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Prevenció sobre drogues 2019
OBJECTIUS
•

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.

•

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.

•
•
•
•

Treballar amb menors i joves en situacions de risc per tal d’evitar o disminuir el seu consum de
drogues.

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.

Assignació pressupostària
Pressupost inicial: 15.472 €
Pressupost consumit: 34.426 €
%index de consum de recursos 222%

Accions realitzades any
Gestió i planificació
Pla Municipal sobre Drogues
- Des de l’inici del Pla a l’actualitat s’han creat 3 comissions de treball:

•
•
•

Comissió de treball EIX PREVENCIÓ SOBRE DROGUES.
Comissió de treball EIX DE REDUCCIÓ DE DANYS I RISCOS
Comissió de treball EIX DE RECERCA, INVESTIGACIÓ, FORMACIÓ I DOCÈNCIA

Es fa una avaluació general del Pla el 11 de març de 2019.
Hi participen 27 persones, s’estableixen 3 tales de treball:
- Prevenció sobre drogues
- Reducció de danys i riscos
- Servei d’Addiccions i Salut Mental
Les reflexions finals que es recullen són:
Prevenció
AMPES:
- A secundària no acaben de funcionar. El Lluís Pallejà diu que directament no existeixen. El treball s’ha
de fer a primària i desvincular-lo dels espais on s’està fent. Vincular-lo a l’AMPA.
Tema addiccions:
- Fer pedagogia del tema de la tecnologia
- Instal·lació d’inhibidors de mòbil als instituts. Es pot fer selectiu ( no tothom hi està d’acord i s’obre un
debat on es determina que la prohibició no funciona, que la paraula clau és formació/educació).
- Xerrades als instituts
- Ampliar treball APS
- Des de Salut hi ha xerrades estructurades.
- Demanen catàleg de xerrades i/o activitats
- Mancaça de recursos
- No en sabien res de l’ALTERSUER (AMPES, Núria, Centre Noves Oportunitats; Baix Camp)
- Ampliar el concepte a addiccions
- Baixar el nivell d’informació als més petits.
- Carrosses carnaval: problemes fora de les colles, model d’adults amb alcohol a les mans,
institucionalment es promou l’alcohol (vermuts solidaris, ruta del masclet). Fer un estudi i treure i
treure un resum sanitari del què passa. El 061 va trucar directament al Toni Pallarés del què havia
passat a Reus. Quan es tingués l’estudi revertir-lo a la colla del carnaval.
- Més informació dels riscos
TAULA D’OCI NOCTURN
- Ho veuen difícil per tema pressupostari i implicació política
- Lligar-ho més amb educació 360
- Trencar amb el treball de parcel·la
- Mirar la distribució del mapa al territori i quina població hi accedeix
- Trencar amb la idea de mercantilització de l’oci
- Fer coses a les places obertes i obrir espais
Observacions
De totes les propostes anomenades i, adequant-nos als recursos humans disponibles, s'estableix com a
prioritari per al 2020:
- Implementar el PLANET Reus
- Avaluar el Pla, fer un diagnòstic de la situació relacionada amb les addiccions a Reus.

- Impulsar el treball amb els locals de nit així com amb les entitats de la ciutat que ofereixin activitats
dirigides als joves.

Col·laboracions
Destacar alguns resultats d'algunes de les col·laboracions realitzades:

Col·laboracions

Resultats

Grup de treball
menors i joves
SPOTT Barcelona.

S’ha realitzat conjuntament un
qüestionari de casos atesos durant
el 2019 de 12 a 17 anys (ambdues
edats incloses) i un altre de 18 a 21
anys i s’ha passat als diferents
Serveis d’atenció i seguiment de les
addiccions de Catalunya.
S’han analitzat i presentat les dades
recollides sobre els joves atesos.

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).

Coordinacions
amb Fiscalia de
Menors.
Coordinacions

S’ha fet una formació sobre
addiccions a tecnologies amb la Sra.
Vega González directora d’AIS
(Atenció
i
Investigació
de
Socioadiccions).
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.
En les darreres trobades s’han
presentat projectes que s’estan
duent a terme en els diferents
territoris, propostes de temàtiques a
treballar...
S’ha realitzat la XV TROBADA
PERIFÈRICA: Espai d’intercanvi entre
professionals de l’àmbit de la
prevenció de drogues el 4 de
desembre.
Derivació de 2 menors, un de 16 i
l’altre de 17, com a proposta de
mesura del jutge.
S’ha millorat l’avaluació dels alumnes

Millores a aconseguir i propostes per al
2020
Mantenir els espais de trobada i
determinar una nova acció a dur a terme
(pendents de la propera reunió).

