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1. PRESENTACIÓ
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1) PRESENTACIÓ
Catalunya, com la resta de l’Estat, es troba en un context d’increment en el consum de
les drogues legals i il•legals provocada per raons internacionals, estatals i locals en
què les intervencions des de l’àmbit municipalista, tot i que imprescindibles, no poden
abastar la complexitat que requereix el seu abordatge.
Catalunya, mitjançant la Generalitat, ha d’afrontar aquesta situació a través de diverses
perspectives inclusives on tots els agents implicats (sanitaris, policials, socials,
educatius, mitjans de comunicació...) tinguin un paper actiu i protagonista. Al mateix
temps ha de facilitar els serveis, la seva organització i els mitjans fonamentals perquè
des de la proximitat del territori es doni una atenció de qualitat, centrada en la persona,
que permeti compartir el coneixement i establir sinergies per donar una resposta
eficient a les necessitats.
A Sant Just Desvern, el treball en l’àmbit de la prevenció de les drogodependències es
remunta a l’any 1991 quan, a través dels municipis que integren la Mancomunitat de
la Fontsanta -Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant
Just Desvern- , es va crear el Servei de Prevenció de Drogues (SPD), amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Aquesta llarga trajectòria ha facilitat que les intervencions en aquest camp estiguessin
emmarcades en diversos plans de prevenció. L’últim de 2009-2011 ha permès avançar
en aquest àmbit reforçant una xarxa de detecció i intervenció molt important al
territori santjustenc.

Ara es veu necessari definir un nou Pla Local de Prevenció de Drogodependències de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern (PLPD) per establir noves línies estratègiques
d’acció, revisar la tasca realitzada fins ara, valorar la continuïtat de les accions
periòdiques i generar noves maneres de fer adaptades a l’evolució que el sector ha
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experimentat des de llavors. Es tracta de reforçar els projectes consolidats i que encara
són vàlids i d’afavorir l’aparició de noves fórmules preventives en el municipi.
En aquesta línia, la prevenció en el marc de la comunitat es configura com l’eix bàsic
de les intervencions i és per això que aquest Pla parteix del compromís conjunt de la
representació política, de la xarxa de professionals i dels agents socials que hi
intervenen d’una manera o una altra .

Aquest Pla vol reforçar i facilitar instruments de treball de qualitat als professionals
que treballen en el camp preventiu. Així, preveu el foment, l’orientació i el suport de
les feines pròpies del l’àmbit comunitari, del sistema educatiu, del treball amb
famílies, de les actuacions amb joves en contexts d’oci, de les tasques pròpies del
sistema sanitari, de les responsabilitats dels cossos de seguretat o de les actuacions
dels mitjans de comunicació social. Tot això, amb la intenció explícita de facilitar
l’aplicació pràctica d’actuacions de qualitat i efectivitat provades.
Partint dels progressos ja assolits, la finalitat d’ aquest nou Pla és contribuir a millorar
la nostra capacitat per preveure, anticipar, prevenir, detectar precoçment i disminuir al
màxim els riscs i els danys evitables relacionats amb les drogues. També, millorar les
condicions que fan possible un entorn social on cada persona – amb independència de
la seva edat- pugui exercir, de la manera menys condicionada possible, les seves
capacitats i el seu dret a triar lliurement un estil de vida saludable, integrat, i el més
favorable possible als seus interessos vitals i a la millora de la seva qualitat de vida.
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2. CONTEXT
El municipi de Sant Just Desvern es va adherir a la Xarxa Local de Drogodependències
de la Diputació de Barcelona l’any 2006. Aquest fet ha marcat un context de suport
que ha assegurat (entre altres coses) l’aplicació de recomanacions i estratègies
d’àmbit supralocal.

Si ens centrem en el context normatiu, la legislació en matèria de drogues és més un
conjunt de directives i recomanacions de diferents nivells de concreció que deixen la
porta oberta a l’acció i decisió de les institucions. És a dir, són més un conjunt de
recomanacions que una legislació específica sobre el tema tot i que hi ha diverses
normes jurídiques d’àmbit autonòmic i estatal.
D’altra banda, la reducció de l’oferta contempla l’actuació de les forces de seguretat tant
a nivell de minvar la disponibilitat de les substàncies com de controlar les noves
tecnologies utilitzades com a eines de difusió del mercat de les drogues.
Abans d’entrar en les recomanacions que volen abordar aquets interessos, no podem
oblidar dues lleis, una del govern central aprovada i una altra de la Generalitat en fase
d’avantprojecte que pretenen modificar l’àmbit competencial del món local.

La primera es va aprovar el passat 27 de desembre amb el nom de Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). Una reforma de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) .

El text suposa un gran canvi competencial i estructural en la dimensió de les
administracions locals. A més de contenir mesures que afecten l’autonomia local i
l’equilibri territorial, deixa sense competència els municipis de menys de 20.000 en
diferents sectors sent un d’ells la prevenció i abordatge de les drogodependències.
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En la mateixa línia de supressió competencial dels municipis s’expressa l’avantprojecte
de Llei de governs locals de Catalunya. Tot i que podria incorporar alguna modificació,
no és previsible que atorgui als municipis de menys de 20.000 habitants competències
en matèries preventives.

Marc normatiu
En aquest context les orientacions més importants són les establertes per
La Unió Europea a través de l’Estratègia sobre Drogues 2013-2020
L’Estat espanyol a través de l’Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016
La Generalitat de Catalunya a través del Pla d’Actuació en Prevenció sobre
Drogues 2012-2016

Estratègia sobre Drogues 2013- 2020 de la Unió Europea
La Unió Europea ha posat en marxa recentment la seva nova estratègia sobre drogues
per al període 2013-2020. El document tècnic proporciona un marc polític i assenyala
les prioritats d’actuació a la Unió Europea en matèria de lluita contra la droga a la
vegada que vol definir les bases per a l’elaboració de dos plans quatre anuals
consecutius.
Entre els objectius de l’ Estratègia de la UE en matèria de lluita contra la drogues hi ha:
 Contribuir a reduir de forma quantificable la demanda de droga, la dependència
de la droga i els riscos i perjudicis socials i per a la salut relacionats amb la
droga.
 Contribuir a la desorganització del mercat de les drogues il·legals i a una
reducció quantificable de la disponibilitat d'aquestes.
 Fomentar la coordinació mitjançant un discurs i anàlisi actius de l'evolució i els
reptes que es plantegen en l'àmbit de la droga a nivell internacional i de la UE.
 Seguir reforçant el diàleg i la cooperació entre la UE i tercers països i
organitzacions internacionals en matèria de drogues.
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 Contribuir a una millor difusió del control, investigació i avaluació dels resultats
i a una millor comprensió de tots els aspectes del fenomen de la droga i l'impacte
de les intervencions per tal de promoure dades empíricament contrastades, sòlids
i generals que fonamenten les mesures i accions.
Aquesta Estratègia s’articula en dos àmbits d’actuació:
 Reducció de la demanda
 Reducció del subministrament de drogues

I tres temes transversals:
 Coordinació
 Cooperació internacional
 Investigació, informació, control i avaluació.
Els dos plans d’accions consecutius previstos fins al 2020 proporcionaran una
llista d’accions específiques temporalitzades, amb les parts responsables de les
accions, els indicadors i els instruments d’avaluació. Tanmateix incidirà en la
necessitat de fomentar l’ús i intercanvi de bones pràctiques i elaborar i aplicar
normes de qualitat dirigides a la prevenció. (Més informació annex 1)

Estratègia Nacional de drogues del Govern Espanyol
L'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 va ser aprovada per acord del Consejo
de Ministres el 23 de gener de 2009 i es configura com un marc de referència per a totes
les administracions públiques i les organitzacions socials.

Aspira, a més, a ser una eina que pugui ser utilitzada per promoure, facilitar i donar
suport a cada instància implicada a desenvolupar el seu treball des del seu àmbit
competencial, en l'interès comú per aconseguir disminuir de forma significativa el
consum de drogues, i prevenir al màxim l’impacte sanitari i social dels diversos
problemes i danys que hi estan relacionats
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L'Estratègia 2009-2016 implica un impuls i desenvolupament d’aquells aspectes en què
l'Estratègia anterior, 2000-2008, s’ha demostrat adequada i una correcció de les
limitacions observades. Això suposa, entre altres coses, una millora i optimització en
l’oferta d’iniciatives de prevenció, de disminució de riscos i reducció de danys i del
tractament de les persones afectades per problemes de consum.

