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OBJECTIUS  
 
Com a objectius generals s’estableixen: 
 
Reduir la prevalença de consum de les diferents drogues. 
Demorar l’edat d’inici a aquest consum. 
Reduir riscos i efectes adversos sanitaris i psicosocials pels consumidors. 
Reduir el risc personal i col·lectiu dels anomenats grups de risc. 
 
 
 

Com a objectius específics: 
 
Informar a la població general sobre drogues i les accions que es desenvolupin. 
 
Treballar amb menors i joves en situacions de risc per tal d’evitar o disminuir el seu 
consum de drogues. 
 
Impulsar en els centres educatius programes de prevenció en els diferents cicles i 
itineraris formatius. 
 
Recolzar als docents en la seva formació en educació per a la salut. 
 
Implementar programes preventius a la universitat i realitzar accions conjuntes de 
projecció en el municipi. 
 
Millorar i fomentar estratègies saludables relacionades amb la salut i responsabilitat 
davant el consum de drogues en l’oci nocturn.  
 
Disminuir els danys i riscos associats de les persones amb dependència a les drogues. 
Avaluar el Pla municipal sobre dogues (l’any 2016) i establir prioritats i propostes d’acció a 
realitzar durant el 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EIX DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 
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Pla Municipal sobre Drogues 
 
Com a resultat de l’avaluació realitzada el 9 de març de 2017, s’estableixen com a línies i 
accions rellevants: 

- Crear comissions de treball per cada un dels eixos del Pla. 

- Millorar els elements de diagnosi amb la recuperació de l'Observatori Local. 

- Crear un espai de consum responsable. 
 
Col·laboracions 
 

- Participació en la 1ª taula de treball en salut emocional organitzada per Salut 
Pública. 

- Participació en la jornada de Salut i Dones 

- Participació en la Jornada del dia mundial contra la SIDA 

- Xarxa PERIFÈRICS 

- Grup de treball menors i joves SPOTT Barcelona 

- Coordinació de treballs amb Mossos d’Esquadra 

- Participació grup de treball del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. 

- Participació grup de treball de la Comissió Tècnica d’Oci Saludable, organitzat 
pel PINSAP. 

- Coordinacions amb Fiscalia de Menors. 

- Coordinacions amb Alcohòlics Anònims de Reus 

- Coordinacions establertes amb docents de Grau de Pedagogia i d’Educació Social. 
 

 

 
EIX DE FORMACIÓ 
 
Intervencions tipus taller i/o xerrada als centres d’educació 
 
- Tallers dirigits als alumnes d'educació secundària de 1r a 4t de l'ESO. 
- Conferències realitzades i tallers dirigits als alumnes de Grau d'Educació Social i de 
Grau de Pedagogia de la URV. 
- Tallers de formació a alumnes d’APS (Aprenentatge i Servei de Grau d’Educació Social). 
- Curts 
- Centre de Noves Oportunitats (del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya adreçat a 
joves de 16 a 24 anys no escolaritzats i que no treballen). 
EIX D'ASSESSORAMENT 
 
Servei d’informació i assessorament sobre drogues 
Servei personalitzat a adolescents i les seves famílies, així com assessorament telefònic i 
coordinació amb altres serveis per a facilitar els millors resultats per a la persona. 
Assessorament a docents 
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Tallers dirigits a famílies 
 
 
EIX COMUNITARI 
 
Oci saludable. Programa ALTERSUER 
 
ALTERSUER, un programa transversal d’oci alternatiu adreçat a adolescents i joves que 
té com a principal objectiu el foment d’actituds i comportaments saludables a través 
d’activitats d’oci i temps lliure alternatiu, com ara activitats esportives, formatives i de 
prevenció. Dirigit a joves d’entre 12 i 20 anys. El programa és impulsat pels departaments 
de Joventut, Salut, Serveis Socials i Esports de l'Ajuntament de Reus. 
 
Prestatgeries Psicoactives 
Activitat que es fa en col·laboració del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’HUSJ i la 
Biblioteca.  
 
