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Presentació 
 
 

 Per tercer any consecutiu, l’Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues de Reus (OMCDR)  elabora i publica 
el seu informe anual.  

 
 L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és monitoritzar la incidència i l’evolució del consum de drogues a la ciutat. 

Per això, l’Observatori es nodreix de múltiples indicadors (sanitaris, socials, policials, etc.) que recullen i sistematitzen 
la informació aportada per una extensa xarxa d'agents i institucions col·laboradores (tant públiques com privades), 
que ha anat creixent amb els anys.  

 
 Una de les principals fortaleses de l’Observatori és el caràcter longitudinal de la informació presentada. Les dades 

(sobre tractaments, patrons de consum, programes preventius, etc. ) no només són una fotografia del moment 
actual, sinó que pretenen seguir l’evolució històrica i els canvis que es van produint al voltant d’aquesta 
problemàtica.  

 
 La continuïtat en el temps esdevé una condició indispensable per la bona salut de l’Observatori, però sobretot, per 

consolidar-lo com una eina de coneixement al servei de la ciutat, i un instrument útil per a responsables i professionals 
a l’hora de prendre decisions i planificar actuacions en l’àmbit de les drogodependències.  
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Metodologia  
 

 Es constitueix una Comissió Tècnica (amb el suport extern de GAPS) en la qual cooperen diferents serveis de la 
ciutat, és l’òrgan de decisió i el centre de producció de la informació de la qual es dota l’Observatori. 

 
 Per tant, sense aquesta comissió, l’OMCD no seria possible ja que els seus membres són els que han pres el 

compromís de vetllar pel bon funcionament dels sistemes d’enregistrament i sistematització de les dades. 
 

 La Comissió Tècnica de l’Observatori la formen representants dels serveis següents: 
 

• Centres d’Atenció Primària de Reus 
• Col·lectiu de Farmàcies de Reus 
• Servei Municipal de Drogodependències 
• Salut Pública de l’Ajuntament de Reus 
• Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
• Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus 
• Mossos d’Esquadra de Reus 

 
 La Unitat de SIDA del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus juntament amb el 

Centre de Salut Mental de l’Institut Pere Mata, tot i no formar part de la Comissió, col·laboren aportant informació. 
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Indicadors 
 

 L’Observatori publica els indicadors que li proporciona la xarxa d’informadors de la Comissió Tècnica i d’altres a 
partir de la informació elaborada per organismes nacionals i internacionals sobre l’evolució de la problemàtica de 
la droga.  

 
 Els indicadors elaborats a partir dels recursos propis (estudis o recerques ad hoc) són un dels objectius a mig termini1. 

 
 Les diferències tècniques i metodològiques en origen de l’enregistrament de dades dels proveïdors d’aquest sistema 

d’informació fan que sigui difícil presentar un informe regular i constant. Cal pensar, però, que el valor del mateix és 
la complementarietat i el gran abast de la informació que permet una visió conjunta, global i polièdrica de la 
situació actual del consum de drogues i les seves conseqüències a Reus. Els indicadors aborden el tema del consum 
de drogues des de la vessant sociològica, política, sociosanitària i policíaca. 

 
 Un altre valor del sistema és l’anàlisi evolutiva que es pot realitzar gràcies a la informació retrospectiva que s’ha 

recollit en aquests tres anys de funcionament de l’OMCD. Així, a més es podrà fer un seguiment de la incidència de 
les polítiques i programes posats en marxa per fer front als principals problemes de consum de drogues al municipi. 

 
 Els indicadors s’han dividit en sis grans grups: 

 
1. INDICADORS SOCIOLÒGICS I PATRONS DE CONSUM 
2. INDICADORS D’ACTIVITAT PREVENTIVA 
3. INDICADORS SOCIOSANITARIS DE LA INCIDÈNCIA DEL CONSUM 
4. INDICADORS DE TRACTAMENTS I ACTIVITAT ASSITENCIAL  
5. INDICADORS SOBRE LA INCIDÈNCIA DEL VIH 
6. INDICADORS POLICIALS 

                                             
1 En aquest sentit cal destacar la feina feta en el si de la xarxa interciutats per la promoció dels Observatoris municipals sobre consum de drogues. Aquesta xarxa ha 
impulsat enguany l’estudi qualitatiu “Consum de drogues i accés als serveis especialitzats dels col·lectius immigrants a les ciutats de Mataró, Reus i Rubí”, les conclusions del 
qual es presentaran a finals d’aquest any 2008. 
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Indicadors inclosos al present informe 
 

SOCIOLÒGICS ACTIVITAT PREVENTIVA SOCIOSANITÀRIS 
DE CONSUM TRACTAMENTS INCIDÈNCIA DEL 

VIH DELICITIUS 

DOCUMENTACIÓ 

SALUT PÚBLICA 
 

SERVEI MUNICIPAL DE 
DROGODEPENDÈNCIES 

SERVEI 
D’URGÈNCIES DE 
L’HOSPITAL SANT 

JOAN 

SERVEI 
MUNICIPAL DE 
DROGODEPE

NDÈNCIES 

UNITAT DE VIH DE 
L’HOSPITAL SANT 

JOAN 

MOSSOS 
D’ESQUADRA  

 
1. Demandes d’informació 

 
2. Programes de prevenció 
dirigits especialment a la 

població jove 
 

 
1. Casos relacionats 
amb el consum de 

drogues a urgències 
hospitalàries 

 

 
1. Casos nous i casos 

en seguiment 

COL·LECTIU DE FARMÀCIES DE 
REUS 

COL·LECTIU DE 
FARMÀCIES DE REUS 

 

 
2. Dispensacions de 
psicofàrmacs amb 

possibilitat d’ús desviat 
 

 

CENTRES D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

 

 
3. Consum de risc de 

tabac, alcohol i 
drogues 

 

SERVEIS SOCIALS DE 
L’AJUNTAMENT 

 

 
1. Patrons de consum 

• Situació mundial 
 
• Situació a 

Europa 
 
• Situació a 

Espanya 
 
 

 

 
3. Programa d’Intercanvi de 

Xeringues (PIX) 
 
 

 
4. Incidència del 

consum de drogues en 
l’atenció primària de 

Serveis Socials 

 
CAS Reus 

 
1. Usuaris 

 
2. Inicis i reinicis 
de tractaments 

 
3. Activitat 
assistencial, 

interconsultes 
 

4. Inclusions, 
casos actius i 

altes en el 
programa de 

Manteniment de 
Metadona 

 
5. Centre de dia 

l’Illeta 
 
 
  

 
 

1. Resultats dels 
Controls 

d’alcoholèmia 
efectuats a les 

vies interrurbanes 
 
 
 

2. Fets localitzats 
per tinença i 
consum de 

drogues  

  CENTRE DE SALUT 
MENTAL  

   

   
5. Incidència de 

consum de drogues 
entre pacients de 

Centre de Salut Mental 
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Patrons de consum 
 
Situació global 
 

 L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD) elabora anualment un informe que avalua 
l’evolució del problema de les drogues a partir de la informació facilitada pels representants de tots els Governs de 
l’organització. La ONUDD elabora estimacions de la prevalença anual de consum de drogues basades en els 
qüestionaris que responen tots els governs.  

 
 Concretament, l’informe sobre la situació mundial (World Drug Report 2007) posa de manifest que el 4,8% de la 

població mundial d’entre 15 i 64 anys és consumidora de drogues amb una prevalença mínima d’un any. S’està fent 
referència aproximadament a uns 200 milions de persones.  

 
• D’aquests, s’estima que uns 110 milions són consumidors de prevalença mensual (2,6% de la població de 15 a 64 

anys), mentre uns 25 milions de persones són consumidors problemàtics de drogues (0,6%). 
 

 Per substàncies, el cànnabis continua sent la droga il·legal més estesa (158,8 milions d’usuaris, uns 3,2 milions més 
dels comptabilitzats en el 2006), seguida de les amfetamines, on s’inclou uns 24,9 milions de consumidors  i uns 8,8 
milions d’èxtasi.  

 
 El número de consumidors problemàtics i/o que presenten abús d’opiacis s’estima en 15,6 milions de persones, dels 

quals 11,1 milions ho són d’heroïna.  
 

 Finalment, l’ONUDD considera que al món hi ha 14 milions de consumidors problemàtics de cocaïna.   
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Situació a Europa 
 

 Segons dades de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies2 gairebé una quarta part dels adults 
europeus (25%) ha provat cànnabis en algun moment de la seva vida, i un de cada catorze (7%)l’han consumit 
durant l’últim any. Fet que la converteix en la droga il·legal més consumida a Europa.  

 
• En termes evolutius, després de més d’una dècada de constant increment, les últimes dades apunten a una 

certa estabilització del consum. Tot i així, es continua en màxims històrics.  
 

 En segon lloc, d’acord amb les estimacions realitzades, 4,5 milions d’europeus varen consumir cocaïna durant l’any 
anterior, fet que suposa un augment respecte els 3,5 milions de l’any passat.  

 
• Precisament, Espanya i el Regne Unit són els dos països d’Europa amb una prevalença més elevada en el 

consum de cocaïna (similars o superiors a la dels Estats Units).  
 
• Així mateix, en ambdós països el consum de cocaïna entre la població jove és força elevat (el 4-6% entre els 

adolescents de 15 i 16 anys). L’estudi situa a Espanya el principal increment en la franja d’edat dels 15 als 24 
anys.  

 
• De fet, el 2005, un 13% dels europeus que sol·licitaren tractament per consum de drogues van indicar la cocaïna 

com a droga principal, sobretot entre aquells qui accedien a un tractament per primera vegada.  
 

 En tercer lloc, respecte el consum d’altres substàncies, la prevalença del consum d’èxtasis és de 9,5 milions 
d’europeus adults (el 3% dels europeus adults) i la d’amfetamines d’11 milions (que ve a ser el 3,5%). 