Els quatres principis estratègics del Pla són:
 La recerca de l’ eficiència i optimització dels recursos.
 L’establiment d’una coordinació amb lideratge participatiu mitjançant grups de
treball.
 La qualitat com a premissa irrenunciable
 La factibilitat d’ accions amb objectius que es puguin aconseguir
D’altra banda planteja com objectius les següents accions:
 Promoure una consciència social sobre la importància dels problemes, els danys
i els costos personals i socials relacionats amb les drogues, sobre la possibilitat
real d’evitar-los, i sobre la importància que la societat en conjunt sigui part
activa en la seva solució.
 Augmentar les capacitats i habilitats personals de resistència a l’oferta de
drogues.
 Retardar l’edat d’inici del contacte amb les drogues.
 Disminuir el consum de drogues legals i il·legals.
 Garantir una assistència de qualitat.
 Reduir o limitar els danys ocasionats a la salut de les persones.
 Facilitar la incorporació a la societat de les persones en procés de rehabilitació.
 Incrementar l’eficàcia de les mesures dirigides a regular i controlar l’oferta i els
mercats il·legals de substàncies psicoactives.
 Augmentar els mecanismes de control econòmic sobre els processos de
blanqueig de diners.

10

 Millorar i ampliar la formació dels professionals que treballen en aquest camp.
 Incrementar i millorar la investigació.
 Potenciar l’avaluació sistemàtica de programes i actuacions.
 Optimitzar la coordinació i cooperació.
Com es pot observar, la diferència amb l’Estratègia europea és que ella contempla la
reducció de subministres de manera prioritària i l’espanyola se centra més en la persona
i l’eficiència de les accions que es volen realitzar. (Més informació annex 2)

Pla estratègic de prevenció a Catalunya
L’Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya ha liderat
l’elaboració del Pla Estratègic de prevenció del consum de drogues amb la missió
d’ordenar, orientar, promoure, reforçar, coordinar i avaluar les accions preventives
tendents a disminuir la prevalença del consum de drogues i la incidència de les
problemàtiques associades a la població general catalana i especialment entre els
infants, adolescents i joves dels diferents àmbits d’actuació.

Una diferència notable respecte als anteriors -a més dels continguts- és on situa i quin
departament de la Generalitat ho lidera. Mentre que l’ Estratègia de l’Estat espanyol es
lidera des del Ministeri de l’Interior, a Catalunya és l’Agencia Catalana de la Salut qui
impulsa i coordina les accions.
Aquesta diferència és bàsica a l’hora dels projectes que es posen en marxa i de
l’enfocament que se’ls dóna fins i tot en els marcs vitals de referència com són les línies
estratègiques que tenen un clar sentit preventiu com a eix bàsic de les intervencions.

Línies estratègiques:
 Promoure actuacions preventives universals adreçades als diferents
grups etaris.
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 Promoure actuacions preventives als grups i circumstàncies d’especial
risc.
 Promoure mètodes de detecció precoç i protocols d’intervenció.
 Potenciar la cultura de l’avaluació i la recerca.
 Fomentar la formació continuada dels professionals i l’acreditació dels
programes.
 Fomentar la participació ciutadana i dels professionals.
 Estimular la cooperació amb la UE, OMS i altres organismes
internacionals.
Els objectius d’aquestes línies són:
 Prevenir el consum
 Retardar l’edat d’inici
 Reduir els riscos i efectes adversos
 Minimitzar danys associats a l’addicció.
(Més informació annex 3)

Legislació
La normativa administrativa vigent a Catalunya reconeix en l’àmbit de l’Administració
local, la plena competència municipal per al desenvolupament de polítiques de
prevenció, serveis i reinserció social, entre les quals es poden incloure accions
formatives en matèria de prevenció i lluita contra les drogues.
LRSAL està en un procés d’implementació incert, amb normes implementades, altres
amb data màxima per a la seva posada en marxa i altres, encara, que no se sap de segur
si es podran portar a terme en un futur. Per això descriurem, a continuació, les normes
que amb independència de LRSAL, d’una manera o una altra i en el moment actual,
han de ser tingudes en compte en les accions d’aquest Pla Local.
Per a la qüestió que ens ocupa, en primer lloc, es troba l’article 84.2.c de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que atribueix com a competència pròpia als governs locals
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la ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat i l’article 84.2.m. que també
atribueix com a competència pròpia la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a
les persones i dels serveis socials públics d’assistència primària; en segon lloc, els
articles 7, 43.1.g), 66.1, 66.3.k), 245, 247 i següents del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on
s’atribueix també com a competència pròpia la prestació de serveis socials i promoció i
reinserció socials i on s’especifiquen el règim de prestació dels serveis per part de les
entitats locals i les seves formes; en tercer lloc, l’article 27.1. de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, estableix que el municipi és administració competent en
matèria de serveis socials; finalment, els articles 6, 7 i 8 de la Llei 20/1985, de 25 de
juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència, prioritza i defineix com a cabdal i bàsica la tasca preventiva que es porti a
terme en l’origen de la drogodependència, i dóna especial rellevància al paper que les
entitats municipals poden desenvolupar en aquestes tasques preventives.

Per tant,
•

Els municipis disposen, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i
la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies
que poden generar dependència, de capacitat i legitimació normativa pel
desenvolupament de mesures en matèria de prevenció i lluita contra les drogues.

•

La prestació del servei municipal es troba reglamentada en els articles 245, 247 i
següents del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol.

•

Aquesta competència és qualificada com a pròpia per l’Estatut d’autonomia de
Catalunya i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Marc teòric
Massa freqüentment, tot i que cada vegada amb menys intensitat, ens trobem amb
programes, projectes o accions en el camp de la prevenció del consum de drogues que
s’executen sense un marc de referència que permeti donar coherència, dins d’un pla de
treball a les seves activitats i als resultats que s’esperen de les actuacions.
La prevenció, sense aquest marc de referència conceptual, té el risc d’acabar esdevenint
sols la reproducció de models rígids i estereotips sobre el fenomen i reduir la seva
activitat preventiva a un eslògan. Sense una teoria, i sense processos d’investigació que
recolzin les actuacions, difícilment es podran obtenir resultats satisfactoris.

Actualment, però, la prevenció de drogues, tot i ser un camp jove al qual queda molt
camí per recórrer i moltes qüestions per resoldre, és l’opció més prometedora per evitar
els problemes associats als consums de drogues.
En pocs anys, el camp de la prevenció ha realitzat un salt qualitatiu i s’ha consolidat,
especialment en els països més industrialitzats, els quals són també els que tenen més alt
nivell de consum i abús de substàncies. Aquesta millora no ha esdevingut per atzar sinó
per la destinació, un cop la prevenció ha demostrat la seva utilitat i eficàcia, de gran
quantitat de recursos, tant econòmics com humans.
Encara, però, quan s’utilitza el concepte prevenció de drogues a nivell general, la
majoria de la població ho relaciona amb les drogues il·legals, tot i que en analitzar el
fenomen s’observa com aquelles substàncies que suposen més consum, i també més
conseqüències negatives, són precisament les legals (alcohol i tabac) i la droga il·legal
més socialitzada i normalitzada (cànnabis). Potser per aquesta raó la majoria de
programes de prevenció s’orienten cap a aquestes tres substàncies.

Com passa en la majoria de societats del nostre entorn sociocultural, les conseqüències
derivades del consum de drogues legals i il·legals, a Catalunya, constitueix
un problema de salut pública de gran magnitud, que afecta especialment els
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grups socials en situació de vulnerabilitat més gran: adolescents, joves, i determinats
grups poblacionals que, per diferents causes, es troben exposats a un nombre
més gran de factors de risc que la població general.
El consum i l’abús d’alcohol i altres drogues entre la població jove i adolescent es
presenta associat a un increment significant de problemes de salut com ara els accidents
viaris i de les taxes de mortalitat i discapacitat que se’n deriven, la pèrdua
de memòria o capacitat cognitiva, els ingressos en els serveis d’urgències hospitalàries
per episodis d’intoxicació aguda, l’hepatitis, la infecció pel VIH, les ITS i els
episodis de coma. Tota aquesta càrrega de morbimortalitat comporta un cost alt en
termes de sofriment personal, social i de despesa econòmica, que justifica plenament
el tractament prioritari en el marc de la política de salut pública.
L’arrelament cultural del concepte de prevenció (“val més prevenir que curar”),
parteix dels plantejaments d’Hipòcrates, quatre segles AC. Aquest assenyalava la
dieta, l’estil de vida i un clima adequats com la base de la salut física i mental.

La dimensió epidèmica dels problemes relacionats amb les drogues és un fenomen
modern, que apareix a mitjan segle XX al si dels països industrialitzats. És per això
que la resposta preventiva en aquest àmbit s’ha anat concretant conceptualment en
les darreres quatre dècades, període en el qual, diferents models teòrics han aportat
les principals claus que ens permeten identificar i entendre els processos necessaris,
per adoptar respostes preventives adreçades als problemes relacionats amb el
consum de drogues.
A primera vista pot visualitzar-se que el treball preventiu en l’àmbit de les drogues és
quelcom homogeni, però en el moment que es realitza una acció, al tractar-se d’una
intervenció sobre la realitat, implica a la vegada una concepció de la societat, de la
persona, de la substància i del rol que aquesta juga en aquesta realitat. Es defineix,
doncs, un model de societat a què s’aspira arribar i, per tant, conté un aspecte ideològic
que és necessari tenir present.
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Els successius models teòrics en què s’ha fet la intervenció en l’àmbit de les drogues
aplicats al llarg del temps no segueixen una línia evolutiva de caràcter progressiu i de
constant millora, sinó que responen a adaptacions particulars del context social i polític.