Mantenir els espais de trobada.
Es vol recuperar les trobades més
espontànies on poder abordar diferents
temàtiques des de totes les participants a
la trobada.

Mantenir el treball que es fa i com a
millora
establir
pautes
concretes
d'actuació.
Establir una reunió amb el Departament

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

d'APS.
No s’ha ampliat l’oferta dels APS al
Grau de Pedagogia.

de Grau de Pedagogia per plantejar un
nou APS.
Mantenir i millorar l’APS del Grau
d’Educació Social.

Participació grup
de treball del
Col·legi
de
Farmacèutics de
Tarragona.
Coordinació amb
infermeres
del
Programa SALUT i
ESCOLA

Elaboració i edició conjunta d’un
tríptic sobre el tabac.
Elaboració d’un tríptic sobre l’alcohol.
Preparació
d’un
díptic
sobre
hipnosedants.
Es va realitzar 2 reunions de
coordinació, tal i com es van
preveure l’any anterior.

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

Establir una reunió trimestral i compartir
els projectes i resultats d’aquests.

Visibilitat i projecció

•

A través de tot el material generat amb col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona,
s’ha mostrat la participació de la Regidoria De salut i a més s’ha mencionat aquesta participació
en jornades i presentacions realitzades pel propi Col·legi.

•

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

Eix de prevenció
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
- Tallers dirigits a alumnat amb necessitats educatives especials (IFE de l’institut Domènech i Montaner).

Tallers/xerrad
a

Curs

Nombre
d'alumnes
participants

Exposició
interactiva “La
Marxa
dels
Tòpics”

4t ESO

947 alumnes
de 4t d'ESO

Nomb
re de
centre
s
14

Nombr
e de
tallers

Resultats

43

Els alumnes de
4t d'ESO, valoren
l'exposició en un
73’70% que ha
sigut
una
activitat
divertida i en un
56’07% que els
ha fet pensar.

28 alumnes
dinamitzador
s de l'activitat
d'APS
de
Grau
d'Educació
Social.

Millores a
aconseguir i
propostes
per al 2020
Incorporar
algunes
de
les propostes
proposades
pels alumnes
de la URV.

Per part dels
alumnes d'APS,
es valora en un
53’8% com un
experiència que
permet
desenvolupar
habilitats
per
treballar
aquesta
temàtica
amb
els
alumnes.
També han fet
propostes
de
millora pel futur.

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

1r ESO i 1r,
2n i 3r d’IFE
de l’Institut
Domènech i
Montaner

822 alumnes

10

33

El 93’3% dels
estudiants
troben de molta
utilitat
aquest
taller,
mentre
que un 6,1%
consideren que
no ha estat tant
útil. El 99% dels
estudiants
recomanarien
que es tornés a
fer en següents
cursos.

Millorar
els
indicadors i
l'avaluació.
Preparar un
material
pedagògic de
suport
als
docents.

PREDES
(Prevenció
sobre drogues
en
Educació
Secundària)

De 1r a 4t
d'ESO

550

4

18

Tallers
conferència

Cicles
Formatius
(Mare
Molas)

49

4

2

- Sant Josep
(4rt d’ESO)

43

2

Curs
Agents de
Salut 14 a
18 anys)

25

1

- Alumnes
taller salut i
teatre
(de
14 a 18
anys)

26

1

23

1

25

1

30

3

PFI
(Informàtica
i electricitat)
Domènech i
Montaner

En general, els
resultats són els
desitjats,
obtenint
valoracions
altament
positives.
El
85,1%
dels
estudiants que
han
participat
en aquest taller
han qualificat el
taller
d’excel·lent.
Hi ha hagut un
lleuger augment
de participació
per part dels
centres
educatius
respecte a l’any
anterior.
Bona
participació i, en
algunes
ocasions
a
posteriori de la
realització
del
taller, han sorgit
demandes
individuals
associades
al
consum
de
substàncies
addictives.

Plantejar amb
els
equips
directius
noves
estratègies.

Mantenir
aquesta
oferta
a
demanda
dels centres o
col·lectius
concrets.

