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1. INTRODUCCIÓ  
 
El Pla Local de Drogues de Terrassa és un instrument per a l’anàlisi, la planificació, la 
prevenció 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 
desenvolupament de les actuacions del Pla es realitza amb els recursos propis de 
cadascuna de les administracions, entitats 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 diversos serveis (Salut, Joventut, Esports, Serveis Socials, Cultura, 
Educació, Policia Municipal i Polítiques de Gènere) i representats de les entitats i 
associacions locals que treballen en l’àmbit de les drogodependències, específicament 
AIDE, ALBA i el CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les drogodependències de Mútua 
Terrassa). El Grup Motor del Pla Local de Drogues, que realitza la primera priorització i 
valoració de les accions, està constituït pel Servei de Salut i per les entitats i serveis locals 
AIDE, ALBA i el CAS. El Servei de Salut, 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 va ser 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 es van realitzar majoritàriament dins l’any 2018.  
 
El segon Pla de treball biennal es desenvolupa el 2019-2020. En aquest document es 
presenta la memòria tècnica del Pla Local de Drogues 2019 i s’avaluen individualment les 
actuacions realitzades, corresponents al Pla d’acció 2019-2020. 
 
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:  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. Dins dels àmbits de treball comunitari, 
educatiu, de lleure i oci. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

 
2. MEMÒRIA TÈCNICA 2019 
 
Les accions prioritzades en el Pla d’acció 2019 eren: 
 
1.- Prevenció consum d’alcohol. 
 
2.- Espai web del Pla Local de Drogues. 
 
3.- Reducció de riscos a la Festa Major. 
 
4.- Prevenció de les addicions tecnològiques. 
 
5.- Sistematització de l’oferta d’activitats preventives adreçades a centres educatius. 
Activitats realitzades a centres educatius. 
 
6.- Protocol de registre d’incidències per presència de xeringues a la via pública. 
 
7.- Programa ASA de mesures alternatives (Programa de Mesures Alternatives a la Sanció 
Administrativa). 
 
 
Dins cadascuna d’aquestes accions es van dissenyar diverses actuacions específiques.  
 
El Pla Local de Drogues no disposa de pressupost específic i les actuacions s’executen amb 
els recursos propis dels serveis i les entitats que la integren.  
 
L’avaluació de cadascuna de les actuacions realitzades es presenta en una fitxa que recull: 
nom de l’actuació, acció a la qual pertany, eix de treball i àmbit de treball corresponents, 
serveis i entitats implicades, objectius generals i específics, població destinatària, 
activitats realitzades, temporització (del disseny i de l’execució), recursos utilitzats 
(recursos humans i equipaments), metodologia (agents participants i coordinació), 
avaluació amb el detall dels indicadors recollits, i difusió i comunicació.  Les actuacions 
iniciades però no completades es traslladen al Pla d’acció del 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 
drogodependències, de forma continuada o de forma puntual, per part dels serveis i les 
entitats 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 
individualitzada 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 les memòries de les entitats i 
serveis locals de drogues. 
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1.- Prevenció consum d’alcohol 
 
 

Actuació 1 Campanya de sensibilització sobre el consum d’alcohol 

Acció 1 PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL  

Eixos de treball   Reducció de la demanda. Reducció de riscos 

Àmbits de treball   Esports, Cultura Popular i Joventut 

Serveis i entitats   Servei de Salut, AIDE, ALBA, CAS, Alcohòlics Anònims  

Objectiu general   Prevenir el consum abusiu d’alcohol i els riscos associats a 
la població general i a col·lectius específics. 

Objectius específics  - Implicar diferents serveis municipals sobre accions a 
realitzar per fer una campanya de sensibilització sobre el 
consum 
- Sensibilitzar la ciutadania i els professionals sobre els 
problemes associats al consum d'alcohol 

Destinataris Tota la ciutadania 

Activitats  - Realització de cartells de difusió, marca de ciutat 
- Establir acords entre serveis municipals per establir una 
normativa 

 
 

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

Temporització 2019                               

Disseny                         
Execució 

            

Equip tècnic del servei de Salut, del CAS i de les 
entitats AIDE, ALBA i Alcohòlics Anònims  

Recursos  Humans 
 
 
 

Personal de serveis municipals 
Empresa de Comunicació 
Reunió amb Comissió Permanent: 1 
Reunió amb empresa de comunicació: 2 

Metodologia  Coordinació  
 

Reunions de Grup Motor amb empresa de 
comunicació: 1 

Avaluació  Indicadors  - Material de difusió consensuat 
- Difusió del material a nivell de ciutat 
- Acords amb altres serveis 
- Nivell d’implicació dels serveis 
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S’ha realitzat una reunió amb la Comissió Permanent en la que es va establir prioritzar la 
Campanya de sensibilització del risc del consum d’alcohol fent difusió de cartells a nivell 
de ciutat i també dissenyar cartells específicament dirigit a Esports, Cultura i Joventut. Es 
van establir recomanacions per la campanya. Aquestes primeres actuacions formen part 
d’una campanya més àmplia. 
 
