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1. INTRODUCCIÓ 

El Pla local de drogues de Terrassa és un instrument per a l’anàlisi, la planificació, la pre-
venció i la intervenció del fenomen del consum de drogues a la ciutat. Té una vigència de
4 anys i contempla l’elaboració d’un Pla de treball biennal, el Pla d’acció, que prioritza les
accions a realitzar al llarg dels dos anys de cada bienni en el marc del Pla. El desenvolupa-
ment de les actuacions del Pla es realitza amb els recursos propis de cadascuna de les ad-
ministracions, en tats i associacions implicades. La Comissió Permanent, òrgan clau del
qual es dota el Pla local de drogues en el seu funcionament, garanteix tant l’elaboració
com la implementació del Pla. Està formada per representants tècnics municipals de di-
versos serveis (Salut, Joventut, Esports, Serveis Socials, Cultura, Educació, Policia munici-
pal i Polí ques de gènere) i representats de les en tats i associacions locals que treballen
en l’àmbit de les drogodependències, específicament AIDE, ALBA i el CAS (Centre d’Aten-
ció i Seguiment de les drogodependències de Mútua Terrassa). El Grup Motor del Pla lo-
cal de drogues, que realitza la primera priorització i valoració de les accions, està cons -
tuït pel servei de Salut i per les en tats i serveis locals AIDE, ALBA i el CAS. El servei de Sa-
lut, en col·laboració amb aquest Grup Motor, elabora la primera proposta del Pla d’acció,
que es consensua i s’enriqueix amb la Comissió Permanent. Aquesta comissió es reuneix
en dues ocasions durant l’any. 

El Pla local de drogues 2017-2020 es va aprovar el juliol de 2017 i el primer Pla de treball
biennal és el Pla d’acció 2017-2018. Aquest Pla d’acció s’estructura en 5 línies de treball o
accions prioritàries en l’àmbit de la prevenció, i dins cadascuna d’elles es desenvolupen
diverses actuacions. La priorització i el desenvolupament de les accions es realitza segons
criteris  d’oportunitat  i  viabilitat.  La implementació  de les  accions  d’aquest  primer Pla
d’acció s’ha realitzat majoritàriament dins l’any 2018. En aquest document es presenta la
memòria tècnica del Pla local de drogues 2018 i s’avaluen individualment les actuacions
realitzades, corresponents al Pla d’acció 2017-2018, amb una fitxa per a cadascuna se-
gons el model previst de fitxa d’avaluació. 

Totes les actuacions segueixen els principis rectors generals del Pla local de drogues i un
o més d’un dels eixos i els àmbits de treball vigents: 
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Eixos de treball
Reducció de l’oferta
Reducció de la demanda
Detecció precoç i orientació
Reducció de riscos
Reducció de danys
Inserció social i laboral 
Informació i coneixement

Àmbits de treball
Comunitari
Educa u 
Lleure i Oci
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2. MEMÒRIA TÈCNICA 2018 

Durant l’any 2018 s’ha treballat en les 5 accions prioritzades al Pla d’acció 2017-2018: 

1. Espai WEB del Pla local de drogues de Terrassa
2. Prevenció del consum d’alcohol 
3. Sistema tzació de l’oferta d’ac vitats preven ves als centres educa us 
4. Programa d’oci saludable alterna u al consum de drogues 
5. Millora del programa d’intercanvi de xeringues (PIX) 

Dins cadascuna d’aquestes accions es van dissenyar diverses actuacions específiques, un
total de 15 actuacions diferents. D’aquestes actuacions previstes inicialment se n’han
desenvolupat 10 de forma completa i 3 de forma parcial, mentre que 2 actuacions no
s’han iniciat per manca d’oportunitat o de viabilitat. En total s’ha realitzat el 75% de les
actuacions previstes. El Pla local de drogues no disposa de pressupost específic i les ac-
tuacions s’executen amb els recursos propis dels serveis i les en tats que l’integren. 

