
Memòria 2020

Prevenció sobre drogues 2020

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.
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Assignació pressupostària

Pressupost inicial: 33.700 €

Pressupost consumit: 25.187 €

%index de consum de recursos 76%

Accions realitzades any

Gestió i planificació

Pla Municipal sobre Drogues

Coincidint amb la finalització del Pla Municipal sobre drogues de Reus 2016-
2020, s’encarrega un diagnòstic del fenomen de consum de drogues a Reus a la 
Fundació Episteme, grup de recerca, intervenció i avaluació. 
Tot i que es pot veure l’informe detallat, tot seguit s’exposen algunes de les 
conclusions més rellevants:

• Cal reforçar o plantejar intervencions amb perspectiva de gènere, degut a 
la progressiva incorporació de les noies (més joves) als consums de riscs 
tradicionalment masculins.

• Es recomana intensificar accions d’apropament a consumidors en actiu, 
campanyes de sensibilització i millora de l’accessibilitat al tractament de 
manera normalitzada (no estigma). 

• Promoure espais d’anàlisi de substàncies com a estratègia 
preventiva/educativa i d’apropament a serveis especialitzats.

• Augmentar les respostes de caràcter socioeducatiu davant la resposta 
sancionadora administrativa a majors de 18 anys. Establir estratègies de 
treball amb agents socials com poden ser, Forces de l’Ordre, Clubs de 
Cànnabis, Serveis d’informació juvenil i Serveis especialitzats.

• Es recomana monitoritzar el consum tipus de fàrmacs de tipus 
hipnosedants i posar especial atenció a la variable de gènere i a la 
població més jove.

• Intensificar el treball amb perspectiva de gènere, degut a la progressiva 
incorporació de les noies (més joves). Promoure campanyes de 
sensibilització i informació relacionades amb aquest tipus de substàncies.

• Mantenir, reforçar i continuar desenvolupant les estratègies de Reducció 
de Danys i Riscos.
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• Promoure espais de diàleg regulars amb la comunitat (policia, plans locals, 
veïnatge...) per tal d'evitar conflictes i millorar la seguretat de les persones que 
usen drogues i la comunitat. 

Col·laboracions

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

Col·laboracions Reunions i resultats Millores a aconseguir i propostes per 

al 2021

Grup de treball 
menors i joves 
SPOTT 
Barcelona.

4 reunions:
• 23 de febrer presencial
• Les altres 3: 23 d’abril/18 de 

juny/17 de setembre/12 
novembre) de forma 
online.

A partir de dades obtingudes l’any 
anterior es fa un estudi sobre 
patologia dual en joves i, per part 
dels psiquiatres, ho presenten al 
Congrés de Patologia Dual de 
Sevilla.

- Mantenir els espais de trobada.
- Revisar la forma de recollir les dades 
dels joves atesos amb problemes 
associats de consums o altres 
addiccions.
- Tema MENES, mirar si cal fer un 
protocol. 
- Buscar idees d’investigació.
- Proposta de fer alguna cosa a nivell 
clínic. Idees:
         - pantalles
         - consums-COVID
         - consum lligat a confinament, post 
(si funciona, què funciona...)
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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).

3 reunions online:
• 2 de juny, 22 de juliol i 18 

de novembre.

Temes tractats: 
• Com actuar en Prevenció 

en temps de covid19. 
Intercanvi d'experiències 
entre tècniques i tècnics 
per tal d'obrir un espai de 
debat i compartir eines per 
afrontar els reptes del dia a 
dia.

• Accions preventives que es 
puguin realitzar en propers 
activitats de l'estiu.

• Com encarar les 
intervencions educatives el 
proper curs escolar? 

• Resultats de la reunió de  la 
Comissió 
interdepartamental 
orgànica  de la Subdirecció 
General de 
Drogodependències. En ella 
es va fer una presentació 
de la situació actual de les 
addiccions a Catalunya i es 
va presentar i aprovar el 
nou Pla de drogues i 
addiccions 
comportamentals 2019-
2023. Aquest document es 
pot consultar a: 
http://drogues.gencat.cat/c
a/canalsocults/pla-drogues.

