interpersonal i presa de decisions.
Durant el 2021 l’equip ha seguint treballant

intensament per reduir les absències al programa. 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. 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.
Cal un esforç en l’accés del programa a les dones usuàries. Les principals raons és la baixa
incidència en dones amb usos problemàtics
que poden visibilitzat la seva situació personal i
demanar atenció especialitzada.
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