
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
DROGUES-2016 

 



 
 

Títol activitat: 
 
Atencions realitzades d’assessorament i acadèmiques 
relacionades amb les drogues: 
I  
Préstec de recursos existents en la proposta d’intervencions 
preventives de les drogodependències: 
 
Objectius 

 
EIX DE PREVENCIÓ 
OBJECTIU. Informar a la població general sobre drogues i les accions que es 
desenvolupin. 
Línia de treball: Mantenir l’espai d’assessorament sobre drogues per a menors, joves i 
les seves famílies. 

Assignació pressupostaria 

 
Accions realitzades any 2016 

 
Atencions 

individualit- 
zades a joves 

2016 

• Nombr
e total 

de 
visites 

• Dis
trib
uci
ó 

• per 
su
bst
ànc
ies 

• Di
st
ri
b
u
ci
ó 

 20 persones 45 - 17 sobre -14 anys: 8  -Integradora social 



Visites 
d’assessorame
nt sobre 
consums de 
substàncies 
additives 

 
 
 
 
 
 
 
 

consums de 
marihuana i 
haixix 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 nois, 3 noies) 
 
 
-15anys: 7  
(6 nois, 1 noia)  
 
-16 anys: 3 
(2 nois i 1 noia)  
 
-17 anys: 2 
(2 nois)  
 
 
 

de l’IES 
4 
-Centres Educatius: 
4 
-Prevenció drogo 
Tarragona: 1 
-Després de fer un 
taller a l’IES: 4 
-Famílies: 1 
-Serveis Socials de 
l’Ajuntament:3 
-CRAE: 1 
-Salut i Escola:2 
 

 
 

Atencions 
individualitzades/grupals a 

joves 

• Nombre 
total 

• Distribució 

 •  •  
 
 
Assessorament acadèmic 

 
 

• TOTAL: 
22persone

s 
o  
o  

o Sec
undà
ria:    
9 

9 estudiants de secundària de Reus i la 
Comarca: 
3 (1r. BAT La Salle) 
4 (Cicles Formatius Mare Molas) 
2 (4t ESO IES Vilaseca) 

  
� 

13 a estudiants universitaris: 
10 ( estudis de Pedagogia) 
1 (estudis Educació Social)) 
2 (Grau de Treball Social) 



 
 

Distribució de les 
substàncies 
consultades 

Distribució per edats de les 
persones consumidores 

 
Sobre consums de 
substàncies additives 

 
TOTAL: 18 persones 
 
Distribuïdes: 
- 10 mares 
- 5 professors/es 
- 1 psicòleg CSMIJ 
- 2 educadora 

 
Consultes per: 
 
- cànnabis: 8 
 
- assessorament 
recursos: 11 
 

 
-entre 14 i 16 anys: 9 
 

 
La relació dels receptors d’aquests materials és la següent: 
 

1. IES públics de Reus (8 IES) 
2. IES concertats de Reus (4) 
3. IES privat de Reus (1) 
4. La Salle Cambrils 
5. URV 
6. Alumnes de Pedagogia de la URV 
7. Educadors Socials (facultat de la URV) 

 

 
 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
 



Indicadors 

 
8. Nombre d’atencions realitzades 
9. Relació d’edats i substàncies consumides 
10. Relació de receptors de préstecs de recursos preventius  

11. Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  
 

Comparatives  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilitat i projecció 

 

Tots els centres educatius coneixen aquest recurs així com departaments 
de l’Ajuntament que poden necessitar fer-lo servir. La projecció d’aquest 
servei està limitada per varies raons: la confidencialitat i, sobretot, si es fa 
molta visibilitat no poder arribar a donar servei per manca de recursos. 
Tanmateix, es dóna servei a tothom qui ho demana. 

 

 



Títol activitat: 
CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS 
I  
EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Afavorir estratègies que arribin al màxim de població possible i diferents 
col•lectius  

Línia de treball: Oferir pautes d’actuació per a desenvolupar estratègies 
d’intervenció preventiva 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 

A partir de les necessitats detectades que es van establir com a noves línies 

de treball del pla municipal, en el període de setembre a desembre, s’han 

realitzat dos nous acords de col·laboració amb: 

 Programa adreçat a joves de 16 a 24 anys no 

escolaritzats i que no treballen. L’objectiu del programa és aconseguir el 

màxim nombre d’insercions dins de la formació reglada ien el camp 

laboral). Molts dels i les joves participants presenten problemes relacionats 

amb consums de substàncies addictives i, per aquesta raó, es va parlar 

amb la directora Sra. Azahara González i la resta d’equip per a plantejar 

intervencions conjuntes que s’iniciaran el proper any. 

12. Col·laboració amb els Mossos d’Esquadra de Reus de l’Oficina 

de Relacions amb la Comunitat per tal de dissenyar l’avantprojecte 

“consum d’alcohol i la seva relació en l’ús i abús de les 

tecnologies de la informació”. Per a realitzar aquesta tasca ja s’ha 

rebut, des de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, la 

conformitat per aquesta col·laboració. 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
 

Indicadors 

- Nombre d’acords que s’han realitzat amb diferents associacions 



-Recull d’accions realitzades 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  
0% 

 

 

Comparatives  
Al ser activitat nova del 2016 no podem fer comparativa 

 

Visibilitat i projecció 
Es preveu, en el nou projecte del Centre de Noves Oportunitats fer un seguiment 

i valoració de l’activitat. Si aquesta és positiva, es plantejarà la possibilitat de 

fer-la en tots els altres centres de Catalunya. Per aquesta raó, es farà una 

presentació als mitjans i formació a altres tècnics. 

Pel que fa a la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, quan es tingui el 

material desenvolupat, es presentarà a premsa com a prova pilot a Catalunya. 

S’ha pensat que es farà amb la regidora de Salut i els caps de Mossos. Si 

funciona bé en els 2 centres pilots que es faci, es preveu ampliar aquesta 

iniciativa a la resta de Catalunya. Per tant, si funciona bé, es preveu una molt 

bona visibilitat i projecció. 



Títol activitat: 
Menors i oci 
EIX DE PREVENCIÓ 
Objectiu. Treballar amb menors i joves en situacions de risc per tal d’evitar o disminuir el 
seu consum de drogues  

Línia de treball: Arribar als diferents escenaris de consum, a través de canals 
informals, per apropar-los als canals formals (ex. Població jove nouvinguda, perspectiva de 
gènere). 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 

Dins el projecte ALTERSUER, es va oferir alternatives a l’oci en horari nocturn a joves 

. 