• Creació de la Comissió 
Bilateral Xarxa Perifèrics i 
Subdirecció General de 
Drogodependències de la 
generalitat.

- Mantenir els espais de trobada.
- Constituir un grup motor que orienti i 
consensuï les prioritats de l'acció amb la 
coordinació de la SGD.
- Decidir entre les professionals del 
Grup motor quins indicadors es 
recolliran inicialment per anar ampliant 
el nombre d'indicadors, si escau.
- La SGD aportarà un professional que 
s'encarregarà de donar suport la gestió 
del SIPD.
- Iniciar un treball sobre els indicadors.

Coordinacions 
amb Fiscalia de 
Menors.

Derivació d’ un menor, de 16 anys, 
com a proposta de mesura del 
jutge.

Mantenir el treball que es fa i com a 
millora establir pautes concretes 
d'actuació.
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Coordinacions 
establertes amb 
docents de Grau 
de Pedagogia i 
d’Educació 
Social.

3 reunions: 1 presencial i 2 online.
Pel tema de la COVID no s’ha pogut 
ampliar l’oferta dels APS al Grau de 
Pedagogia.

Cal esperar que millori la situació de la 
pandèmia per establir noves 
coordinacions.

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

6 reunions: 1 presencial (27 de 
gener) i 5 online.

- Realització d’un díptic sobre 
hipnosedants per repartir a les 
farmàcies.
- Recull de consells de salut 
relacionats amb el lema d’aquest 
any per emetre per Instagram del 
COFT.
- Resultats visualitzacions: 
   Twitter
   Impressions (vist el tweet): 3851
   Visualitzacions: 623
   M'agrada: 34
   Retweet: 25
   Interaccions totals: 136

   Facebook
   Avast (han vist el post): 5648
   Clics en publicació: 298
   Interaccions (m'agrada, 
compartit, comentaris): 267

   Instagram
   Avast (han vist el post): 2014
   Visualtizacions: 1036
   Comentaris: 5
   M'agrada: 156
   Compartis: 31

- Mantenir aquesta col·laboració i fer-
nos visible en aquesta participació.
- Formació als professionals sanitaris 
sobre alternatives als hipnosedants.
- Realitzar una infografia sobre actius en 
Salut, la seva descripció i 
hipnodsedants.
- Seguir treballant amb els continguts 
de fitoteràpia, complements 
alimentaris, medicaments a base de 
plantes medicinals, medicaments 
publicitaris, aromateràpia, gestió 
emocional, tècniques de relaxació.
- Dia Mundial de la Son (12 març 2021).

Coordinació amb 
infermeres del 
Programa SALUT 
i ESCOLA

Es va realitzar 3 reunions amb 
infermeres del programa per 
treballar conjuntament amb 3 
joves que presentaven problemes 
d’ús de substàncies.

Seguir treballant a nivell individual i 
tècnic però establir un treball més 
coordinat amb el grup motor del 
programa.

Eix de prevenció
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Formació

Pel tema de la COVID-19, els centres educatius de Reus van decidir no fer tallers 
presencials a l’aula. Tot seguit es presenten uns tallers que es van fer abans de 
la pandèmia i alternatives a les activitats fins ara realitzades:

Tallers/xerrada Curs Nombre 

alumnes 

participants

Nombre 

centres

Nombre 

tallers

OBSERVACIONS

Exposició interactiva 
“La Marxa dels 
Tòpics”

4t ESO No s’ha 
realitzat per 
la COVID-19.

En aquests moments 
s’està digitalitzant el 
material per a fer-ho 
sense entrar a l’aula.

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

1r ESO 
del St. 
Josep
1r ESO 
de l’ARCE

1r, 2n i 
3r d’IFE 
de 
l’Institut 
Domène
ch i 
Montane
r

166 3 7 Només es va poder 
fer els tallers 
previstos al gener i 
febrer, a la resta de 
centres, tot i ser una 
activitat que té molta 
acollida, no s’ha pogut 
fer per la pandèmia ni 
s’ha pogut deixar el 
material ja que 
requereix ser 
manipulat i compartit.