 
 Respecte a noves tendències de consum de drogues a nivell europeu destaca l’expansió de noves substàncies 

psicoactives com per exemple derivats de la piperazina.  
 

 Per últim, pel que fa a dades sobre les demandes de tractament, segons notificació de 21 països de la UE a partir 
de dades de 2005, la substància que motiva més demandes de tractament és l’heroïna (al voltant d’un 60% 
l’assenyalen com la principal raó per iniciar un tractament), seguida del cànnabis (un 20%).  

 

                                             
2 En aquest Observatori no s’inclouen dades de consum de drogues legals, com l’alcohol i el tabac.  
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Situació a Espanya 
 

 Des de 1995, el Plan Nacional sobre Drogas realitza tots els anys imparells en col·laboració amb els governs 
autonòmics l’Enquesta Domiciliària sobre l’abús de Drogues a Espanya (2005-2006). Amb una mostra d’unes 28.000 
persones, la població de referència són els residents a Espanya d’entre 15 i 64 anys.  

 
Gràfic 1. Prevalença de consum de cànnabis entre la població de 15 a 64 anys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Font: Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España 2005. 

% 
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 Segons els resultats de l’Enquesta les drogues més consumides entre la població espanyola són l’alcohol i el tabac. 
Entre les substàncies il·legals la més estesa és el cànnabis, seguit de la cocaïna i l’èxtasi.  

 
• La prevalença del consum de cànnabis en els darrers 12 mesos és de l’11,2%, de la cocaïna del 3% i del 1,2% de 

l’èxtasi.  
 

 El consum de drogues es concentra majoritàriament entre la població menor de 35 anys, especialment pel que fa a 
drogues de comerç il·legal.  

 
 Les tendències de consum posen de manifest que es redueix l’edat d’inici en el consum de drogues, la substància 

amb una edat d’inici més jove és el tabac (16,4 anys), mentre que la més tardana són els tranquil·litzants o sedants 
(32,5 anys)3.  

 
 La prevalença en el consum de les diferents substàncies és significativament més alta entre els homes que entre les 

dones, amb l’única excepció de la ingesta de tranquil·litzants.  
 

• Per cada dona que ha consumit cànnabis durant els darrers 30 dies, hi ha tres homes que n’han consumit.  
 

 Així mateix, els resultats de l’Enquesta destaquen que ha descendit per primera vegada la prevalença del consum 
de tabac diari (d’un 37% al 2003 a un 33% al 2005-2006). Alhora que augmenta la percepció del risc del consum 
d’aquesta substància.  

 
 En canvi, el consum de l’alcohol continua estancat a uns nivells molt alts, i la percepció del risc segueix essent força 

baixa entre la població. 
 

• Si s’atén al consum d’alcohol durant els darrers 30 dies, Catalunya té una xifra superior a la mitjana estatal (71% 
vs 65%). 

 
 

 Destacar així mateix, que es confirma com a tret característic dels patrons de consum de la població el policonsum 
de vàries substàncies.  

 
• Per exemple, les persones que han consumit cocaïna, a més de tabac i alcohol, han consumit també cànnabis 

(81%), èxtasi (27,5%)i amfetamines (29,6%), entre d’altres.  
                                             
3 La mostra de l’Enquesta la constitueixen residents de 15 a 64 anys de llars espanyoles, el que explica que les edats mitjanes d’inici siguin superiors a les observades en 
d’altres enquestes de caràcter estatal com l’ESTUDES. 
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Consum de drogues en l’àmbit juvenil 
 

 L’últim informe de l’Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil elaborat per l’Associació Institut 
Genus4, posa de manifest que continua augmentant entre els joves el consum d’alcohol, cànnabis i cocaïna.  

 
• Precisament les substàncies més consumides pels joves són en aquest ordre: l’alcohol, el tabac i el cànnabis; tot i 

que la cocaïna està escurçant distàncies.  
 
• De totes maneres, la barreja de substàncies continua com a pauta integrada en els consums. L’alcohol és de fet 

la substància que més es mescla.  
 
• D’altra banda, es manté la tendència a la disminució en el consum de pastilles d’èxtasis, iniciada ja fa uns anys.  

 
• Alhora, baixen les referències del consum d’al·lucinògens sintètics com el LSD, així com el consum d’altres 

substàncies com l’Speed o el GHB.  
 

 Els diferents indicadors sociològics posen de relleu que continua baixant l’edat d’inici del consum de cànnabis i 
cocaïna, alhora, creix el número de joves que consumeixen cànnabis diàriament.  

 
 El tabac és l’únic consum que està igualat per sexes. Fins i tot, podria ser que fos una mica superior en el cas de la 

població femenina.  
 

 Respecte els patrons de consum, l’alcohol, el tabac, el cànnabis i la cocaïna operen com a substància 
polifuncional, és a dir, present en tots els estils, contextos i situacions.  

 
 Respecte a la informació rebuda, la majoria de joves ha tingut accés a informació preventiva sobre el consum de 

drogues, principalment des dels centres escolars, mitjans de comunicació i d’altres àmbits més o menys 
especialitzats.  

                                             
4 Informe qualitatiu a partir d’entrevistes en profunditat amb consumidors, informants clau i experts en el consum i l’oci juvenil. 
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Demandes d’informació 
 

 Salut Pública de l’Ajuntament de Reus posa a disposició de la ciutadania el Servei d’Atenció Personal i telefònica en 
matèria de Drogues, des del qual s’atén a totes aquelles persones que sol·liciten informació i assessorament sobre 
aquest tema.  

 
• Les demandes, que poden ser canalitzades de forma personal o telefònica ofereixen informació i assessorament 

tant a joves i familiars com a estudiants i professionals.  
 

 Al llarg de 2007 s’ha atès personalment i ofert assessorament individualitzat sobre el consum de substàncies 
addictives a 60 joves de Reus, 5 més que el 2006.  En canvi, les consultes telefòniques han disminuït (51 al 2006 i 35 al 
2007).  

 
• El servei d’atenció telefònica ha estat principalment utilitzat per familiars, tot i que també s’hi han adreçat 

professionals de l’àmbit educatiu i sanitari (professorat i personal d’infermeria).  
 

 
 Taula 1: Atencions personals i assessoraments telefònics en relació al consum de drogues 1999-2006 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
           
           

Personals Familiars 65 43 38 52 49 - - - - 
 A joves 53 58 37 56 47 70 64 55 60 
Telefòniques 23 23 37 43 40 - 52 51 35 

Acadèmics A estudiants i 
professionals 83 85 96 103 95 116 119 95 85 

             
 
 

 Dins l’entorn acadèmic s’ha prestat assessorament a  85 persones, concretament a 41 estudiants de secundària, 38 
estudiants universitaris, i 6 a professionals sanitaris i educatius.  
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 Aquest any no s’ha facilitat un registre complert sobre la incidència de cada una de les substàncies en les 
demandes d’informació.  

 
• No obstant, a partir de les dades proporcionades, s’ha fet notori que un any més el cànnabis i els seus derivats 

són les substàncies que motiven un major nombre de demandes d’informació per part dels joves. Al 2007 han 
estat l’origen del 64% de les demandes.  

 
o Per grups d’edat, el 40% de les demandes l’han realitzat joves de 13 a 15 anys, el 53% de 16 a 18 anys, i el 7% 

restant, de 19 a 21 anys.  
 
• Seguit del cànnabis, l’alcohol (13%) i la cocaïna (15%) són les substàncies que han originat més visites 

d’assessorament.  
 

o L’edat dels joves que demanden informació relativa al consum de cocaïna és més alta que la de l’alcohol i el 
cànnabis.  

 
 
 Taula 2: Incidència de cada substància en el total d’atencions personals (tant a familiars a joves) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per últim, un 7% de les demandes s’han orientat a obtenir informació de caràcter general i sobre consum de 
drogues de disseny.  

                                             
3 A partir de l’any 2004  no s’inclouen les demandes realitzades pels familiars per falta d’aquesta informació.  
4 A la base només es comptabilitzen el número de demandes sobre les quals s’ha registrat el tipus de substància que l’ha motivat. 

 2000 2001 2002 2003 20043 2005 2006 2007 
         

Cànnabis 55,4 37,3 39,8 74,2 58,6 52,6 74,5 63,8 
Cocaïna 16,8 26,7 27,8 13,0 37,1 32,8 17,0 14,9 
Drogues síntesi 11,9 32,0 18,5 7,9 2,9 3,4 - 6,7 
Heroïna 15,8 4,0 2,8 - - - - - 
Alcohol - - - - 1,4 2,6 - 12,8 
Informació general  - 11,1 4,9 - - 1,9 - 
Altres - - - - - 8,6 6,6 - 
         

Base 101 75 108 101 70 116 106 474 
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Actuacions dirigides principalment a la població jove 
 

 Els Servei Municipal de Drogodependències, dissenya, promou i coordina diferents programes de prevenció, dirigits 
principalment als adolescents i joves de la ciutat.  

 
 L’impacte dels  programes i activitats realitzades és difícil de mesurar, i menys a curt termini, tot i així, s’ofereixen 

dades de participació que permeten fer-se una idea de la dimensió i abast de les mateixes.  
 

• El programa Predes, de distribució de material didàctic de prevenció dirigit a alumnes del primer cicle d’ESO, ha 
comptat aquest any amb la participació d’11 centres i de 1.244 alumnes. 

 
• Les exposicions la Marxa dels tròpics i Oh, l’alchohol també han comptat amb una elevada participació (639 

alumnes la primera i 526 la segona).  
  

• Novament, s’han continuat realitzant els tallers Fem Pinya i Fes-te un suc, fes salut, el primer dirigit a alumnes de 
cicles formatius de grau mitjà, i el segon a nens d’entre 9 i 13 anys.  