Jornades comunitàries 
 

I JORNADA DE SALUT I EMOCIONS 
Es va realitzar el 9 de novembre com a resultat de la demanda explícita de crear una taula 
de salut i emocions i generar noves activitats al voltant d’aquest tema. 
 
 
VISIBILITZACIÓ 
 
Jornades 
 
Jornada: “Nous reptes en la prevenció de les addiccions”, de la Xarxa Local de Prevenció 
de les drogues. Barcelona (17 de febrer) 

- Trobada Perifèrica: “Propostes per a una nova llei de Drogues a Catalunya” a 
Vilafranca.(24 d’abril) 

- Jornada: “Sexe, drogues i HSH”. Subdirecció General de Drogues. Barcelona (5 de 
juliol) 

 
FORMACIÓ 
 

- Curs “Gestió del canvi organitzatiu” de l’Ajuntament de Reus. 

- Curs “Protecció de dades” de l’Ajuntament de Reus. 
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AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
 
EIX DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 
 
Pla Municipal sobre Drogues 
 
Del resultat de l'avaluació realitzada el 9 de març de 2017, s'estableixen algunes 
propostes, algunes de les quals es detallen tor seguit amb els seus resultats. 
 
Propostes Resultats Millores a aconseguir i propostes per 
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realitzades al 2018 

Crear comissions 
de treball 

Se n'han fet 2: 
- Comissió de prevenció 
- Comissió de reducció de danys i 
riscos 

- Implicar més departaments de 
l'ajuntament i altres entitats com 
(associacions de veïns, cossos de 
seguretat, professionals de la 
restauració...) 
- Generar 2 comissions més 

Potenciar l'oci 
nocturn 

S''estableix coordinació amb ARSU 
Festa per a realitzar una enquesta en 
espais de festa. 
Es prepara unes accions concretes 
d'oci saludable a portar a terme dins 
el projecte ALTERSUER. 

- Establir un treball més coordinat amb 
els professionals de la restauració i el 
conjunt de la societat que està implicat 
en aquest tema, per tal de 
professionalitzar les actuacions que es 
fan a l'oci nocturn. 
- Aconseguir un grup de treball específic 
per abordar accions de nit en espais 
freqüentats per joves. 
- Recuperar el treball amb Nits Q. 

Aconseguir nous 
materials 
pedagògics  

A partir de les sessions realitzades 
sota el títol «Prestatgeries 
Psicoactives» s'han creat uns vídeos 
pedagògics de reforç a activitats que 
es desenvolupin en altres àmbits. 

- Mantenir aquesta iniciativa. 

 
En línies generals cal destacar com a punts forts de les comissions de treball els fets de 
fomentar la transversalitat, la coordinació interna i el treball d’equip, facilitar l’adaptació i 
flexibilitat a necessitats reals del territori i tenir una millor coresponsabilitat i comunicació. 
Per contra, s'han valorat alguns punts febles com: la dificultat d’implementació d’algunes 
accions proposades per: manca de personal, metodologia complexa, necessitat 
d’implicació dels polítics per a poder portar a terme algunes accions, implementacions 
amb necessitats elevades... 
 

Observacions  
De totes les propostes anomenades i, adequant-nos als recursos humans disponibles, 
s'estableix com a prioritari per al 2018: 
- Generar 2 comissions més del Pla Municipal sobre Drogues  
- Potenciar l'oci nocturn. 
Visibilitat i projecció 
 

• Noticies a premsa escrita i TV Reus (veure apartat general Visibilitat i projecció) 
 

 
 
Col·laboracions 
 
Destacar alguns resultats d'algunes de les col·laboracions realitzades: 
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Col·laboracions Resultats Millores a aconseguir i propostes per 

al 2018 

Grup de treball 
menors i joves 
SPOTT 
Barcelona. 

Es va realitzar la jornada: 
ADOLESCÈNCIA, DROGUES I 
SALUT MENTAL: TEIXINT 
XARXA el 20 d’octubre de 2017 a 
l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya. Barcelona 

Mantenir els espais de trobada i 
determinar una nova acció a dur a terme 
(pendents de la propera reunió). 