- APS Grau
d'Educació
Social de la
URV
35
Xerrada
Pedagogia
URV.
Assignatura
Projecció
Professional
3r ESO

Xkptes
(programa

de

prevenció

del

155

1

4

7

cànnabis) de la
Fundació Viure
i Conviure de
l’Obra Social de
Caixa
Catalunya
Taller afectivitat
i joves.

Alumnes
integració
social IES D.
i Montaner
1r

0

2n

8

3r

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.

1

Alumnes de
3r
i
4rt
d’ESO
i
CFGM

1
1
12
1

133

Es va
realitza
r
al
Teatre
Bartrin
a

1 sessió

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.

Activitat
ben
valorada
per
part
dels
docents
i
alumnes. A part
d’aquesta
activitat puntual
realitzen altres
amb els propis
docents
d’habilitats
socials
i
afrontament de
riscos.
Les
persones
participants van
mostrar interès i
es va establir un
bon debat entre
diferents joves.

Mantenir una
coordinació i
pla estratègic
per realitzar
durant el curs
escolar.

Establir
pautes
de
treball per a
generar
un
treball
de
continuïtat en
aquest
projecte.

Es va fer el 22
de març

Taller
amb
els/les
usuaris/es de
l’Hospital
de
dia del Pere
Mata
sobre
l’alcohol
i
medicació.

Exposició Més
o Menys

TOTAL

2n d’ESO

18

Realitz
at
a
l’Hospi
tal de
dia del
Pere
Mata.

1

523

9

22

3452

48

140

És la primera
vegada que es fa
aquest tipus de
col·laboració. La
participació ha
estat bona i s’ha
generat
un
debat
molt
personal
i
interessant.
Un 65% dels
alumnes
han
considerat
satisfactòria
l’activitat. A més,
un 66% la ha
considerat útil.
El 53’3% dels
professors
ha
considerat
l’activitat
satisfactòria i un
42’8%
creuen
que
ha
promogut
dinàmiques
d’aprenentatge.

Treball més
coordinat
amb l’equip
professional i
directiu
del
centre.

Considerar
dedicar una
mica
més
d’una hora a
la realització
del taller o
tractar
per
separat
drogues
i
sexualitat per
tal de abarcar
la
temàtica
amb
més
profunditat.

Taller sobre drogues dirigit a la Guàrdia Urbana. Es van fer 2 tallers els dies 15 d’octubre i 7 de
novembre. Cada taller era de 4 hores.
El nombre d’assistents va ser de 35 el primer dia (33 homes i 2 dones) i 16 el segon dia (15 homes i 1
dona). Els continguts van ser:
- Aspectes generals sobre el consum de drogues. Ús, abús i addiccions.
- Les substàncies i els nous patrons de consum. Classificació, efectes i conseqüències a curt, mig i llarg
termini.
- Com comunicar-se amb persones consumidores de drogues. Aspectes clau i recomanacions.
- Factors de protecció vs. Factors de risc
- Valoració i detecció en situacions de risc. Intoxicacions.
- Anàlisi de situacions pràctiques en el territori.
VISIBILITZACIÓ
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.
S’han generat noticies a premsa escrita i TV Reus d'algunes de les activitats (veure apartat general
Visibilitat i projecció).

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
Durant el 2019 s’ha fet un seguiment personalitzat en atencions individualitzades a 22 persones i les
seves famílies.
Nombre total de
visites
75

Distribució
per substàncies
- 33 sobre consums
de marihuana i
haixix

Distribució
per edats
i sexes
-14 anys: 10
(6 nois, 4 noies)
-15anys: 16
-16 anys: 5(3 nois i 2
noies)

- 2 sobre alcohol

-17 anys: 2 (1 noia i 1
noi)

Derivats per …

-Integradora social de l’IES: 5
-Centres Educatius: 4
-Prevenció drogo Tarragona: 4
-Servei Addiccions i Salut
Mental Reus: 4
-Després de fer un taller a l’IES:
3
-Famílies: 2
-Serveis
Socials
de
l’Ajuntament: 3
-Salut i Escola:4
- Fiscalia de Menors: 2
- CRAE: 4

Oferir aquest espai d’atenció immediata permet una aproximació al /la jove i famílies ràpida i flexible.
Es va valorar que, per manca d’un espai acollidor i més reservat, es faria a Joventut. Cal dir que algunes
visites si s’han fet en l’espai de Jovenut però que no sempre és fàcil i viable i el més aconsellable seria
trobar un espai agradable i confidencial a Salut Pública.