 
• També s’ha realitzat a demanda del centres educatius el taller Conèixer entre tots una mica millor les drogues 

que ha comptat amb la participació de 4 centres i 453 alumnes, i un taller específic sobre Drogues, tatoos i 
pierciengs, amb la participació de 16 alumnes d’educació especial.  

 
• Així mateix, s’ha portat a terme un programa específic de prevenció del cànnabis, Xptes, en el que han 

participat 7 centres.   
 

• Com en d’altres anys, també s’han portat a terme activitats de formació tant a professionals com a famílies.  



3. Indicadors d’activitat preventiva Informe 2008 

Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues de Reus 18 

 

Taula 3: Activitats preventives coordinades pel CAS de Reus. 2005-2006 
 

Nom activitat Descripció Públic objectiu Participants 2007 Centres Sessions Col·laboracions 
       

Predes  Distribució de material didàctic en 
prevenció de la drogodependència 

Alumnes i professors 
de 2n i 3er d’ESO 

1.244 alumnes 
60 professors 11 - - 

Marxa dels tòpics Exposició interactiva d'educació per a la 
salut, sexe, alimentació i drogues 

Estudiants de 4rt 
d’ES0 639 alumnes 9 - - 

Oh, l'alcohol 
Exposició per la prevenció del consum 
abusiu d'alcohol i millorar les habilitats 
personals per fer front a les pressions socials 

Alumnes de 3r d'ESO 526 alumnes 8 - Secretaria General 
de Joventut 

Fem Pinya 

Elaboració de material en relació amb la 
prevenció de les drogodependències, 
l'educació sexual, la transmissió del VIH, els 
tatuatges i els piercings 

Alumnes de comerç 
i cuina  i perruqueria 58 alumnes - 9 Pla de Transició al 

Treball 

Fes-te un suc, fes 
salut Taller de begudes saludables Nens entre 9 i 13 

anys 1.900 nens - 8 Reus Esport i Lleure 

Conèixer entre tots i 
totes una mica millor 
les drogues  

Taller realitzat a demanda dels centres i/o 
alumnes 

Estudiants de 6è de 
Primària, ESO, de 
Cicles Formatius 

453 alumnes 4 - - 

Taller de formació 
sobre drogues i 
sexualitat 

Taller on es treballa temes de sexualitat i 
drogues 

Adreçat als alumnes 
de 2n d’educació 
social de la URV 

33 estudiants - 5 - 

Xptes  Programa de Prevenció del Cànnabis Alumnes de 3r 
d’ESO - 7 27 

Fundació Viure i 
Conviure 
Direcció Tècnica de 
l’Àgència de Salut 
Pública de 
Barcelona 

Aprendre sobre 
Drogues 

Taller amb un número reduït d’alumnes de 
diferents grups amb l’objectiu de fer-los 
informants de la resta de companys 

Alumnes de 
secundària 

20 alumnes 
(assistència 

directa) 
1 - Programa Salut i 

Escola 

Taller drogues, tatoos 
i piercings 

Taller realitzat a demanda dels docents al 
Centre d’Educació Especial Nª Sra del Mar Adolescents i joves 16 alumnes 1 5 - 

Tallers-Col·loquis  Tallers -col·loquis realitzats a famílies  Pares i mares 
d'alumnes - - - 

Departament de 
Benestar i Família 
Òrgan Tècnic de 
Drogodependèncie
s 

Intervencions en 
l’àmbit d’oci nocturn 
ARSU FESTA 

Stand informatiu, assessorament i 
informació presencial sobre drogues i 
sexualitat,( flyiers, díptics, preservatius...) 
prova d’alcoholímetre, testing.  

Joves en espais 
d’oci nocturn - - 5  

Servei 
Drogodependèncie
s HUSJR, Energy 
Control, Dep. de 
Salut GENCAT.  
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No hi participa
24,2%

Sí hi participa
75,8%

 

Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) 
 
Implantació 
 

 El Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) porta disset anys funcionant a la ciutat de Reus (es va iniciar el 1991), 
essent el seu objectiu principal el de reduir el risc de transmissió de malalties infeccioses als usuaris de drogues per 
via parenteral.  

 
 
 
 
 Gràfic 2: Relació de les farmàcies de Reus que participen  

en el Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX). Any 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De les 42 farmàcies consultades, 33 han respost el qüestionari5, 3 de cada 4 (el 76%) hi participen activament.  
 

• Proporcionalment, les farmàcies ubicades a la Zona Comercial de Reus són les que menys participen en el PIX 
(el 46%), mentre que les que s’ubiquen fora d’aquest radi ho fan en un elevat grau (91%).  

 

                                             
5 Com en anys anteriors,  s’ha distribuït entre les farmàcies de Reus un qüestionari per tal de recollir informació sobre participació en el PIX i el DIPI, entre d’altres qüestions.  

(Base: 33 farmàcies Reus) 
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Volum d’intercanvis i/o vendes 
 

 El principal proveïdor del material del PIX, la Federació Farmacèutica, ha comptabilitzat 26.775 xeringues distribuïdes 
a 27 farmàcies de Reus durant el 2007, mentre que el segon proveïdor, SAFA, n’ha comptabilitzat 2.825. En conjunt, 
sumen 29.600 xeringues distribuïdes a Reus al llarg del 2007.  

 
 Pel que fa a les farmàcies consultades (25 participen en el PIX) conjuntament han distribuït prop de 24.000 xeringues 

(convé tenir present que no totes les farmàcies participants han aportat informació al respecte). 
 

 El número d’intercanvis ha estat força superior el número de vendes. S’han realitzat un total de 16.236 intercanvis de 
xeringues, mentre que n’han venut 7.446.  

 
• Així doncs, per cada xeringa venuda, un poc més de dues han estat intercanviades. 

 
 

Taula 4: Intercanvi i venda de xeringues, 2005-2007 
 

 2005  2006  2007 
 Intercanvis Vendes  Intercanvis Vendes  Intercanvis Vendes 
          
          

Cap  - -  4,3 4,3  - 4,0 
D’1 a 100  33,3 60,0  56,5 52,2  52,0 40,0 
Entre 100 i 500  33,3 13,3  13,0 26,1  16,0 12,0 
Entre 500 i 1.000  3,3 -  - -  4,0 - 
1.000 o més  13,7 3,3  13,0 13,0  12,0 8,0 
Ns/Nc  16,7 20,0  13,0 4,3  16,0 36,0 
          
          

Base  30 30  23 23  25 25 
 
 
 

 Seguint la mateixa tendència que en anys anteriors, el més comú entre les farmàcies és realitzar com a molt 100 
intercanvis i/o vendes al llarg de l’any.  

 
• Les farmàcies que realitzen més de 500 intercanvis o vendes de xeringues anuals s’ubiquen a la perifèria de la 

ciutat.  
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 En segon terme, respecte al volum d’intercanvis, l’apreciació més estesa entre les farmàcies consultades és que no 
s’ha experimentat cap increment durant aquest darrer any.  

 
• De fet, el 40% dels establiments farmacèutics ha percebut una disminució en el número d’intercanvis, mentre 

que un 36% no ha vist cap canvi en la demanda.  
  

 
  Gràfic 3: Evolució de la demanda d’intercanvi i venda de xeringues a  

les farmàcies de Reus durant al darrer any, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En canvi, pel que fa a les vendes de xeringues, les percepcions estan força més dividides, no podent-se identificar 
un comportament concret pel que fa a la demanda dels usuaris, tot i que potser hi ha una major sensació 
d’increment (20%) respecte l’any anterior.  

  
 
 
 
 
 
 
 

(Base: 25  farmàcies de Reus) 
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Modalitat d’intercanvi 
 

 
 Oferir una xeringa estèril per una usada sense cap tipus de límit és la opció que adopten més farmàcies a l’hora 

d’efectuar l’intercanvi, concretament el 60% de les farmàcies que participen en el PIX. La segona opció és oferir 
tantes xeringues estèrils com els usuaris demanin, malgrat no en portin cap d’emprada (36%).  

 
• En aquest sentit, cal assenyalar que no totes les farmàcies adopten un sol criteri, ja que n’hi ha algunes que han 

manifestat posar en pràctica diferents formes d’intercanvi.  
 
 
 

       Taula 5: Formes de realitzar l’intercanvi de xeringues en el Programa PIX, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D’altra banda, cap de les farmàcies consultades té establert un horari específic o especial per l’intercanvi de 
xeringues.  Alhora, apuntar que tan  sols dues farmàcies compten amb alguna senyalització (pòster, adhesiu...) que 
indiqui que al seu establiment es realitzen intercanvis.  

 % 
  
  

Una xeringa estèril per una usada fins a un màxim de xeringues 4,0 
Una xeringa estèril per una usada sense cap tipus de límit 60,0 
Tantes xeringues estèrils com demanin, sempre i quan entreguin com a mínim una usada 4,0 
Tantes xeringues estèrils com demanin, malgrat no en portin cap d’utilitzada  36,0 
Altra opció 4,0 
Ns/Nc 4,0 
  

Base 25 
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Usuaris 
 

 
 La major part de farmàcies comptabilitzen entre 1 i 25 usuaris de drogues diferents que han acudit al seu 

establiment durant l’any buscant xeringues estèrils (44%).  
 

• Cal tenir en compte que la mostra no abasta a totes les farmàcies consultades, posat que un 40% no n’han 
especificat el número.  

 
 

Taula 6: Usuaris diferents,  2005-2007 
 

 2005 2006 2007 
    
    

D’1 a 25 usuaris 43,3 60,9 44,0 
Entre 26  i 50 usuaris 13,3 - 4,0 
Entre 50 i 100 usuari 3,3 8,7 4,0 
Més de 100 usuaris 3,3 4,3 8,0 
Ns/Nc 36,7 26,1 40,0 
    

 30 23 25 
 
 

 Destacar la presència de 2 farmàcies que han manifestat atendre, cada una, a més de 100 usuaris de drogues 
l’any.  