L’avaluació de cadascuna de les actuacions realitzades es presenta en una fitxa que re-
cull: nom de l’actuació, acció a la qual pertany, eix de treball i àmbit de treball correspo-
nents, serveis i en tats implicades, objec us general i específics, població des natària,
ac vitats realitzades, temporització (del disseny i de l’execució), recursos u litzats (re-
cursos humans i equipaments), metodologia (agents par cipants i coordinació), avalua-
ció amb el detall dels indicadors recollits, i difusió i comunicació. Les fitxes detallen 2 ac-
tuacions de l’acció 1 (Espai WEB), 3 actuacions de l’acció 2 (Prevenció del consum d’al-
cohol),  1 actuació de l’acció 3 (Sistema tzació de l’oferta d’ac vitats  preven ves als
centres educa us), 3 actuacions de l’acció 4 (Programa d’oci saludable alterna u al con-
sum de drogues) i 1 actuació de l’acció 5 (Millora del PIX). En total són 9 fitxes correspo-
nents a 10 actuacions completades, donat que dues d’elles estan incloses a la mateixa
fitxa. Les actuacions iniciades però no completades es traslladen al Pla d’acció del pro-
per bienni 2019-2020. Al final es mostra una taula resum amb les accions prioritzades i
la realització de les actuacions. 

A més, a la ciutat de Terrassa es realitzen altres actuacions en prevenció de les drogode-
pendències, de forma con nuada o de forma puntual, per part dels serveis i les en tats
que formen part del Pla de drogues. Aquestes actuacions, si bé no estan incloses en cap
de les línies d’acció prioritzades al Pla d’acció vigent, es detallen de forma individualitza-
da amb una fitxa breu per a cadascuna, en un segon apartat d’aquesta memòria. 

Al final del document s’inclou un apartat d’Annexes amb una mostra de material gràfic:
material de difusió específic o bé fotografies de les ac vitats, corresponent a les actua-
cions realitzades. 

5



Coordinació 

Durant l’any 2018 s’han dut a terme dues reunions i una sessió de treball del Grup Mo-
tor del Pla de drogues per tal de prioritzar, dissenyar, fer el seguiment i valorar les acci-
ons i les diverses actuacions. La figura coordinadora del Grup Motor depèn del servei de
Salut. 

La Comissió Permanent del Pla s’ha reunit en dues ocasions: una per a la seva cons tu-
ció i l’aprovació del Pla d’acció (abril de 2018) i una per a fer-ne el seguiment i l’avalua-
ció (desembre de 2018).

A part s’han realitzat reunions de coordinació dins cadascun dels programes específics,
així com reunions i contactes amb diversos serveis municipals, altres Ajuntaments i ad-
ministracions supramunicipals (Diputació de Barcelona, Subdirecció general de drogues
de la Generalitat de Catalunya, Plan Nacional sobre drogas del Ministeri de Sanitat). 
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Actuació 1 ELABORACIÓ,  POSADA  EN  MARXA  I  PRESENTACIÓ  DEL
WEB DEL PLA LOCAL DE DROGUES 

Acció 1 ESPAI WEB DEL PLA LOCAL DE DROGUES DE TERRASSA

Eix de treball  Informació i Coneixement

Àmbit de treball  Comunitari

Serveis i en tats  Servei de Salut, AIDE, ALBA, CAS

Objec u general  Disposar d’un espai virtual específic del Pla local de drogues
per a millorar el coneixement i la comunicació 

Objec us específics -Oferir informació sobre drogodependències i recursos lo-
cals existents 
-Millorar del coneixement del Pla de drogues per part de la
població general 
-Facilitar la comunicació i el treball en xarxa entre professi-
onals 

Des nataris Tota la ciutadania. Professionals de salut, educació, joven-
tut, serveis socials i altres agents 

Ac vitats -Elaboració de l’estructura i els con nguts de l’espai WEB
propi del Pla local de drogues de Terrassa (2017) 
-Posada en marxa del WEB i presentació pública a la 1a Jor-
nada del Pla local de drogues (2018) 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Equip tècnic de Salut, professionals d’ AIDE, 
ALBA, CAS, empresa de comunicació 
Equipaments municipals 

Metodologia Agents

Coordinació 

Professionals d’en tats i serveis del Pla de dro-
gues. Tècnics empresa de comunicació 
Sessions de formació específica professionals 
del Pla: 3 
Reunions de coordinació: 2 

Avaluació Indicadors -WEB del Pla local de drogues elaborada, enge-
gada i presentada a la 1a Jornada pública del 
Pla (27.04.2018) 
-Apartats: informació sobre drogues per a di-
versos col·lec us, recursos locals i bús a de 
par cipació