Tot i així, existeix una forta relació entre els avenços científics i els successius models
aplicats, però sense que cap model posseeixi la suficient evidència per assumir la
direcció científica de la intervenció.

Concretament, en el camp de la prevenció, hi ha la problemàtica de la sobreabundància
de models teòrics; molt ben construïts, però inaplicables o difícilment aplicables més
enllà del disseny experimental, ja que això significaria uns recursos, una temporalitat i
una concepció del fenomen per part de la població difícilment aplicables.

Sant Just Desvern ha seguit i segueix els corrents teòrics que manifesten un major grau
d’èxit, sense perdre de vista la pròpia idiosincràsia del municipi i de la seva gent.
El model teòric d’aquest Pla, no és un únic model. És una amalgama que s’apropa a
posicionaments conceptuals diversos, en termes generals es pot considerar que les
intervencions en prevenció desplegades al nostre municipi han partit, generalment,
d’enfocaments oberts i sensibles al coneixement derivat de l’evidència disponible en
cada moment. que intenta aportar coneixements, principi de realitat i especialment està
en funció de la persona amb qui es treballa. Un model tan desacreditat com el
conductista pot donar resultats espectaculars amb segons quin perfil de persones i
segons quines problemàtiques.
Sigui com sigui, el model teòric que preval sobre la resta en les accions de tot l’àmbit de
Benestar Social i també en l’abordatge de la prevenció de drogues es basa en un model
Ecosistèmic també conegut com Epistemologia Ecològica o de la complexitat, model
que posa l´accent sobre l´anàlisi formal dels sistemes humans de relació, el context i la
complexitat, ultrapassant el model clàssic reduccionista.
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Presenta connotacions tant holístiques -la persona es concep com un tot indivisible-,
com també dinàmiques. En el procés dinàmic de la personalitat interessa més posar
l´atenció sobre les modalitats a traves de les quals un canvi sorgeix que sobre les causes
que van poder donar origen a una particular configuració de la personalitat de l´individu
(Becquer 1974)
Sempre cercant abastar una visió globalitzadora, és necessari tenir en compte tant la
persona com el medi social en què aquesta es significa, i a les relacions que
s´estableixen entre aquests i els serveis que intervenen, co-construint una causalitat
circular que ineludiblement els connexiona i retroalimenta.
Si concebem les famílies com a sistemes autònoms que s´autoorganitzen en constant
interacció amb el medi, ” podem concebre el sistema d´intervenció com un entorn a
construir en xarxa. Es tracta d´oferir límits i fronteres, de forma temporal, que ajudin i
proposin vies de desenvolupament i canvi a les famílies per a capacitar-les en la gestió
de les seves necessitats a partir dels seus propis recursos, en un procés de delegació i
reapropiació de funcions” (Abril i Jara, 2007,)
Per això, la unitat d´anàlisi no només és l´infant en el si de la seva família, en el seu
entorn social, s´ha d´ampliar a la interacció entre aquest i el sistema que intervé,
inclosos els recursos disponibles. Existeix una relació dinàmica i retroalimentadora,
canviant, entre els diferents sistemes en una xarxa complexa d´interaccions.
Aquest marc parteix d’ enfocaments generals interrelacionats com són:


Una visió constructivista de l’ ésser humà,



Una visió ecosistèmica dels processos familiars



Una comprensió del canvi com a procés discontinu.

Sigui com sigui aquest model, tal com dèiem abans no és un model pur, es nodreix
d’altres com el model de l’Aprenentatge Social de Bandura&Walters (1963), les
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teories de l’Acció Raonada o Planificada de Ajzen&Fishbein (1980) i especialment
el model de Reducció del Dany i Reducció del Risc de Rinaldi i altres (1988)

El model de Reducció del Dany i Reducció del Risc persegueix criteris de benestar.
L’objectiu d’aquesta perspectiva no és l’abstinència sinó la reducció i minimització dels
efectes negatius del consum de drogues. No sols es treballa la millora de la salut, sinó
també d’altres aspectes com l’evolució de la persona, la participació en el context
social, la marginació, les dinàmiques laborals i l’estigma, entre d’altres. Creiem que la
Reducció de Riscos és una pràctica educativa i sanitària mancada de valoració moral,
on el consum responsable hi ha de tenir cabuda.

Aquests models han servit per aportar suficients evidències perquè avui es pugui
afirmar que la prevenció del consum de drogues i dels problemes associats és possible si
aconseguim canvis de comportaments i d’estils de vida a llarg termini.
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3. DADES SOCIOFÍSIQUES DEL MUNICIPI
3. DADES SOCIOFÍSIQUES DEL MUNICIPI.
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Per tal d’emmarcar el diagnòstic de la situació, és important tenir en compte algunes
dades físiques del municipi:

Sant Just Desvern és un municipi de 7,8 km2 amb una població a data 31 de de
desembre de 2013 de 16.859 habitants i una densitat de 2.158,6 habitants/km2.

Geogràficament està dins de la comarca del Baix Llobregat i només a 5 km de la ciutat
de Barcelona.

Respecte a les dades de població per sexe i edat quinquennal segons Idescat a desembre
de l’any 2013 eren:

Edats

Homes

Dones

Total
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Per grups poblacionals agrupats segons la mateixa font:

Edat

Total

Fins a 14 anys

2.777 persones

15 a 64 anys

11.183 persones

65 a 84 anys

2.404 persones

Més de 85 anys

495 persones

TOTAL

16.859 persones

Respecte a la configuració poblaciónal no presenta grans diferències a la de la resta de
la comarca del Baix Llobregat. En tot cas es dóna un índex d’envelliment lleugerament
superior que a la resta de municipis, especialment en aquells amb més de 50.000
habitants.

La piràmide de població és:
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homes

730

365

dones

0

0

365

730

La població de Sant Just Desvern ha experimentat una lleugera evolució a l’alça tal
com es pot comprovar en el següent gràfic que la visualitza des de l’any 1998. Sigui
com sigui aquest increment de població ha estat controlat pel Govern Municipal amb
una oferta d’habitatge protegit com a fórmula d’abaratir els alts preus al municipi.
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Altres dades d’interès en aquest apartat són el nombre de població estrangera per
continents:
Persones amb nacionalitat espanyola

14.639

Persones procedents d’ UE

1.511

Persones procedents d’Àfrica

80

Persones procedents d’EE.UU.

45

Persones procedents de Amèrica Central i
d’Amèrica del Sud

508

Persones procedents d’Àsia

75

Persones procedents d’Oceania

1

TOTAL

16.859

Font: Idescat
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Per últim, les dades d’atur en mitjanes anuals són de 681 persones.

Atur registrat per sexe.
Mitjana anual 2013

Sant Just Desvern

Baix Llobregat

Catalunya

34.785
37.006
70.791

323.655
313.640
637.295

Homes
382
Dones
413
Total
795
Font: Promoció econòmica Aj. Sant Just Desvern

S’ha de tenir en compte que a l’any 2014 s’ha observat un lleuger augment de
l’ocupació motivada per l’augment dels plans d’ocupació i per la situació de l’entorn
econòmic.
Atur registrat per sexe.
Mitjana anual 2014

Sant Just Desvern

Baix Llobregat

Catalunya

29.513
32.807
62.320

282.782
293.166
575.948

Homes
309
Dones
372
Total
681
Font: Promoció econòmica Aj. Sant Just Desvern

En tot cas el perfil de l’ocupació manté la tònica general del mon laboral a tot el
territori català i de la resta de l’Estat: contractes temporals -prioritàriament en serveis- i
amb condicions laborals més precàries que abans de la crisi.