 
• Afegir que aquestes dues farmàcies participen en el Programa des de l’inici del mateix (l’any 1991). Ambdues 

s’ubiquen a la perifèria de la ciutat, situant-se una d’elles a una zona habitual de venda de droga.   
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Projecte DI-PI (Diversificació de Punts d’Intercanvi) 
 
Funcionament i evolució 
 

 El projecte DI-PI s’inicià l’any 20006 enquadrat dins dels Programes de Reducció de danys, dirigits als usuaris de 
drogues per via endovenosa. El DI-PI consta de dues màquines automàtiques - una recollidora i una expenedora de 
xeringues- ubicades a l’Autovia de Bellisens, al costat del Tanatori Municipal des de gener de 2008. 

 
• La màquines recollidora/expenedora estan supervisades per dos agents de salut de l’associació d’usuaris de 

drogues Reus Som Útils (A.R.S.U.) coordinats per educadors/es del Servei Municipal de Drogodependències. Els 
kits consten bàsicament de 2 xeringues, ampolla d’aigua estèril i tovalloleta d’alcohol. 

 
Taula 7 : Kits distribuïts i xeringues recuperades, 2001-2007 

 
 
 
 

 
 Després de dos anys en els quals ha crescut notablement el número de kits distribuïts, aquest any es produeix una 

disminució de 4.590 unitats (del 28%). Un descens important degut a les dificultats de posta a punt i trasllat del nou 
dispositiu, el qual millorarà significativament el servei en el futur.  

 
• Les xifres semblen apuntar a que el servei va trobant el seu punt d’equilibri, després d’haver augmentat 

significativament l’oferta des dels seus inicis (posat que en aquells moments no s’arribava a cobrir tota la 
demanda existent).  

 
 D’altra banda, cal destacar que el número de xeringues recuperades ha crescut considerablement aquest últim 

any, una dada positiva, després dels problemes tècnics que arrossegava la màquina des de 2003, però també és 
fruit de les millores en aquest registre que duen a terme els membres de l’Associació Reus Som Útils i, a més, a la 
tasca de recollida en altres zones de consum (es calcula que aproximadament 1.800 de les recollides aquest 2007, 
ho han estat en altres zones).   

                                             
6 El primer any del qual es disposa de dades anuals és el 2001. 
7 Les dades referents al número total de kits distribuïts al llarg de l’any 2003 són les obtingudes de gener a novembre, mentre que no es disposa de  la dada referent al 
nombre de xeringues recuperades. 

 2001 2002 20037 2004 2005 2006 2007 
       11.85 
        

Kits distribuïts 2.513 2.075 3.850 3.707 13.254 16.440 11.850 
Xeringues recuperades 1.247 1.115 - 633 260 568 3.850 
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Casos relacionats amb el consum de drogues a urgències hospitalàries 
 

 Segons els registres de l’Hospital Sant Joan de Reus, el Servei d’Urgències ha atès al llarg de l’any 510 casos 
relacionats amb el consum de drogues.  

 
 
 
 

Taula 8: Casos relacionats amb el consum de drogues atesos al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
      
      

Total casos relacionats amb consum de drogues 2.660 733 462 153 510 
Total urgències ateses 86.152 - 79.909 84.839 75.481 

 

 
 
 

 Aquest volum d’assistència és molt superior al registrat l’any passat i, en canvi, reprèn la línia en la que es trobava fa 
dos anys. Aquestes variacions tant importants estan més relacionades amb els canvis del sistema d’informació i 
registre que amb la incidència real del consum de substàncies  en aquest servei.  

 
• Per això, cal fer una lectura molt curosa de les dades ofertes per aquest servei.  
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 Els problemes per a obtenir una radiografia detallada de la incidència del consum de drogues detectat en el servei 
d’urgències de l’Hospital són grans. Tant és així que de pràcticament la meitat dels casos registrats en el 2007 
(44,3%) no se’n coneix la substància o substàncies que els ha motivat.  

 
 De la resta, l’alcohol és la que motiva més atencions per part dels professionals d’Urgències, principalment derivats 

dels efectes de la seva ingesta (intoxicació, crisis comicial, crisis d’ansietat, hepatopatia, etc.), i en força menor 
mesura, derivats del síndrome d’abstinència.  

 
 Els fàrmacs ocupen la segona posició pel que fa a atencions d’urgència, les persones ateses per ingesta 

medicamentosa representen un 11% del total.  
 

• Alhora, el consum combinat d’alcohol i fàrmacs està força present dins el còmput de casos per policonsum 
(entre les mescles més freqüents està la de l’alcohol amb benzodiazepines).  

 
Taula 9: Casos per substàncies atesos al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus, 2007 

 

 Ingesta Abstinència Total 
 n % n % n % 
       

Alcohol 148 29,0 4 0,8 152 29,8 
Fàrmacs 54 10,6 3 0,6 57 11,2 
Cocaïna 19 3,7 1 0,2 20 3,9 
Opiacis 1 0,2 14 2,7 15 2,9 
Cànnabis 4 0,8 - - 4 0,8 
Policonsum8 34 6,7 2 0,4 36 7,1 
Altres drogues i/o sense especificar 24 4,7 34 6,7 226 44,3 
       

TOTAL 290 56,9 52 10,3 510 100 
 

 Les persones ateses per conseqüències de la ingesta de cocaïna representen quasi un 4% dels casos tractats, als 
quals s’hi ha d’afegir aquells que acudeixen per ingesta combinada amb altres substàncies (fàrmacs, alcohol, 
opiacis, etc.). 

 
 Prop del 3% dels casos relacionats amb el consum de drogues vistos al Servei d’Urgències estan relacionats amb els 

opiacis, mentre que no arriba a l’1% els que ho estan amb el Cànnabis  
 

                                             
8 Es fa referència a persones ateses pels efectes de la ingesta combinada de diferents substàncies, principalment alcohol, cocaïna i/o fàrmacs 
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Dispensacions de psicofàrmacs 
 

 A continuació es detallen una sèrie d’especialitats farmacèutiques que podrien ser objecte d’un ús desviat.  
 
Principi Actiu DDD Especialitats Farmacèutiques 
   

ALPRAZOLAM 
És un ansiolític benzodiazepínic d’acció curta. Posseeix activitat hipnòtica, 
anticonvulsivant, sedant, relaxant muscular. Només s’inclou la presentació de 2 mg 
perquè l’ús desviat de la substància és a partir d’aquesta concentració. 

 
1 mg. 

 
Alprazolam 2 mg (30 i 50 comprimits) 
Tankimazin 2 mg (30 i 50 comprimits) 

   

DEXTROPROPOXIFÈ 
Analgèsic opiaci sintètic amb activitat agonista sobre els receptors mu. L’eficiència 
analgèsica oscil·la entre dèbil i moderada. Posseeix capacitat d’abús similar a la de la 
Codeïna. S'utilitza també per combatre les addiccions als opiacis. 

200 mg. Darvon 100 mg 10 càpsules 
Deprancol 150 mg 10 càpsules 

   

CLOMETIAZOLE 
Derivat tiazòlic amb activitat hipnòtica, ansiolítica i antiepilèptica. Resulta d’utilitat en el 
tractament simptomàtic de la retirada de l’alcohol i en la toxèmia de l’embaràs. També 
s’utilitza com hipnòtic per gent gran.   

1.500 mg.  Distraneurine 192 mg. 30 càpsules 

   

CLORAZEPAT DIPOTÀSSIC. 
És un ansiolític benzodiazepínic d’acció llarga. Posseeix activitat hipnòtica, 
anticonvulsivant, sedant, relaxant muscular. Només s’inclouen presentacions amb dosis 
altes perquè són les susceptibles d’un ús desviat del medicament.  

20 mg. Dorken 25 mg 30 comprimits 
Tranxilium 50 mg 20 comprimits 

   

DISULFIRAM 
Inhibeix l’aldehido deshidrogenasa, enzima encarregada de l’oxidació de l'acetaldehido 
a àcid acètic en la ruta metabòlica de l’alcohol. D’aquesta manera es paralitza el 
metabolisme de l’alcohol i s’incrementen els nivells d’acetaldehido a la sang, la qual 
cosa provoca una sèrie de manifestacions desagradables en el pacient. 

250 mg. Antabus 250 mg 40 comprimits 

   

FLUNITRAZEPAM 
Hipnòtic benzodiazepínic amb possible ús desviat. 1 mg. Rohipnol 1 mg 20 comprimits 
   

NALTREXONA 
Antagonista opiaci pur derivat de la tebaïna. Bloqueja totes les accions dels agonistes 
opiacis i dels pèptids opioides endògens. La Naltrexona no presenta altres accions 
farmacològiques intrínseques d’importància clínica. No provoca tolerància ni 
dependència física o psicològica. És utilitzada tant per al tractament de la dependència 
als opiacis com per l’addicció a l’alcohol. 

50 mg.  

Antaxone 50 mg (28 i 14 càpsules) 
Antaxone 25 mg 14 càpsules 
Antaxone 50 mg 14 vials 
Celupan 50 mg (28 i 14 comprimits) 
Revia 50 mg (28 i 14 comprimits) 
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 L’Observatori recull la informació sobre la dispensació d’aquests medicaments a les farmàcies de Reus per tal de 
monitoritzar el seu consum i detectar possibles usos desviats a partir de la comparativa amb les dispensacions fetes 
a Catalunya (comparat amb la Dosi per Habitant Diària).  

 
 Un any més, el principi actiu més comercialitzat a Reus és, amb diferència, el Clometiazole. Segons la informació 

aportada per les 33 farmàcies de Reus, al llarg de 2007 s’han dispensat 3.211 envasos que contenien medicaments 
amb aquest principi actiu.  

 
• El segon lloc atenent a la quantitat d’envasos dispensats l’ocupa l’Aprazolam (1.265), seguit del Clorazepat 

Diapotàsic (1.163).  
 