Posteriorment es va realitzar una reunió amb el Servei de Comunicació de l'Ajuntament i 
tres reunions amb l’empresa externa de comunicació. A l'última reunió va participar 
també el Grup Motor. 
 
Estem pendents del disseny de l’empresa de comunicació. 
 

 

 

2.- Espai web del Pla de drogues 
 
 
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 entitats   Servei de Salut, AIDE, ALBA, CAS. 

Objectiu general   Disposar d’un espai web específic del Pla Local de Drogues 
amb informació actualitzada d’interès general. 

Objectius 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 bústia de Participació Ciutadana 

Destinataris Tota la ciutadania. Professionals de salut, educació, joventut, 
serveis socials i agents interessats 

Activitats  - Publicació d’articles, notícies d’actualitat i activitats dels 
serveis i les entitats locals al web 
- Registre del nombre de visites al web i del nombre de 
consultes a la bústia de Participació Ciutadana 
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G F M A M J J A S O N D 

            

Temporització 2019                                

Disseny                         
Execució 

            

Equip tècnic de Salut, professionals d'AIDE, 
ALBA, CAS, empresa de comunicació  

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Canals telemàtics  

Professionals d’entitats i serveis del Pla de 
drogues. Tècnics empresa de comunicació 

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 

Reunions de coordinació: 0 

Avaluació  Indicadors  - Nombre d’articles, notícies i activitats 
publicades al web: 0  
- Nombre de visites al web: 0 
- Nombre de consultes a la bústia de participació 
ciutadana: 0 

Comunicació Difusió de les notícies i activitats a webs i xarxes dels serveis i les 
entitats                                                                               

 
 
Durant l’any 2019 no s’ha dinamitzat la pàgina web ni per part de les entitats, 
departaments de l'Ajuntament  o el departament de Salut. 
 
Des del nostre Departament estem reflexionant sobre la necessitat de mantenir-la, i si és 
així, quins canvis s’haurien de fer per tal que fos un recurs per a la ciutadania i els 
professionals. 
 
És una reflexió que pensem que cal fer-la dins l’espai del Grup Motor i que és tractarà a la 
propera reunió. Cal valorar quina implicació té cada servei i si realment es valora que cal 
mantenir-la ja que una pàgina web suposa un cost econòmic, una dedicació professional 
important per tant de tenir-la actualitzada i ser un referent a nivell de ciutat. 
 
Si es mantingués caldria fer un altre disseny que fos més proper al ciutadà, i que fos més 
visual i ràpid de consultar. 
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3.- Reducció de riscos a la Festa Major 
 
 
Actuació 3 PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL I ELS RISCOS 

ASSOCIATS 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 entitats   Servei de Salut, Servei de Cultura, Consell de Joves, Policia 
Municipal 

Objectiu general   Prevenir el consum d’alcohol i els riscos associats entre la 
població jove. 

Objectius 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 

Destinataris Joves i personal de les barres i botigues properes a la Festa 
Major 

Activitats  - 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 
botigues properes 
 - Anunci específic sobre el consum d’alcohol i els 
problemes associats al programa de la Festa Major 

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

Temporització 2019                                

Disseny                         
Execució 

            

Tècnics/ques de Salut i Cultura, agents de la 
Policia local, empresa serveis socioeducatius 

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Parc de Vallparadís  
Carrers adjacents  
Educadors/es socials i agents de la Policia local  Metodologia  Agents 

 
Coordinació  
 

Reunions de coordinació 

Avaluació  Indicadors  - Nombre d’agents socials participants 
- Nombre de barres i botigues identificades    
- Nombre de materials dissenyats i editats 

Comunicació Edició de material específic “Jo no venc alcohol a menors” 
(cartells i adhesius) i difusió de la campanya a webs i xarxes 
socials municipals i d’entitats 
Anunci sobre consum responsable d’alcohol al programa de la 
Festa Major                                                                      
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Actuació 4 DISSENY I EXECUCIÓ D’UN PROJECTE D’OCI SALUDABLE 