PREDES (Prevenció 
drogues Educació 
Secundària)

De 1r a 
4t d'ESO

220 2 6
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Tallers conferència - Cicles 
Formatiu
s (Mare 
Molas)

- Sant 
Josep 
(4rt 
d’ESO)

- Curs 
Agents 
de Salut 
14 a 18 
anys)

- APS 
Grau 
d'Educac
ió Social 
de la 
URV

46

41

18 (9noies
/9nois)

39

4 2

2

2

12

Activitats realitzats 
abans de la 
pandèmia.

Es va fer presencial 
del 20 al 24 de juny, 
amb totes les 
mesures preventives 
a La Palma.

Totes les sessions van 
ser online utilitzant la 
plataforma de la URV.

Exposició Més o 
Menys

 2n 
d’ESO
(només 
es va 
poder 
fer a 
l’Arce i al 
Gabriel 
Ferrater)

83 2 3 En aquests moments 
s’està digitalitzant el 
material per a fer-ho 
sense entrar a l’aula.

Xkptes (programa de 
prevenció del 
cànnabis) de la 
Fundació Viure i 
Conviure de l’Obra 
Social de Caixa 
Catalunya

3r ESO 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, però 
per la situació que 
han viscut no l’han 
fet.
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Taller afectivitat i 
joves.

Alguns centres 
educatius han 
comentat que han 
utilitzat algunes 
tècniques que tenien 
d’edicions anteriors 
per adaptar-les i fer-
les servir en la 
situació de pandèmia 
viscuda.

Curts
Activitat que es fa 
amb Servei 
d’Addiccions i Salut 
Mental de l’HUSJ, 
joventut de 
l’Ajuntament de 
Reus i FEC.

Alumnes 
de 3r i 
4rt d’ESO 
i CFGM

No s’ha 
realitzat per 
la COVID-19

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

No s’ha 
realitzat per 
la COVID-19

Estava prevista però 
per les mesures 
sanitàries i la 
problemàtica dels 
usuaris no es va 
poder fer ni 
presencial ni online.

Taller a un grup de 
joves del CRAE 
(Centre Residencial 
d’Acció Educativa) 
Codina

6 6 Aquest taller els 
dijous a la tarda es 
feia en un centre cívic 
i per la pandèmia es 
va haver de 
suspendre.

TOTAL 619 11 40
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Altres activitats:

ACTIVITAT Nombre 

participants

Nombre 

sessions

RESULTATS en general

Reunions amb els 

equips directius 

dels instituts de 

Reus.

12 centres (8 
públics/
4 concertats)
27 docents

1 per centre.
Es va iniciar el 
12 de juny fins 
el 30 de juliol.

En general, agraeixen aquesta 
trobada online i manifesten 
haver-se trobat molt 
abandonats per Ensenyament 
davant una situació molt 
excepcional. 
Demanen l’aplicació de mesures 
diferents i voler continuar amb 
l'educació de la salut dels 
alumnes, adaptat a la nova 
situació i utilitzant altres 
metodologies. 

9



APS,

Grau d’Educació 

Social de la URV.

39 alumnes
1 professora 
de la URV (Dra. 
Carmen 
Ponce)

8 amb els 
alumnes
4 alumnes i 
professora
7 amb la 
professora 

Amb alumnes d’APS d’anys 
anteriors es realitzava l’activitat 
de La Marxa dels Tòpics als 
centres educatius de Reus. 
Degut a la situació d’aquest any 
es va replantejar l’activitat i, de 
forma online, es van crear 7 
grups de treball. 4 d’ells 
coordinats per la responsable 
del programa de salut sexual 
(Sonsoles) i 3 per la tècnica de 
prevenció sobre drogues 
(Xesca).