Comunicació Difusió del WEB a WEBs i xarxes municipals i de les en tats     
ANNEX 1
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Actuació 2 DINAMITZACIÓ I MANTENIMENT DEL  WEB DEL PLA LOCAL
DE DROGUES 

Acció 1 ESPAI WEB DEL PLA LOCAL DE DROGUES DE TERRASSA

Eix de treball  Informació i Coneixement

Àmbit de treball  Comunitari

Serveis i en tats  Servei de Salut, AIDE, ALBA, CAS

Objec u general  Disposar d’un espai WEB específic del Pla local de drogues
amb informació actualitzada d’interès general 

Objec us específics -Oferir informació actualitzada sobre drogodependències i
recursos locals existents 
-Millorar del coneixement del Pla de drogues per part de la
població general 
-Recollir les consultes a la bús a de par cipació ciutadana

Des nataris Tota la ciutadania. Professionals de salut, educació, joven-
tut, serveis socials i agents interessats  

Ac vitats -Publicació  d’ar cles,  no cies  d’actualitat  i  ac vitats  dels
serveis i les en tats locals al WEB 
-Registre del número de visites al WEB i del número de con-
sultes a la bús a de par cipació ciutadana 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Equip tècnic de Salut, professionals d’ AIDE, 
ALBA, CAS, empresa de comunicació 
Canals telemà cs 

Metodologia Agents

Coordinació 

Professionals d’en tats i serveis del Pla de dro-
gues. Tècnics empresa de comunicació
Reunions de coordinació: 2

Avaluació Indicadors - Número d’ar cles, no cies i ac vitats publi-
cades al WEB: 21 
- Número de visites al WEB: 654 
- Número de consultes a la bús a de par cipa-
ció ciutadana: 1 

Comunicació Difusió de les no cies i ac vitats a WEBs i xarxes dels serveis i 
les en tats                                                                                    AN-
NEX 2
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Actuació 3 ORGANITZACIÓ D’UNA JORNADA PÚBLICA TEMÀTICA SO-
BRE L’ALCOHOL PER A PROMOURE EL DEBAT SOCIAL 

Acció 2 PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL 

Eixos de treball  Reducció de la demanda. Reducció de riscos

Àmbits de treball  Comunitari. Oci i lleure 

Serveis i en tats  Servei de Salut, AIDE, ALBA, CAS, Alcohòlics Anònims 

Objec u general  Prevenir el consum abusiu d’alcohol i els riscos associats a
la població general i a col·lec us específics

Objec us específics - Generar debat social sobre l’abordatge dels consums d’al-
cohol 
- Sensibilitzar la ciutadania i els professionals sobre els pro-
blemes associats al consum d’alcohol 

Des nataris Professionals  (salut,  joventut,  educació,  serveis  socials)  i
tota la ciutadania 

Ac vitats - Organització de la 1a Jornada pública del Pla local de dro-
gues, confecció del programa i selecció de ponents 
- Difusió de la Jornada i recollida d’inscripcions 
- Jornada “Alcohol: droga legal, debat social” realitzada el
27.04.2018, registre d’assistència, qües onari de sa sfacció

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Equip tècnic del servei de Salut, del CAS i de les
en tats AIDE, ALBA i Alcohòlics Anònims 
Vapor Universitari 
Equipaments municipals 

Metodologia Agents

Coordinació 

Professionals de l’àmbit sanitari, social, comu-
nicació audiovisual i cossos de seguretat 
Reunions de coordinació: 5 

Avaluació Indicadors - Número de ponents diferents: 11 (3 dones i 8
homes) en 5 ponències i una taula rodona 
- Número de persones assistents: 146 (112 do-
nes i 34 homes) 
- Grau de sa sfacció: 87,5% bona o molt bona 
- Número de no cies als mitjans de comunica-
ció locals i comarcals: 4

Comunicació Edició del programa, difusió de la Jornada a través de WEBs i 
xarxes municipals i dels serveis i en tats del Pla de drogues 
Nota de premsa                                                                ANNEX 3
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Actuació 4 PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL I ELS RISCOS ASSO-
CIATS ENTRE LA POBLACIÓ JOVE A LA FESTA MAJOR 

Acció 2 PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL 

Eix de treball  Reducció de riscos 

Àmbit de treball  Oci i lleure 

Serveis i en tats  Servei de Salut, servei de Cultura, Consell de Joves, Policia
municipal