El resultat és el següent:  

13. 60% d’entitats juvenils implicades 

14. 2 intervencions nocturnes per a repartir “ El Kit de la qüestió” com 

a material preventiu i de reducció de danys i riscos. Es van fer els 

dies 18 de juny i 29 de juliol. 

15. Altres intervencions nocturnes, en un total de 6 (Alterfest, 

electropiscina... Es pot veure tot detallat en la memòria de 

l’ALTERSUER). Participació total de 1548 joves entre 12 i 35 

anys). 

16. Valoració general de l’activitat molt positiva tant per part dels 

dinamitzadors com dels usuaris. 

 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

Quantitat de programes i actuacions realitzats 

-Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  
0% 

 

Comparatives  
Al ser activitat nova del 2016 no podem fer comparativa 

 

Visibilitat i projecció 
S’ha fet difusió a través de premsa, als centres educatius, per pàgina web de 

Joventut. S’ha donat visibilitat, ja que són activitats compartides per diferents 



departaments. 

 

 

Títol activitat: 
Joves i situacions de risc 1 
EIX DE PREVENCIÓ 
Objectiu. Treballar amb menors i joves en situacions de risc per tal d’evitar o disminuir el 
seu consum de drogues  

Línia de treball: Promoure actituds i comportaments d’estils de vida saludables 

 
 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 
Durant el darrer trimestre de l’any s’han planificat unes accions per a desenvolupar durant 

l’any 2017 amb col·lectius de joves de risc, que es realitzaran amb col·laboració d’altres 

serveis implicats ( Serveis Socials, Centre de Noves Oportunitats i Mossos d’Esquadra).No hi 

ha resultats de l’activitat ja que no s’ha realitzat. 

 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

Programes desenvolupats amb aquest objectiu 

-Actuacions desenvolupades 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 
 
 

Comparatives  
Al ser activitat nova del 2016 no podem fer comparativa 

 

Visibilitat i projecció 
No s’ha fet visible ja que encara s’està elaborant les propostes d’intervenció i 

caldrà consensuar amb els diferents agents què fer, com i si s’escau fer-ho 

visible o no. 

 

 

 



Títol activitat: 
Joves i situacions de risc 2 
EIX DE PREVENCIÓ 
Objectiu.  Treballar amb menors i joves en situacions de risc per tal d’evitar o disminuir 
el seu consum de drogues  

Línia de treball:  Formar a altres monitors que treballin en àmbits culturals, 
esportius... en estratègies preventives per a desenvolupar en les seves activitats 

 
 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 
Es van realitzar 2 cursos sobre sexualitat i prevenció sobre drogues durant l’estiu a : 

  Curs a pre-monitors ( 26 participants) 

  Curs a monitors ( 24 participants) 

El grau de satisfacció de les persones participants va ser alt (un 8,5 de nota mitja sobre 10) 

 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

-Nombre d’actuacions realitzades 

-Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  
 

Comparatives  
Al ser activitat nova del 2016 no podem fer comparativa 

 

Visibilitat i projecció 
No ha tingut visibilitat ni projecció. Caldria pensar en estratègies de difusió. 

 

 

 

 

 

 



Títol activitat: 
Joves i situacions de risc 3 
EIX DE PREVENCIÓ 
Objectiu.  Treballar amb menors i joves en situacions de risc per tal d’evitar o disminuir 
el seu consum de drogues  

Línia de treball:  Fomentar la participació d’altres agents (educadors) en projectes 
d’intervenció comunitària 

 
 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 
Participació d’educadors de Serveis Socials en activitats d’oci nocturn, en la jornada....... 
celebrada el dia, i en activitats concretes de treball conjunt d’intervenció amb menors 
 

 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

Accions formatives realitzades i participació 

-Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  
 

 

Comparatives  
Al ser activitat nova del 2016 no podem fer comparativa 

 

Visibilitat i projecció 
 

Pel que fa a les dues primeres accions desenvolupades si es va fer visible a 

través de premsa i altres canals de comunicació (pàgina web i facebook de 

joventut). Caldria potenciar poder-ho fer des de Salut. 

 

 



Títol activitat: 
EXPOSICIÓ INTERACTIVA “LA MARXA DELS TÒPICS” 
a 4t d’ESO 

EIX DE PREVENCIÓ 
Objectiu.  Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 

Línia de treball:  Fomentar la prevenció tant inespecífica (promoció de factors 
protectors generals) com específica (tractar directament el tema o el problema de les drogues) 
a la població escolar de secundària. 
 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 

 
CENTRES PARTICIPANTS  I NOMBRE D’ALUMNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE ALUMNES 

Escola Maria Cortina 32 

IES Domènech i Montaner 87 

IES Vilaseca 88 

IES Gabriel i Ferrater 93 

Escola La Salle 88 

IES Tapiró 68 

Escola Puigcerver 59 

IES Baix Camp 102 

IES Roseta Mauri 79 

Escola Mare Molas 47 

Escola Arce 25 

IES Gaudí 65 

Escola Francesa “Bon Soleil” 13 

          TOTAL ALUMNES                               875 



 

 

- Gènere dels alumnes_ 

 

            

-  Edats dels alumnes_ 

 

 

 

 

 

 
- aloració de l’activitat: alumnes 4t. ESO_ 

DIVERTIT AVORRIT FÀCIL DIFÍCIL EM FA 
PENSAR 

NS/NC 

552 13 138 55 490 47 

80.5% 1.8% 20.12% 8.02% 71.45% 6.85% 

 

 

NS/NC 

 
39 



 VALORACI 

A= Els contunguts de l’exposició han encaixat amb les expectatives dels alumnes de l’institut, B= Els 
recursos metodològics i els materials, han funcionat com haviem previst, C= Els alumnes de l’institut han 
mostrat interés i han participat activament, D= Estem satisfets de la nostra feina en la preparació i 
desenvolupament de l’exposició i E=Valoració global de l’exposició. 