ALTERNATIU POTENCIANT LES ACTIVITATS ESPORTIVES     

Acció 3 PROGRAMA D’OCI SALUDABLE ALTERNATIU AL CONSUM 
DE DROGUES   

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

Àmbit de treball   Oci i lleure  

Serveis i entitats   Serveis d’Esports, Joventut i Salut  

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

Objectius específics  - Fomentar l’adquisició d’estils de vida saludables en joves 
- Reduir els riscos associats al consum de drogues 
- Enfortir la xarxa local que treballa amb joves a la ciutat 

Destinataris Joves 

Activitats  - Disseny, programació i coordinació d’activitats esportives, 
culturals, formatives i lúdiques en temps d’oci juvenil 
- Foment de les activitats esportives dins el projecte d’oci 
saludable alternatiu 
- Registre de participants a les activitats 

 
 

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

Temporització 2019                                

Disseny                         
Execució 

            

Equips tècnics de Salut, Joventut i Esports    Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Parcs i places, locals juvenils, equipaments 
esportius i altres equipaments municipals 

Educadors/es, monitors/es, talleristes, empresa de 
serveis socioeducatius 

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 

Reunions de coordinació 

Avaluació  Indicadors  - Projecte OhSí! 2019 programat  
- Nombre d’activitats diferents realitzades:   
- Nombre de persones participants:  Esports,  
Joventut, Salut 
- Grau de satisfacció participants en activitats 
seleccionades: bona o molt bona en un 90% 

Comunicació Edició de material específic 
Difusió del projecte a webs i xarxes socials municipals i d’entitats                                                                         
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Actuació 5  REDUCCIÓ DE RISCOS A LA FESTA MAJOR JOVE     

Acció 3 PROGRAMA D’OCI SALUDABLE ALTERNATIU AL CONSUM 
DE DROGUES   

Eix de treball   Reducció de riscos   

Àmbit de treball   Oci i lleure  

Serveis i entitats   Servei de Salut   

Objectiu general   Reduir els riscos associats als consums de drogues entre les 
persones joves a l’espai de la Festa Major.   

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

Destinataris Població jove     

Activitats  - Estand de reducció de riscos a l’espai de la Festa Major 
Jove (nit) 
- Registre de persones ateses a l’estand i material distribuït 
- Registre de controls d’alcoholèmia 

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

Temporització 2019                                 

Disseny                         
Execució 

            

Servei de Salut     Recursos  Humans 
 
Equipaments 

Parc de Vallparadís 
Plaça Didó 

Empresa de serveis socioeducatius   Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 

Reunions de coordinació 

Avaluació  Indicadors  - Nombre de persones que van passar per 
l’estand:  107 
- Atencions i assessoraments: 9 dones i 7 homes 
- Nombre de materials diferents distribuïts: 164 
tríptics 
- Ronda educativa. Persones ateses: 27 (10 noies i 
17 nois). Edat entre 15 i 18 anys 
- Nombre de controls d’alcoholèmia realitzats:  19 
i 13 dels quals han donat més de 0’25 

 
La difusió de la campanya «Jo no venc alcohol a menors» ha costat molt. Caldrà 
redissenyar-la i implicar als diferents serveis de restauració. 
 
A l’octubre s’ha dissenyat el programa d’oci per el curs 2020 i caldrà anar reorientant el 
projecte. 
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4.- Prevenció de les addicions tecnològiques 
 
 
Actuació 6 ORGANITZACIÓ D’UNA JORNADA PÚBLICA TEMÀTICA 

SOBRE PREVENCIÓ ADDICIONS TECNOLÒGIQUES 

Acció 4 PREVENCIÓ ADDICIONS TECNOLÒGIQUES 

Eixos de treball   Reducció de riscos 

Àmbits de treball   Comunitari. Oci i lleure  

Serveis i entitats   Servei de Salut, AIDE, ALBA, CAS, Alcohòlics Anònims  

Objectiu general   Prevenir el consum sobre addiccions sense substàncies. 

Objectius específics  - Generar debat social sobre les addiccions tecnològiques 
- Sensibilitzar la ciutadania i els professionals sobre els 
problemes associats 

- Oferir eines per gestionar la problemàtica 

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

Activitats  - Organització de la 2a Jornada pública del Pla Local de 
Drogues, confecció del programa i selecció de ponents 
- Difusió de la Jornada i recollida d’inscripcions 
- Jornada registre d’assistència, qüestionari de satisfacció 

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

Temporització 2019                                

Disseny                         
Execució 

            

Equip tècnic del servei de Salut, del CAS i de les 
entitats AIDE, ALBA i Alcohòlics Anònims  

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Vapor Universitari  
Equipaments municipals  