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

El cànnabis entre aquestes edats, coincidint amb les enquestes de la Subdirecció General de
Drogodependències, continua sent, amb diferència, la droga més estesa. En les entrevistes amb les
persones usuàries comenten un ús regular de més de 14 mesos la majoria.
També comenten, més nois que noies, haver tingut algun problema relacionat amb el consum
d’alcohol com alguna baralla o agressió tant física com verbal. Les begudes més consumides han
estat tipus cubates i cerveses. El consum d’alcohol es focalitza durant el cap de setmana, però a
nivell familiar no és el consum més preocupant o el que demanda visita.

Igual que l’enquesta EDADES 2017-2018, en població general, el consum de totes les substàncies,
excepte els hipnosedants i els analgèsics opioides, està més estès entre els homes.
En el cas de les dones, presenten més problemàtiques i més dificultats afegides i algunes presenten
quadres d’ansietat i consum d’ansiolítics puntuals.
L'ús d’algunes drogues pot facilitar relacions sexuals amb més risc i agressions per temes de
gènere.

Atencions
individualitzades/grupals
a joves

Nombre total

Distribució

4 estudiants de secundària de Reus:
TOTAL: 10 persones
Assessorament acadèmic
Secundària:

4

2 (Cicles Formatius Mare Molas)
1 (4t ESO La Puigcerver)
1 (4t ESO La Salle)
6 a estudiants universitaris:

Universitaris: 6
3 ( estudis de Pedagogia)
2 (estudis Educació Social))
1 (Diplomada en treball Social)

Assessorame
nt telefònic

Sobre consums de
substàncies additives

Nombre
total

Distribució de les
substàncies
consultades

TOTAL: 26 persones

Consultes per:

Distribuïdes:
- 8 mares
- 2 pares
- 8 professors/es
- 3 psicòleg CSMIJ
- 2 educadores
- 3 infermera Salut i
Escola

- cànnabis: 18
- conductes: 1
- assessorament
recursos: 3
- Vapejadors: 2
- Pantalles: 2

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

-IES públics de Reus (9 IES)
-IES concertats de Reus (5)
-IES privat de Reus (1)
-URV
-Alumnes de Pedagogia de la URV
-Educadors Socials (facultat de la URV)
-Hospital de Dia del Pere Mata

Distribució per edats de les
persones consumidores

-entre 14 i 17 anys: 15

El tipus d'assessorament que més s’ha realitzat ha estat el telefònic sobre pautes d’actuació
específiques per a famílies i/o docents.
Visibilitat i projecció
A través de les diferents activitats als centres escolars es dona a conèixer aquest servei i també a través
de les fitxes ARE d’Ensenyament.
Com ja s’ha dit en anteriors memòries, la seva projecció està limitada per 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

Instituts

Nombre
de
reunions
4

URV
(Pedagogia/Educació
Social)

5

Participants

8

3

Resultats

Millores a aconseguir i
propostes per al 2020

Establir unes
pautes d’actuació
davant un cas de
consum al centre
S’ha millorat
l’avaluació de la
Marxa dels
Tòpics, dirigida
als alumnes de
Grau d’Educació
Social.

Millorar la seva implicació
com agents de salut en la
prevenció.
Plantejar alguna nova
acció dins d'APS.
Realitzar una millora pel
que fa a la coordinació i
implicació dels centres
educatius amb l’activitat
APS. Realitzar algun
article conjuntament URV
i Ajuntament.

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. 2 d’abril
Duració: 1 sessió. 2 hores/sessió.
Participants: 4 adults i 3 menors
Resum valoracions dels participants:
L’assistència va ser molt baixa i es va comentar que coincidia amb el final de les activitats proposades i
altres actes no previstos. Tanmateix, amb les persones assistents es va decidir establir un col·loqui
sobre el tema i van mostrar molt interès. Per al proper any s’ha de millorar la difusió i plantejar canvis
en el taller.
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.