ÓÓValoració de l’activitat: alumnes URV_ 

 
 

 

 GENS POC BASTANT MOLT 

A   45% 55% 

B   26% 74% 

C    100% 

D   35% 65% 

E   20% 80% 

 

 

 

Puntuació del plafó número 2_ 

 
 

PUNTUACIÓ NOMBRE 
D’ADOLESCEN

TS 

De 0 a 12 punts 366 

De 13 a 24 punts 173 

De 25 a 36 punts 169 

Més de 36 punts 167 

 

 

 

Aquests resultats fan referència a l’activitat on els alumnes han de valorar el seu consum de begudes 
quan surten de festa, siguin amb alcohol o  sense. Per tant podem observar que el major grup d’alumnes 
es situa en els que no consumeixen alcohol tot i que a partir de la puntuació “De 13 a 24” el consum 
és existent. Si comptabilitzem aquest nivell més els dos següents, el total és d’uns 509 punts. Per tant, 
la més de la meitat dels alumnes que han realitzat l’activitat són consumidors esporàdics. 

Consumeixen 
alcohol, en 
diferents nivells 



 
 

 

- Encerts i errors del plafó número 4_ 

PREGUNTES SOLUCIONS ENCERTS % ERRORS % 

1 Sí 90% 10% 

2 No 89.3% 10.7% 

3 No 93% 7% 

4 Sí 92.4% 7.6% 

5 Sí 80% 20% 

6 Sí 92% 8% 

7 Sí 90% 10% 

8 No 89.4% 10.6% 

9 Sí 89.3% 10.7% 

10 No 80% 20% 

   

 

 

 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
 
Indicadors 

- Programes en funcionament en els centres educatius de secundària 
- Centres educatius que hi participen 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  
 

 

 

 



Comparatives  

Centres i alumnes participants 

11 12 13 11 12 13

893

781 810
895

807
875

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Centres participants Nombre total d'alumnes

 

 

 

Visibilitat i projecció 
Els tallers estan dins les activitats que ofereix el departament d’educació de l’ajuntament a les 
escoles de Reus (Fitxes ARE). 
Aquestes fitxes les consulten els centres educatius i, alguns d’ells, ja sol·liciten l’activitat 
durant el mes de juliol, abans del nou curs escolar. 
Caldria fer més difusió de les activitats realitzades en els medis de comunicació i altres canals 
de comunicació com per exemple facebook.  

 

 

Títol activitat: 
 



PROGRAMA D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA “MÉS O MENYS” 2n d’ESO 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu.  Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 

Línia de treball:  Fomentar la prevenció tant inespecífica (promoció de factors 
protectors generals) com específica (tractar directament el tema o el problema de les drogues) 
a la població escolar de secundària. 
 

Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 
RECOLLIDA DE DADES 
Per la implementació del programa “Més o menys” han col·laborat un total de 10 centres de la 

ciutat de Reus: IES Baix Camp, Escola Arce, Escola Sant Josep, IES Vilaseca, Escola 

Puigcerver, Escola Mare Molas, IES Josep Tapiró, Escola La Presentació, l’Escola Maria 

Cortina i sota demanda del propi centre l’Escola Francesa Bon Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les edats 

dels alumnes 

que han 

participat al 

taller han 

estat entre 

els 12 anys i 

els 16. A 

continuació 

es detalla les 



edats i quantitat d’alumnes de la mostra participant. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ANÀLISI DE DADES 
A continuació s’exposen les dades extretes, evidències i tanmateix les dades més rellevants, 

per així tenir una visió global per tal d’avaluar l’activitat i proposar millores. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

AVAL
UACI
Ó I 
SEG
UIME
NT 

 
Indic
adors 

-
Índex de 
consum 
de 
recursos 
(Consumi
t/Assignat 
x100)  

0
% 
 

 

 

 

 

Com
parati
ves  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centres participants

Nombre total alumnes

Nota mitjana del taller

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

13

792

8,6

14

711

8,7

15

816

8,81

10

672

8,75

Programa d'intervenció educativa "Més o Menys" a 2n d'ESO
20
13
20
14



 

 

 

Visibilitat i projecció 
•  El taller “Més o Menys” és una activitat formativa per a la prevenció de conductes de 

risc i per dotar principalment de formació als alumnes de la ciutat de Reus . En els 

inicis del programa la temàtica que més ha preocupat a les institucions i a la societat 

ha estat la gran ingesta d’-alcohol sense cap tipus de control , transformant-se en un 

fet social de cap de setmana per a molts joves , per això ha estat la principal actuació i 

lluita per canviar els hàbits dels adolescents, sense oblidar altres drogues com el 

tabac i els porros. Pel que fa a l’àmbit de la sexualitat abordar les conductes de risc 

com les malalties de transmissió sexual a causa del no ús de preservatius. Aquest 

curs 2016-2017 els interessos i els coneixements per part dels alumnes han estat molt 

semblants per no dir iguals, fent essencial tractar la sexualitat a nivell més bàsic, és a 

dir, dedicar més temps a la fisiologia de l’aparell reproductor i els canvis del propi cos, 

físics i psíquics( pubertat) . Pel que fa a l’àmbit de les drogues segueix sent important 

el treball de l’alcohol , com a gran desconegut i el tabac (diferenciar tabac de cargolar) 

i els efectes al cos i l’entorn proper. Aquesta a estat una línia general en tots els 

centres que ens fa reflexionar amb la necessitat d’augmentar la qualitat dels 

coneixements “abans” o proposar dos sessions al llarg del curs (Novembre—Abril), 

per tant aquest any ja s’està dissenyant un projecte dins del pla municipal sobre 

drogues dirigit a primer d’ESO, conjuntament amb la unitat de Relacions amb la 

comunitat dels Mossos d’Esquadra.  

•  En quant a la quantitat d’alumnes que ha realitzat el taller em de dir que ha hagut un 

descens-de 143 alumnes menys respecte l’any anterior. Aquest any s’ha registrat uns 

672 alumnes (2016) i l’any anterior 815 alumnes (2015). Cal esmentar que hagués 

estat una xifra més eleva-da per la falta d’alguns centres a causa de la dificultat a la 

coordinació de les dates., com Gaudí i Gabriel i Ferrater, i la incorporació del Bon 

Soleil no augmenta molt ja que tenen 1 sola línia.  

•  La igualtat de gènere segueix sent una tònica des de fa uns anys, i això és positiu 

perquè podem afirmar que tan els nois i les noies han rebut la mateixa oferta 

formativa que els dotarà d’eines i coneixement en un futur. Les edats principals dels 

alumnes han estat els 12 , 13 i 14 anys.  