Xarxa 
PERIFÈRICS 
(xarxa d’ens locals 
i entitats que 
treballen per a la 
promoció de la 
salut i la 
prevenció en 
l’àmbit de les 
drogues). 

Es reuneix periòdicament des de 
l’any 2001, per compartir 
experiències i esforços, i reflexionar 
davant aspectes nous de la realitat de 
les drogues i els patrons de consum. 

Mantenir els espais de trobada i 
publicitar a través de la xarxa algunes de 
les activitats que es vagin fent. 

Coordinació de 
treballs amb 
Mossos 
d’Esquadra. 

S'ha participat en algun taller de 
forma conjunta. 
No s'ha pogut portar a terme un 
projecte sobre pantalles. 

Millorar la coordinació en projectes 
educatius-formatius. 
Mantenir la seva participació en els 
grups de treball als que se'ls convida. 
 

Coordinacions 
amb Fiscalia de 
Menors. 

Derivació de 2 menors de 15 anys 
com a proposta de mesura del jutge. 

Mantenir el treball que es fa i com a 
millora establir pautes concretes 
d'actuació. 

Coordinacions 
amb Alcohòlics 
Anònims de Reus. 

Reunions amb ells per treballar en 
les seves demandes. 

Aconseguir que s'impliquin en alguna de 
les Comissions de treball del Pla. 

Coordinacions 
establertes amb 
docents de Grau 
de Pedagogia i 
d’Educació Social. 

Implicació dels alumnes d'APS. 
Participació de professors i alumnes 
com a assistents de la jornada de 
Salut i Emocions. 

Millorar l'avaluació de l'activitat La 
Marxa dels Tòpics amb la col·laboració 
del Departament de Pedagogia de la 
URV. 

Participació grup 
de treball del 
Col·legi de 
Farmacèutics de 
Tarragona. 

Realització conjunta d'un tríptic: 
«Alcohol. Com ho beus» per 
dispensar a les farmàcies. En ell 
s'especifica la col·laboració de 
l'Ajuntament de Reus. 
Participació en la formació de 
farmacèutics en el tema de prevenció  
de l'alcohol. 

Mantenir aquesta col·laboració i fer-nos 
visible en aquesta participació. 

Participació grup 
de treball de la 
Comissió Tècnica 
d’Oci Saludable, 
organitzat pel 
PINSAP. 

Preparació d'un document sobre oci 
saludable. 

A partir de la presentació d'aquest 
document plantejar la possibilitat de 
iniciar-lo en el territori i compartir 
resultats amb els altres membres de la 
comissió. 
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Visibilitat i projecció  
 

• S'han generat materials com un tríptic sobre l'alcohol (col·laboració Farmacèutics) 
que es dispensarà a totes les farmàcies. Se'n va parlar als diaris i a la televisió de 
Tarragona. Està a la pàgina web del Col·legi. S'han fet formacions sobre el tema als 
farmacèutics. 

 També hi ha hagut presencià del departament de Salut en la Jornada de menors i 
 es preveu en la jornada global del PINSAP. 

• Noticies a premsa escrita i TV Reus (veure apartat general Visibilitat i projecció) 
 

 
EIX DE FORMACIÓ 
 
Intervencions tipus taller i/o xerrada als centres d’educació 
 
- Tallers dirigits als alumnes d'educació secundària de 1r a 4t de l'ESO. 
- Conferències realitzades i tallers dirigits als alumnes de Grau d'Educació Social i de 
Grau de Pedagogia de la URV. 
- Tallers de formació a alumnes d’APS (Aprenentatge i Servei de Grau d’Educació Social). 
- Curts 
- Centre de Noves Oportunitats 
 

 
Tallers/xerrada CURS Nombre 

d'alumnes 

participants 

Nombre 

de 

centres 

Nombre 

de 

tallers 

Resultats Millores a 

aconseguir i 

propostes 

per al 2018 

Exposició 
interactiva “La 
Marxa dels 
Tòpics”  

4t ESO 894 alumnes 
de 4t d'ESO 

39 alumnes 
dinamitzado
rs de 
l'activitat 
d'APS de 
Grau 
d'Educació 
Social. 