Per últim destacar que hi ha un atur ocult del qual no tenim informació. És bàsicament
el dels joves que utilitzen les xarxes relacionals i informals per aconseguir ocupació
remunerada i que no utilitzen els Serveis d’Ocupació perquè, manifesten, no els ofereix
solucions a les seves necessitats.
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4. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ EN MATÈRIA DE DROGUES
Dades ESTUDES
Resultats Pla Local Drogues 2009-2011
Aportacions de professionals de Sant Just
Resultats enquestes obertes a grups formals i informals
Resultats enquestes a menors (14-16 anys)
Dades Memòria Benestar Social en matèria de prevenció drogues 2013
Dades aportades per Policia Local i Mossos d’Esquadra

25

4. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ EN MATÈRIA DE DROGUES
Aquest diagnòstic s’ha basat en les propostes sorgides per un conjunt de procediments
de recollida i valoració de la informació disponible i es desenvolupa en diverses
fases. Així, aquest apartat és el resultat d’un procés desplegat en les fases següents:
13

a) La fotografia d’un entorn d’àmplia extensió a partir de les dades quantitatives d’
ESTUDES 2012-2013 (Enquesta estatal sobre el uso de drogas en estudiantes
de enseñanzas secundárias de 14 a 18 años de toda España 2012/2013)

b) Una revisió sobre els resultats del Pla Local de Prevenció de Drogodependències
2009-2011 a Sant Just Desvern.
c) Les aportacions d’un procés de participació entre els/les diferents professionals
dels municipi que treballen en entorns diversos relacionats directament-o noamb les drogodependències, però observadors/ores de l’entorn comunitari.
d) Els resultats d’enquestes obertes a grups formals i informals del municipi a Sant
Just Desvern sobre aspectes qualitatius vinculats a la percepció i creences de
l’univers de les drogues legals i il·legals
e) Els resultats de les enquestes a menors d’entre 14-16 anys de l’Institut de Sant
Just Desvern i el Col·legi Madre Sacramento.
f) Dades quantitatives de les accions realitzades i/o impulsades l’any 2013 pels
Serveis Socials municipals.
g) Informació de la Policia Local municipal i els Mossos d’Esquadra
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ESTUDES.
L’objectiu d’aquesta enquesta que realitza l’Estat espanyol bianualment és conèixer la
situació i la tendència del consum de drogues, els patrons de consum, els factors
associats i les opinions davants les drogues dels estudiants d’ensenyament secundari de
14 a 18 anys.
Les dades que figuren a continuació són el resultat d’ enquestes a 27.503 estudiants de
747 centres educatius públics i privats amb un total de 1.523 aules.

És cert que la informació que aporta aquest estudi és molt general perquè abasta un
territori geogràfic mol ampli i amb gran diversitat cultural, però aporta informació
abundant sobre la situació general d’aquesta problemàtica, aporta models comuns de
consum i afavoreix la comparació posterior amb la situació que té Sant Just en aquest
tema.
A continuació mostrem alguns dels gràfics més significatius de l’ESTUDES sobre els
consums de les drogues més habituals: alcohol, tabac, cànnabis i hipnosedants
(barbitúrics i benzodiazepines).

També hem incorporat una gràfica sobre el rendiment escolar i el consum de cànnabis
per ser especialment rellevant en l’entorn de Sant Just Desvern.
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conclusions dades ESTUDES:

Augment del consum d’alcohol, especialment en els més joves (14 i 15 anys)
El consum intensiu, borratxera i binge drinking, és molt freqüent i s’associa a un
major consum de drogues il·legals (policonsum)

Augmenta la presència de noies a edats més primerenques (14, 15 i 16 anys)
Més de la meitat de joves d’entre 14 i 18 anys han fet botellón en l’últim mes. En el
cas dels nois i noies de 14 anys, 1 de cada quatre: és consolida el patró de consum
intensiu.

Els i les menors obtenen alcohol amb molta facilitat i la percepció de risc és baixa.
S’observa un major consum d’alcohol i tabac entre les dones que entre els homes a
aquestes edats d’inici, canviant la tendència quan es parla de drogues il·legals.
L’alcohol es considera la porta d’entrada a d’altres consums, és per això que resulta
important conèixer la manera que els menors tenen d’aconseguir-lo:

El cannabis manté una alta prevalença de consum.

Augmenta el percentatge de consumidors i consumidores problemàtics
El 16% dels joves que han fumat cannabis en l’últim any, presenten un consum de
risc. Això té repercussió en els indicadors de problemes associats amb una major
utilització de les urgències mediques i centres de tractament de drogues.
En l’actualitat es disposa d’evidències -cada vegades majors- sobre les
conseqüències físiques, psicològiques i socials del consum del cànnabis. Malgrat
això els la joventut té una baixa percepció del risc associat al seu consum.
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Resultats del Pla Local de Prevenció de Drogodependències 2009-2011 de Sant Just
Desvern.
El Pla Local de Prevenció de Drogues de Sant Just de 2009-2011, tot i el seu nom, tenia
l’objectiu de establir un marc de treball tranversal per revisar algunes de les accions
que es feien i també impulsar-ne de noves.
En aquest context era més un document d’intencions metodològiques i per tant no
establia indicadors de resultats –ni cap altre- , respecte a les accions que se’n podien
derivar.

Tot i així dels objectius plantejats per àmbits es poden extraure les conclusions
següents:
•

Dels 10 objectius (tots ells genèrics) plantejats, s’han assolit el 60% amb una
grau de compliment d’intensitats diverses i amb la constatació que tots ells tenen
la característica d’un lideratge actiu de Serveis Socials.

•

L’àmbit on s’han fet més accions ha estat l’àmbit escolar, en el qual s’han posat
en marxa les següents accions

-

Impulsar la formació del professorat d’Educació primària i secundària
sobre temes relacionats amb el consum de drogues.

-

Donar informació a tot l’alumnat d’ESO sobre les conseqüències de
l’abús del consum de drogues

-

Utilització del protocol de derivació dels centres de secundària al
CAS.

-

Mantenir actualitzada la informació sobre consum de drogues a
l’alumnat de secundaria.
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S’ha d’aclarir que aquestes actuacions han tingut resultats diversos. Per exemple,
respecte a la formació del professorat, tot i organitzar tallers específics no es van
realitzar per falta d’assistència d’aquests que tot i reconeixent la seva importància i
facilitant els horaris, segons les seves preferències, no va ser possible consolidar un
mínim grup .
 L’àmbit laboral i els dels mitjans de comunicació han estat els dos sectors on
s’han desenvolupat menys accions orientades als objectius sectorials. El més
rellevants han estat:

-

La modificació de les actituds i elscomportaments de factors de risc
en la població ocupada laboralment.

-

Treballar amb els professionals dels mitjans de comunicació per
potenciar la sensibilització a l’àmbit de les drogodependències.

Aportacions de diferents professionals dels municipi
Una part important del diagnòstic d’aquest Pla va ser l’aportat per un conjunt de
professionals municipals que d’una manera o una altra són observadors de situacions
vinculades al consum de drogues.

Així es va obtenir informació, bàsicament qualitativa, centrada en les seves
observacions professionals a partir de tres reunions en què es va parlar -i intercanviar
punts de vista- a partir de preguntes obertes sobre la percepció i les creences del
consum a Sant Just (veure annex núm. 4).
El primer grup estava format pels professionals de Benestar Social.
El segon grup estava format per les tècniques i tècnics responsables dels departaments
de l’ASP, un representant d’Urbanisme i un altre de la Policia Local.
En el tercer , amb una participació menor, van participar els responsables dels
equipaments municipals (més informació annex 5)

34

També es va considerar oportú fer una entrevista més personalitzada i individual a la
cap d’Àrea de Serveis a la Persona i veïna de Sant Just, i a la tècnica del Servei de
Prevenció de Drogues de la Mancomunitat de la Fontsanta.

En línies generals les conclusions van ser:
 Un nombre important de casos atesos a Serveis Socials correspon a persones
amb patologia dual. Aquesta problemàtica comporta un nivell intensiu d’atenció
individual, familiar i comunitari per part dels /de les professionals d’aquest
servei i requereix una alta dedicació per a coordinacions i definicions de plans
de treball que no sempre arriben a bon port.
 Un dels reptes més importants és com aconseguir motivar el consumidor/a per
assistir de manera regular i continuada en el temps als diferents serveis de
tractament (CAS i ESPOTT)
 A Serveis Socials arriben pocs casos per tal de commutar sancions per consum
de drogues a través del Protocol de commutació . Això dificulta encara més el
treball d’aquest servei per motivar els consumidors/ores per iniciar tractament
en els corresponents serveis especialitzats d’atenció d’aquesta problemàtica
 A Serveis Socials es troben casos de consum privat d’ hipnosedants i d’altres
drogues, gairebé sempre lligades al consum d’alcohol i amb prevalença en les
dones.
 Es donen dificultats perquè els serveis sanitaris intervinguin en situacions de
consums no autoreconeguts. Aquesta situació no es dóna només amb joves i
drogues il·legals, també en el consum abusiu d’hipnosedants i d’alcoholisme
principalment femení, tal com dèiem en el punt anterior.
 En el cas de les persones grans l’abús de medicaments es percep com el
problema més habitual en el consum abusiu de drogues.
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 El jovent de Sant Just no està aïllat de la resta de municipis del voltant. Els
adolescents practiquen els mateixos rituals d’iniciació que la resta, amb consums
realitzats en grup i espais de trobada comunitaris (festes populars, parcs i places
del municipi).
 Els tècnics i tècniques municipals han observat repetidament com els menors
consumeixen alcohol i tabac imitant els adults a les festes populars, moments en
què es dóna més permissivitat per part del món adult.
 S’observa habitualment un consum de cànnabis per part d’adolescents i joves al
voltant dels equipaments i centres educatius del municipi. Principalment al Casal
de Joves i Centre de Salut, a Can Ginestar, Centre Cívic Joan Maragall, les
escoles Canigó i Montseny, l’Institut Sant Just i el col·legi Madre Sacramento,
en horari nocturn i cap de setmana
 Aquest consum al voltant dels equipaments es podria reduir amb més presència
policial com a fórmula dissuasiva. Són situacions que no es poden abordar
només des de la vessant educativa.
 Hi ha elements que, tot i compartits amb d’altres municipis, s’accentuen a Sant
Just.
-

Accessibilitat a les substàncies. Les noves tecnologies faciliten el petit

tràfic porta a porta.