•  Pel que fa a la temàtica del taller el 64,73% dels alumnes els ha agradat els dos 

àmbits del qual han après nous conceptes . Seguidament la part de la sexualitat amb 

un 18.75% ha estat senyalada ja que en aquestes edats tot el que està relacionat amb 

el sexe els crida l’atenció i 16,51 l’àmbit sobre drogues,-que ha augmentat respecte 

l’any anterior-.  

 
•  En l’apartat on es demana als joves que ens proporcionin temes que no s’han tractat 



al taller però que estarien interessats en rebre formació, de la mateixa forma que l’any 

anterior i no sent ja una novetat, els alumnes es reiteren amb els temes que més 

necessiten assessorament com: la homosexualitat, el bulling, dispositius mòbils, 

masturbació i trastorns alimentaris. Aquests temes prenen més relació entre ells, fins 

al punt que l’ús dels dispositius mòbils s’entén en molts casos com a perill per a 

possible bulling (sobretot per part de l’escola) i els alumnes de-manen eines per 

gestionar els conflictes però també són conscients que no només poden tenir 

repercussions negatives sinó positives, ja que és una gran eina. La relació també 

entre el bulling i els trastorns alimentaris, com afecta lo primer a lo segon, i la 

masturbació femenina com a desconeixement per part de les dones, i descentralitzar 

amb l’òrgan masculí. Parlar de la sexualitat femenina com una eina d’apoderament a 

les noies del poder de decisió sobre el seu cos, evolucionar-les a un nivell més madur 

i adult.  

 
•  Una altre finalitat del taller tot i ser més “invisible” és la detecció de casos i situacions 

de risc . En aquest curs 2016 han hagut alguns casos minoritaris que han demanat el 

contacte directe de la tècnica sobre drogues de l’ajuntament i un grup més ampli de la 

tarda jove. Cal esmentar que aquest curs el mestres i els centres han demanat en les 

gestions de coordinació que s’han dut a terme per concretar les activitats del Més o 

Menys, com a imperatiu formació dirigida al centre i professionals sobre com abordar 

aquestes temàtiques i els nous escenaris com els dispositius mòbils i el bulling.  

•  A grans trets, el taller ha estat valorat positivament pels centres, la coordinació amb 

les escoles i instituts ha estat excel·lent i els professors/es han mostrat molta 

col·laboració per desenvolupar les activitats i compactar horaris. El fet de portar unes 

quantes edicions ens permet ser més coneguts a nivell escolar i en alguns casos son 

els centres qui realitzen la demanda de la formació (Escola Bon Soleil) i dissenyar 

noves intervencions a primer d’ESO.  

•  El taller ha de seguir la línia principal de treball i metodologia, podent incorporar les 

noves tecnologies, com tauletes digitals, material físic per experimentar i fins i tot la 

possibilitat d’ampliar la intervenció a una segona vegada per poder dinamitzar els 

conceptes més preocupants pels joves de la ciutat de Reus. 

 

Els tallers estan dins les activitats que ofereix el departament d’educació de l’ajuntament a les 
escoles de Reus (Fitxes ARE). 
Aquestes fitxes les consulten els centres educatius i, alguns d’ells, ja sol·liciten l’activitat 
durant el mes de juliol, abans del nou curs escolar. 
Caldria fer més difusió de les activitats realitzades en els medis de comunicació i altres canals 
de comunicació com per exemple facebook.  
 



Títol activitat: 
 

PREDES (Prevenció de Drogodependències en Educació Secundària) 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu.  Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 

Línia de treball:  Fomentar la prevenció tant inespecífica (promoció de factors 
protectors generals) com específica (tractar directament el tema o el problema de les drogues) 
a la població escolar de secundària. 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 

 

 
Els instituts i escoles concertades que hi ha participat són:  
 

 Nom IES i Escoles Material 
alumne
s 

Material 
professo
rs 

Aplicació als cursos 

 
 
IES PÚBLICS 
 

Josep Tapiró  
 
Vilaseca 
 

160 
 
  63 
 

5 
 
2 
 

- a 3r.ESO (5 línies) 
 
- a 3r ESO (63) 
 

 
 
 
 
ESCOLES 
CONCERTADES 

Maria Cortina  
 
 
 
Maria Rosa Moles 
 
Salle 
 
 
 
Puigcerver  
 

125 
 
 
 
132 
 
102 
 
 
 
  65 
 

4 
 
 
 
5 
 
3 
 
 
 
2 
 

- a 1r.ESO(32) 
- a 2n.ESO(30) 
- a 3r.ESO (32) 
- a 4t. ESO(31) 
 
 
- a 2n.ESO (32) 
- a 3r.ESO (65) 
 
 
-  a 2n.ESO(65) 

TOTAL material 
repartit 

 647 21  

 
 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

Quantitat de programes i actuacions realitzats 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 



 
 
 

Comparatives  
 

 
 

Visibilitat i projecció 
Els tallers estan dins les activitats que ofereix el departament d’educació de l’ajuntament a les 
escoles de Reus (Fitxes ARE). 
Aquestes fitxes les consulten els centres educatius. 
Aquesta és una activitat que està prevista revisar conjuntament amb els equips educatius dels 
centres per tal de modificar-la, canviar-la o fer noves propostes, ja que cada vegada es 
realitza menys en els centres educatius. 
  
 
 
 



Títol activitat: 
 
 
TALLERS-CONFERÈNCIES SOBRE LES DROGUES I SALUT 
 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu.  Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 

Línia de treball:  Fomentar la prevenció tant inespecífica (promoció de factors 
protectors generals) com específica (tractar directament el tema o el problema de les drogues) 
a la població escolar de secundària. 
 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 
 
Aquí s’engloben els diferents tallers a demanda en centres educatius de Reus així com 
conferències i formació realitzada a alumnes de la URV. 
 
Centres on s’ha 
realitzat 

Nombre de tallers/Cursos Nombre total de participants 

 
- Vilaseca 
 
- URV 
 
SIDA a: 
Vilaseca 
Gaudí 
Tapiró 90 
Baix camp120 

 
- 1 grup de 3r d’ESO (6tallers) 
 
-3r. De pedagogia (assessorament a joves 
i famílies) 
 
- 3r d’ESO 

 

 
18 
 
22 
 
 
150 

 
 
Nombre total de participants: 190  
 
 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

- Quantitat de programes i actuacions realitzats 

Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 
 
 

Comparatives  
 
 



 
 

Visibilitat i projecció 
Els tallers estan dins les activitats que ofereix el departament d’educació de l’ajuntament a les 
escoles de Reus (Fitxes ARE). 
Aquestes fitxes les consulten els centres educatius. 
Hi ha molt poca visibilitat i projecció. 
 