Professionals de l’àmbit sanitari, social, 
comunicació audiovisual i cossos de seguretat  

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  Reunions de coordinació  

Avaluació  Indicadors  - Nombre de ponents diferents 
- Nombre de persones assistents 
- Grau de satisfacció 
- Nombre de notícies als mitjans de comunicació 
locals i comarcals 

Comunicació Edició del programa, difusió de la Jornada a través de webs i 
xarxes municipals i dels serveis i entitats del Pla de drogues 
Nota de premsa                                                               

 
No s'ha pogut realitzar la formació prevista. Es valora però que és un àmbit en el que cal 
intervenir ja que està afectant a tota la població. 
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5.- Sistematització de l’oferta d’activitats preventives adreçades a centres educatius 
 
 

Actuació 7 ESPAI DE REFLEXIÓ SOBRE ACTIVITATS PREVENTIVES 
ADREÇADES ALS CENTRES EDUCATIUS    

Acció 5 SISTEMATITZACIÓ OFERTA D’ACTIVITATS PREVENTIVES  

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

Àmbit de treball   Educatiu   

Serveis i entitats   Servei de Salut, AIDE, ALBA, Alcohòlics Anònims, CAS 

Objectiu general   Sistematitzar l’oferta d’activitats preventives adreçades als 
centres educatius des dels serveis i les entitats.    

Objectius específics  Generar una revisió crítica entorn de l’oferta d’activitats 
preventives de cada servei i entitat.     

Destinataris Comunitat educativa     

Activitats  - Creació d’un grup de treball sobre activitats preventives a 
l’àmbit educatiu 
- Revisió de les activitats que ofereix cadascun dels serveis i 
de les entitats 

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

Temporització 2019                                

Disseny                         
Execució 

            

Servei de Salut, AIDE, ALBA, Alcohòlics anònims i 
CAS    

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Equipaments municipals  

Tècnica de Salut del Servei de Salut i Comunitat, 
professionals de les associacions i entitats 

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació  Indicadors  - Espai de reflexió creat 
- Activitats preventives revisades 
- Proposta de creació de volum monogràfic i 
presentació als centres educatius 

 
 
Des del Grup Motor es va valorar important poder sistematitzar l'oferta d'activitats 
preventives adreçades a centres educatius. 

 
Es valora una activitat prioritària per l’any vinent. En un primer moment poder avaluar 
l’oferta, les demandes i les necessitats que es detecten. Posteriorment al diagnòstic poder 
valorar quin tipus d’intervenció es realitza, consensuar i poder arribar a tots els centres 
educatius. 
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6.- Protocol de registre d’incidències per presència de xeringues a la via pública 
 
 

Actuació 8 AMPLIACIÓ I MILLORA DEL NOMBRE DE PUNTS 
D’INTERCANVI DEL PIX     

Acció 6 MILLORA DEL PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES      

Eix de treball   Reducció de danys  

Àmbit de treball   Comunitari  

Serveis i entitats   Associació AIDE, CAS, Servei de Salut i Comunitat  

Objectiu general   Reduir els danys associats al consum de drogues entre les 
persones usuàries de drogues per via parenteral. 

Objectius específics  - Augmentar i adequar el nombre de CAPs i farmàcies de la 
ciutat que participen al PIX     
- Disminuir la presència de xeringues abandonades a la via 
pública 

Destinataris Persones usuàries de drogues via parenteral i ciutadania   

Activitats  - 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  

 
 

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

Temporització 2019                                

Disseny                         
Execució 

            

Professionals de l’associació AIDE i dels serveis de 
Salut, Policia i Gestió de l’Espai Públic (GEP) 

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Equipaments municipals, CAPs, farmàcies 
comunitàries, via pública 
Educadors/es de l’associació AIDE, tècnics/ques 
de Salut, GEP i agents de Policia 

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 

Reunions de coordinació del PIX: 1 
Reunió al Cap Nord: 1 
Coordinacions telefòniques i via mail amb AIDE, 
Policia Municipal i gestió de l’espai públic 
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Avaluació  
 

Indicadors  
 

- Nombre de xeringues dispensades als punts 
d’intercanvi del PIX:  (5 Caps, CAS Mútua Terrassa,  
i 20  farmàcies)  * 
- Nombre de persones usuàries ateses al Servei 
d’educació sanitària del PIX: 36 homes i  37 dones  
- Nombre de CAPs que participen al PIX:  5  
- Nombre de farmàcies comunitàries que 
participen al PIX: 20 (dues s'han incorporat 
aquest any) 
- 2 Sessions d’implementació del PIX a Terrassa 
(CAP Oest i CAP Sant LLàtzer) 
- 1 Sessió de continuïtat del PIX a Terrassa (CAP 
Nord) 

 
 
* Durant el 2019 han participat al PIX:  20 farmàcies de la ciutat,  5 CAPs de la ciutat: CAP 
Nord, CAP Antoni Creus, CAP Oest, CAP Sud, CAP Sant Llàtzer, i CAS Mútua Terrassa. 
 
