PLA MUNICIPAL SOBRE
DROGUES DE REUS
20212021-2025
Presentat per David Pere Martínez Oró (PhD). 30 de Juny de 2021

Breu
presentació
presentació
del procé
procés:

1. 2020 Diagnòstic del fenomen sobre
consum de drogues a Reus.
2. Avaluació, per part de l’equip tècnic
d’Episteme per objectius (basada en les
memòries de treball dels diferents actors,
serveis i dispositius implicats)

Breu
presentació
presentació
del procé
procés:

En segon terme es va facilitar l’accés a totes
dades resum d’avaluació a tots els age
implicats en el Pla Municipal sobre drogues
Reus 2016-2020, dels quals han contestat
persones de 15 entitats diferents:

HUSJR, Regidoria Salut Pública i Ciutadan
Regidoria de Joventut, Ajuntament de Re
INS Baix Camp, Universitat Rovira i Virg
Institut Salvador Vilaseca de Reus, Regido
d’Educació, A.R,S.U. (Associació Reus S
Útils), Centre d’acollida i activitats La Ille
Centre de Noves Oportunitats del Camp
Tarragona, Col·lectiu Farmàcies, Guàr
Urbana de Reus, CRAE Codina, Centre Educa
Francès (CFIR).

Breu
presentació
presentació
del procé
procés:

El dia 27 de maig a les 17h es va
desenvolupar per part d’Episteme
la devolució del diagnòstic als
diferents grups polítics del
consistori reusenc.
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algunes
millores
reestructuracions
amb
relació
l’anterior Pla, per tal d’afrontar els
anys i mig vinents amb la garantia d
tenir un full de ruta sòlida per a planifica
i executar totes les accions previstes.
Proposa

A continuació les principals qüestions a
destacar:

1. S’han reorganitzat i
simplificat els objectius i
els eixos, dotant-los de
més claredat i capacitat de
ser avaluats:

S’ha passat de 18 a 14 objectius
enerals. Aquesta reducció respon a la
ansformació de l’eix 4 del passat Pla.
xí com també s’ha reduït de: 44
bjectius específics a 38. Evitant
uplicitats i clarificant alguns aspectes
ue redundaven en accions similars.

2. S’ha passat de 18 a 14 objectius
generals. Aquesta reducció respon a
a transformació de l’eix 4 del
passat Pla. Així com també s’ha
eduït de: 44 objectius específics a
38. Evitant duplicitats i clarificant
alguns aspectes que redundaven en
accions similars.

S’ha passat de 18 a 14 objectius
nerals. Aquesta reducció respon
la transformació de l’eix 4 del
ssat Pla. Així com també s’ha
duït de: 44 objectius específics a
. Evitant duplicitats i clarificant
guns aspectes que redundaven
accions similars.

Metodologia

Les diferents formes d’intervenció/acció
destinades a millorar les condicions de vida de
la ciutadania han de partir de la realitat
canviant i de les diferents perspectives dels
actors implicats, construint dinàmiques
dialògiques entre la població i els tècnics
encarregats de dur a terme aquest Pla.

Metodologia

Per tal de facilitar eines que ens permetin
guiar
les
nostres
intervencions
emmarcades en el present Pla, presentem
aquí, a mode d’exemple, un llistat de
valors, indicadors i categories, amb les
quals haurem de treballar:

Indicadors
metodològics

Indicadors
metodològics

Indicadors
metodològics

Metodologia
El treball transversal i interdisciplinari de diferents serveis
municipals, coordinat en xarxa amb els altres dispositius de la
ciutat, amb la participació de diferents professionals i dels
diferents grups destinataris dels programes en la seva
definició, realització i avaluació, esdevindrà la principal línia
metodològica del present Pla.
L’equip tècnic del Pla ha d’esser capaç de dinamitzar la
participació i implicació dels diferents agents socials, teixit
associatiu i serveis a la comunitat, així com vetllar pel bon
funcionament relacional i funcional del mateix.

Estructura
tècnica

El Pla Municipal sobre Drogues de Reus ha de
estructurar-se en diferents nivells de decisió i
actuació els quals treballin de manera
coordinada, aquesta és una proposta, encara
que els equips tècnics del Pla podem
organitzar-se de la manera que creguin més
convenient. Aquesta és una de les qüestions
que no recollia el text del Pla anterior i que
calia esmenar:

El Pla Municipal sobre Drogues de Reus ha de estructurar-se en
diferents nivells de decisió i actuació els quals treballin de manera
coordinada:

Comissió tècnico/política
Càrrecs polítics i caps tècnics de l’Ajuntament. La Comissió presenta
el PMD al Ple Municipal, i marca el seu pla estratègic i les línies
ideològiques i programàtiques. Entre els seus objectius ha de donar
suport a l’equip de coordinació i tècnic del PMD.
Coordinació
Direcció tècnica i operativa. Vetlla per la gestió administrativa i
contractual del Pla, els convenis i contractes amb organitzacions no
lucratives i la despesa. Convocar reunions de coordinació tècnica amb
l’equip del Pla.
Equip tècnic
Professionals especialitzats en la prevenció sobre drogues i la
normalització social de persones drogodependents. Executa les
activitats programades i facilita el treball en xarxa per cobrir les
necessitats.
Espais participatius
Entitats i serveis de la comunitat que intervenen en l’àmbit de les
drogues o receptors de les accions del Pla. Cal recollir la seva opinió i
propostes al PMD, avaluar-lo i afavorir iniciatives de treball conjunt
des d’una perspectiva comunitària.

Equip tècnic i Espais
participatius. Dinàmiques i
eines.

A partir dels objectius del Pla, els membres
dels equips o equip tècnic han de poder
transformar els seus objectius en accions
concretes, les quals han d’anar dirigides a
col·lectius determinats.