Títol activitat: 
 
TALLER: Xkptes (PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CÀNNABIS) de la 

Fundació Viure i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya, amb la Direcció 

Tècnica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona    

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 

Línia de treball: Fomentar la prevenció tant inespecífica (promoció de factors 
protectors generals) com específica (tractar directament el tema o el problema de les drogues) 
a la població escolar de secundària. 
 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

Dirigit a alumnes de 3r. ESO 

Aquest taller el desenvolupen els tutors. En anys anteriors es realitzava una 
sessió de suport aper part dels tècnics de drogodependències, aquest any, 
però els centres que ho han fet en altres cursos han realitzat una sola sessió i 
amb el suport professional i el gràfic i escrit del material. 

Els centres que ho han fet han estat: 

- CENTRES PÚBLICS:  

- Tapiró (4 línies) 

- Vilaseca (1 línies) 

 
Total nombre de participants: 115 

 
 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

- Quantitat de programes i actuacions realitzats 

Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 
 
 
 
 

Comparatives  
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Visibilitat i projecció 
Els tallers estan dins les activitats que ofereix el departament d’educació de l’ajuntament a les 
escoles de Reus (Fitxes ARE). 
Aquestes fitxes les consulten els centres educatius. 
En aquest darrer any s’han reduït les activitats, ja que , tot i que les fan els propis docents, cal 
estar motivant la seva realització i, per motius de temps, no es va prioritzar. 
 



Títol activitat: 
 

TALLER: PREVENCIÓ DE L’ALCOHOL: “POSA’T LES ULLERES” (3 ESO) 

 
EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 

Línia de treball: Fomentar la prevenció tant inespecífica (promoció de factors 
protectors generals) com específica (tractar directament el tema o el problema de les drogues) 
a la població escolar de secundària. 
 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
 
Accions realitzades any 2016 

 
Durant el mes de novembre es van realitzar tallers específics d’alcohol i tabac 
a alumnes de 1 grup de 4t d’ESO i 2 de 3 d’ESO. 
S’han fet 3 tallers d’1h cadascun d’ells. El nombre total de participants ha 
estat de 63 alumnes (30 nois/ 33 noies). 
S’observen modificacions de les creences inicials als resultats posteriors al 
taller. 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 
- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  

 
- Quantitat de programes i actuacions realitzats 

 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comparatives  
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Visibilitat i projecció 
  Els tallers estan dins les activitats que ofereix el departament d’educació de 
l’ajuntament a les escoles de Reus (Fitxes ARE). 
Aquestes fitxes les consulten els centres educatius. 
 
Hi ha poca visibilitat fora dels propis centres educatius. 
Cal destacar que és una activitat que agrada molt i té bons resultats, però no es fa gaire 
projecció d’ella per falta de recursos personals per a dur-la a terme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títol activitat: 
 



PROJECTES A PRIMÀRIA 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu: Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 

Línia de treball: Involucrar la comunitat escolar de primària (cursos de 5è i 6è) en 
activitats preventives. 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 

Durant el mes de juliol es va establir unes reunions de coordinació amb l’equip directiu de 

l’Escola de Primària Pi del Burgar. Se’ls va oferir de participar com a centre pilot en el projecte 

YASMINA que està realitzant la Subdirecció General de Drogodependències ASPCAT. S’ha 

signat un acord amb ambdues parts i s’està pendent d’iniciar aquesta activitat, en la qual des 

de Salut es portarà un seguiment. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

- Nombre de centres que hi participin 
- Accions desenvolupades 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 
 
 
 
 

Comparatives  
S’ha començat al 2016 

 

 

Visibilitat i projecció 
Continuar amb el projecte 

 

 

Títol activitat: 
 

AFECTIVITAT EN ELS JOVES 

EIX DE PREVENCIÓ 



Objectiu: Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents 
cicles i itineraris formatius. 
 

Línia de treball: Potenciar l'educació en relació a l'entorn sòcio-afectiu dels joves 
(emocions, autoconeixement, valors i autoestima) com a eines bàsiques de l'educació per a la 
salut. 

 
Assignació pressupostària 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 
S’ha començat a iniciar un breu esborrany sobre l’activitat. 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 

Indicadors 
-Accions desenvolupades 

Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 

Comparatives  
S’ha començat al 2016 

 

Visibilitat i projecció 
Continuar amb el projecte 

 



Títol activitat: 
 

� DOCENTS 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Recolzar als docents en la seva formació en educació per a la salut. 

Línia de treball: Conèixer les opinions, percepcions, experiències en 
tasques preventives dels docents. 

 

Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 
Activitat pendent de realitzar per manca de recursos humans i temps. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

- Nombre de centres que hi participin 

- Accions desenvolupades 

Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0%)  
 
 

Comparatives  
S’ha començat al 2016 

 

Visibilitat i projecció 
Continuar amb el projecte 

 



Títol activitat: 
 

� TALLERS 
D’ASSESSORAMENT 
ALS/LES DOCENTS DELS 
IES 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu.  Afavorir estratègies que arribin al màxim de població possible i diferents 
col•lectius  

Línia de treball: Oferir pautes d’actuació per a desenvolupar estratègies 
d’intervenció preventiva 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 
Es van realitzar 3 tallers als següents IES: 

IES Tapiró, IES Vilaseca i Mare Moles. El nombre total de docents participants 
va ser de 15. 

En aquests tallers, com cursos anteriors, es presenten els materials 
preventius, s’estableix un debat sobre la manera de treballar-ho a l’aula i 
s’aprofita per parlar de diferents inquietuds al voltant del tema (què fer en cas 
de detecció de consum, com parlar amb les famílies…). 

 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

- Nombre de centres que hi participin 

- Accions desenvolupades 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 

Comparatives  
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Visibilitat i projecció 
Els tallers estan dins les activitats que ofereix el departament d’educació de l’ajuntament a les 
escoles de Reus (Fitxes ARE). 
Aquestes fitxes les consulten els centres educatius. 
 