Objec u general  Prevenir el consum d’alcohol i els riscos associats entre la
població jove 

Objec us específics - Reduir la disponibilitat d’alcohol entre la població jove a
l’espai de la festa major 
- Minimitzar la venda d’alcohol a menors a les barres i els
establiments propers a l’espai de la festa major jove 

Des nataris Joves i personal de les barres i bo gues properes a la festa
major  

Ac vitats - Campanya de prevenció de la venda d’alcohol a menors
adreçada a les barres de l’espai de la festa major jove i a les
bo gues properes 
 - Anunci específic sobre el consum d’alcohol i els proble-
mes associats al programa de la festa major 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Tècnics/ques de Salut i Cultura, agents de la 
Policia local, empresa serveis socioeduca us
Parc de Vallparadís 
Carrers adjacents 

Metodologia Agents

Coordinació 

Educadors/es socials i agents de la Policia local

Reunions de coordinació: 4

Avaluació Indicadors - Número d’agents socials par cipants: 9
- Número de barres i bo gues iden ficades:    
31 (14 bo gues i 17 barres)
- Número de materials dissenyats i editats: 3 

Comunicació Edició de material específic “Jo no venc alcohol a menors” (car-
tells i adhesius) i difusió de la campanya a WEBs i xarxes socials 
municipals i d’en tats 
Anunci sobre consum responsable d’alcohol al programa de la 
festa major                                                                          ANNEX 4
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Actuació 5 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ ENTORN DEL DIA MUNDI-
AL I LA SETMANA SENSE ALCOHOL  

Acció 2 PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL 

Eixos de treball  Reducció de la demanda. Reducció de riscos  

Àmbits de treball  Comunitari. Oci i lleure 

Serveis i en tats  Servei de Salut, en tats AIDE i ALBA 

Objec u general  Prevenir el consum d’alcohol i els riscos associats a la pobla-
ció general  

Objec us específics -  Informar  i  sensibilitzar  sobre  els  problemes  relacionats
amb el consum abusiu d’alcohol   
- Reduir els riscos associats al consum d’alcohol  

Des nataris Ciutadania i professionals sanitaris   

Ac vitats - Programació de showcookings de begudes saludables sen-
se alcohol en espais comunitaris 
- Xerrada sobre “La Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF): una re-
alitat oculta” en diversos espais (sanitari i comunitari)
- Difusió de la càpsula sobre l’alcohol del projecte “Engan-
chados” als centres d’educació secundària 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Equip tècnic de Salut, associacions AIDE, ALBA i
associació AFASAF  
Casal Gent Gran Anna Murià, Pl Vella, Mercat 
de la Independència, CAP Nord, Bd6, ins tuts

Metodologia Agents

Coordinació 

Tallerista especialitzada
Presidenta de l’associació AFASAF 
Reunions de coordinació: 2

Avaluació Indicadors - Número de showcookings realitzats: 3 
- Número de xerrades realitzades: 2
- Número de persones par cipants: 225 
- Número d’espais comunitaris u litzats: 5
- Número de materials dissenyats i editats: 3
- Número de no cies als mitjans de comunica-
ció locals i comarcals: 3 

Comunicació Edició de material específic “Alcohol, com menys millor” i del 
programa de la campanya, difusió de la campanya a WEBs i xar-
xes socials municipals i d’en tats, difusió càpsula de vídeo 
Nota de premsa                                                                ANNEX 5  
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Actuació 6 ESPAI  DE  REFLEXIÓ  SOBRE  ACTIVITATS  PREVENTIVES
ADREÇADES ALS CENTRES EDUCATIUS   

Acció 3 SISTEMATITZACIÓ OFERTA D’ACTIVITATS PREVENTIVES 

Eixos de treball  Reducció de la demanda. Detecció precoç i orientació   

Àmbit de treball  Educa u  

Serveis i en tats  Servei de Salut, AIDE, ALBA, Alcohòlics Anònims, CAS

Objec u general  Sistema tzar l’oferta d’ac vitats preven ves adreçades als
centres educa us des dels serveis i les en tats   

Objec us específics Generar  una  revisió  crí ca  entorn  de  l’oferta  d’ac vitats
preven ves de cada servei i en tat    