14 37 Els alumnes de 4t 
d'ESO, valoren 
l'exposició en un 
88,03% que els fa 
pensar i destaquen 
que és una activitat 
que aporta nous 
coneixements des 
d'una metodologia 
participativa, 
diferent i 
experiencial. 

Per part dels 
alumnes d'APS, es 
valora en un 98% 
com un 
experiència 
vivencial molt 
positiva, 

Incorporar 
algunes de 
les propostes 
proposades 
pels alumnes 
de la URV. 
Millorar el 
sistema 
d'avaluació. 
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metodologia 
creativa i 
participativa i es 
fan propostes de 
millora. 

Exposició 
interactiva 
“Més o menys”  
 
 

2n ESO 496 alumnes 
(242 nois/ 
254 noies). 

8 16 Com a resultats es 
destaca la 
demanda de més 
activitats d'aquests 
tipus en un 90% i 
pel que fa a la 
puntuació total 
sobre 5 és de 4,6. 

Poder 
contractar 
algú per 
portar-la a 
terme en més 
temps i 
arribar a més 
centres. 

Taller “Posa’t 
les ulleres” 
sobre prevenció 
de l’alcohol 

1r ESO 355 alumnes 
(168 nois/ 
187 noies). 

5 
 
 

15 S’observen 
modificacions de 
les creences 
inicials als 
resultats posteriors 
al taller. 

Millorar els 
indicadors i 
l'avaluació. 

PREDES 
(Prevenció 
sobre drogues 
en Educació 
Secundària) 

De 1r a 4t 
d'ESO 

538 5 18 Poca participació 
per part dels 
centres educatius. 

Revisar el 
material i 
replantejar 
l'activitat. 

Tallers 
conferència 

- Cicles 
Formatius 
(Mare 
Molas) 
- Curs estiu 
de pre-
monitors de 
15 a 17 
anys) 
- Alumnes 
taller salut i 
teatre (de 
12 a 14 
anys) 
- Pedagogs 
URV de 3r  
- Pedagogs 
URV de 2n  
- APS Grau 
d'Educació 
Social de la 
URV 
 
 

93 

 

 

 

23 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

41 
 
 
40 

39 

4 4 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
4 

Bona participació 
i, en algunes 
ocasions a 
posteriori de la 
realització del 
taller, han sorgit 
demandes 
individuals 
associades al 
consum de 
substàncies 
addictives. 

Mantenir 
aquesta 
oferta a 
demanda 
dels centres 
o col·lectius 
concrets. 
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Xkptes 
(programa de 
prevenció del 
cànnabis) de la 
Fundació Viure 
i Conviure de 
l’Obra Social de 
Caixa 
Catalunya 

3r ESO 125 

 

 

3 4 Aquesta activitat 
la fan els docents 
en espais de tutoria 
sense la 
intervenció de la 
tècnica de Salut. 
Se'ls hi ofereix 
formació i 
assessorament. 

Augmentar 
el nombre de 
tallers i que 
aquests 
continuïn 
sent 
realitzats 
pels docents. 

Taller afectivitat 
i joves. 

Alumnes 
integració 
social IES 
D. i 
Montaner 

30 1 3 A partir de les 
tècniques apreses 
les van anar 
repetint al llarg del 
trimestre i amb 
reunions amb les 
tutores es va 
valorar canvis 
positius en 
l'actitud i major 
autocontrol en un 
78% dels 
assistents. 

Continuar-lo 
però millor 
estructurat i 
mirar 
d'integrar-lo 
com a tasca 
fixa durant el 
curs. 
Formar a les 
docents per a 
que el facin 
soles amb 
assessorame
nt de la 
tècnica de 
Salut. 

Curts 
Activitat que es 
fa en 
col·laboració 
del Servei 
d’Addiccions i 
Salut Mental de 
l’HUSJ, 
joventut de 
l’Ajuntament de 
Reus i 
l’organització 
del FEC. 

Alumnes de 
Cicles, 
integració i 
BAT. 