Hi ha poca visibilitat fora dels propis centres educatius 



 

Títol activitat: 
 

� UNIVERSITAT ROVIRA 
IVIRGILI 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Implementar programes preventius a la universitat i realitzar accions conjuntes 

de projecció en el municipi. 

Línia de treball: Potenciar la formació i informació a alumnes de Grau 

d’Educació Social i Pedagogia de la universitat 

Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 
S’han realitzat: 

- 2 tallers a pedagogia 

- 3 tallers a Grau d’Educació Social 

 

Noves idees que han sorgit: 

- Ampliar la formació 

- Elaborar conjuntament una activitat preventiva 

Per a poder desenvolupar-ho caldrà valorar la prioritat, disponibilitat de temps i recursos 

humans. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 

Indicadors 
 

-Accions realitzades 
-Nombre de participants 
-Grau de satisfacció 

Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 



Comparatives  
S’ha començat al 2016 

 

Visibilitat i projecció 
Tenen molta visibilitat dins el propi departament de la URV i amb els grups educatius i docents 
lligats a l’activitat. 
 
Pel que fa a la resta de departaments de l’Ajuntament no se’n sap res. Per tant, cal millorar 
difusió i visibilitat. 



 

Títol activitat: 
 

� APRENENTATGE I SEVEI 
(APS)-URV 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Implementar programes preventius a la universitat i realitzar accions conjuntes 

de projecció en el municipi. 

Línia de treball: Mantenir la línia de col·laboració establerta amb l’APS 

(Aprenentatge i Servei) de la URV. 

Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 
- 3 tallers de formació sobre prevenció de drogues als alumnes d’APS de Grau d’Educació 

Social  

- Col·laboració d’aquests alumnes d’APS en el desenvolupament de l’activitat “La Marxa dels 

Tòpics” als centres educatius de la ciutat de Reus. 

- Impacte en la comunitat: 14 centres educatius reben aquesta activitat i 875 jove de 4t d’ESO. 

- Grau de satisfacció dels participants d’APS: puntuen aquesta tasca amb una valoració 

mitjana de 9. Fan una sèrie d’aportacions de millora que es recullen i es tindran en compte en 

properes edicions d’aquest taller. 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 

- Activitats realitzades 
- Impacte en la comunitat 
- Grau de satisfacció dels participants 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat 

x100)=0% 

 



Comparatives  
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Visibilitat i projecció 
Hi ha hagut molta visibilitat i projecció però des del propi departament de la URV. Es va fer 
difusió de l’activitat a través de la ràdio, organitzat per la URV i en col·laboració amb docents 
de centres educatius que havien fet l’activitat. 
També es va presentar la comunicació: La Marxa dels tòpics” en el CONGRESO DE APS 
(Aprenentatge i Servei) els dies 30 i 31 de maig de 2014 a Madrid, després d’haver estat 
seleccionada per l’equip científic del congrés. 
Altres reconeixements que ha tingut l’activitat: 
- Presentació de la comunicació: La Marxa dels tòpics” dins del III Congrés d’Educació Avui de 
la URV. 1/7/2013. 
 
 
Per contra, des del propi ajuntament no s’ha fet prou visible ni se li ha donat gaire 
reconeixement. 
 
 

 



Títol activitat: 
 

� COL.LABORACIÓ URV 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Implementar programes preventius a la universitat i realitzar accions conjuntes 

de projecció en el municipi. 

Línia de treball: Establir noves sinergies de col·laboració amb la URV. 

Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 
Noves propostes:  

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

- Programes desenvolupats en conjunt. 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)=0% 

 

Comparatives  
 
Encara no s’ha fet res. 
 

Visibilitat i projecció 
Ampliar la participació d’APS de Pedagogia. Caldrà valorar prioritat, disponibilitat de temps i 

recursos humans. 

 

 

 

 

 

 



Títol activitat: 
TALLERS-COL·LOQUIS REALITZATS A FAMÍLIES 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Afavorir estratègies que arribin al màxim de població possible i diferents 
col•lectius  

Línia de treball: Oferir pautes d’actuació per a desenvolupar estratègies 
d’intervenció preventiva 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

Durant el 2016 no es fa cap taller. Es parla amb l’AMPA per fer noves 
estratègies. Al 2017 es farà un taller coordinat amb Ensenyament i Mas Pintat i 
es parlarà amb l’AMPA per establir nous canals de treball amb les famílies. 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

- Nombre de tallers realitzats 

- Nombre de participants 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100) = 0% 

 

Comparatives  
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Visibilitat i projecció 
Amb la nova restructuracio de Salut Publica caldrà valorar la continuïtat dle la activitat 



Títol activitat: 
 

TALLERS-COL·LOQUIS REALITZATS A FAMÍLIES 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Afavorir estratègies que arribin al màxim de població possible i diferents 
col•lectius  

Línia de treball: Oferir un espai d'atenció i assessorament per a 

famílies. 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 

Durant el 2016 s’han atès 25 persones relacionades amb nois i noies que presentaven algun 

problema d’ús i/o abús de drogues. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 

- Nombre de persones ateses 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100) = 0% 

Comparatives  
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Visibilitat i projecció 
Degut al caràcter confidencial es fa poca visibilitat i projecció. 

 

Títol activitat: 
 

COMUNITAT EDUCATIVA 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Afavorir estratègies que arribin al màxim de població possible i diferents 
col•lectius  

Línia de treball: Establir estratègies coordinant la comunitat educativa 

(alumnes, famílies, entorn). 

 
Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 

Aquesta línia de treball s’ha iniciat amb reunions amb AMPA, Ensenyament i Mas Pintat i es 

valorarà durant el proper any realitzar alguna cosa de forma conjunta i/o establir prioritats. 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 

- Nombre d’estratègies 

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100) = 0% 

 

Comparatives  
 
Encara no s’ha iniciat 
 
 

Visibilitat i projecció 

 

Pendent de realitzar-se al 2017 



Títol activitat: 
 

ALTERSUER (per veure tota la avaluació detallada, es pot consultar la memòria 
ALTERSUER 2016) 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Millorar i fomentar estratègies saludables relacionades amb la salut i 

responsabilitat davant el consum de drogues en l’oci nocturn  

Línia de treball:  Prevenir situacions de risc i disminuir els riscos 

associats al consum de substàncies en context de festa i altres. 

Assignació pressupostaria 
 12.472,50 € 

, 
 Accions realitzades any 2016 

 

Les activitats s'han realitzat des del  15 de febrer al 12 d’agost. 
 