Des nataris Comunitat educa va    

Ac vitats - Creació d’un grup de treball sobre ac vitats preven ves a
l’àmbit educa u 
- Revisió de les ac vitats que ofereix cadascun dels serveis i
de les en tats 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Servei de Salut, AIDE, ALBA, Alcohòlics anò-
nims i CAS   
Equipaments municipals 

Metodologia Agents

Coordinació 

Tècnica de Salut, professionals de les associaci-
ons i en tats 
Reunions de coordinació: 2

Avaluació Indicadors - Espai de reflexió creat  
- Ac vitats preven ves revisades 
- Proposta de creació de volum monogràfic i 
presentació als centres educa us 
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Actuació 7 i 8 DISSENY  I  EXECUCIÓ  D’UN  PROJECTE  D’OCI  SALUDABLE
ALTERNATIU POTENCIANT LES ACTIVITATS ESPORTIVES    

Acció 4 PROGRAMA D’OCI SALUDABLE ALTERNATIU AL CONSUM
DE DROGUES  

Eixos de treball  Reducció de la demanda. Detecció precoç i orientació. Re-
ducció de riscos  

Àmbit de treball  Oci i lleure 

Serveis i en tats  Serveis d’Esports, Joventut i Salut 

Objec u general  Prevenir i/o retardar l’edat d’inici als consums de drogues i
evitar els riscos associats entre la població jove 

Objec us específics - Fomentar l’adquisició d’es ls de vida saludables en joves 
- Reduir els riscos associats al consum de drogues 
- Enfor r la xarxa local que treballa amb joves a la ciutat

Des nataris Joves

Ac vitats - Disseny, programació i coordinació d’ac vitats espor ves,
culturals, forma ves i lúdiques en temps d’oci juvenil  
- Foment de les ac vitats espor ves dins el projecte d’oci
saludable alterna u 
- Registre de par cipants a les ac vitats 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Equips tècnics de Salut, Joventut i Esports   

Parcs i places, locals juvenils, equipaments es-
por us i altres equipaments municipals 

Metodologia Agents

Coordinació 

Educadors/es, monitors/es, talleristes, empre-
sa de serveis socioeduca us 
Reunions de coordinació: 9

Avaluació Indicadors - Projecte OhSí! 2018 programat i executat
- Número d’ac vitats diferents realitzades: 78 
(55 de Joventut, 14 de Salut i 9 d’Esports)
- Número de persones par cipants: 20.493 
(7.961 Esports, 4.826 Joventut, 7.706 Salut de 
les quals 6.400 de la festa major)
- Grau de sa sfacció par cipants en ac vitats 
seleccionades: bona o molt bona en un 90%

Comunicació Edició de material específic 
Difusió del projecte a WEBs i xarxes socials municipals i d’en -
tats                                                                          ANNEX 6  
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Actuació 9 REDUCCIÓ DE RISCOS A LA FESTA MAJOR JOVE    

Acció 4 PROGRAMA D’OCI  SALUDABLE ALTERNATIU AL CONSUM
DE DROGUES  

Eix de treball  Reducció de riscos  

Àmbit de treball  Oci i lleure 

Serveis i en tats  Servei de Salut  

Objec u general  Reduir els riscos associats als consums de drogues entre les
persones joves a l’espai de la festa major   

Objec us específics -  Informar  i  sensibilitzar  sobre  els  problemes  relacionats
amb el consum de drogues    
- Reduir els riscos associats als consums de drogues   

Des nataris Població jove    

Ac vitats -  Estand de reducció de riscos a l’espai  de la festa major
Jove les nits del 30 de juny i 1 de juliol de 2018
- Registre de persones ateses a l’estand i material distribuït
- Registre de controls d’alcoholèmia

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Servei de Salut    

Parc de Vallparadís 
Espais extrafesta  

Metodologia Agents

Coordinació 

Empresa de serveis socioeduca us  

Reunions de coordinació: 1

Avaluació Indicadors - Número de persones ateses a l’estand de re-
ducció de riscos en 2 nits consecu ves: 700 
- Número de materials diferents distribuïts: 15
- Número de controls d’alcoholèmia realitzats: 
24 (17 homes, 4 dones i 3 altres) 
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Actuació 10 AMPLIACIÓ I MILLORA DEL NÚMERO DE PUNTS D’INTER-
CANVI DEL PIX    