Comunitari
Oci saludable. Programa ALTERSUER
Han participat 1.277 joves a les activitats del projecte ALTERSUER.
Les activitats desenvolupades han estat:
- Activitats formatives: 70 participants
- Activitats lúdiques: 193 participants
- Activitats esportives: 80 participants
- Sortides: 54 participants
- Festes: 880 participants
S’han realitzat dues festes per a joves, dos cursos formatius, 16 activitats lúdiques, 5 activitats
esportives i dues sortides.
Altersuer ha ofert una sèrie d’alternatives d’ocupació fomentant la inclusió de joves que travessen
situacions de dificultat social.
Visibilitat i projecció

Molt visible a través de diferents canals de comunicació (instagram, facebook, web).
Difusió pels instituts a través de flyers informatius a les hores del pati.
Presentació i seguiment de resultats a través de premsa.
Prevenir situacions de risc i disminuir els riscos associats al consum de substàncies en context
de festa i altres.

En aquest cas s’ha treballat des de la prevenció i reducció de danys i riscos.
Per part d’ARSU, a Barraques es va col·locar una carpa d’informació sobre substàncies on es
dispensaven flyers, preservatius i es feien proves d’alcoholèmia i d’altres substàncies. Es van atendre a
aproximadament 450 persones durant les tres nits que van durar les festes. Es van repartir 350 flyers
informatius i 8.500 preservatius i es van realitzar 188 proves d’alcoholèmia voluntàries i 12 tests d’altres
substàncies.
També s’ha realitzat una intervenció nocturna amb una dinamitzadora contractada a l’espai de festa
Reggus. Aquí es va portar a terme una intervenció lúdica on els joves pogien jugar amb un joc i adquirir
nous coneixements sobre sexualitat i substàncies. En aquest cas es va arribar a 150 joves.
Difondre alternatives al consum de begudes alcohòliques i altres drogues.
Durant la Final Curs Party es va fer el taller de begudes saludables dins del programa Altersuer en el
que es presenten alternatives al consum d’alcohol.

Durant les activitats esportives del programa Altersuer també es va fer el joc Troba la Teva Meta, en el
qual, entre d’altres temes d’interès pels joves, es tractava també el tema del consum de substàncies i
els seus riscos i conseqüències, brindant-los així nous coneixements d’una forma didàctica i divertida.
Pel que fa a seguir amb el treball de Nits Q que es va començar l’any passat, s’ha contactat amb el
responsable de Nits de Qualitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per fer una
reunió amb els bars implicats l’any anterior i poder-los així brindar material que puguin fer servir. La
reunió està prevista pel mes de gener.

Oferir alternatives a l’oci nocturn a menors i joves.
Altersuer comprèn una sèrie d’activitats alternatives en aquesta franja horària per oferir diferents
opcions més saludables als joves (sortides amb bici, festa holy, circuit extrem, scape rooms, etc.). Amb
els resultats anteriorment esmentats.
Després d’haver-se acabat el programa, s’ha presentat el balanç d’aquest amb els tècnics de diversos
departaments de l’Ajuntament de Reus: Salut Pública, Joventut, Ensenyament, Benestar Social i Esports.
S’han pogut veure els resultats satisfactoris que s’han obtingut, s’han detectat noves necessitats i s’ha
proposat buscar nous canals de comunicació per arribar als joves.
Planet Reus/Planet Week
A més, després de l’ALTERSUER es va proposar crear una setmana d’activitats sota el nom del projecte
Planet Reus: la Planet Week, una setmana plena d’activitats (comptant amb la col·laboració de diverses
entitats del municipi) gratuïtes pels joves amb la finalitat de que coneguin alternatives d’oci.
Aquesta es va dur a terme del 4 a l’11 d’octubre de 2019 i hi van participar 2.564 joves de la ciutat. Un
total de 19 entitats van participar per fer possible aquesta setmana i es van acabar oferint 34 activitats
diferents.
Es va celebrar una reunió amb les entitats per fer un balanç de la Planet Week el 28 de novembre de
2019.
Les valoracions han estat bones tot i que s’ha plantejat fer la Planet Week en altres dates, com al
novembre. També s’ha proposat que s’expliqui als joves què fa cada entitat per si no les coneixen.
A part, també s’ha parlat dels les enquestes Planet Reus. Aquestes enquestes han estat contractades i
fetes per ICSRA per a passar-les als diferents centres educatius de Reus amb adolescents d’entre 15 i 16
anys de la ciutat. S’han estat passant del 21 d’octubre al 10 de novembre i han respost un total de 1676
joves.