Equip tècnic i Espais
participatius. Dinàmiques i
eines.

Tan les accions de l’eix de prevenció, l’eix de reducció de
danys i el de tractament i inclusió social, s’han de registrar
degudament en fitxes de registre.
El següent pas és el de l’avaluació. Aquesta serà de caràcter
continuat, és a dir, cal avaluar cada acció, tanmateix, al final
de cada any, les persones que formen part de l’equip tècnic
han d’elaborar informes d’acció i intervenció i posar-los en
comú.

Una bona eina de recollida de dades són les entrevistes i els
grups focals.
També convocar i/o propiciar reunions d’apropament i
informació abans i/o després de les intervencions
realitzades.
El mapeig o mapa relacional d’activitats, entitats,
institucions, grups i persones i els seus fluxos de relació.
Calendari de reunions anuals.

Seguiment i avaluació del Pla

L’avaluació és una activitat continuada durant tot
el procés que autoalimenta al mateix Pla amb
informacions que permeten el seu ajustament. En
un projecte d’aquestes característiques, l’avaluació
té una doble vessant: d’una banda, l’avaluació
referent als resultats dels diferents programes
intervencions, d’altra, l’avaluació referent al procés
de treball conjunt.

L’avaluació és entesa, en el marc de referència de
les perspectives participatives, com un mitjà
sistemàtic de treure partit de l’experiència
obtinguda i aprofitar els seus ensenyaments per
millorar les respostes possibles.

L’anàlisi del procés A aquest nivell, es tracta d’analitzar el desenvolupament de l’acció i de
comprendre com cada persona i col·lectiu realitza la seva comesa.
L’anàlisi dels resultats esperats. A través de l’avaluació dels objectius específics del projecte
es podran mesurar els biaixos entre el resultat obtingut i el resultat esperat. Per tant, per a
cada objectiu específic, cal disposar d’un conjunt d’indicadors que permetin observar si
aquest ha estat assolit o no i igualment les seves variacions en el temps.
La identificació de resultats no previstos. És difícil reduir una pràctica social als seus únics
efectes previstos. No s’ha de focalitzar l’atenció únicament sobre els resultats esperats sinó
estar atents per descobrir l’aparició de fenòmens imprevistos que es puguin manifestar.
això, és important tenir en compte aquests efectes al llarg de el procés, ja sigui integrant-los
en l’acció, eliminant-los o fins i tot, transformant la visió original del procés.
La valoració de l'impacte, És molt important posar en evidència com una acció pot modificar
els discursos, les pràctiques habituals en un camp específic, els conceptes del treball social,
etc. Aquest nivell de dilucidació permet tenir una visió més global que aquella lligada
solament als objectius de l’acció.
La comparació dels mitjans en relació als objectius. Para posar en marxa un acció, cal
mobilitzar recursos humans i financers i, a més, preveure la seva duració. Cost/efectivitat.
Avaluació contínua i participativa en el fenomen de les drogues. Ja hem assenyalat que
existeixen justificades raons per implementar dispositius orientats a avaluar els nostres
procediments considerant els múltiples nivells en què s’inscriu la nostra actuació.

Es realitzarà una avaluació contínua que permet
l’adaptació i modificació del Pla en cas que sigu
necessari i s’elaborarà un informe anual amb els
principals resultats.

Seguiment i avaluació del Pla

Per tal de fer el seguiment del Pla es realitzarà com a
mínim una reunió anual amb les persones, serveis
agents comunitaris implicats.

És pertinent que la calendarització del pla de
seguiment i d’avaluació es proposi en el marc de
l’equip tècnic, adaptant-se als temps i a les
necessitats de cada eix o objectiu.

Per dur a terme tot això, s’han de crear instàncies de
participació implantant un grup de seguiment del Pla

Seguiment i avaluació del Pla

Es realitzarà una avaluació contínua que permet
l’adaptació i modificació del Pla en cas que sigu
necessari i s’elaborarà un informe anual amb els
principals resultats.

Per tal de fer el seguiment del Pla es realitzarà com
a mínim una reunió anual amb les persones,
serveis i agents comunitaris implicats.

És pertinent que la calendarització del pla de
seguiment i d’avaluació es proposi en el marc de
l’equip tècnic, adaptant-se als temps i a les
necessitats de cada eix o objectiu.

Per posar punt i final i per tal de facilitar la tasca de planificació i
avaluació dels diferents programes i accions del Pla proposem la
utilització i desenvolupament dels següents documents, els quals basats
en l’evidència científica, pretenen donar pautes i recomanacions als i les
professionals de la intervenció en prevenció, promoció de la salut pel que
fa al fenomen del consum de drogues:
1. L’Observatori Europeu sobre Drogues i Toxicomanies (OEDT) va
publicar la guia Guidelines for the evaluation of drug prevention,que
ofereix exemples útils sobre com planificar i reportar els diferents
aspectes de l’avaluació. El document es pot trobar a:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention_updat
e

2. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, posarà a disposició: El
Sistema de Suport de Qualitat en Prevenció (SSQP). Un recurs de la Subdirecció General
drogodependències que estableix uns estàndards per assegurar la qualitat dels
programes i els materials de prevenció del consum de drogues.
El sistema permetrà la consulta en línia de:
• Les bases teòriques i l’evidència d’efectivitat que sustenten els programes i les
actuacions de prevenció.
• Les orientacions pràctiques necessàries per promoure la qualitat i la coherència
interna dels processos d’aplicació i avaluació de programes i actuacions en aquest
àmbit.
Mentrestant disposem de les següents guies:
• Guia de recomanacions per a la planificació de les intervencions en prevenció sobre
drogues
• Guia de recomanacions metodològiques i de continguts de les intervencions en
prevenció sobre drogues
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