Acció 5 MILLORA DEL PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES

Eix de treball  Reducció de danys 

Àmbit de treball  Comunitari 

Serveis i en tats  Associació AIDE, CAS, servei de Salut   

Objec u general  Reduir els danys associats al consum de drogues entre els
usuaris de drogues per via parenteral 

Objec us específics - Augmentar i adequar el número de CAPs i farmàcies de la
ciutat que par cipen al PIX     
- Disminuir la presència de xeringues abandonades a la via
pública 

Des nataris Usuaris de drogues via parenteral i ciutadania     

Ac vitats - Promoció del PIX als CAPs i a les farmàcies de la ciutat 
- Creació d’un grup de treball per a registrar les incidències
per presència de xeringues a la via pública  

Temporització 2018                   

Disseny             
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Professionals de l’associació AIDE i dels serveis 
de Salut, Policia i Ges ó de l’Espai Públic (GEP)
Equipaments municipals, CAPs, farmàcies comu-
nitàries, via pública   

Metodologia Agents

Coordinació 

Educadors/es de l’associació AIDE, tècnics/ques 
de Salut, GEP i agents de Policia 
Reunions de coordinació del PIX: 5

Avaluació Indicadors - Número de xeringues dispensades als punts 
d’intercanvi del PIX: 19.485 (15.685 a CAPs, de 
les quals 14.435 CAP Nord, 3.800 a farmàcies)
- Número de persones usuàries ateses al servei 
d’educació sanitària del PIX: 182 homes i 35 do-
nes 
- Número de CAPs que par cipen al PIX: 3 de 7 
- Número de farmàcies comunitàries que par ci-
pen al PIX: 18 de 58 
- Grup de treball sobre registre d’incidències per 
recollida de xeringues a la via pública creat
- Proposta de redacció de protocol i mapa d’inci-
dències per xeringues a la via pública 
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     TAULA RESUM MEMÒRIA TÈCNICA 2018: ACCIONS i REALITZACIÓ ACTUACIONS 

      1.  ESPAI WEB DEL PLA LOCAL DE DROGUES DE TERRASSA

 ELABORACIÓ, POSADA EN MARXA I PRESENTACIÓ DEL WEB 

 DINAMITZACIÓ I MANTENIMENT DEL WEB 

 RECOLLIDA DE CONSULTES A LA BÚSTIA DE PARTICIPACIÓ 

      2.  PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL  

 ORGANITZACIÓ DE JORNADA PÚBLICA TEMÀTICA SOBRE L’ALCOHOL 

 PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL A LA FESTA MAJOR

 CAMPANYA ENTORN DEL DIA MUNDIAL I  SETMANA SENSE ALCOHOL 

     3.  SISTEMATITZACIÓ DE L’OFERTA D’ACTIVITATS PREVENTIVES A C. EDUCATIUS   

 ESPAI DE REFLEXIÓ SOBRE ACTIVITATS PREVENTIVES 

 SISTEMATITZACIÓ DE L’OFERTA EN UN VOLUM MONOGRÀFIC

 PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE DETECCIÓ PRECOÇ I ORIENTACIÓ 

       4.  PROGRAMA D’OCI SALUDABLE ALTERNATIU AL CONSUM DE DROGUES 

 DISSENY I EXECUCIÓ D’UN PROJECTE D’OCI SALUDABLE ALTERNATIU 

 POTENCIACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES DINS EL PROGRAMA 

 ACTUACIÓ ESPECÍFICA DE REDUCCIÓ DE RISCOS A LA FESTA MAJOR 

       5.  MILLORA DEL PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES  (PIX)

 AMPLIACIÓ DEL NÚMERO DE PUNTS D’INTERCANVI 

 PROTOCOL DE REGISTRE D’INCIDÈNCIES PER RECOLLIDA DE XERINGUES

 CREACIÓ D’UN MAPA DE LOCALITZACIONS DE XERINGUES 
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ALTRES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES 

Seguidament es presenten les actuacions de prevenció del consum de drogues que els
serveis i les en tats del Pla de drogues han realitzat de forma con nuada o puntual du-
rant l’any 2018 i no estan incloses dins de les línies d’acció prioritzades al Pla d’acció
2017-2018. Algunes de les actuacions s’han realitzat en col·laboració amb serveis i en -
tats que tenen relació amb la xarxa local del Pla de drogues. De cada actuació es presen-
ta una fitxa breu amb els principals indicadors recollits. 