 Taula 10: Dispensació dels psicofàrmacs que podrien servir com a indicadors d’un possible ús desviat, 
  en nombre d’envasos i mil·ligrams. Reus 2004-2007 
 

 2004  2005  2006  2007 Principi actiu 
 mg Envasos  mg  Envasos  mg Envasos  mg Envasos 

Alprazolam  111.620 1.251  152.060 1.737  47.960 618  111.100 1.265 
Dextropropoxifè  178.500 119  111.000 74  108.000 72  95.000 64 
Clometiazole  11.623.680 2.018  22.406.400 3.890  15.269.760 2.651  18.495.360 3.211 
Clorazepat Diapotàsic  1.123.250 1.138  2.561.250 1.741  810.500 827  1.141.000 1.163 
Disulfiram  1.600.000 160  2.900.000 290  2.350.000 235  3.990.000 399 
Flunitrazepam  14.460 723  20.840 1.042  9.520 476  7.140 357 
Naltrexona  56.000 47  77.350 81  33.600 28  99.400 99 
     

  

 

  

 

  

Farmàcies  28  32  31  33 
 
 

 Destacar que amb un número de farmàcies participants quasi bé exacte al de l'any passat s’ha incrementat el 
número d’envasos venuts tant d’Alprazolam, Clorazepat Diapotàsic, Disulfiram i Naltrexona. En canvi, ha disminuït el 
Flunitrazepam i el Dextroproxifè.  
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 La Dosi per Habitant Diària (DHD) indica la quantitat mitjana diària de mil·ligrams per cada 1.000 habitants d’un 
determinat principi actiu.   

 
 L’Alprazolam és el principi actiu amb una DHD més alta a Reus, no obstant, no es pot comparar amb el dispensat al 

conjunt de Catalunya, doncs el Sistema d’Informació sobre Drogodependències de la Generalitat no segueix la 
seva incidència. 

 
 Gràfic 4: DHD (mg/ 1.000 habitants/dia) a Reus i Catalunya9, 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amb l’excepció del Clorazepat Diapotàsic, la dispensació de tots els psicofàrmacs és, comparativament, més alta 
en el conjunt del país que a Reus. 

                                             
9 El sistema d’informació sobre drogodependències a Catalunya, encara no ha publicat les dades de 2007 i s’utilitzen les de 2006.  
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Consum detectat en l’Atenció Primària 
 

 La ciutat Reus compte amb cinc Àrees Bàsiques de Salut, quatre gestionades per l’Institut Català de la Salut (ICS) i la 
cinquena pel Grup Sagessa. Aquesta divisió implica que les dades sobre consum de risc s’hagin de presentar de 
forma diferenciada, posat que operen amb sistemes d’enregistrament independents.  

 
 L’Atenció Primària de l’ICS té registrat entorn de 14.000 usuaris amb factor de risc per consum de tabac (el 15% de la 

seva població de referència). És de llarg, la substància sobre la qual hi ha detectat un major nombre de casos, tot i 
que s’ha apreciat un lleuger descens respecte l’any anterior.  

 
• En segon lloc, es posiciona l’alcohol amb 2.623 persones usuaris (3%) amb factor de risc pel consum d’aquesta 

substància.  
 
• El factor de risc detectat pel consum d’altres substàncies és molt menor, en tot cas la cocaïna és la que té una 

incidència més alta, amb 25 usuaris.  
 
 
                                     Taula 11: Factors de risc detectats a 4 centres d’atenció primària de Reus, Reus I, II, III, IV 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
       

Tabac  17.269 17.009 17.958 18.985 14.769 13.902 
Ex-fumadors 343 562 866 782 288 178 
Alcohol 3.188 3.161 3.265 3.623 2.835 2.623 
Cocaïna - - - - - 25 
Cànnabis - - - - - 16 
Heroïna - - - - - 3 
Altres drogues - - - - - 139 
       

Població de referència  - - - 88.871 90.696 92.408 
 
 

• Per últim, es comptabilitzen 139 usuaris amb factor de risc per consum d’altres drogues sense especificar.  
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Problemes de drogodependències detectats als Serveis Socials 
 

 Els Serveis Socials Municipals constitueixen una font d’informació d’especial rellevància en el diagnòstic de la 
incidència del consum de drogues entre la població de la ciutat.  

 
• Casos que no arriben als registres de les àrees bàsiques de salut si són detectats en canvi pels professionals dels 

equips d’atenció social. Tot i que cal tenir en compte, que aquesta no és una informació que es busca 
activament en els registres.  

 
 Al 2007, els professionals dels 7 Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP) de l’Ajuntament de Reus han atès 

3.296 persones amb algun tipus de problemàtica especifica de salut (un 26% del total). D’aquestes, s’ha arribat a 
detectar 72 casos de persones amb problemes relacionats al consum de drogues, d’alcohol o de ludopatia.  
 

 
Taula 12: Taula de problemàtiques relacionades amb la salut  ateses als serveis socials de la ciutat. 2005-2007 

 

 2005 2006 2007 
 Casos  % Casos % Casos  % 
       

Salut 2.621 41,3 3.198 28,2 3.296 25,9 
Toxicolomaníes -Alcoholisme-ludopatia 45 0,7 80 0,7 72 0,6 

       

Total casos atesos als Serveis Socials 6.344 100,0 11.349 100,0 12.735 100,0 
 
 

• En comparació amb el 2006, s’observa un número més elevat de casos, però una incidència més baixa sobre el 
conjunt d’aquesta població. 
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Incidència de consum de drogues entre pacients del Centre de Salut Mental 
 

 El Centre de Salut Mental de Reus atén a persones majors de 18 anys amb problemes de salut mental que per la 
seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l'Atenció Primària de Salut. Aquest centre 
col·labora amb l’Observatori aportant el registre de diagnòstics relacionats amb el consum de drogues detectats 
en les primeres visites dels usuaris. 

 
• El sistema d’enregistrament encara compte amb importants mancances (sobretot a l’hora de recopilar els 

diagnòstics secundaris), tot i així, ofereix alguna orientació de les substàncies que tenen major impacte. 
 

 L’alcohol és ara per ara la substància amb una major incidència, amb 10 casos registrats de consum problemàtic 
com a diagnòstic principal i 6 com a secundari, principalment vinculats al síndrome de dependència.  

 
 

Taula 13: Taula de diagnòstics de drogues tractats al CSM al llarg de l’any  2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                             
10 Falten els diagnòstics secundaris dels pacients antics degut a problemes informàtics del centre a l’hora de fer aquest traspàs d’informació. 

2007 Diagnòstics  relacionats amb el consum de drogues   Principal Secundari 
   

Alcohol 10 6 
Síndrome de dependència 4 4 

ús/Intoxicació 2 2 
Altres 4 0 

Cocaïna 6 4 
Dependència 2 3 

Abús/Intoxicació 1 1 
Altres 3 0 

Opiacis 2 0 
Dependència 1 0 

Abús /intoxicació 0 0 
Altres 1 0 

Altres 3 6 
Dependència 1 4 

Abús/Intoxicació 2 2 
Total 21 1610 

   

Primeres Visites 1.605 
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Usuaris del Centre d’Atenció i Seguiment de les toxicomanies de Reus 
 

 El Centre d’Atenció i Segiment de les Toxicomanies de Reus (Servei Municipal de Drogodependències) és la unitat 
de referència pel que fa als tractaments relacionats amb el consum problemàtic de drogues.  

 
• El nivell d’activitat d’aquest centre ha seguit una línia ascendent als últims anys. Cal tenir en compte que la seva 

cobertura s’estén a d’altres municipis de la comarca o comarques circumdants, essent el CAS de Reus el centre 
de referència tant dels municipis del Baix Camp com de la Conca de Barberà, la Ribera d’Ebre i el Prioritat.  

 
Taula 14: Usuaris segons substància del tractament 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 
       

Opiacis 606 589 583 537 530 515 
Alcohol 225 293 380 358 369 408 
Cocaïna 72 104 162 183 223 220 
Nicotina 180 208 209 120 132 149 
Cànnabis 15 27 33 40 42 47 
Multes 46 41 39 17 6 3 
Suport 7 5 9 3 2 3 
Altres 19 10 20 34 32 53 
       

Total 1.170 1.277 1.435 1.292 1.336 1.398 
 
 

 Durant el 2007 el número d’usuaris en tractament al CAS ha estat de 1.398 persones, valor que representa un 
augment de 62 individus respecte el 2006 (increment del 5%).     

 
• Es continua estant per sota del pic d’assistència registrat tres anys enrere, l’any 2004, quan es va atendre a 1.435 

usuaris. 
 
• De les persones ateses, més de la meitat (un 57%) són residents a Reus.  

 
 Els problemes derivats del consum opiacis han acumulat al llarg dels anys el major número de tractaments que 

s’efectuen al CAS (515).  
 

• No obstant, cal destacar que des de 2002 el número de pacients en tractament per consum d’opiacis ha 
disminuït un 15%.  
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 La segona substància que motiva més tractaments és l’alcohol (408 casos). Tot i que, a diferència dels opiacis, el 
còmput de persones ateses pel consum problemàtic d’alcohol ha seguit una evolució creixent als darrers anys. 

  
• Des de l’any 2002 el número de persones en tractament a causa de l’alcohol s’ha incrementat un 81%. 

 
 Tot i que enguany s’ha estabilitzat, la cocaïna és la substància que més pes ha guanyat en els darrers anys. 

 
• En només 6 anys (de 2002 a 2007) s’ha triplicat el número de persones tractades.  

 
 Finalment, assenyalar que aquest any han augmentat lleugerament els tractaments per  tabac (149) i cànnabis 

(47). 
 