Igual que en anys anteriors, el CAP Terrassa Nord continua sent el principal punt de 
distribució de xeringues a la ciutat. Aquest centre disposa, a més del punt d’intercanvi al 
mostrador amb atenció presencial en horari parcial, d’una màquina dispensadora de 
xeringues a la façana exterior.  
 
A continuació es mostra el nombre de kits i aluminis distribuïts en cadascun dels punts de 
distribució del PIX:   
 

Punts de distribució Nombre kits 
Americanes 

Nombre Kits 
espanyoles 

TOTAL 
Kits 

Alumini 

CAP Terrassa Nord   10.987 1.513 12.500 1.307 

CAP Antoni Creus          11  

CAP Oest 94 110     204  

CAP Sud nd nd nd  

CAP Sant LLàtzer nd nd nd  

CAS 343 258     601  

Farmàcies nd nd nd  

TOTAL     

 

*
Les dades del CAP Sud i del CAP de Sant Llàtzer no les tenim.  Degut a la saturació dels CAPs pel 

Covid-19 valorem esperar a demanar les dades. 
 
L'any 2019 s'ha canviat la manera de distribució de les xeringues a les farmàcies i no disposem 
de les dades ja que es centralitza des de la Generalitat i no les tenen. 

 
El Programa inclou la millora del protocol de registre i la formació de personal de gestió 
de l’espai públic en bones pràctiques de recollida de xeringues abandonades a la via 
pública. 
 
S’està valorant realitzar un mapa de localització de les xeringues. 
 
A les reunions i coordinacions amb AIDE s’ha valorat la necessitat d’establir un protocol 
d’actuació per escrit que impliqui els diferents agents. 
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S’han valorat les necessitats de tenir a ubicació exacte, la rapidesa de les notificacions 
entre els agents implicats, la importància d’implicar a agents d’Eco-Equip i d’explicar els 
processos de recollida de xeringues. 
 
S’ha acordat amb Policia Municipal que dins de la seva formació de l’any 2020 es farà 
formació del Programa PIX, sobretot incidint en la recollida de xeringues.        
 
 
7. Programa ASA de mesures alternatives 
 
 

Actuació 9 PROGRAMA ASA DE MESURES ALTERNATIVES   

Acció 7 Programa ASA 

Eix de treball   Detecció precoç i orientació    

Àmbits de treball   Comunitari, oci i lleure    

Serveis i entitats   Policia Municipal, CAS, ALBA, Servei de Salut  

Objectiu  Prevenir els consums de drogues mitjançant un programa 
educatiu de mesures alternatives a la sanció.  

Destinataris Joves menors d’edat i les seves famílies      

Activitats  Seguiment del Programa de mesures alternatives a la sanció 
econòmica per tinença o consum de drogues en menors 
d’edat. 

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

Temporització 2019                                

Disseny                         
Execució 

            

Policia local, professionals del CAS i d'ALBA, 
Tècnica de Salut 

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Dependències Policia local, CAS i seu de 
l’associació ALBA  

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

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 

Comunicació telefònica 

 
El Programa té com objectiu la prevenció dels consums de drogues mitjançant un 
programa educatiu de mesures alternatives a la sanció. L’eix de treball és la detecció 
precoç i l’orientació. L'àmbit de treball el comunitari, oci i lleure. Està implicada la Policia 
Municipal, el CAS, ALBA i Salut.  Està dirigit a menors d’edat i les seves famílies. 
 
El nombre de menors ha estat 17 (14 nois i 3 noies). Les edats són: 14 anys: 1, 15 anys: 3, 
16 anys: 7 i de 17 anys: 6.  El tipus de consum ha estat 4 de hachís i 13 de marihuana.  
 
Caldrà fer un anàlisi del funcionament actual del Programa ASA. 
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8. Activitats realitzades a centres educatius 
 
Seguidament es presenten les actuacions de prevenció del consum de drogues que els 
serveis i les entitats del Pla de drogues han realitzat de forma continuada o puntual 
durant l’any 2019 i no estan incloses dins de les línies d’acció prioritzades al Pla d’acció 
2019-2020. Algunes de les actuacions s’han realitzat en col·laboració amb serveis i 
entitats que tenen relació amb la xarxa local del Pla de drogues. De cada actuació es 
presenta una fitxa breu amb els principals indicadors recollits.  
 