110 Es va 
fer a 
l'Orfeó 

2 
sessions 

A partir dels 
resultats del debat 
posterior a la 
projecció es va 
constatar (sobretot 
en el 2 grup) 
moltes creences 
errònies al voltant 
de la sexualitat, el 
gènere i la 
violència a les 
dones. 
Baixa participació 
de presentació de 
mini curts. 

Sobre les 
creences es 
comenta 
recollir 
aquest 
aspecte i 
tenir-lo en 
compte en la 
taula 
d'emocions. 
Per 
augmentar 
l'edició de 
mini curts es 
planteja un 
nou projecte 
amb la 
contractació 
del director 
de l'Escola 
de Cinema 
de Reus. 
Projecte que 
encara s'està 
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fent. 

Taller curts sex 
drugs 

Alumnes 3r 
d'ESO 

90 
S'especifica 
no el 
nombre total 
d'alumnes 
que hi han 
participat 
sinó els que 
la tècnica 
sobre 
drogues ha 
treballat 
amb ells. 

2 
 

4 
S'especif
ica el 
nombre 
total de 
sessions 
en les 
que la 
tècnica 
sobre 
drogues 
ha 
participa
t. 

  

Centre de 
Noves 
Oportunitats 

Joves de 16 
a 24 anys 
no 
escolaritzats 
i que no 
treballen 

28 En un 
centre 
cívic 

3 Presenten 
mancances de 
gestió emocional, 
consums de haixix 
i problemes 
conductuals. 

Fer un 
abordatge 
del problema  
més 
transversal 
(mossos, 
Servei 
Addiccions, 
etc.) 

TOTAL  2949 44 116   

 
 
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. 

• Noticies a premsa escrita i TV Reus d'algunes de les activitats (veure apartat 
general Visibilitat i projecció) 

 
EIX D'ASSESSORAMENT 
 
Servei d’informació i assessorament sobre drogues 
Servei personalitzat a adolescents i les seves famílies, així com assessorament telefònic i 
coordinació amb altres serveis per a facilitar els millors resultats per a la persona. 
Assessorament a docents 
Tallers dirigits a famílies 
 
 
Servei d’informació i assessorament sobre drogues 
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Durant el 2017 s’ha fet un seguiment personalitzat en atencions individualitzades a 18 
persones i les seves famílies. 
 

Nombre total 
de visites 

Distribució 
per substàncies 

Distribució 
per edats 
i sexes 

Derivats per … 

43 - 17 sobre consums 
de marihuana i 
haixix 

 

- 1 sobre alcohol 

 

 

 

 

-14 anys: 7 
(6 nois, 1 noies) 
 
 
-15anys: 7(6 nois, 1 
noia)  
 
-16 anys: 2(2 nois)  
 
-17 anys: 2 (nois)  
 
 

-Integradora social de 
l’IES 
3 
-Centres Educatius: 3 
-Prevenció drogo 
Tarragona: 2 
-Servei Addiccions i 
Salut Mental Reus: 2 
-Després de fer un taller 
a l’IES: 1 
-Famílies: 1 
-Serveis Socials de 
l’Ajuntament:3 
-Salut i Escola:2 
- Fiscalia de Menors: 1 
 

 
Destacar que aquest espai permet fer una atenció immediata, molt flexible i accessible per 
aquests joves que d'una altra forma difícilment hi anirien.  
 

Indicadors 
 

- Nombre d’atencions realitzades 
- Relació d’edats i substàncies consumides 
- Relació de receptors de préstecs de recursos preventius  
- Índex de consum de recursos (Consumit/Assignat x100)  

 
 
 

Comparatives  
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Al observar la gràfica es constata una davallada de visites que responen a un període 

d'obres físiques a l'espai de treball que van dificultar les atencions, per tant algunes 

d'elles es van derivar a altres serveis.  