 I, per últim, respecte el consum d’altres substàncies, ha augmentat en 21 individus respecte 2006, sumant així un 
total de 53 usuaris.  
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Perfil de les persones usuàries 
 

 El perfil sociodemogràfic dels usuaris varia en funció de la substància que motiva el seu tractament. 
 

 Els usuaris més joves són els consumidors de cocaïna, la seva edat mitjana és de 30 anys, situant-se el major volum 
de pacients entre els 25 i els 35 anys (el 51%).  Així mateix, per sexes, un 82% de les persones ateses són homes.  

 
 D’altra banda, el tractament que dóna cabuda a un segment de la població més heterogeni d’edat, és aquell 

motivat pel consum de tabac i d’alcohol (l’edat mitjana en els tractaments d’ambdós substàncies supera els 45 
anys).  

 
• Respecte els tractaments per consum d’alcohol, als últims tres anys s’ha identificat un lleuger increment en 

l’edat mitjana dels usuaris atesos, situant-se ara en 47 anys. També s’ha pogut comprovar una disminució del 
pes de les dones sobre el total d’usuaris atesos, actualment representen el 20%. 

 
Taula 15: Perfil d’usuaris segons la substància que origina la demanda 

 
 

  2005 
  

2006 2007   
    Homes Dones Mitjana 

d'edat 
 Homes Dones Mitjana  

d'edat Homes Dones Mitjana  
d'edat 

             

Opiacis   82% 18% 36,2 
  

80% 20% 36,9 80% 20% 37,4 
Cocaïna   80% 20% 29,0 

  

83% 17% 29,6 82% 18% 30,5 
Alcohol   76% 24% 44,2 

  

76% 24% 43,6 80% 20% 46,5 
Nicotina   60% 40% 46,6 

  

64% 36% 43,4 65% 35% 50,0 
 
 

         

 

   

Total   78% 22% 37,8 
  

77% 23% 39,0  78% 22%  39,9  
 
 

 
• La presència femenina també ha disminuït en els tractaments motivats pel consum de tabac, tot i així, continua 

essent la substància on les dones tenen una presència més alta (del 35%).  
 

 Per últim, l’usuari tipus en tractament per consum d’opiacis és un home (en 8 de cada 10 casos) d’uns 37 anys. Perfil 
que no ha variat als darrers anys.  
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Inicis de tractament 
 

 Al llarg de 2007 s’han iniciat 455 tractaments al CAS de Reus, pràcticament un 5% menys que l’any anterior (478). 
  

• Retrospectivament s’observa que el 2003 es consolida com a un punt d’inflexió, a partir del qual el número de 
nous tractaments comença a disminuir paulatinament.  

 
 

Gràfic 5: Inicis i reinicis de tractament al CAS de Reus, 1999-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dels tractament iniciats (455), en 266 casos han estat sol·licitats per residents a Reus, la qual cosa suposa un 
increment del 5% respecte 2006 (252).  
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Substàncies  
 

 L’alcohol és, un any més, la substància que ha motivat un major nombre d’inicis de tractaments (172), amb un 
increment del 14% respecte el 2006.    

 
 En canvi, els inicis de tractaments per consum cocaïna han disminuït, tot i així, continuen ocupant la segona posició 

amb 96 casos.  
 

 La incidència dels opiacis també ha disminuït, concretament un 25% respecte l’any anterior, confirmant-se 
d’aquesta manera la tendència a la baixa iniciada el 2000, tot i l’important increment del 2006.   

 
 Taula 16: Inicis i reinicis de tractament segons droga principal que els origina 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          

Alcohol 125 100 129 123 149 161 173 151 172 
Cocaïna 38 39 42 29 75 86 116 107 96 
Opiacis 127 146 132 134 130 105 88 99 74 
Nicotina 89 108 125 115 119 114 96 89 80 
Cànnabis 17 15 25 8 19 8 24 13 8 
Multes/Cànnabis - - - 30 32 39 20 11 20 
Èxtasi 2 3 2 2 3 1 3 1 - 
Altres11 9 3 6 5 4 3 5 7 7 
          

Total 407 414 461 446 531 517 525 478 457 
 

 Els tractaments per dependència a la nicotina i el cànnabis també continuen reduint-se. Al 2007 s’han iniciat 80 
tractaments per deixar de fumar i 8 per abandonar el consum de cànnabis.  

 
• En canvi, el número de tractaments iniciats com a mesura alternativa de processos sancionadors pel consum i 

tinença de drogues a la via pública -majoritàriament cànnabis- ha augmentat aquest any, registrant-se un total 
de 20 casos.  

 
 En darrer lloc, assenyalar que no s’ha iniciat cap atenció motivada pel consum d’èxtasi.  

 
 Els tractaments per consum d’altres substàncies s’ha mantingut igual que el 2006, amb 7 casos.  

 

                                             
11 Altres drogues agrupa opiacis diferents a l’heroïna, estimulants diferents a la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.  
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 Comparant la incidència de cada substància en els inicis de tractament del CAS de Reus amb les dades globals de 
la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de Catalunya, s’observa que els tractament per deshabituar-se del 
tabac i els opiacis tenen més significació al CAS de Reus que al conjunt de la XAD.  

 
• Conseqüentment, això afecta a la incidència de la resta de substàncies importants, sobretot l’alcohol i la 

cocaïna, que tenen una incidència menor que el conjunt del país (la qual cosa no implica que no siguin 
rellevants). 

 
 
 Gràfic 6: Incidència de cada substància en els inicis de tractament  

al CAS de Reus (2007)  i en el conjunt de Catalunya12 (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les diferències més significatives entre els tractaments iniciats a Reus i els de Catalunya són entre la proporció dels 
tractaments provocats per la nicotina, l’alcohol i  la cocaïna. 

 

                                             
12 Font: Sistema d’informació sobre les drogodependències de Catalunya, Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya. Les últimes dades de què 
es disposa són de l’any 2006. 
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Activitat assistencial 
 

 El nivell d’activitat del CAS continua en augment. El 2007 s’han realitzat un total de 5.662 visites per les 4.664 que es 
realitzaren l’any anterior (valor que representa un increment del 21%).  

 
 Les visites que han tingut un major número d’usuaris han estat les de psicoteràpia, que han prestat assistència a 731 

pacients.  
 
 
 Taula 17: Activitat assistencial i usuaris del CAS de Reus 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
 usuaris visites usuaris visites usuaris visites usuaris visites usuaris visites 
           

Mèdica 120 229 170 458 182 522 302 619 514 1.484 
Psicoteràpia 1 568 2.209 619 2.459 614 2.554 658 2.616 680 2.669 
Psicoteràpia 2 121 417 105 357 71 201 81 169 51 129 
Infermeria  291 926 252 746 296 1.021 257 733 261 725 
Treballadora Social 101 186 90 177 97 161 90 140 124 191 
Interconsultes 109 392 132 444 92 407 100 387 170 464 

           

Total 1.277 4.359 1.435 4.641 1.289 4.866 1.336 4.664 1.398 5.662 
 
 
 
 

 El volum de  visites d’infermeria s’han mantingut en xifres similars als anys anteriors, mentre que ha augmentat el 
número de visites a la treballadora social i les interconsultes hospitalàries, internes i externes.  

 
 De totes maneres, l’activitat que ha registrat un major increment ha estat l’atenció mèdica, amb 514 usuaris que 

n’han rebut assistència (el 37% del total).  
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Interconsultes  
 

 Les interconsultes són demandes de valoració i informació sobre drogodependències fetes per altres serveis de la 
xarxa sanitària de la ciutat per membres del mateix equip intersdisciplinari del CAS de Reus (internes), o en pacients 
que estan ingressats a l’Hospital Universitari St. Joan de Reus per altres raons (hospitalàries).  

 
 

Taula 18: Interconsultes d’altres serveis mèdics 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 El número d’interconsultes ha augmentat significativament aquest any, amb 464, 77 més que l’any anterior.   
 

• Aquestes consultes han estat provocades per 174 pacients diferents, mentre que al 2006 en foren 100 
(increment, per tant, del 74%).  

 
• Malgrat haver-se incrementat el número de consultes realitzades, ha disminuït la mitjana de visites realitzades 

per pacient, aquest any 2,7.  
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Pacients (Històries Clíniques) 109 132 92 100 174 
Mitjanes d’interconsultes per pacient 3,6 3,4 4,4 3,9 2,7 
Moda 1 1 1 1 1 
      

Total interconsultes 392 444 407 387 464 
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Interconsultes per substàncies 
 
 

 Per substàncies, aquest any s’observen algunes diferències en la incidència de cadascuna d’elles.  
 

 En primer lloc, malgrat que han disminuït respecte 2006, les consultes relacionades amb el consum d’opiacis són les 
que tenen una incidència més elevada. Al 2007 s’han efectuat 206 consultes, la qual cosa suposa una disminució 
del 27% respecte l’any anterior.  

 
 A diferència d’anys anteriors, el 2007, les consultes relacionades amb el consum de tabac (115) han estat superiors 

a les relacionades amb l’alcohol (102). 
 

• Tot i així, ambdues han experimentat un creixement important, l’alcohol s’ha situat als nivells similars a 2005, i la 
nicotina ha registrat el seu màxim (des de 2003).  

 
 
 Gràfic 7: Interconsultes per substàncies, 2003-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per últim, les demandes relacionades amb la cocaïna també han experimentat un increment significatiu, amb 27 
consultes a planta, per 3 rebudes l’any 2006. 
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Programa de Tractament amb Metadona i Programa de Dispensació de Metadona a les Farmàcies 
 

 Al 2007, 179 persones han iniciat el Programa de Tractament amb Metadona (PTM), una xifra similar a l’any anterior 
(175). Mentre que el Programa de Dispensació de Metadona a les Farmàcies (PDMF) ha estat iniciat per 56 
persones.  

 
• En total doncs, 235 individus s’han inserit dins algun dels dos programes substitutius amb opioides que es 

coordinen des del CAS de Reus: 179 atesos des del CAS i 56 a les oficines de farmàcia.  
 