 

Actuació 10 PROGRAMA PROTEGO DE PREVENCIÓ FAMILIAR   

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

Àmbit de treball   Comunitari    

Serveis i entitats   Servei de Salut, Serveis Socials 

Objectiu  Millorar les habilitats preventives parentals en relació als 
consums de drogues i altres conductes de risc en els fills. 

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

Activitats  Aplicació del Programa PROTEGO a dos grups de mares i 
pares de dos districtes diferents de la ciutat: 2.2 i 3.1. 

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

Temporització 2019                                 

Disseny                         
Execució 

            

Servei de Salut, Serveis Socials, empresa de 
serveis socioeducatius     

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Casals de barri   

Tècnic de l'empresa de serveis socioeducatius, 
assistents socials, Tècnica de Salut 

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 

Reunions de coordinació 

Avaluació  Indicadors  - Nombre de mares i pares participants:  (grups 
de  persones)  
- Nombre de sessions realitzades:  (en cada 
grup)  
- Grau de satisfacció de les persones 
participants: bona o molt bona en un 85%    

 
Aquest any no s’ha pogut realitzar per falta de subvenció però s'ha plantejat el programa 
pel curs vinent. 
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Actuació 11 PROGRAMES PREVENTIUS A CENTRES D’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

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

Àmbit de treball   Educatiu   

Serveis i entitats   Servei de Salut, Fundació Catalana de l'Esplai 

Objectiu  Prevenció  

Destinataris Alumnat de cinquè i sisè de primària 

Activitats  Programa "Aventura de la vida" 

 
 

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

Temporització 2019                                 

Disseny                         
Execució 

            

Servei de Salut, Serveis Socials, empresa de 
serveis socioeducatius      

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Casals de barri   

Tècnic de l’empresa de serveis socioeducatius,  
Tècnica de Salut 

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 

Reunions de coordinació 

Avaluació  Indicadors  - Nombre de escoles participants: 8 
- Nombre de nens/es:  839 nens 
- Reunions amb professors/es: 2 
- Mestres que han assistit a les reunions: 29 
- Sessions amb pares: 1 
- Nombre de mares i pares  i mestres 
participants: 14 
- Grau de satisfacció dels alumnes i escoles 
participants: Molt alta 

 
 
La valoració dels centres que han participat ha estat molt positiva i cinc escoles han 
demanat poder seguir el proper any. No és una oferta que s’ofereixi a tots els centres 
educatius pel cost econòmic elevat que té. 
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Actuació 12 PROGRAMES PREVENTIUS A CENTRES D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA  

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

Àmbit de treball   Educatiu   

Serveis i entitats   Servei de Salut, ALBA, AIDE, Alcohòlics Anònims 

Objectiu  Prevenir els consums de drogues en la població adolescent 
escolaritzada i capacitació professionals docents. 

Destinataris Alumnat d'ESO i Batxillerat, mares i pares, docents i tota la 
comunitat educativa       

Activitats  - Programa “Classe sense fum” als instituts  
- Programa “Sobre Canyes i Petes”  
- Exposició “Fes el pas, evita caure”  
- Tallers d’autoestima i gestió de les emocions als instituts 
- Xerrades de prevenció de drogues als instituts 
- Xerrades de prevenció d‘alcohol als instituts 
- Escola de pares  
- Sessions grupals Espai familiar  
- Assessoraments educatius  
- Projecte Horizon: teatre i autoestima  

 
 

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

Temporització 2019                               

Disseny                         
Execució 

            

Equip tècnic de salut, professionals entitats i 
serveis AIDE, ALBA, Alcohòlics Anònims, CAS      

Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Centres educatius de la ciutat    

Educadors/es d'ALBA i AIDE, membre 
d’Alcohòlics Anònims, psicòloga del CAS, 
professorat docent 

Metodologia  Agents 
 
Coordinació  
 Reunions de coordinació segons cada activitat 

Avaluació  
 

Els indicadors 

corresponen al curs 

acadèmic 2018--

2019  
 
 
 

Indicadors  - Nombre d’alumnes i centres participants 
Salut:  
“Classe sense fum” 
 Nombre de participants: 438  
 Centre: 3  
“Sobre Canyes i Petes” 
 Nombre de participants: 369 alumnes 
 Centres: 3  
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“Fes el pas” 
 Nombre de participants: 545 alumnes 
 Centres: 5  
ALBA: 
- Nombre tallers prevenció de les emocions: 10  
  Nombre participants: 272 
  Centres: 6 
- Nombre de tallers de pressió de grups: 23 
  Nombre participants: 640  
  Centres: 11 
- Nombre de tallers de drogues: 11 
  Nombre participants: 141 participants 
  Centres: 5 
- Escola de pares: 1  (6 sessions/ 7 famílies) 
- Programa Jove  