1. Entitats que van participar

1.Orfeó Reusenc
2.Reus Circ Social
3.Club Voleibol Reus
4.Irasshai
5.GEPEC
6.AEG Montsant Cim
7.Reus Patina
8.Street Workout (Power Road)
9.Fundació Mossèn Frederic i Bara
10.Open Europe
11.Coordinadora Danses Tradicionals de Reus
12.Coordinadora d’Esplais i Escoltes Reus
2. Nombre de participants a la reunió
15 persones procedents de les entitats
5 persones procedents de l’Ajuntament (Joventut i Salut)
Nombre total – 20

3. Temes a parlar

●Enquesta Planet Youth: han participat 16 dels 18 centres de Reus (9 públics i 7 concertats).
Total d’alumnes que han participat: 1676.
Cada dos anys es farà l’enquesta. L’enquesta aborda ítems relacionats amb les condicions de
vida i el benestar social.

●Planet Week: És una nova proposta i no hi ha comparacions prèvies, però s’ha incrementat
l’oferta d’oci. S’han ofertat 34 activitats i han participat 19 entitats. S’ha arribat a 2564 joves de
la ciutat.

●Cercador d’activitats: és una xarxa flexible, fàcil i útil per al programa. És un aglutinador
d’activitats que facin les entitats i puguin ser d’interès pels joves. Es presenta una forma diferent
de recollir-ho: a través de Telegram (un xatbot anomenat MISI). Aquest serà un espai de
referència per als joves.
La informació serà activa, s’enviaran notificacions sobre les activitats.

4. Valoració de les entitats participants sobre la Planet Week
Street Workout: Va ser com un reconeixement a la feina feta anteriorment.
Coordinadora d’Esplais i Escoltes Reus: Van tenir poca afluència, pot ser per les dates, els nens
estaven al cau, era principi de curs i dificultava l’assistència. Pot ser millor fer-ho al mes de novembre.

Irasshai: Només va vindre una noia. Eren activitats recreatives. Pot ser caldria explicar una mica les
entitats.
Club de Voleibol Reus: No hi va anar ningú. Tenen una idea que els ha funcionat millor en altres
ocasions.
Reus Patina: Només van anar els de la pròpia entitat. L’hora era complicada.
Cursa dels instituts: La cursa s’ha d’avisar amb més temps per tot el tema burocràtic i lligar-ho amb
els continguts que es treballen a la classe d’educació física. Es pot fer una reunió amb els professors
d’educació física i fer una cloenda de la part teòrica.
Els professors d’educació física de diferents instituts organitzen trobades de voleibol a la platja.
5. Valoració de les entitats participants sobre el cercador d’activitats
Street Workout té el problema de que no tenen un lloc on realitzar l’activitat ja que són necessàries
unes barres per a poder-ho fer i actualment ho estan desenvolupant en els columpis d’un parc, fet que
no garanteix la seguretat dels joves que vagin a fer-ho. Es podria plantejar aconseguir un parc de
barres per part de l’Ajuntament.
Es valora també el fet de no crear privilegis entre entitats ja que cadascú té necessitats particulars i
s’han de crear necessitats compartides. Es pensa també que hi ha moltes activitats però que no arriben
als joves. Per això es necessita recopilar el que es fa.
6. Propostes de futur
Continuar fent concentracions d’activitats per una millor visualització.
Pensar si es podria fer alguna cosa aquest Nadal, Setmana Santa o estiu vinculat amb el Planet Reus.
●Reus Patina proposa el 21 de juny per a fer una sortida i així donar a conèixer els patins en
línia a Reus.
●El Club de Voleibol de Reus proposa el torneig de Sant Pere per a fer una jornada de
Voleibol.
●Irasshai proposa obrir els centres cívics de Reus els caps de setmana perquè hi ha gent jove
amb ganes de fer coses però falten espais.