-

Baix impacte de la informació sobre drogues en els/les adolescents i

joves, i poc coneixement dels recursos de prevenció i tractament per part de la
població en general.

-

Un baix nombre de sancions per consum i, per tant, baixa utilització del

protocol de commutació de sancions per consum.
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-

Efecte escola: els i les adolescents repeteixen les dinàmiques dels joves,

també en el consum d’alcohol, tabac i cànnabis.

-

Es constata la correlació de casos d’abús de drogues i malalties mentals

en persones de més de 30 anys. Existeix un grup de persones molt significatiu
respecte a altres poblacions amb patologies duals.
 A Sant Just una part de l’accés al cànnabis es troba en l’autocultiu, els recents
clubs de consumidors (fora del municipi) i també pel petit tràfic o menudeo. A
Sant Just el petit tràfic és ocasional. Molts joves coneixen d’altres joves que han
fet aquest tràfic alguna vegada per tal de pagar-se el seu consum o guanyar
diners ràpidament, però sense convertir-se en una activitat continuada.
 Per últim, dir que la realitat del municipi marca dos elements diferenciats de la
resta de municipis de la comarca:
-

Com a factor de protecció: el baix nivell d’atur, que afavoreix la no
aparició de problemàtiques afegides al consum de drogues per part de la
població.

-

Com a factor de risc: l’alta tolerància cap al consum de drogues al
municipi, entesa com a fet cultural ja arrelat, que dóna poques eines a la
comunitat vers el consum a la via pública i dificulta el canvi cultural necessari
per a l’èxit de les actuacions impulsades.

 Respecte al compromís de les persones assistents als tres grups en la posada en
marxa d’aquest Pla,

es verbalitza una bona disposició de tothom per

implementar les accions definides en aquest Pla.

Resultats de les enquestes obertes a grups formals i informals del municipi
A més de la visió transversal dels professionals de l’Ajuntament, volíem conèixer també
la percepció d’altres agents socials del territori municipal.
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La intervenció comunitària per implementar un Pla d’aquestes característiques
requereix treballar des de l’inici – en aquest cas des de les aportacions al diagnòsticamb la comunitat local, entesa com a grup social arrelat a un territori i considerat com a
agents potencials del canvi i no tan sols com a receptors de solucions dissenyades per
professionals.

En aquesta línia es van fer converses obertes amb la base de les mateixes preguntes
anteriors a tres nous grups d’agents socials format per:
Un primer grup integrat per 1 representant de l’Escola d’Adults, 1 representant de
l’Institut Sant Just Desvern i 1 representant del Col·legi Madre Sacramento. Un segon
grup de quatre joves d’entre 22 i 27 anys i per últim les aportacions d’un àmbit
especialment sensible en aquest tema com el Centre de Salut de Sant Just.

Les seves conclusions varen coincidir amb les expressades pels tres grups anteriors de
treball. En tot cas només recollim les no manifestades anteriorment.
 En el consum de drogues legals hi ha molta tolerància, es dóna poca importància
al risc del consum de begudes alcohòliques de la població jove i adulta.
 Es dóna un consum visible d’alcohol i cànnabis a la via pública sense gaires
conseqüències de tipus legal ni social.
 Les percepcions sobre el consum de drogues són coincidents amb les dels
tècnics i tècniques municipals com entre la població jove del municipi
(consumidors o no): Hi ha un consum de cànnabis evident entre els adolescents i
joves al carrer. El consum es dóna en persones de totes les edats.
 La cocaïna és una substància de consum associada més a l’edat adulta i
relacionada amb la festa de cap de setmana.
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 D’altra banda, els joves creuen que és fàcil aconseguir cànnabis a Sant Just, de
manera neta i sense arriscar-se amb la Policia. Aquesta afirmació és compartida
en tots els grups entrevistats.
 Aquesta accessibilitat s’agreuja amb la percepció per part dels adolescents i
joves consumidors/ores , que el consum de drogues en general, i de cànnabis en
particular, no comporta cap risc.
 La percepció anterior canvia amb persones de més de 30 anys. Tot i que no es
van entrevistar persones no professionals d’aquesta edat, el grup de joves ho
manifestava a partir dels comentaris de coneguts o amics.

Resultats de les enquestes a menors d’entre 14-16 anys de l’Institut de Sant Just
Desvern i el Col·legi Madre Sacramento.
El Servei de Prevenció de Drogues de la Mancomunitat de la Fontsanta dóna servei
als 4 municipis que la integren Cornellà, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i
Sant Just Desvern.
En aquest context s’han realitzat enquestes a alumnes a tercer i quart d’ESO.
L’objectiu és fer una aproximació a la realitat de cada territori a través d’un grup de
població especialment vulnerable i al qual ha de dirigir-se una part important de les
actuacions preventives que aquest Pla realitzarà. Les preguntes se centraven en
consums de tabac, alcohol i cànnabis (vegeu annex 5) i té el següent marc i els
següents resultats:
Univers: 155 nois i noies d’entre 14 i 16 anys de l’Institut Sant Just i el Col·legi
Madre Sacramento.
Mostra: aleatòria de 30 adolescents dels quals 13 eren noies i 17 nois.
Percentatge de representativitat: 19,35%
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 Es confirma que el cànnabis és la droga il·legal més consumida entre els
adolescents.
 El 23% l’ ha consumit alguna vegada. En aquestes edats, i segons diuen
els entrevistats, puntualment.
 Respecte a les drogues legals, l’alcohol i el tabac estan presents a la
vida dels adolescents des dels 13 anys, edat en què es produeixen els
primers consums.
 En el cas del tabac aquest fet es produeix uns mesos abans.
 El 50% afirma que ho ha provat alguna vegada.
 D’aquest 50%, el 47% ho fa només els caps de setmana i un 7% més
també entre setmana. A més un 13% ho fa esporàdicament, i la resta –
un 26% - afirma que ho ha provat.
 L’ alcohol, en aquest grup d’edat es consumeix en un 80% . D’aquest, el
8’5% manifesta fer-ho els caps de setmana i un 50% esporàdicament. El
37,5 manifesta haver-ho provat .


Respecte al consum de cànnabis a Sant Just s’inicia 1 any i tres mesos
abans que a la resta de l’Estat (segons les dades d’ESTUDES). Ho fa el
23%. D’aquests el 14% ho fa esporàdicament i el 86% restant ho ha
provat.

 Es confirma que Sant Just té patrons de consum compartits amb la resta
de Municipis de la Mancomunitat de la Fontsanta.
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 Els menors que inicien consum d’alcohol, cànnabis i tabac als 13 anys,
ho incrementen en el temps lliure i caps de setmana i estiu.
 La percepció és de molta tolerància en el consum de drogues legals i es
dóna poca importància al risc associat (accidents de trànsit, coma etílic...)
al consum de begudes alcohòliques.
 Es vincula beure amb oci. Amb més temps lliure, més consum.
 En aquestes edats no hi ha diferències significatives entre nois i noies en
el patrons de consum.

Dades memòria 2013 de Benestar Social en matèria de prevenció de drogues
Dins de l’àmbit dels Serveis Socials Municipals la prevenció, detecció i
acompanyament a tractament són l’eix de les intervencions que es fan.
A l’àmbit de la prevenció s’han fet les accions següents orientades a la
formació- informació de famílies, grups professionals específics i població en
general.
Nom

Durada

Taller prevenció drogues per a
8 hores
famílies
Veles Festa Major i Festes
3 dies
Tardor
Tallers Setmana Salut
5 dies
Exposició CONTROLES
10 dies
Taller per a professionals
8 hores
Taller formatius per agents de
15 hores
salut
Taller formatiu per a Policia
2,30 hores
Local
Nombre total de persones
participants
Font: Benestar Social Aj. Sant Just Desvern

Núm.
participants

17
+ de 500
570
+ 400
19
22
14
+ 1.542
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Respecte al treball individual, Serveis Socials ha intervingut en 64 situacions
vinculades al consum (o la sospita de consum) que segons edat i sexe han estat:

EDAT

HOME

DONA

TOTAL

12-15

6

3

9

16-18

4

8

12

19-25

21

4

25

26-39

1

3

4

40-65

9

5

14

41

23

64

TOTALS

Font: Benestar Social Aj. Sant Just Desvern

D’aquest casos 16 han estat derivats pel servei municipal PAMIRC i 11 eren
menors de 16 anys.
Per últim destacar que des de l’any 2012 no ha arribat a Benestar Social cap
petició de treball en benefici de la comunitat per commutació de sancions
administratives per consum de drogues.
Dades aportades per Policia Local i Mossos d’Esquadra
En el marc de la prevenció de drogues els Mossos d’Esquadra actualment des de
la PG-ME duen a terme diversos Programes Operatius Específics en coordinació
amb la Policia Local de Sant Just Desvern:
Un d’aquest programes és l’específic d’Alcohol i Drogues, concreció d’un seguit
de línies estratègiques que, emmarcades dins el Programa Operatiu Sectorial de
Seguretat Viària, tenen com a objectiu garantir la seguretat en la mobilitat de les
persones i reduir el nombre de víctimes i d’accidents de trànsit. El consum
d’alcohol i drogues, o la barreja d’ambdues substàncies, poden produir entre els
usuaris de la via alteracions físiques i/o psíquiques incompatibles amb la
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conducció de vehicles de motor/ciclomotors. És en aquest sentit que la Divisió de
Trànsit de la PG-ME estableix l’itinerari que s’ha de seguir per continuar pel

camí

de la reducció de la victimologia causada pels accidents de trànsit.