 

Tot i ser una mostra petita, es fa palès que l'ús que més preocupa, i per tant demanda 

recursos, és la marihuana i el haixix. Tanmateix, encara que no surti reflexada la 

preocupació per l'alcohol cal comentar que el consum d'aquest no es percep amb el 

mateix risc ni pels joves ni les famílies.  
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Es manté més elevat la demanda en nois que noies. La prevalença de problemes 

addictius és més gran en homes que en dones i, tot i que les dones són més 

vulnerables als efectes, presenten més resistències a demanar ajuda i, en molts 

casos, ho fan perquè gestionen a l'inici millor els problemes del seu ús relacionat amb 

el seu entorn(estudis, família, amics...). 
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Assessorament 
acadèmic 

 
 

TOTAL: 12persones 
 
 

Secundària:    7 

7 estudiants de secundària de Reus: 
 
3 (Cicles Formatius Mare Molas) 
2 (4t ESO IES Vilaseca) 
2 (4t ESO IES Gaudí) 

  
Universitaris: 5 

 

5 a estudiants universitaris: 
3 ( estudis de Pedagogia) 
1 (estudis Educació Social)) 
1 (Grau de Treball Social) 

 
Assessorament 

telefònic 
Nombre total Distribució de 

les substàncies 
consultades 

Distribució per edats de les 
persones consumidores 

 
Sobre consums de 
substàncies 
additives 

 
TOTAL: 16 
persones 
 
Distribuïdes: 
- 7 mares 
- 2 pares 
- 3 professors/es 
- 1 psicòleg CSMIJ 
- 1 educadora 
- 2 infermeres Salut i 
Escola 

 
Consultes per: 
 
- cànnabis: 8 
- conductes: 2 
- assessorament 
recursos: 6 
 

 
-entre 14 i 17 anys: 8 
 

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

- IES públics de Reus (8 IES) 
- IES concertats de Reus (4) 
- IES privat de Reus (1) 
- URV 
- Alumnes de Pedagogia de la URV 
- Educadors Socials (facultat de la URV) 
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El tipus d'assessorament està dividit en un 40% aproximadament acadèmic i un 60% 
sobre informació del tema addiccions. Normalment l'assessorament telèfonic cerca una 
resposta ràpida i eficient. 
 
 
 

Visibilitat i projecció 
• Els equips directius dels 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. 

 

 

 
 

Assessorament a docents 
 
Centre Nombre de 

reunions 

Participants Resultats Millores a aconseguir i 

propostes per al 2018 

Instituts 4 20   

URV 
(Pedagogia/Educació 
Social) 

7 4  Revisió amb professores 
de pedagogia de 
l’avaluació de la marxa 
dels tòpics. 
Plantejar alguna nova 
acció dins d'APS 
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Visibilitat i projecció 
• Els equips directius dels centres educatius coneixen aquest recurs així com 

departaments de l’Ajuntament que poden necessitar fer-lo servir. 
 
 
Tallers dirigits a famílies 
 
Taller: Sexe i drogues. Mirades diverses. 4 de maig 2017 
Duració: 2 hores. 
11 famílies participants . 12 nens i 20 adults 
Resum valoracions dels participants: 
La majoria de participants van valorar molt positivament la xerrada-taller i es va demanar 
la realització d'una segona part. Els adolescents van preguntar adaptant els continguts 
exposats i la posta en comú va ser molt enriquidora tant pels pares i mares com pels seus 
fills i filles. 
Es realitzarà una segona edició a Mas Pintat els dies 7 i 14 de març del 2018, amb el 
mateix format. 
 

Visibilitat i projecció 
• L'activitat es va difondre a través de d'intranet de l'ajuntament i pels canals de 

difusió del departament d'Ensenyament i del Mas Pintat. 
• L'activitat va ser recollida per mitjans de comunicació com la premsa escrita. 

 

 
 
EIX COMUNITARI 
 
Oci saludable. Programa ALTERSUER 
 
Han participat 1.800 joves a les activitats del projecte Altersuer. 

Els programes desenvolupats en relació a la prevenció sobre les drogues han estat: 

Activitats d’oci i de lleure: 980 participants.  

Activitats formatives:107 participants.  

Activitats i taller de prevenció: 711 participants. Tallers que inclouen activitats de prevenció 
sobre drogues i salut sexual: amb tallers itinerants i a les pròpies activitats formatives i 
lúdiques amb les dinàmiques “Si beus posa't les ulleres”, begudes saludables, “Passa la 
paraula”, “Els Gegants Encantats” i taules preventives amb informació. 