Altersuer. ACOMPANYA I INTERGRA,  han estat les activitats específiques i de prevenció 
sobre alcohol, tabac, salut sexual i habilitats socials. 
El nombre total de participants va ser de 3.367 
 
Quadre resum del nombre de persones participants per activitat relacionada 

amb temes de salut: 

 

 

SUBPROGRAMES I ACTIVITATS  

2. CIRCUIT FORMATIU  

- Jornada “el Kit de la Qüestió”.  65 

3. AL ANOCHECER 1548 participants 

- Alterfest 365 



- Torneig de futbol Mas Iglesies 100 

- Festa Holly 500 

- Electropiscina 368 

- Intervenció nocturna ”El kit de la questió” 200 

-Gimcana preventiva “Juga les teves 

cartes” 

15 

4. ACOMPANYA I INTEGRA  1.344 participants 

Taller “Si bebes…ponte las gafas” 

- Plaça del Teatre 

- Barri San Josep Obrer. Plaça C. Cívic. 

Plaça Antic Velòdrom 

- Taller itinerant Parc de Sant Jordi + La 

Fira + Plaça Llibertat. 

- Curs Monitors. Casal de Joves de la 

Palma. 

- Curs Premonitors. Casal de Joves de la 

Palma.  

- Taller Barri Gaudí 

- Taller Barri San Josep Obrer 

- Taller Barri Marià Fortuny 

- Taller Barri Ors Miró 

- Festa Electropiscina 

458 participants 

20 (8 nois i 11 noies)  

17 (11 nois i 6 noies) 

16 (6 nois i 10 noies) 

25 (15 nois i 10 noies) 

24 (9 nois i 15 noies) 

26 (12 nois i 14 noies) 

25 nois 

25 (22 nois i 3 noies) 

20 (19 nois i 1nois) 

25 nois 

22 (12 nois i 6 noies) 

18 (10 nois i 8 noies) 



- Festa Alterfest 

- Gimcana Preventiu“Juga les teves 

cartes”  

- Carretera Castellvell 

- Torneig de futbol Mas Iglesias 

- Plaça de Teresa Miquel i Pàmies 

- Centre Comercial La Fira 

- Plaça de la Patacada. Festa despedida 

Fundació La Pedrera 

- Intervenció Nocturna “El Kit de la 

Qüestió” 

15 (8 nois i 7 noies) 

4 (2 nois i 2 noies) 

104 (100 nois i 4 noies) 

8 (5 nois i 3 noies) 

7 (4 nois i 3 noies) 

8 (2 nois i 6noies) 

30 (8 nois i 22 noies) 

Begudes saludables 

- Taller Barri Gaudí (Multiesport) 

- Taller Barri Marià Fortuny (Multiesport) 

- Taller Barri San Josep Obrer 

(Multiesport) 

- Taller Barrio Ors Miró (Multiersport) 

- Gimcana “Juga les teves cartes” 

Altersuer 

- Festa Electropiscina 

414 participants 

25 nois 

20 nois i 1 noia 

25 nois i 3 noies 

25 nois 

15 (8 nois i 7 noies) 

300 (190 nois i 110 noies) 

El Joc de la teva meta. Nova versió.  

- Curs de premonitors 

 

26 (12 nois i 14 noies) 



Joc “Pasapalabra” 

- Festa multiesportiva Alterfest 

- Gimcana Altersuer “Juga les teves 

cartes” Prova final. 

- Curs premonitors 

 

68 participants 

27 (18 nois i 9 noies) 

15 (8 nois i 7 noies) 

26 (12 nois i 14 noies) 

La botella fumadora 

- Barri Gaudí (Multiesport) 

- Barri Fortuny (Multiesport) 

- Barri Sant Josep Obrer (Multiesport) 

- Barri Ors Miró (Multiesport) 

95 participants 

25 nois 

21 (20 nois i 1 noia) 

25 (22 nois i 3 noies) 

25 noiss 

Juga les teves cartes 

- IES Vilaseca 

- Curso Premonitors 

- Curso Monitors 

- Gimcana “Juga les teves cartes” 

110 participants 

9 (5 nois i 4 noies) 

26 (12 nois i 14 noies) 

24 (9 nois i 15 noies) 

15 (8 nois i 7 noies) 

Els Gegants encantats 

• Parc Sant Jordi 

• Curs de Monitors 

• Curs de premonitors 

• Centre Comercial La Fira 

• Barri San Josep Obrer 

178 participants 

6 (5 nois i 1 noia) 

24 (9 nois i 15 noies) 

26 (12 nois i 14 noies) 

5 (3 nois i 2 noies) 

 

25 nois 



• Barrio Ors Miró 

• Barri Fortuny 

• Barri Gaudí 

• IES Vilaseca 

25 nois 

21 (20 nois i 1 noia) 

28 (25 nois i 3 noies) 

9 (5 nois i 4 noies) 

 

 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 
 - Intervencions realitzades en espais de festa 
 - Nombre de participants 

 - Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100) 
  10.358,95 / 12.472,50 = 83% 
 

VALORACIONS 
La valoració general dels joves respecte a aquestes activitats de prevenció és molt 

positiva, també per als dinamitzadors i els tècnics implicats en el projecte, de manera 

que es planteja poder realitzar més activitats d'aquest tipus. Més nombroses i potser 

plantejar o idear altres per edicions posteriors. Els tallers de prevenció pràctics han 

anat despertat la curiositat dels joves obrint debats sobre conductes de risc. S'ha 

treballat intensament per poder incidir al màxim en els joves i obtenir resultats positius 

posant l'accent en la màxima "Evito l'ús indegut de l'alcohol i drogues, practico esport 

per divertir-me de manera saludable". Buscant incidir en els beneficis d'hàbits 

saludables. Tot això ha ajudat a tenir un bon clima de treball. Molts dels joves que 

han realitzat activitats estaran més receptius per seguir participant en els projectes 

educatius i de prevenció que es realitzen durant el curs escolar. Això assegura una 

millor adherència dels participants i una continuïtat en els projectes que es realitzen 

durant el curs en les quatre zones, on es puguin donar reforç a conductes per poder 

contribuir a l'educació dels joves i evitar comportaments de risc perjudicials per a ells. 