En el POE-Alcohol i Drogues es revisen i proposen les línies estratègiques i les
actuacions a realitzar amb l’objectiu de continuar disminuint el nombre de morts i ferits
per accident de trànsit, ja que la ingesta d’alcohol i el consum de drogues són alguns
dels aspectes principals d’actuació policial per a la reducció dels morts i dels ferits
greus en accidents de trànsit.
A més de l’acció denunciadora (administrativa/penal), la policia de trànsit
treballarà/realitzarà també altres activitats relacionades amb l’àmbit de la proximitat,
com són les relatives a l’educació per a la mobilitat segura, amb la finalitat d’ajudar què
es produeixi el canvi d’actitud que permeti una millora permanent de la seguretat viària.

Algunes de les accions previstes al POES són:

-

Col·laborar operativament entre PG-ME i policies locals del territori
corresponent, a fi de realitzar accions concretes en llocs determinats.
Implementar en les Meses de Coordinació Operativa i/o en les Juntes de
Seguretat Local els mecanismes de coordinació entre la PG-ME i les PL en
matèria de trànsit i seguretat viària.

-

Participar en les campanyes preventives de control d’alcohol/drogues que
determini l’autoritat del trànsit.

-

Sensibilitzar i formar usuaris/conductors de vehicle del fet que el consum
d’alcohol és incompatible amb la conducció de vehicles a motor i ciclomotors.

-

Educar joves en el risc del consum d’alcohol i drogues. Col·laborant en els
programes existents d’àmbit comunitari.
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-

Sensibilitzar i formar usuaris/conductors de vehicle que el consum d’alcohol és
incompatible amb la conducció de vehicles a motor i ciclomotors.

La competència de trànsit a Sant Just Desvern és pròpia de la Policia Local, en el casc
urbà, i la iniciativa en les accions i els dispositius en aquestes vies li és pròpia.

Indicador: Conduir sota els efectes de l'alcohol o drogues Conduir sota els efectes de
l'alcohol i drogues Accidents / víctimes mortals i greus
Un altra Programa Operatiu Específic és el de Centres educatius. L’objectiu general
d’aquest POE és prevenir i reduir els fets delictius i aquelles conductes

de risc dins

l’àmbit escolar per contribuir a la millora de la seguretat objectiva i subjectiva dels
usuaris i treballadors dels centres educatius.

Aquest objectiu general es desglossa en objectius específics que han estat fixats tenint
en compte la incidència que tenen certes tipologies delictives en zones o punts
d’especial rellevància dins de l’àmbit escolar, la coordinació amb els altres operadors
presents en el territori i la proximitat envers els receptors del programa.
Atenent aquests criteris, entre d’altres objectius específics del POE, trobem:
-Prevenir i reduir els fets delictius contra la salut pública.
-Detectar i prevenir aquelles conductes de risc que puguin derivar en problemàtiques
delictives o de convivència dins l’àmbit educatiu.
-Augmentar la percepció de seguretat de la comunitat educativa.
L’Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC), conjuntament amb el grup de
Proximitat de l’ABP d’Esplugues de Llobregat-Sant Just Desvern, fa un incís en la
recollida de la informació d’interès i en l’activitat informativa en l’àmbit de la
prevenció del consum de drogues.
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Activitat informativa que es fa en format de presentacions i col·loquis adreçats al sector
dels joves. D’entre una diversitat de temàtiques, també es tracta en diversos formats de
presentacions la tinença i el consum de drogues, amb l’objectiu de fer arribar una
informació de qualitat als joves a fi de distingir i conèixer la legislació actual en
referència al món de les drogues, amb els objectius de prevenir el consum d’aquestes
substàncies i que assumeixin responsabilitats.
Segons la realitat del centre educatiu, es planifiquen diversos nivells d’intervenció, de
forma complementària a les presentacions i/o activitats programades, amb els quals
implicaran accions concretes i/o dispositius policials per donar una resposta específica a
situacions concretes.
Aquestes accions concretes serien: l’increment de la freqüència dels contactes periòdics
amb la direcció del centre per avaluar la situació del moment; la realització de serveis
planificats, estables i continuats que incloguin vigilàncies a les entrades i sortides del
centre, així com els llocs de reunió de les proximitats i el seguiment acurat de les
denúncies relacionades amb aquests centres educatius.
Tant els reculls d’informació com les accions concretes es duen a terme de forma
conjunta i coordinada amb la Policia Local de Sant Just Desvern i es treballen en el si de
les Meses de Coordinació Operativa.
Per últim, el Programa Operatiu Específic Oci Nocturn fa tractament de l’oci, que va
associat, principalment, a les activitats desenvolupades en la franja horària nocturna,
tant en els locals de pública concurrència i zones adjacents com en els espais públics i/o
privats.

Aquesta franja horària és la que presenta una incidència en la seguretat ciutadana més
accentuada per la confluència de problemàtiques específiques: baralles, problemes de
convivència, consum de begudes alcohòliques, estupefaents i/o psicotròpiques en la via
pública, entre d’altres.
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En el marc d’aquest Programa s’implementen accions específiques destinades a la
vigilància d’aquells punts d’interès estratègicament seleccionats. Aquests, seran:
-Establiments de pública concurrència dedicats a l’oci (bars, bars musicals, discoteques..
etc.)
-Espais oberts públics/privats lúdics i d’oci a adjacents. Per exemple: parcs, jardins,
places, vies urbanes, interurbanes, zones d’estacionament de vehicles, etc.
-Mitjans de transport públic utilitzats per anar o tornar de zones d’oci
En relació a la selecció d’aquests punts d’interès, aquesta s’implementa en les Meses de
Coordinació Operativa.

Així, pel que fa a les accions de seguretat ciutadana, es planifiquen controls en punts i
zones d’interès, així com el patrullatge preventiu dirigit, en aquestes zones.
També s’elaboren operatius policials amb la finalitat de fer prevenció i un control
efectiu per a la detecció d’activitats il·lícites relacionades amb la venda d’alcohol, o
d’altres de control de menors en relació a la venda i/o subministrament de begudes
alcohòliques i la seva limitació als establiments per raó de l’edat.

Així mateix, totes les dotacions de la Unitat de Seguretat Ciutadana, garanteixen
l’acompliment de la normativa continguda en la LO 1/92 de Protecció de la Seguretat
Ciutadana i la Llei 11/09 de regulació dels espectacles públics i activitats recreatives de
Catalunya.

Algunes dades són:
Tipus fet (nivell 2)

Consum o tinença de
drogues o
abandonament estris
Font: Mossos d’Esquadra.

Any 2012

Any 2013

Any 2014

10

12

12
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Conclusions al Diagnòstic de Sant Just Desvern: Aspectes claus
1) A Sant Just Desvern els consums de drogues legals i il·legals (cànnabis) s’inicia
als 13 anys i puntualment amb 12. Una mica abans que a la resta dels municipis
que integren la Mancomunitat de la Fontsanta i de la resta de l’Estat.
2) Els consums d’alcohol i cànnabis s’associa a espais d’oci amb consum més
importants els caps de setmana.
3) És difícil mesurar l’ impacte de les accions preventives realitzades, però la
prevenció és una eina imprescindible per impulsar els patrons culturals
imperants.
4) La percepció de risc és molt baixa o inexistent per part de les persones
consumidores. Especialment en les drogues legals i en els aspectes associats al
consum (accidents de transit, comes etílics, dificultat de concentració...)
5) Es constata un augment important de les patologies duals amb pocs instruments
de tractament des de l’àmbit sanitari.
6) Els consumidors/es, en general, estan poc motivats per deixar o reduir els
consums.
7) La percepció dels tècnics/ques municipals i els agents socials consultats
comparteixen la percepció d’una alta tolerància en el consum de drogues
il·legals en espais públics.
8) Entre els 14 i els 16 anys no hi ha diferències significatives de patrons de
consum entre nois i noies.
9) L’ alcoholisme femení intuït és una problemàtica que va en augment i que per
les seves característiques és difícil d’abordar.
10) Les drogues més consumides per les persones grans són els medicaments.
11) Tot i que les persones consultades han manifestat la importància d’aquest Pla,
no s’ha pogut concretar la seva participació més enllà de coordinacions per
accions concretes liderades per altres.
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5. MARC ESTRATÈGIC
Visió
Missió
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5. MARC ESTRATÈGIC
Les avaluacions científiques han demostrat que les polítiques efectives d'abordatge de
les drogodependències han de ser integrals. A més, s'han de desenvolupar amb una
combinació equilibrada de mesures preventives, dissuasives, d'intervenció i assistència
sanitària, social i d'integració laboral, incorporant aquelles intervencions innovadores
que han provat la seva eficàcia. Per això, el nou Pla de Sant Just ha d’aprofundir en els
programes de prevenció selectiva focalitzant la seva actuació en determinats grups
socials siguin consumidors o no i tenint en compte aspectes claus com l’edat, el sexe i la
tipologia de consum.