Eix de reducció de danys i riscos
- Recuperació de la màquina DI-PI (Diversificació de Punts d’Intercanvi). Aquesta màquina
dispensadora de xeringues, preservatius i material higiènic, s’ha comprat i es col·locarà durant el
primer trimestre. La màquina ha arribat durant el mes de novembre però encara no ha estat col·locada.
- Recuperar l’Observatori sobre drogues. A partir del treball de la pròpia comissió es va decidir que
més que recuperar l’Observatori havíem de crear una xarxa d’observació on s’enfoquessin les diferents
visions dels participants i de la realitat del municipi. Això es fa a través de les diferents comissions.
- Contactar amb el Col·legi de Farmacèutics per millorar el tema de l'intercanvi de xeringues
(revisar els circuits, donar paquets més petits de xeringues, contenidors...). Parlar amb la
Delegada Farmacèutica de Tarragona.
Des del Server d’Addiccions i Salut Mental (HSUJR) es manté relació periòdica per revisar els casos de
Programa de metadona a Farmàcies i gestió d’incidències i suport al PIX. També es va assisitir a
principis el 2019 a la jornada de presentació del Pla funcional de les farmàcies amb PIX.
- Realització de formació en reducció de danys i riscos en espais de festa. S’ha mantingut les
formacions iniciades l’any anterior amb el personal de seguretat d’espais com Barraques i també amb
els dispensadors de barres.
- Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX). Es realitza a través de la contractació d’ARSU ( Associació
Reus Som Útils).
PROJECTE DIPI 2019
1er trimestre
XERINGUES REPARTIDES EN MÀQUINA: 812
TOTAL DE XERINGUES REPARTIDES: 812
XERINGUES RECOLLIDES EN LA MÀQUINA: 360
XERINGUES RECOLLIDES EN RECOLLIDA VIA PÚBLICA: 1138
TOTAL DE XERINGUES RECOLLIDES: 1498
2on trimestre
XERINGUES REPARTIDES EN MÀQUINA: 1112
TOTAL DE XERINGUES REPARTIDES: 1112
XERINGUES RECOLLIDES EN LA MÀQUINA: 190

XERINGUES RECOLLIDES EN RECOLLIDA VIA PÚBLICA: 958
TOTAL DE XERINGUES RECOLLIDES: 1148

3er trimestre
XERINGUES REPARTIDES EN MÀQUINA: 996
TOTAL DE XERINGUES REPARTIDES: 996
XERINGUES RECOLLIDES EN LA MÀQUINA: 310
XERINGUES RECOLLIDES EN RECOLLIDA VIA PÚBLICA: 1318
TOTAL DE XERINGUES RECOLLIDES: 1628
4rt trimestre
XERINGUES REPARTIDES EN MÀQUINA: 860
TOTAL DE XERINGUES REPARTIDES: 860
XERINGUES RECOLLIDES EN LA MÀQUINA: 276
XERINGUES RECOLLIDES EN RECOLLIDA VIA PÚBLICA: 1120
TOTAL DE XERINGUES RECOLLIDES: 1396
TOTAL REPARTIDES: 3780
TOTAL RECUPERADES: 5670
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Tot seguit es detallen les dades
que 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.

Visibilitat i projecció

La visibilitat pública és a través de pàgina web d’ARSU i d’algunes entrevistes d’ella a la

premsa. Com sabem aquest tema en alguns sectors de l apoblació segueix generant impactes
negatius i cal vetllar la seva difusió mirant d’aconseguir una major sensibilització i respecte per
les persones involucrades en aquesta problemàtica.
VALORACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA
De forma general, cal destacar en línies generals.
- Una alta participació en les 3 comissions de treball del Pla sobre Drogues. Hi ha hagut una participació
mitjana de 25 participants.
- Pel que fa a la prevenció comunitària s’han impulsat uns processos de participació amb diferents
entitats lligades als joves, oferint durant uns dies activitats gratuïtes. Aquest procés es vol mantenir i
ampliar ( tant a nivell de dies com d’entitats implicades) durant l’any 2020.
Es preveu una prevenció molt més integral, que compti amb molts més agents socials.
- Per a portar a terme un treball comunitari acurat i eficient s’ha desenvolupat un treball d’anàlisi previ i
interdisciplinari. Per al proper any, es posar en relleu la cerca de líders naturals per tal de promoure i
impulsar xarxes de treball i processos de participació.
- Pel que fa al sistema educatiu, és necessari promoure una major implicació per la seva part i
autonomia. Tanmateix, des del servei s’impulsaran accions d’acompanyament i formatives. El centre
educatiu ha de desenvolupar plans específics de prevenció on hi hagi una intervenció en el marc
educatiu però també amb les famílies, altres professionals i la comunitat.
Jaume Funes: 'Una bona escola està oberta a l'entrada d'altres professionals i surt fora a treballar amb
altres professionals. [...] Perquè l'escola considera els aspectes socials una part més del conglomerat
educatiu de la seva acció. '
Per acabar, remarcar que, tot i el treball realitzat i les propostes que hi ha per a continuar i millorar la
prevenció, es continua valorant la necessitat de potenciar més recursos econòmics i humans, sobretot
per al treball comunitari i espais de festa.