Actuació FORMACIÓ  EN  PREVENCIÓ  DE  DROGUES  PER  A  MONI-
TORS/ES D’ESPORT I DE LLEURE 

Eixos de treball  Reducció de la demanda. Detecció precoç i orientació   

Àmbit de treball  Oci i lleure   

Serveis i en tats  Servei de Salut, Diputació de Barcelona, Consell Espor u 

Objec u Capacitar als monitors i monitores d’esport i de lleure que
treballen amb joves perquè actuïn com a agents preven us 

Des nataris Monitors/es d’esport i de lleure     

Ac vitats Curs de formació en prevenció de les drogodependències
per a monitors/es d’esport i de lleure

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Servei de Salut, Diputació de Barcelona    

Equipaments municipals 

Metodologia Agents

Coordinació 

Tècnica de Salut, empresa de serveis socioedu-
ca us  
Reunions de coordinació: 2

Avaluació Indicadors - Número de sessions del curs de formació: 2 
- Número de monitors/es par cipants: 8 (4 do-
nes i 4 homes) 
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Actuació CAMPANYA ENTORN DEL DIA MUNDIAL SENSE TABAC I LA
SALUT CARDIOVASCULAR 

Eix de treball  Reducció de la demanda

Àmbit de treball  Comunitari   

Serveis i en tats  Servei de Salut, CAPs de la ciutat, Creu Roja Terrassa, servei
de Joventut 

Objec u Conscienciar la població sobre la relació del consum de ta-
bac i les malal es cardiovasculars    

Des nataris Població general, alumnat d’ ESO i Batxillerat 

Ac vitats - Campanya “Terrassa batega” amb carpa informa va: con-
sells  de  prevenció  de  malal es  cardiovasculars,  dinàmica
específica i taller de suport vital bàsic i ús de DEA 
- Taules informa ves amb realització de carboximetries i di-
verses dinàmiques als ves buls dels CAPs 
-  Ac vitat “Què en saps del  tabac?” als  Ins tuts per part
dels PIJ (Punts d’Informació Juvenil) 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Professionals de Salut, Joventut i Creu Roja 
Terrassa 
Plaça Vella, CAPs, ins tuts d’educació secundà-
ria   

Metodologia Agents

Coordinació 

Tècnics/ques de Salut, prof. sanitaris dels 
CAPs, voluntaris Creu Roja, educadors/es juv. 
Reunions de coordinació: 3

Avaluació Indicadors - Número de persones par cipants a l’ac vitat 
central de la campanya: 350 
- Número de material distribuït a l’ac vitat 
central: 450 
- Número de no cies als mitjans de comunica-
ció locals: 3                 

Comunicació Edició de material específics“Terrassa batega” (fulletons i glo-
bus) i difusió a WEBs i xarxes municipals i d’en tats
Nota de premsa                                                             ANNEX 7 
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Actuació PROGRAMA ASA DE MESURES ALTERNATIVES  

Eix de treball  Detecció precoç i orientació   

Àmbits de treball  Comunitari, Oci i lleure   

Serveis i en tats  Policia municipal, CAS, ALBA, servei de Salut 

Objec u Prevenció dels consums de drogues mitjançant un progra-
ma educa u de mesures alterna ves a la sanció  

Des nataris Joves menors d’edat i les seves famílies      

Ac vitats Seguiment del programa de mesures alterna ves a la san-
ció econòmica per nença o consum de drogues en menors
d’edat 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Policia local, professionals del CAS i d’ ALBA, 
Tècnica de Salut 
Dependències Policia local, CAS i seu de l’asso-
ciació ALBA 

Metodologia Agents

Coordinació 

Agents de la Policia local, psicòloga i assistent 
social del CAS, equip tècnic d’ ALBA 
Comunicació telefònica

Avaluació Indicadors - Número de menors d’edat que s’han acollit al
programa ASA durant l’any 2018: 43 (33 nois i 
10 noies)  
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Actuació PROGRAMA PROTEGO DE PREVENCIÓ FAMILIAR  

Eixos de treball  Reducció de la demanda. Detecció precoç i orientació   

Àmbit de treball  Comunitari   

Serveis i en tats  Servei de Salut, Serveis Socials d’atenció primària 

Objec u Millorar les habilitats  preven ves parentals  en relació als
consums de drogues i altres conductes de risc en els fills 