Visió
El PLPD vol incidir en la disminució dels danys evitables relacionats amb el consum
de drogues abordant aspectes de salut i de riscos associats des d’una vessant
prioritàriament preventiva i acompanyant les persones en els tractaments sanitaris que
puguin iniciar.
El seu propòsit és promocionar estils de vida saludables tot garantint un entorn adequat
que faciliti el desenvolupament personal i social més lliure possible de les pressions per
consumir drogues.

Missió
El Pla fa un plantejament global, integral, integrador i compromès amb les necessitats
i les expectatives de la ciutadania que aconsegueixi el següent en la seva aplicació
pràctica:
•

Prevenir i reduir el consum de drogues així com minimitzar els riscos associats.

•

Coordinar, cohesionar i optimitzar els esforços de professionals i institucions per
fer operatius els objectius definits.

•

Reforçar els avenços ja assolits i respondre a les mancances identificades tot
impulsant les respostes més adients per afrontar-les i per preveure els propers
passos que permetin avançar en l’àmbit preventiu al nostre municipi.

•

Millorar els processos d’avaluació com a instrument de qualitat en l’aplicació
de les accions previstes.
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6. MARC OPERATIU
Principis rectors
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Disseny organitzatiu
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6. MARC OPERATIU
Principis rectors de PLPD
El nostre model de treball en prevenció s’ha de basar en els següents principis:
te a QUE FA A LA CIUTADANIA
•

Sensibilitat als aspectes de gènere. L’atenció a la perspectiva de gènere, tant
pel que fa a l’anàlisi dels factors de risc i protecció relacionats amb el consum de
drogues com a la manera d’abordar-los.

•

Adequació temporal. La resposta a les necessitats existents i a les emergents
han de ser properes en el temps de la seva detecció.

•

Participació. L’impuls de la intervenció activa ha d’incloure la ciutadania en
general, i especialment els i les joves, pares i mares i grups vulnerables per la
seva situació de risc en relació amb les drogues.

•

Respecte. Parteix de la consideració respectuosa per les opcions vitals de cada
persona.

 Confidencialitat. Garanteix el tractament estrictament confidencial de totes les
dades recollides amb finalitats preventives i d’acompanyament assistencials.
•

Transversalitat. Les propostes previstes tenen en compte el desenvolupament
de dinàmiques i eines de treball que actuïn com a elements de cohesió i
integració entre els diferents àmbits del coneixement i aportin un marc comú de
referència vàlid per a totes les disciplines.

•

Interdisciplinarietat. L’impuls i la facilitació d’un enfocament interdisciplinari
que permeti l’actuació pautada, coordinada i complementària dels diferents
sectors professionals.
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•

Territorialitat. El Municipi com a eix clau del desplegament de les actuacions

•

Coordinació. L’impuls de la participació dels diferents professionals i els
agents socials que tenen presència a Sant Just.

•

Avaluació. Establiment d’indicadors i del calendari per mesurar de manera
sistemàtica i objectiva la consecució dels objectius i les actuacions previstes.

• Innovació. La incorporació dels nous coneixements derivats dels resultats de les
actuacions ha de comportar l’actualització i la modernització de tots els aspectes
que poden contribuir clarament a afegir efectivitat, qualitat i eficiència a les
accions futures previstes.

Aspectes claus
Des del Pla Local s’assumeix el Model de Reducció de Riscos com a propi i com a tal,
la prevenció que es realitzi tindrà en compte els següents aspectes clau:

-

La constatació que les drogues se seguiran consumint per part d’un sector de la
població.

-

La resistència d’aquestes persones a accedir a serveis especialitzats, ja que a
aquests recursos sols hi accedeixen persones que ja tenen un problema evident.

-

El fet que hi ha joves que no volen abandonar l’ús de certes drogues, però estan
disposats a preocupar-se per la seva salut i a canviar hàbits per millorar-la.

-

L’evidència que molts dels problemes que han patit molts joves es podrien haver
evitat amb un treball informatiu previ.

-

Per a les persones que han decidit no consumir, la informació pretén reforçar la
seva posició i oferir, en cas de consum, una guia vàlida per a un ús responsable.

-

Per a les persones que han decidit consumir, la informació pretén proporcionar
elements útils que afavoreixin un consum de menor risc.
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Tot i això la informació per si sola no garanteix una modificació de la conducta i s’han
de tenir en compte altres elements com:

-

La presa de decisions, amb l’objectiu de la millora de l’autonomia i maduració
de la persona.

-

La responsabilitat de les pròpies decisions, així com l’assumpció de les possibles
conseqüències.

-

Els recursos i els procediments per resoldre conflictes.

-

L’autoconeixement de les limitacions i possibilitats pròpies.

-

Les formes d’autocontrol del consum.

-

Aspectes que fan referència al grup, a l’entorn o a l’entrenament de les habilitats
socials.

-

La debilitat davant la pressió de grup.

-

El respecte de les decisions i opcions dels altres.

-

La responsabilitat amb un mateix i amb els altres.

-

Les alternatives al consum.

Així, la intervenció preventiva tractarà de capacitar a la població per prendre decisions
i poder gestionar la seva relació amb les drogues amb les premisses bàsiques:
1. Reforçant l’actitud i decisió d’abstinència, entre els no usuaris de drogues.
2. Orientant respecte als riscs de l’ús de determinades substàncies.
3. Promovent, entre els usuaris, la regulació de l’ús de substàncies, tant a nivell de
freqüència com de dosis.
4. Orientant els usuaris en el reconeixement de símptomes i signes associats a
nivells de compromís perjudicial amb les drogues.
5. Orientant i estimulant la seva incorporació a serveis d’atenció a usuaris que ja
estan patint les conseqüències adverses.
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Línies prioritàries i objectius
Amb la manifestació anterior dels aspectes claus que marcaran el PLPD les línies
prioritàries d’intervenció se centren en els eixos:

1. eix Comunitari.
2. eix de Salut
3. eix d’Educació
4. eix Laboral
5. eix de Control de l’oferta
6. eix de Benestar Social

1. eix Comunitari.
Aquest eix incorpora les accions preventives centrades en els problemes i les necessitats
de la comunitat de Sant Just Desvern. Les accions poden dirigir-se a tota la població o a
sectors concrets poblacionals.

Els objectius són:
1.1

Millorar el nivell de sensibilitat i informació vers el fenomen de les drogues a
Sant Just

1.2

Estimular i assegurar la participació ciutadana en les accions preventives i si es
possible en el seu disseny.

1.3

Impulsar la formació en prevenció de drogodependències als diferents agents
socials i col·lectius específics.

1.4 Millorar els sistemes de recollida d’informació

2. eix de Salut
Tenint en compte que aquest és un Pla Local, l’eix de Salut se centrarà prioritàriament
en l’Àrea Bàsica de Salut amb qui ja es col·labora per altres temes socials

Els objectius són:
2.1

Potenciar la participació dels farmacèutics en activitats preventives
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2.2

Impulsar el treball conjunt amb l’ABS i els serveis municipals en general i,
especial atenció a situacions de consum femení d’alcohol.

2.3

Potenciar la relació amb el CAS i recursos de reducció de danys amb els serveis
de l’Ajuntament.

3. eix d’Educació
En aquest context entenem com a eix d’Educació tots aquells espais on es donin
processos d’ensenyament i aprenentatge, ja siguin formals o no formals, com per
exemple algunes accions orientades a l’oci impartides per professionals i/o les escolesbressol.

Els objectius són:
3.1

Avançar les accions preventives als centres d’educació primària del municipi

3.2

Impulsar la implementació de programes de prevenció en els consums així com
d’educació per a la salut dins els currículums escolars.

3.3

Afavorir que les estratègies de prevenció emprades en l’àmbit educatiu hagin
estat prèviament avaluades en resultats objectius.

3.4

Reforçar el treball amb els centres educatius facilitant als professionals de
l’educació l’assessorament necessari per millorar les derivacions de casos de
nois i noies consumidores.

4. eix Laboral
L’eix laboral vol actuar sobre els treballadors/ores directes o indirectes de
l’Ajuntament de Sant Just Desvern i, afavorir la informació i l’assessorament a les
empreses instal·lades al municipi en temes de consums de risc de drogues legals i
il·legals.

Els objectius són:
4.1

Millorar les accions vers el personal de l’Ajuntament en matèria
principalment de consum d’alcohol
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4.2

Oferir a les empreses de Sant Just informació sobre el tema dels consums
de drogues i si cal assessorament per a l’adequada derivació a un centre de
tractament.