 

Visibilitat i projecció 
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• 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. 

 

Prestatgeries Psicoactives 
 
Activitat que es fa en col·laboració del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’HUSJ i la 
Biblioteca.  
S'han realitzat 4 sessions.:  
- «Del tabú a la normalización: familias, comunicación y prevención del consumo de 
drogas» A càrrec de David Pere Martínez Oró (Dr. en psicologia social) 
- «Las sendas de la regulación del cannabis en España» A càrrec de  
Jordi Bernabeu (psicòleg i educador) 
- «Mujeres y drogas de síntesis. Género y riesgo en la cultura del baile» A càrrec de Nuria 
Calzada (psicòloga. Coordinadora d'Energy Control) 
- «¿Marihuana como medicina? Usos médicos y terapéuticos del cannabis y los 
canabinoides». A càrrec de José Carlos Bouso (psicòleg i doctor en Farmacologia) i 
professionals del servei d'Addiccions i Salut Mental HUSJR. 
 
En general, la participació ha estat una mitja d'uns 25 participants per conferència. 
 

Visibilitat i projecció 

• Ha estat una activitat molt visible a través de diferents canals de comunicació 
(premsa,  web, tríptics). 

• S'han realitzats uns vídeos on es recullen les conferències i d'un d'ells s'han extret 
algunes idees que es podran difondre en altres espais que es consideri oportú, de 
tal manera que es visibilitzarà molt més.  

 
 
 
 

Jornades comunitàries 
 

I JORNADA DE SALUT I EMOCIONS 
Es va realitzar el 9 de novembre. 
La valoració global dels assistents ha estat molt positiva.  
La valoració global subjectiva de la jornada ha estat d'un 4,33/5 una mica superior a la 
mitjana global de les valoracions 4,25/5 Una diferencia positiva que indica que, més enllà 
dels detalls, la percepció global ha estat molt positiva.  
 



19 
 

 
Les conferències del matí han obtingut una bona valoració. Entre els comentaris de 
millora cal destacar el poc temps per a la taula d'experiències, i el poc temps per a les 
preguntes dels assistents.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Els tallers de la tarda destaca la valoració positiva sobre tres característiques que es 
buscaven aconseguir en ells: espai per emocionar, capacitat de comunicar i possibilitat 
d'interaccionar entre talleristes i participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visibilitat i projecció 
 

• La Xarxa PERIFÈRICS (xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció 
de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues) la va publicitar a través de la 
seva pàgina web. Pàgina que és molt consultada per diferents tècnics de tot 
Catalunya. 

• A través del Col·legi de Pedagogs. 

• Noticies a premsa escrita (veure apartat general Visibilitat i projecció). 
 
 
 

PIX (Programa d'Intercanvi de Xeringues) 
 
Les dades corresponen al número de kits subministrats mensualment i total a les oficines 
de farmàcia, pels dos distribuïdors locals (Federació Farmacèutica i Alliance Healthcare) i 
la Subdirecció General de Drogodependències. 
 

 
 

Valoració global matí 

Valoració global tarda 

4,18

4,33

CONFERENCIA INAUGURAL

Taula d'experències: Carme Bosch

Taula d'experències: Emma Casas

Taula d'experències: Ana Fornés

4,33

4,25

3,58

4,19

emoció

comunicació 

interacció 

4,57

4,6

4,45
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El nombre de distribució de xeringues ha augmentat des del 2014 i afegint comentaris de 
l'avaluació de la Comissió de Reducció de Danys i Riscos, en la que es va confirmar un 
augment de xeringues en zones de la ciutat i també de xeringues dispensades per una de 
les farmàcies participants, es pot considerar un augment significatiu. 
 
Visibilitat i projecció 
 

• La visibilitat pública a través de mitjans de comunicació és mínima. En aquest cas 
però, cal valorar l'impacte negatiu que podria haver en la població general. 
Requereix d'un treball de visibilitat des d'un caire de difusió dels avantatges que 
aioxò implica per a la població general, usuaris i espais de la ciutat. 
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