Des nataris Mares i pares amb filles i fills preadolescents amb factors
de risc (als pares o bé als fills)     

Ac vitats Aplicació del programa PROTEGO a dos grups de mares i
pares de dos districtes diferents de la ciutat: 2.2 i 3.1

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Servei de Salut, Serveis Socials, empresa de 
serveis socioeduca us     
Casals de barri  

Metodologia Agents

Coordinació 

Tècnic de l’empresa de serveis socioeduca us, 
Assistents socials, Tècnica de Salut
Reunions de coordinació: 4

Avaluació Indicadors - Número de mares i pares par cipants: 26 (2 
grups de 13 persones) 
- Número de sessions realitzades: 20 (10 en 
cada grup) 
- Grau de sa sfacció de les persones par ci-
pants: bona o molt bona en un 85%   
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Actuació PROGRAMES  PREVENTIUS  A  CENTRES  D’EDUCACIÓ  SE-
CUNDÀRIA 

Eixos de treball  Reducció de la demanda. Detecció precoç i orientació   

Àmbit de treball  Educa u  

Serveis i en tats  Servei de Salut, ALBA, AIDE, Alcohòlics Anònims  

Objec u Prevenció dels consums de drogues en la població adoles-
cent escolaritzada i capacitació professionals docents 

Des nataris Alumnat d’ ESO i Batxillerat, mares i pares, docents i tota la
comunitat educa va       

Ac vitats - Programa “Classe sense fum” als ins tuts 
- Programa “Sobre Canyes i Petes” als ins tuts
- Exposició “Fes el pas, evita caure” als ins tuts
- Tallers d’autoes ma i ges ó de les emocions als ins tuts
- Xerrades de prevenció de drogues als ins tuts
- Xerrades de prevenció d‘alcohol als ins tuts
- Escola de pares 
- Sessions grupals Espai familiar 
- Assessoraments educa us 
- Projecte Horizon: teatre i autoes ma 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Equip tècnic de Salut, professionals en tats i 
serveis AIDE, ALBA, Alcohòlics Anònims, CAS     
Centres educa us de la ciutat   

Metodologia Agents

Coordinació 

Educadors/es d’ ALBA i AIDE, membre d’ Alc. 
Anònims, psicòloga del CAS, prof. docents  
Reunions de coordinació segons cada ac vitat 

Avaluació 

Els indicadors 
corresponen al 
curs acadèmic 
2017-2018 

Indicadors - Núm. d’alumnes i centres par cipants Salut: 
“Classe sense fum” 860 alumnes, 8 centres
“Sobre Canyes i Petes” 492 alumnes, 4 centres 
“Fes el pas” 820 alumnes, 4 centres 
- Número de tallers  d’autoes ma ALBA : 46 
- Núm. xerrades prevenció drogues AIDE: 10
- Núm. xerrades prev. alcohol Alc. Anònims: 17
- Núm. Escoles de pares ALBA: 2, CAS: 1
- Núm. sessions Espai familiar AIDE: 5, 161 p. - 
Núm. Assessoraments educa us AIDE: 81 
- Projecte Horizon AIDE: 13 persones 
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Actuació PROJECTE “ENGANCHADOS”   

Eix de treball  Reducció de la demanda

Àmbits de treball  Educa u. Comunitari    

Serveis i en tats  ALBA 

Objec u Promoure ac tuds favorables a no consumir drogues i pre-
venir els consums de drogues entre adolescents i joves  

Des nataris Població jove     

Ac vitats - Creació del canal de YouTube “Enganchados”
- Producció i publicació periòdica de càpsules informa ves
sobre diversos aspectes de les addiccions   
- Suport de l’equip terapèu c a l’audiència del canal 

Temporització 2018               

Disseny          
Execució

G F M A M J J A S O N D

Recursos Humans

Equipaments

Professionals d’ ALBA      

Seu d’ ALBA
Centres educa us 

Metodologia Agents

Coordinació 

Equip tècnic d’ ALBA 

Avaluació Indicadors - Número càpsules informa ves específiques 
publicades: 11

Comunicació Difusió canal YouTube “Enganchados” a WEBs i xarxes 
Nota de premsa i presentació                                        ANNEX 8
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