Els resultats han estat 
l’elaboració de 7 vídeos i 7 guies 
didàctiques que es 
promocionaran a través de 
l’EOS i es faran arribar a tots els 
instituts de Reus.
Els vídeos realitzats porten per 
títol:

Mites sobre sexualitat
LGTBI+
Mètodes anticonceptius
ITS
Sexting sense consentiment.
Addiccions.
Emocions. Amor romàntic

D’aquesta activitat cal ressaltar 
significativament els següents 
aspectes: 

• S’ha vinculat i adaptat 
les activitats d’APS a la 
nova situació provocada 
per la pandèmia.

• Els/les alumnes d’APS 
han tingut, tot i les 
restriccions, un paper 
rellevant en la 
planificació, reflexió i 
desenvolupament  del 
projecte.

• S’ha mantingut la idea 
d’implicar altres agents 
de la comunitat.

• Ha estat un projecte col·
lectiu on tothom ha 
generat esforços per 
solventar les dificultats 
generades per la 
pandèmia i el 
confinament.
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Retorn resultats de 

les enquestes 

PLANET.

15 centres dels 
16 que van fer 
l’enquesta 
(L’Institut 
Gaudí no va 
rebre informe 
perquè només 
13 alumnes 
van contestar 
l’enquesta i, 
per raons de 
confidencialita
t, per sota dels 
20 
qüestionaris 
no s’emeten 
informes).
Es va fer 
durant els 
mesos de 
novembre i 
desembre de 
forma online, 
tot i que 
estava previst 
per a finals de 
febrer.

De forma resumida, els trets 
més rellevants a destacar són 
els següents:
- Consum d’hipnosedants 
rellevant en tots els centres.
- 23’5% dels/les alumnes 
manifesten sentir-se 
nerviosos/es la setmana 
anterior a la realització de 
l’enquesta.
- 31’7% dels alumnes està 
avorrit dels estudis, però per 
contra, un 79’2% dels alumnes 
es senten segurs a l’institut.
- Consum d’alcohol més elevat 
en noies (46’5%) que nois 
(39’5%). Demostra una 
equiparació progressiva de les 
dones als hàbits de consum 
masculins, sense tenir en 
compte la diferent vulnerabilitat 
física i de tolerància de les 
dones respecte als homes. 

El 20% dels centres comenten 
que els resultats no els 
sorprenen i que ja havien 
detectat consums de 
substàncies en els seus 
alumnes.

El 20% dels centres comenten 
que els resulta molt difícil 
implicar a les famílies dels 
alumnes en la vida escolar del 
centre i que intenten fer tot el 
que poden per promocionar la 
salut.
A més, el 26’6% dels 
professors/es esmenten que 
estan saturats/es, 
sobrepassats/es i també es 
senten abandonats/es.
La situació que s’està vivint no 
ajuda, però tot i això, la gran 
majoria volen seguir 
desenvolupant projectes i 
treballant per a promocionar la 
salut al centre. 

Pel que fa al projecte de Centres 
Educatius Promotors de la Salut, 
la majoria de centres es troben 
disposats a realitzar un projecte 
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Prestatgeries 

Psicoactives

75 1 De totes les sessions 
programades només es va 
poder fer 1, la del 27 de febrer: 
“Espais de protecció per a 
dones consumidores. Innovació 
i nous enfocaments de gènere 
en clau sociocomunitària”.

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 2020 s’han fet visites abans de la pandèmia de forma presencial, 
durant el confinament mitjançant el telèfon i després del confinament en espais 
a l’aire lliure o grans dins del Casal de Joves.
El nombre total d’atencions ha estat  fet un seguiment personalitzat en 
atencions individualitzades a 26 persones i les seves famílies.