Nombre d'assessoraments: menors: 77 i 
famílies 63 

 
AIDE: 
- Nombre de xerrades prevenció drogues: 24 
  Nombre participants: 652 alumnes 
  Centres: 8 
- Nombre de sessions espai familiar: 93 
  Nombre de persones: 341 
- Nombre d’assessoraments educatius: 84 
- Xerrades divulgatives: 6 
- Projecte Egaraction: 12 adolescents  
 
ALCOHÒLICS ANÒNIMS: 
- Nombre de xerrades prevenció alcohol: 
 Nombre participants:  827  
 Centres: 11 
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Actuació 13 

 
PROJECTE “ENGANCHADOS”    

Eix de treball   Reducció de la demanda 

Àmbits de treball   Educatiu. Comunitari     

Serveis i entitats   ALBA  

Objectiu  Promoure actituds favorables a no consumir drogues i 
prevenir els consums de drogues entre adolescents i joves.   

Destinataris Població jove      

Activitats  - Producció i publicació periòdica de càpsules informatives 
sobre diversos aspectes de les addiccions 
- Suport de l’equip terapèutic a l’audiència del canal 

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

Temporització 2019                               

Disseny                         
Execució 

            

Professionals d'ALBA       Recursos  Humans 
 
Equipaments 
 

Seu d’ALBA 
Centres educatius  

Avaluació  Indicadors  - Nombre càpsules informatives específiques 
publicades: 8 
 

Comunicació  Difusió canal YouTube “Enganchados” a webs i xarxes  
Nota de premsa i presentació                                        

 

A nivell de secundària està pendent fer una valoració i anàlisi i sistematitzar l'oferta. 
 
 
3. REUNIONS I COORDINACIONS 
 

Durant l’any 2019 s’ha dut a terme una reunió i una sessió de treball del Grup Motor del 
Pla de drogues per tal de prioritzar, dissenyar, fer el seguiment i valorar les accions i les 
diverses actuacions.  
 
La Comissió Permanent del Pla s'ha reunit en una ocasió i per fer propostes per la 
campanya de sensibilització d’alcohol a nivell de ciutat. 
 
S’han realitzat reunions de coordinació amb diferents entitats de l’àmbit de drogues, amb 
professionals de l'àmbit i amb diferents departaments de l'Ajuntament (Joventut, Esports, 
Ciutadania, Polítiques de Gènere, Policia Municipal). S’han fet coordinacions telefòniques 
amb els responsables del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) del Ministerio de Sanidad.  
 



 
21 

4.- VALORACIÓ 
 
 
El Pla Local de Drogues de Terrassa és un instrument per a l’anàlisi, la planificació, la 
prevenció i la intervenció del fenomen del consum de drogues de la ciutat. Té una 
vigència de 4 anys i que finalitza el 2020. 
 
És un pla que engloba les entitats que treballen en el sector i les diferents àrees de 
l’Ajuntament i que permet un treball coordinat vers a una problemàtica que afecta a la 
ciutadania de Terrassa. 
 
Tots els implicats valoren poder tenir uns objectius comuns, una línia d’intervenció 
conjunta.  
 
El 2019 s’ha centrat bàsicament en la campanya de prevenció del consum d’alcohol, 
elaborar el Programa Oh sí (oci alternatiu), amb el foment del PIX i poder analitzar les 
dificultats que hi havia. 
 
Aquest any s'ha inclòs els serveis de Ciutadania i Polítiques de Gènere en el PNSD i s’ha 
procurat que també hi hagués el Servei de Cultura tot i que no ha estat possible. 
 
La intervenció conjunta de l'Administració amb les entitats del sector permet poder tenir 
més clar la realitat de les necessitats de Terrassa. Es poden veure les necessitats cobertes i 
les que encara cal arribar. 
 
Des del Pla Local de Drogues es valora necessari avaluar les activitats preventives que 
s’estan fent a l’àmbit educatiu. Sistematitzar-les i siguin un referent per les escoles, tant 
amb alumnes com amb pares. Cal reflexionar i consensuar les activitats que s'estan duent 
a terme.  A nivell numèric són poques. Abans d’ampliar-les però cal avaluar-les. 
 