• La mitjana mensual d’usuaris dins el PTM al 2007 ha estat de 199 persones, i del PDMF d’una mica menys, de 163.  

 
 

Taula 19: Entrades i sortides en el PTM i PDMF Reus. 2004-2007 
 

 
 
 
 
 

 
 

 El número de baixes tant del PTM com del PDMF ha estat superior al número d’entrades, 185 individus han estat 
baixa del Programa de Manteniment amb Metadona i 62 del Programa de Dispensació de Metadona a les 
Farmàcies.  

  2004  2005  2006  2007 
  PTM PDMF TOTAL  PTM PDMF TOTAL  PTM PDMF TOTAL  PTM PDMF TOTAL 
                 

Entrades  167 54 221  191 48 239  175 59 234  179 56 235 
Baixes  163 51 214  168 64 232  185 55 240  185 62 247 
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 El Programa, ja sigui per aquells que recullen la metadona al CAS com d’aquells que ho fan directament a la 
farmàcia, ha donat cobertura a un total de 441 persones al llarg del 2007. 

 
 
 
 Gràfic 8: Casos nous, baixes i total d’usuaris del PTM i el PDMF. 1994-200713 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En termes evolutius, s’ha pogut comprovar que després de 2003, el número d’usuaris ha seguit una tendència 
descendent, estabilitzant-se la població a partir del 2005 al voltant dels 450 usuaris.  

                                             
13 El PTM s’inicià al 1990 i anys més tard, al 1999 entra en funcionament el PDMF, cosa que va provocar l’augment de la capacitat de cobertura. 
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Centre de dia i d’Activitats “La Illeta” 
 

 El Centre de Dia i d’Activitats La Illeta es posà en funcionament l’any 1999 amb la finalitat d’oferir diferents serveis i 
activitats (ocupacionals, d’acollida, lúdiques, educatives, d’higiene personal i tallers diversos: salut, prevenció de 
malalties, disminució de riscs i danys, gestió del temps, etc.) a la població amb problemes relacionats amb el 
consum de drogues, estigui en tractament o no, i manca de suport i xarxa social. S’ofereix un espai  alternatiu i la 
possibilitat d’assistir a un centre on es fomenta la convivència i la responsabilitat d’ un projecte comú. 

 
 Les dades d’aquest any indiquen que continua creixent el número de persones ateses a l’Illeta, amb un còmput de 

157 usuaris, 116 homes (74%) i 41 dones (26%).  
 

Taula 20: Sexe i edat dels usuaris de la Illeta, 2005-2007. 
 

 20 a 29 anys 30 a 39 anys 40 a 49 anys 50 a 59 anys 60 i més anys Nc Total 
        

2005 9 37 27 11 1 1 86 
2006 17 62 51 18 2 - 150 
2007 19 57 61 17 3 - 157 

 
 Per grups d’edat, 3 de cada 4 usuaris té entre  30 i 49 anys (el 75%).  

 
• Així mateix, els dos últims anys, s’ha pogut observar un augment del número de pacients més joves (menors de 

30 anys).  
 

Taula 21: Promig d’usuaris al dia al centre de dia la Illeta, 2003-2007. 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
 

    
 

Promig usuaris/dia 13,4 17,8 25,9 34,8 31,5 
 

 Pel que respecte el tipus de dependència, 1 de cada 2 usuaris té alguna problemàtica relacionada amb el consum 
d’opiacis (el 50%, que correspon a 78 individus).  

 
• En segon lloc, la substància que té una major incidència és l’alcohol (57 usuaris), i finalment, es presta atenció a 

21 usuaris amb consum problemàtic de cocaïna.  
 

 El promig d’usuaris al dia ha estat de 32, xifra que ha disminuït lleugerament respecte el 2006, però que continua 
essent significativament superior a la registrada els anys 2003 i 2004.  
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Casos nous i casos en tractament 
 

 El número de nous contagis per VIH no disminueix, i presenta valors superiors als dels darrers anys (amb l’excepció 
de 2005).  

 
• Al 2007 s’han detectat 15 nous casos de contagi a la Unitat de VIH de l’Hospital Sant Joan de Reus, 2 més per 

tant que l’any anterior. 
 
 

Taula 22: Casos detectats, casos en tractament i casos nous a la unitat de VIH de l’Hospital Sant Joan de Reus 
 
 
 
 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Casos detectats  269 289 289 296 334 
Casos en tractament 191 216 203 244 178 
      

Casos nous 8 11 16 13 15 
 
 

 Una segona dada a destacar és el descens del número de persones en tractament a la Unitat especialitzada (41 
menys que el 2006). Els motius d’aquest descens no han estat explicats aquest any, però la dada és prou important 
com per a fer-ne un seguiment especial en els pròxims anys.  
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Perfil dels casos nous i vies de contagi  
 

 Dels 15 casos detectats al 2007 no s’ha registrat cap contagi d’usuaris de drogues per via parenteral (UDVP). És el 
segon any consecutiu que no es computa cap nou contagi per aquesta via.  

 
• Tots els contagis s’han produït per transmissió sexual.  
 

 
Taula 23: Perfil, presència d’immigrants i vies de contagi dels últims quatre anys 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 
      

Homes 4 7 11 9 12 
Dones 4 4 4 4 3 
      

Edat mitjana (anys) 32 35 36 38,5 37 
      

Immigrants 3 2 5 6 3 
      

Vies de contagi      
Sexual 7 7 14 13 15 
UDVP 1 - 2 - - 
      

Casos nous 8 7 16 13 15 
 
 
 

• Pel que fa al perfil sociodemogràfic dels nous casos, es tracta majoritàriament d’homes (80%) amb una edat 
mitjana de 37 anys.  

 
• Aquest any s’ha registrat un menor número de casos de contagi de persones immigrants (3 nous casos).  
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Controls d’alcoholèmia 
 

 Fins l’1 de novembre del 2008 no s’haurà culminat el desplegament dels Mossos d’Esquadra a la província de 
Tarragona, de manera que encara s’ha d’esperar un cert temps per a poder disposar d’unes dades acurades pel 
que fa a indicadors policials sobre consum de drogues d’aquest cos.  

 
 Tot i així, ja és possible disposar de dades sobre resultats dels controls d’alcoholèmia a les vies interurbanes efectuats 

al municipi de Reus al llarg de 2007. 
 

• Concretament, durant aquest any, els Mossos d’Esquadra han dut a terme 327 controls d’alcoholèmia, en els 
quals, s’han realitzat 2.801 lectures del nivell d’alcohol a la sang. El número de resultats positius ha estat de 201 (el 
7% del total), mentre que els resultats negatius han 2.594 (el 93%). 

  
 

Gràfic 9: Controls d’alcoholèmia (vies interurbanes) realitzats pels  
Mossos d’Esquadra a Reus. Any 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Per últim, pel que fa als resultats positius, 149 han estat positius administratius (74%) i 52 positius penals (26%).  

Núm. de lectures  2.801 
  

 

Núm. de control d’alcoholèmia  327 

Negatiu
92,6%

Positius
7,2% Negativ a a 

sotmetre's
0,2%
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Fets localitzats per tinença i consum de drogues 
 

 Un altre indicador policial relacionat amb el consum de drogues a la ciutat, són els fets localitzats pels cossos de 
seguretat per tinença i consum de substàncies il·legals.  

  
 Al 2007, els Mossos d’Esquadra han obert 60 faltes administratives a Reus per tinença o consum de drogues il·legals.  

 
• L’haixix ha estat la droga sobre la qual s’ha efectuat un major nombre d’actes d’intervenció (20), la majoria per 

tinença il·lícita (19).  
 
• De la resta de substàncies, s’han registrat 10 faltes per tinença il·lícita de cocaïna, 8 per marihuana i 4 per 

heroïna.  
 

• Per últim, s’han realitzat 18 actes d’intervenció on no s’informa de la substància.  
 
 

Taula 24: Faltes administratives per tinença i consum de drogues   
Mossos d’Esquadra a Reus. Any 2007 

 
Faltes administratives  Tipus de 

substància Consum Tinença il·lícita  Total 
     
     

Haixix 1 19  20 
Marihuana - 8  8 
Cocaïna - 10  10 
Heroïna - 4  4 
No informat 2 16  18 
     

Total actes 3 57  60 
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Principals resultats  
 
1. L’últim informe publicat per  l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies posa de manifest que: 
 

• El cànnabis és la droga il·legal més consumida arreu d’Europa, i és la segona droga que origina més demandes 
de tractament, per darrera de l’heroïna.  

 
• Continua creixent el consum de cocaïna. A grans xifres, s’estima que 4,5 milions d’europeus van consumir-la 

durant l’últim any.  
 
2. Un dels principals estudis a nivell estatal sobre patrons de consum, l’Enquesta Domiciliària sobre l’abús de drogues a 

Espanya, destaca entre les seves conclusions que:   
 

• L’alcohol i el tabac són les drogues més esteses entre la població. Entre les de comerç il·legal, la més consumida 
és el cànnabis, seguit de la cocaïna i l’èxtasi.  

 
• Es redueix l’edat d’inici en el consum de drogues, essent el tabac la substància amb una edat d’inici més jove, i  

els tranquil·litzants o sedants les més tardanes.  
 

• Es confirma com a tret característic dels patrons de consum de la població el policonsum de vàries substàncies.  
 
3. Pel que fa referència a la població amb major potencial de risc d’iniciar-se en el consum de les drogues, la població 

adolescent i jove, l’informe publicat per l’Observatori Genus posa de relleu el següent: 
 

• Les substàncies més consumides pels joves són en aquest ordre: l’alcohol, el tabac i el cànnabis; malgrat que la 
cocaïna va escurçant distàncies. 