Nombre total 

de visites

Distribució

per substàncies

Distribució per 

edats i sexes

Derivats per …

88 

(25 presencials/ 
63 telefòniques)

-22 sobre consums 
de marihuana i 

haixix

- 2 sobre addiccions 
a les pantalles/mòbil

- 2 sobre alcohol i 
cànnabis

-14 anys: 5
(4 nois, 1 noia)
-15 anys: 6 (3 noies, 3 
nois)
-16 anys: 8(6 nois, 2 
noies)
-17 anys: 2(1 noia, 1 
noi)
-18 anys: 1(noi)

-16 anys: 1(noi)
-17 anys: 1(1 noi)

-16 anys: 1(noi)
-17 anys: 1(1 noi)

-Integradora social de l’IES: 1
-Prevenció drogo Tarragona: 
2

-Servei Addiccions i Salut 
Mental Reus: 6
-Famílies: 5
-Serveis Socials de 
l’Ajuntament: 4
-Salut i Escola:2
- CRAE: 5
- Servei d'Itineraris de 
Protecció Individualitzats 
(MENES): 1
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Visites a 

famílies/referent

s

Tipus de demanda Visita realitzada

Nombre 
persones 
ateses

Nombre 
de 
visites

- 10 per cànnabis
- 2 per addiccions a les 
pantalles/mòbil
- 2 cànnabis i alcohol

Presencial 
abans del 
confinament

Per 
telèfon/online

Presencial en 
espais oberts 
després del 
confinament

14 34 4 18 12

Assessorament acadèmic
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Aquest any no hi ha hagut demandes d’aquest tipus

Jornades

• Jornada PLANET YOUTH a Lleida el 11 de març per presentar resultats i 
accions del PLANET a Reus.

• “Actualització de les Intervencions en Joves. De la prevenció a la Reducció 
de Riscos” Del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’HUSJ de Reus. 11 de 
febrer.

• Jornada online sobre patrons tòxics de conductes familiars. 11 de 
juny.

• Salut Pública en temps de COVID. El cas de les addiccions. 5 de 
novembre.

• Educació emocional en la família. 14 de maig.
Comunitari

PLANET REUS

ACTIVITAT Nombre de participants Resultats

PLANET RAP online durant 
el confinament

17 Elaboració d’un vídeo i 
cançó.
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XARXA PLANET:
• Entitats (2reunions)

• Agents de Salut

• Fight the COVID

• PLANET 360 
(coordinació amb 
altres departaments 
municipals)      

     (4 reunions)

• PLANET YOUTH 
           (5 reunions) 

• NITS Q
(2 reunions)

8/10

7 menors de 18 anys

5 tallers amb 5 perfils de 
joves diferents 

8/10 

6/7 amb representants 
d’altres municipis adherits 
al PLANET (Tarragona, 
Lleida, Amposta, Reus), 
URV i Universitat de Lleida 
i la representant del 
Planet.

5

Programar activitats 
d’estiu prioritzant el 
treball comunitari amb les 
entitats.

Participació en les 
activitats del dia de la Sida 
i difusió de missatges de 
salut als centres 
educatius.

7 vídeos per una 
Campanya de 
sensibilització i de posar 
veu als joves per xarxes 
socials.

Presencial
Taller per parlar del COVID 
i la criminalització que s’ha 
fet als joves en quan als 
missatges de propagació 
de la COVID. Les joves van 
donar missatges clars i 
van ser molt dinàmiques 
responent a totes les 
propostes que feien els 
talleristes. Finalment es 
realitza un vídeo per 
poder llençar a les xarxes.

Proposta d’elaborar 
programació conjunta 
d’activitats d’estiu i 
plataforma/cercador 
unificat per a totes les 
activitats. 

Compartir resultats de les 
enquestes.
Planificació treball amb 
famílies.
Document de seguiment 
online per tal de poder 
anar avaluant tot el procés 
del treball comunitari

El que es volia iniciar amb 
els agents implicats en 
l’oci nocturn es va 

16



PLANET REUS – ESTIU 2020

El programa PLANET REUS, és un programa transversal que es lidera des de 
Salut i Joventut i del que formen part les regidories d’Esports, Benestar, 
Participació i Educació de l'Ajuntament de Reus i una xarxa d’entitats de la ciutat. 
L’objectiu és promoure hàbits i conductes saludables a través del treball en 
espais d’oci i lleure per tal d’oferir una oferta saludable i de qualitat per als joves.