Cal també aclarir amb el Grup Motor la necessitat de mantenir una pàgina web que cap 
servei està penjant cap document. Valorar si cal canviar el format o eliminar fent servir 
altres canals. 
 
També és evident que cal que el Programa Oh Sí! ha de partir d’unes reflexions, anàlisi i 
línies de treball que siguin acordades per la Comissió Permanent i per tant dels objectius  i 
necessitats que es prioritzin a Terrassa. Aquest any s’han afegit els serveis de Ciutadania i 
Polítiques de Gènere. Tot i així seria important que també participés el Servei de Cultura. 
 
Terrassa és la tercera ciutat més gran de Catalunya i per tant és lògic que tingui un Pla 
Local de Drogues que reforci les intervencions que s'estan fent des de les entitats i el 
mateix Ajuntament, i que detecti necessitats i faci propostes.  
 
El Pla de drogues contempla fer una Jornada Anual i el 2019 no es va poder realitzar. Ha 
quedat pendent pel 2020. 
 
El Pla ha de ser dinàmic i respondre en funció de les necessitats que vagin apareixent. 
També ha de ser ràpid en donar resposta i concretar les actuacions a realitzar. 
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5.- PROPOSTES 2020. PLA D’ACCIÓ 
 
El 2020 ha de permetre poder prioritzar les actuacions que no s’han realitzat durant el Pla 
Local de Drogues  2017-2020 i que encara es valoren necessàries. 
 
Bàsicament plantegem: 
 
1.- Sistematització de l’oferta d’activitats preventives adreçades a centres educatius. 
Unificar la línia de la ciutat i homogeneïtzar les actuacions. I potenciar-les. 
 
2.- Protocol de registre d’ incidències per presència de xeringues a la via pública. 
 
3.- Seguiment de la campanya de prevenció del consum d’alcohol. 
 
4.- Implicació dels diferents serveis, entitats i departaments de l’ Ajuntament en el disseny 
del PNSD durant l’any 2020. 
 
5.- Valoració de la necessitat de manteniment de la pàgina web del Pla Local de Drogues. 
 
6.-  Valoració  de les activitats de reducció de riscos a la Festa Major. 
 
7.- Jornada de Prevenció de les Addiccions Tecnològiques.  
 
8.- Formació a Policia Municipal i altres agents de la via pública sobre recollida de 
xeringues. 
 
8.- Revisió del Protocol ASA.  
 
9.- Potenciar les intervencions preventives a nivell individual i familiar. 
 
10.- Elaboració del nou Pla Local de Drogues 2021-2024. 
 
 
Per tal de poder realitzar les propostes és necessari realitzar les dues reunions anuals amb 
la Comissió Permanent i reunions bimensuals amb el Grup Motor i crear comissions de 
treball. 
 
També és necessari que a nivell polític es valori com una prioritat i una necessitat la 
prevenció i intervenció en drogues. 
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PLA D’ ACCIÓ 
 

Taula resum 
PLA D’ACCIÓ 2019-2020: ACCIONS PRIORITZADES i ACTUACIONS PROPOSADES 

      1.   PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL. DESPLEGAMENT DE LA CAMPANYA  

• Campanya poblacional de sensibilització vers el consum abusiu d'alcohol  
 

• Campanya preventiva adreçada a les entitats esportives  
 

• Campanya preventiva entorn dels grups i les festes de cultura popular   

      2.  ESPAI WEB DEL PLA LOCAL DE DROGUES  
 

• Revisió de l'estructura i la presentació del web 
 

• Dinamització i manteniment del web 
 

• Creació d'un pla de difusió específic pel web  
 

3. REDUCCIÓ DE RISCOS A LA FESTA MAJOR   

• Programa “Q de festa”  

• Campanya de reducció de riscos a la Festa Major  
 

4. PREVENCIÓ DE LES ADDICCIONS TECNOLÒGIQUES  

• Estudi de necessitats i sessions formatives  

• Jornada pública sobre addiccions tecnològiques   

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

• Sistematització de l'oferta i edició d'un volum monogràfic 

• Presentació als centres educatius   
 

      6. PROTOCOL DE REGISTRE D’INCIDÈNCIES PER XERINGUES A LA VIA PÚBLICA   

• Protocol de registre d’incidències per presència de xeringues  
 

• Mapa de localitzacions  
 

• Formació Policia Municipal i Agents via pública 
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Altres propostes: 
 
7.- Avaluació del Programa ASA.  
8.- Establir conjuntament amb la Comissió Permanent, les prioritats del programa a 
presentar al Plan Nacional sobre Drogas (PNSD). 

 
 

 
 
 
 