 
• Decreix l’edat d’inici del consum de cànnabis i cocaïna, alhora que s’incrementa el número de joves que 

consumeixen cànnabis diàriament.  
 

• Respecte els patrons de consum, l’alcohol, el tabac, el cànnabis i la cocaïna operen cada cop més com a 
substàncies polifuncionals, és a dir, presents en tots els estils, contextos i situacions.  
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4. El servei d’informació de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus ha atès personalment i ofert 
assessorament individualitzat sobre el consum de drogues a 60 joves. En comparació amb el 2006 han disminuït 
significativament el número de consultes telefòniques.  

 
• El cànnabis i els seus derivats són les substàncies que motiven un major nombre de demandes d’informació dels 

joves. Aquest any han motivat el 64% de les demandes. 
 

5. El Servei de Salut Pública també encapçala les campanyes i activitats preventives en relació al consum de drogues, 
i que tenen com a principal població de referència els adolescents i joves de la ciutat.  

 
• Malgrat que l’impacte de les actuacions realitzades és difícil de mesurar a curt termini, les xifres de participació 

en les diferents activitats realitzades són força satisfactòries, essent el programa Predes el que ha arribat a un 
major nombre de reusencs.  

 
6. Seguint amb les actuacions preventives, el Servei Municipal de Drogodependències continua apostant pel 

Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) i el Projecte de Diversificació de Punts d’Intercanvi (DI-PI).  El seu objectiu 
principal és el de reduir els casos d’usuaris de drogues infectats pel VIH o altres malalties per via parenteral. 

 
• El PIX continua comptant amb una elevada participació de les farmàcies de la ciutat (entre les consultades, 

gairebé 3 de cada 4 en prenen part). Pel que fa al volum d’intercanvis, els farmacèutics no han percebut cap 
increment respecte l’any anterior.  

 
• Respecte el DI-PI, després de dos anys en els quals ha crescut notablement el número de kits distribuïts, el 2007 

s’ha produït una descens important de les unitats repartides mitjançant el dispositiu automàtic (4.590 kits menys, 
un 28% menys), però s’ha contrarestat amb l’acció d’agents de salut que han distribuït kids de manera informal 
en les zones de consum i altres llocs amb presència de consumidors de drogues per via endovenosa.  

 
7. Els registres de l’Hospital Sant Joan de Reus indiquen que durant el 2007 han passat pel Servei d’Urgències 510 casos 

relacionats amb el consum de drogues.  
 

• L’alcohol és la substància més recurrent en aquests casos, seguida de la ingesta de fàrmacs o altres substàncies 
medicamentoses.  

 
8. Segons les dades facilitades per el Col·lectiu de Farmàcies de Reus, no es detecta a la ciutat un consum de 

psicofàrmacs fora dels paràmetres del conjunt del país (valors comparats a partir de la Dosi per Habitant Diària). 
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• Entre els psicofàrmacs monitoritzats, un any més, el principi actiu més comercialitzat és el Clometiazole.  

 
9. Les quatre Àrees Bàsiques de Salut gestionades per l’Institut Català de Salut a la ciutat de Reus han detectat prop de 

14.000 usuaris amb factor de risc per consum de tabac i uns 2.600 per consum d’alcohol (el 15% i el 3% de la seva 
població de referència).  

 
10. Per la seva banda, els equips d’Atenció Primària dels Serveis Socials municipals han atès aquest any 3.296 persones 

amb algun tipus de problemàtica específica de salut (un 26% del total). D’aquestes, s’ha arribat a detectar 72 casos 
de persones amb problemes relacionats amb el consum d’alcohol, altres drogues o de ludopatia.  

 
11. L’Hospital Psiquiàtric Universitari de l’Institut Pere Mata, unitat especialitzada en l’abordatge de persones amb 

problemes mentals, ha posat de relleu que l’alcohol és la substància més freqüent en els diagnòstics principals i 
secundaris relacionats amb el consum de drogues, seguit de la cocaïna.  

 
12. El Centre d’Atenció i Segiment de les Toxicomanies de Reus és la unitat de referència pel que fa als tractaments 

relacionats amb el consum problemàtic de drogues. Al 2007, el número d’usuaris en tractament ha estat de 1.398, 
dels quals més de la meitat, un 56,7% eren persones residents a Reus.  

 
• Malgrat constituir la principal susbstància, es confirma la tendència descendent pel que fa el número d’usuaris 

tractats pel consum problemàtic d’opiacis (la qual cosa també es fa palesa en els inicis de tractament).  Des de 
2002 el número de pacients atesos ha disminuït un 15%.  

 
• La segona substància que motiva més tractaments és l’alcohol (en canvi, és la primera pel que fa a inicis de 

tractaments). Cal assenyalar que a diferència dels opiacis, el nombre de persones ateses pel consum 
problemàtic d’alcohol ha seguit una evolució ascendent als últims anys, des de l’any 2002 el número de casos 
s’ha incrementat un 81%. 

 
• El perfil sociodemogràfic dels usuaris varia en funció de la substància que motiva el seu tractament. Els usuaris 

més joves són els consumidors de cocaïna, mentre que les substàncies que donen cabuda a un segment més 
heterogeni d’edat, són el tabac i l’alcohol.  

 
13. El nivell d’activitat del CAS no ha parat de créixer als darrers anys. El 2007 s’han realitzat un total de 5.662 visites per 

les 4.664 que es realitzaren l’any anterior (valor que suposen un increment del 21%).  
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14. Al 2007, 179 persones han iniciat el Programa de Tractament amb Metadona (PTM), una xifra similar a l’any anterior 
(175). Mentre que el Programa de Dispensació de Metadona a les Farmàcies (PDMF) ha estat iniciat per 56 persones.  

 
• El número de baixes tant del PTM com del PDMF ha estat superior al número d’entrades. 

 
15. Continua creixent el número de persones ateses a l’Illeta, amb un còmput de 157 usuaris, 116 homes (74%) i 41 dones 

(26%). 
 
16. Dels 15 casos detectats al 2007 a la Unitat de Sida de l’Hospital Sant Joan de Reus no s’ha registrat cap contagi 

d’usuaris de drogues per via parenteral (UDVP). És el segon any consecutiu que no es registra cap nou contagi per 
aquesta via. 

 
17. Durant aquest any, els Mossos d’Esquadra han dut a terme 327 controls d’alcoholèmia en vies interurbanes del 

municipi de Reus, en els quals s’han realitzat 2.801 lectures del nivell d’alcohol a la sang. El percentatge de resultats 
positius ha estat del 7% (201 casos).  
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Propostes de millora del sistema de informació 
 
Indicadors pendents de millora 
 

 Aquests són els principals objectius de millora de les fonts d’informació que proveeixen aquest Observatori:  
 

Àrees bàsiques de Salut  
 

 Unificar criteris i sistematitzar el factor de risc de consum de tabac, alcohol i altres drogues.  
 

Servei Municipal de Drogodependències 
 

 En referència a les dades dels programes de tractament amb metadona (PTM i PDMF), aportar informació 
diferenciant entre nous tractaments i reinicis.  

 En la informació sobre tractaments, aportar dades sobre durada mitjana dels tractaments, i de forma 
diferenciada per cada substància. I altres (o baixes) i motius.  

 Estudiar introduir millores en la informació respecte les interconsultes. 
 

Salut Pública de l’Ajuntament de Reus 
 

 Millorar la quantificació de les persones usuàries del  Programa d’intercanvi de Xeringues.  
 Incorporar l’indicador del número de contenidors recollits amb xeringues usades.  
 Establir mecanismes d’avaluació i impacte de les campanyes preventives que es desenvolupen.  

 
Servei d’urgències de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus  
 

 Organitzar, sistematitzar i unificar criteris en el registre de casos atesos en el servei d’urgències.  
 

Serveis Socials de l’Ajuntament 
 

 Millorar els sistemes d’enregistrament del casos atesos als serveis socials relacionats amb el consum 
problemàtics de drogues.  

 Especificar la substància o substàncies de referència pel que fa als casos detectats de consum problemàtic de 
drogues.  
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Institut Pere Mata 
 

 Millorar el sistema d’enregistrament de les dades, delimitar més clarament el registre de primeres visites del total 
de casos atesos al Centre.  

 Realitzar el traspàs dels diagnòstics secundaris dels pacients antics, per poder realitzar una correcta anàlisi 
evolutiu. 

 
Mossos d’Esquadra  
 

 Aconseguir regularitat i estabilitat en les dades que s’aporten. 
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Propostes de millora del funcionament de l’Observatori  
 

 En la majoria dels indicadors s’està en la línia de consolidar la informació recollida, i en aquells en què es necessita 
una millora es treballa per tal de fer-la efectiva.  

 
 Es proposa ampliar la xarxa de serveis i institucions informadores per tal d’incorporar nous indicadors. Entre els 

potencials agents a incorporar es proposa: 
 

o Àmbit educatiu 
 

 Regidoria de Educació i Família de l’Ajuntament de Reus.  
 

o Àmbit sanitari 
 

 Centre de Salut Mental d’infants i Joves de l’institut Pere Mata.  
 

o Sector associatiu 
 

 Càritas 
 Alcohòlics anònims 
 Altres organitzacions no lucratives que s’aproximin aquesta problemàtica.  

 
o Serveis o Institucions esportives 
 

 Regidoria de l’Esport de l’Ajuntament de Reus. 
 

 
• Així mateix, i pensant en el proper Informe, es proposa realitzar i distribuir un breu qüestionari entre els 

professionals dels equips d’atenció bàsica dels Serveis  Socials i la resta de membres de la Comissió Tècnica, 
perquè aportin informació de caire més qualitatiu sobre la relació entre demandes de recursos i consum 
problemàtic de drogues.   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Estudi realitzat per a:  
 
 
 
 

 
Roger de Llúria, 120, 5è - 08037 Barcelona - Telf: 93 208 25 90 - e-mail: estudis@gaps.net 

 
 