 
 
 



 
 
 
Comparatives  
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Visibilitat i projecció 
 
Ha estat una activitat molt visible a través de diferents canals de comunicació ( 
premsa, facebook, web). 
Tots els centres educatius el coneixien, així com diferents departaments de 
l’Ajuntament que d’una forma o altra estan relacionats amb el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Títol activitat: 
COMUNITAT EDUCATIVA 

EIX DE PREVENCIÓ 

Objectiu. Promoure alternatives de lleure a l’oci nocturn 
 

Línia de treball: Augmentar activitats conjuntes amb els tècnics de 

joventut que responguin als interessos dels joves. 

Assignació pressupostaria 
 O€ 

 
Accions realitzades any 2016 
Activitats realitzades conjuntament: 

- Programa d’alternatives a l’oci nocturn ALTERSUER 

- Preparació i realització de la Jornada “El Kit de la qüestió sobre l’Oci Nocturn” 

(s’adjunta programa tot seguit). A la Jornada van assistir alumnes de Grau d’Educació 

Social, educadors/es de Serveis Socials, alumnes de Cicles d’Animació i Integració. 

Nombre total de participants: 65. 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 

- Nombre d’activitats realitzades conjuntament 
- Grau de satisfacció  
- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100) = 0% 

 
 -  Activ itats real itzades i  resultats  

Activitats realitzades conjuntament: 

- Programa d’alternatives a l’oci nocturn ALTERSUER 

- Preparació i realització de la Jornada “El Kit de la qüestió sobre l’Oci Nocturn” 

(s’adjunta programa tot seguit). A la Jornada van assistir alumnes de Grau d’Educació 

Social, educadors/es de Serveis Socials, alumnes de Cicles d’Animació i Integració. 

Nombre total de participants: 65. 

- Grau de satisfacció un 7 sobre 10. 

- Cal millorar el treball conjunt apostant per activitats coordinades en espais 

d’ensenyament no reglats. 

 

 



Comparatives  
 
Cada any són noves activitats. 
 
 

Visibilitat i projecció 
Si hi ha hagut visibilitat i projecció de les tasques realitzades conjuntament. 

 

 

 



Títol activitat: 
PROGRAMES DE DESHABITUACIÓ DE CONSUM DE DROGUES A PERSONES 
AFECTADES DES DE SALUT PÚBLICA 

EIX D’INCLUSIÓ SOCIAL 
Objectiu. Deshabituació i reinserció social i laboral de les persones amb problemes de 
consum de drogues dirigida a la inclusió social. 

Línia de treball: Oferir suport a projectes residencials de reinserció. 

 
Assignació pressupostaria 
 27.140 

 
Accions realitzades any 2016 
Relació d'usuaris de L’AEC-GRIS becats per salut pública durant l'any 2016: 5 persones 
 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

-Nombre de persones ateses en els recursos  

-Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  
 27.140 / 27.140 = 100% 

 
Comparatives  

Visibilitat i projecció 

Degut al caràcter confidencial no es fa visibilitat. Cal valorar el seu 

traspàs a Benestar Social 

2011
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2014

2015

2016

0 1 2 3 4 5 6 7

Programa deshabituació de consum de drogues - Usuaris



Títol activitat: 
ILLETA 

EIX ESPECÍFIC DE REDUCCIÓ DE DANYS I RISCOS 
Objectiu. Reduir els danys i riscos derivats del consum esporàdic i /o 

continuat de drogues, afavorint un consum responsable 

Línia de treball: Proposar intervencions com reduir els danys i riscos 

derivats del consum d’aquestes substàncies  

Assignació pressupostaria 
 151.251 € 

 
Accions realitzades any 2016 

 
Es podrà veure la memòria complerta on es detallen totes les activitats. 
 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 
- Nombre de-Oferta d’activitats 

- Nombre de persones receptores del recurs  

- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  

- 151.251 / 151.251 = 100% 

Comparatives  
 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 
d'usuaris 

141 167 174 203 195 No ho tinc 

Nous 
usuaris 
durant l'any 

247 47 44 46 37 No ho tinc 

 

La FAS no ha presentat la memoria 
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Visibilitat i projecció 

Aquest  projecte a l  2017 passa a Benestar  Social .  



 

Títol activitat: 
PIX (Programa D’Intercanvi de Xeringues) 

EIX ESPECÍFIC DE REDUCCIÓ DE DANYS I RISCOS 
Objectiu. Disminuir els danys i riscos associats de les persones amb 

dependència a les drogues. 

Línia de treball: Fomentar el retorn de xeringues dels programes 

d’intercanvi. 

Assignació pressupostaria 
 6.750€ 

Accions realitzades any 2016 
Es podrà veure la memòria complerta on es detallen totes les activitats.  
FALTA LA MEMÒRIA que no ha presentat ARSU 
 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 
- Nombre de xeringues entregades 
- Nombre de xeringues retornades  
- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100) = 0% 

Comparatives  
 

 



 

Visibilitat i projecció 

La visibilitat es mínima i la projecció es que cal continuar prestant aquest  servei per tal de 

dsiminuir el nombre de xeringues a la via publica. 



Títol activitat: 
EDUCACIÓ DE LA SALUT i R+D+I) 

EIX DE RECERCA, INVESTIGACIÓ, FORMACIÓ I DOCÈNCIA 
Objectiu. Establir vincles entre institucions, estudiants i Ajuntament per tal 

de facilitar projectes d'interès comú. 

Línia de treball: Afavorir vincles entre institucions, estudiants i 

Ajuntament per tal de facilitar projectes d’interès comú. 

Assignació pressupostaria 
 0€ 

 
Accions realitzades any 2016 

 
- S’ha comptat amb la col·laboració d’una persona que estava fent el doctorat.(POSAR 

QUIN DOCTORAT) 

- S’estan generant sinergies per ampliar activitats d’APS a Grau de Pedagogia de la 

URV. 

- S’ha parlat per preparar una publicació sobre “La Marxa dels Tòpics” 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 
Indicadors 

 
- Col·laboració equips recerca 
- APS a Graus 
- Publicacions editades 
- Vincles estratègics i accions 
- Relació pràcticums 
- Relació TFG 
- Relació TFM 
- Relació doctorats  
- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100) = 0% 

Comparatives  
 
Són noves propostes que encara no s’han dut a terme. 

Visibilitat i projecció 

Valora la realització d’aquest projecte al 2017 amb la nova estructuració de Salut Pública 