Durant el 2020 s’ha programat una àmplia oferta d’activitats d’oci i lleure 
saludable per a joves de 12 a 20 anys amb la finalitat de poder gaudir d’activitats 
i de socialitzar amb altres joves. S’han ofert més de 50 activitats de diferents 
temàtiques.

La pandèmia derivada del coronavirus ha causat que els joves no es puguin 
relacionar durant mesos. És per això que s’ha prioritzat oferir moltes activitats 
diferents i espaiades en el temps per a que tots els joves poguessin realitzar-les i 
trobar-se amb els seus iguals en un entorn segur. 

- S’ha duplicat l’oferta d’activitats en comparació a anys anteriors.
- S’ha ampliat el calendari d’activitats fins el 17 d’agost.
- S’han diversificat els espais on realitzar les activitats per arribar a tots/es 
els joves.
- L’oferta d’activitats ha estat gratuïta en gairebé totes les activitats per a 
facilitar l’accés a tots/es els joves.

Eix de reducció de danys i riscos
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- La màquina (Diversificació de Punts d’Intercanvi) ha estat funcionant durant tot 
l’any i també en moments de confinament  on es va substituir les 2 persones per 
1 per mantenir i supervisar el dispositiu.

- Com a resultat de dues baixes de dues oficines de farmàcia del PIX, es va 
decidir fer un grup de treball i reactivar el tema PIX farmàcies. Es proposa passar 
una enquesta a les farmàcies, fer formació, renovar els adhesius del PIX i fer 
reunions de seguiment.

- Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX). Es realitza a través de la contractació 
d’ARSU (Associació Reus Som Útils).

PROJECTE DIPI 2020

Total xeringues repartides DIPI:     3152
Total xeringues recuperades DIPI: 1559

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.
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Conclusions i propostes de futur

En línies generals, com a resultat de l’informe del diagnòstic sobre drogues a 
Reus i de l’enquesta PLANET, s’han posat en relleu una sèrie d’aspectes 
determinants, a nivell individual i relacional (família, grup d’amics, institut, espais 
de lleure), com a factors de protecció i de risc. En la variable sexe, també s’ha 
constatat una homogeneïtzació dels patrons de consum de les noies respecte 
als nois i un lleuger augment, en alguns centres, pel que fa a les prevalences de 
consum d’alcohol.

Una altra dada significativa, és la detecció d’una baixa tolerància a la frustració, i 
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que caldrà valorar com es desenvolupa en aquest nou moment de retallada 
d’activitats, relacions... per la pandèmia i el seu confinament, afegit a la 
precarietat de mitjans d’emancipació, de mercat laboral, etc.

A grans trets es pot destacar un treball en el marc escolar, servei 
d’assessorament i atenció a joves i famílies, accions de sensibilització, de 
reducció de danys i riscos, etc. Com a proposta de futur es valora una necessitat 
d’enfocament cap a un treball que promogui molt més la implicació comunitària, 
un impuls de nous recursos i serveis, una metodologia de treball impulsant la 
relació recursos i ciutadania, i el desenvolupament d’altres mecanismes de 
prevenció, formació, informació, assistència i inserció per tal de fer un treball 
molt més integral.

En el tema COVID i la seva relació amb les addiccions es valora de primera 
necessitat dotar a la ciutat d’un Observatori que ofereixi una visió ajustada de la 
realitat amb el tema addiccions i COVID. Segons l’informe de la Unió Europea 
sobre drogues del 2020, s’ha constatat un augment d’heroïna i cànnabis d’alta 
potència, així com un canvi en els mètodes de distribució i pautes de consum de 
substàncies psicoactives i d’altres addiccions. Es considera urgent dotar a la 
ciutat d’un estudi i seguiment d’aquesta situació per tal de fer una anàlisi de la 
situació i l’impacte en les diferents addiccions, possiblement agreujada per la 
crisi econòmica derivada de la pandèmia en els col·lectius més vulnerables.
Per aconseguir una prevenció que fomenti l’autonomia i la millora en els usos i 
dependències de substàncies o altres addiccions, cal generar un canvi social.
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