5. eix de Control de l’oferta
El control de l’oferta és un eix de vital importància per intervenir de manera dissuasiva
en el consum públic de les drogues il·legals i el compliment normatiu de les legals. És
una àrea de responsabilitat dels cossos policials i han de ser ells mateixos els qui
dissenyin les accions idònies a cada situació.
Els objectius en aquest eix han d’orientar-se a:
5.1 Dissuadir grups de joves del consums de drogues il·legals en espais
públics.
5.2 Controlar la venda de drogues legals i il·legals a Sant Just.

6. eix de Benestar Social
Aquest eix té dues línies d’acció convergents. Una específica amb accions pròpies
d’aquest àmbit orientada al benestar general de les persones consumidores i del seu
entorn més proper i un altre com a impulsor de l’aplicació de les actuacions definides
en aquest Pla i també com a coordinador tècnic d’aquest.

Els objectius són:
6.1

Millorar l’atenció a les persones consumidores directament o indirectament.

6.2

Vetllar pel compliment del Pla Local de Prevenció de Drogues.

6.3

Incorporar el municipi de Sant Just Desvern a estudis d’àmbit nacional en
matèries de drogues

Disseny organitzatiu
Aquest Pla vol tenir una organització àgil, tranversal i amb responsabilitat que faciliti la
implantació de les accions i l’avaluació dels resultats.
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En aquest sentit s’han definit 3 comissions fixes i altres de puntuals però
imprescindibles a l’hora d’abordar qualsevol de les accions proposades en aquest Pla.

1. Comissió Política
2. Comissió de Coordinació
3. Comissions tècniques específiques

1. Comissió Política
La Comissió Política estarà liderada per la Regidoria d’Acció Social, i estarà formada
pels regidors de les següents regidories
 Regidor/a d’Acció Social
 Regidor/a de Salut Pública


Regidor/a de Joventut i Educació



Regidor/a de Polítiques de Gènere



Regidor /a de Seguretat Ciutadana i Via Pública i Serveis



Regidor/ d’Ocupació i Innovació



Regidor/a de Participació i Xarxes Socials

Funcions:


Donar suport polític al Pla.



Vetllar pel compliment de les accions aprovades dins de les àrees de la seva
responsabilitat.



Aprovar el Pla de Treball anual presentat per la Comissió de Coordinació.

Aquesta Comissió podrà, si ho considerà oportú, convocar la Comissió de Coordinació
–o qualsevol dels seus membres- per aprofundir en la informació que puguin necessitar
per prendre decisions.

Periodicitat:
La Comissió Política es reunirà com a mínim, 1 cop a l’any.
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2. Comissió de Coordinació
És l’encarregada de proposar tècnicament les accions i programes a desenvolupar.
També s’ocupa d’impulsar el compliment del PLA i proposar i/o portar a terme les
solucions plantejades en les accions transversals previstes que per raons diverses ho
requereixin. Estarà formada per:


La/el cap d’Àrea de Serveis a la Persona



La/el cap de Benestar Social



El/la tècnic del Servei de Prevenció de Drogues



1 tècnic/a de la Regidoria de Serveis Socials



El cap de la Policia Local

Funcions


Implementar el Pla.



Proposar anualment les prioritats, les accions i els programes a desenvolupar a la
Comissió Política.



Convocar i dinamitzar les comissions tècniques existents.



Facilitar indicadors unificats als diversos agents que participen en el Pla.



Impulsar l’avaluació de totes les accions que es realitzin



Garantir el procés de participació comunitària.



Realitzar la memòria anual a partir de les dades aconseguides

Periodicitat
La Comissió de Coordinació es reunirà com a mínim, 4 cops a l’any. És important
concretar de manera consensuada la distribució de les funcions anteriors. Només des de
la responsabilitat compartida -i assumida individualment- es podran abordar les
complexitats d’un treball transversal necessari per incorporar el major nombre de
coneixements i habilitats possibles sense oblidar les eines bàsiques de l’eficiència i la
qualitat
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3. Comissions Tècniques
Són comissions

transversals liderades per Benestar Social i formades per

professionals i agents socials diversos segons l’acció concreta que s’abordi.
Les comissions tècniques han de tenir data d’inici i de finalització.

Funcions


Donar una visió interdisciplinàriai i vetllar per la visió global de l’acció a
implementar.



Implicar-se en el desenvolupament i la realització de les accions així com
coordinar la seva implementació.



Avaluar els resultats de les accions realitzades i traspassar els resultats a la
Comissió de Coordinació.



Detectar prioritats i proposar les millores per fer-les arribar a la Comissió de
Coordinació

Periodicitat
Cada comissió tècnica establirà la temporalitat necessària.
Destacar que a través de les reunions habituals ja establertes el regidor/a d’Acció Social
tindrà informació continuada respecte a l’evolució d’aquest PLA.
Tot i que a continuació es defineix un Pla d’intervenció amb accions amb més d’un any
d’horitzó, a partir dels resultats obtinguts, de les noves situacions sorgides i de la
solució a alguns problemes, cada any es proposaran accions amb periodicitat anual i el
corresponent pressupost.
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7. PLA DE TREBALL
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EIX 1: COMUNITARI
Objectiu 1.1 Millorar el nivell de sensibilitat i informació vers el fenomen de les drogues
Acció
A. Campanya
prevenció sobre el
consum de tabac als
adolescents i joves

B. Campanya
prevenció sobre el
consum d’alcohol i
drogues a les festes
populars

C. Xerrada per a gent
gran sobre l’abús de
consum de
medicaments

D. Fer veles de salut a
la Festa Major

dirigida a

serveis implicats

recursos propis
anuals

temporalitat

indicadors
-Nombre de materials
repartits
-Nombre d’establiments

Servei Prevenció Drogues
Servei Ensenyament
Servei de Joventut
Servei de Benestar social

Econòmics: 600€
RRHH:
- Educador/a Social
- Informador/a
- 1 Tècnic/a/ Servei

2015

Centres educatius de secundària,
equipaments municipals, ABS, entitats
esportives, infantils i juvenils. Comerços
locals

Servei Prevenció Drogues
Servei Ensenyament
Servei de Joventut
Servei de Cultura
Servei de Promoció Econòmica
Servei de Benestar Social

Econòmics: 1.000€
RRHH:
- Educador/a Social
- Informador/a
- 1 Tècnic/a/ Servei

2016

Centre social El Mil·lenari
Població de més de 60 anys

Servei Prevenció Drogues
Servei de Benestar Social

RRHH:
-Tècnic/a/ Servei

2015

- Nombre d’assistents
(+ de 30) .

2015

- Existència
d’informe escrit
valorant l’acció

Centres educatius de secundària,
equipaments municipals, ABS, entitats
esportives, infantils i juvenils

on s’ha deixat material
- Nombre d’informacions
verbals realitzades

-Nombre de materials
repartits
-Nombre d’establiments
on s’ha deixat material
- Nombre d’informacions
verbals realitzades

Prevenció drogues
- Cap de BS
- Director/a CS Mil·lenari

Joves

Servei Prevenció Drogues
Servei de Joventut
Servei de Cultura
Servei de Benestar Social

Econòmics: 100€
RRHH:
-Tècnics/ques Servei Prevenció
- Educador/a Social
- Personal de suport logístic per
col·locació d’ infraestructures.

(periòdica)
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EIX 1: COMUNITARI
Objectiu 1.2 Estimular i assegurar la participació ciutadana

Acció

dirigida a

A. Facilitar informació Entitats i empreses que formen part dels

serveis implicats

recursos propis
anuals

inici

indicadors

Tots els que tenen consells
de participació

RRHH:
-cap d’Àrea Serveis Persona
-cap de BS
- tècnic/a referent del
consell municipal

2016

-Nombre de consells
en què un punt de
l’ordre del dia es
referia a drogues
(+ de 60%)

RRHH:
- tècnic/a Servei Prevenció
- tècnic/a de Salut
- cap de Benestar Social
RRHH:

2015

Figurar com a punt
a l’ordre del dia
dels dos consells

2017

-Nombre de reunions
de la comissió (+ 3 a
l’any)
-Nombre de propostes

sobre les accions
previstes en els
Consells Municipals

diversos Consell Municipals

B. Presentar les dades

Consell Municipal de Salut
Consell Municipal de Serveis Socials

Servei de Prevenció
Servei de Salut
Servei de Benestar Social

- Professionals
- Persones d’entitats
- Persones individuals interessades en el
tema

-En funció de qui vulgui
participar a la comissió
-Servei de Benestar Social

de l’enquesta de
consum en 3r i 4t. ESO

C. Constituir una
comissió de treball
transversal per fer
aportacions sobre què
fer i com fer-ho en
l’àmbit de les drogues
D. Treballar amb les
entitats de lleure i
esportives propostes
específiques per
abordar la prevenció
en els seus àmbits

-cap d’Àrea Serveis Persona
-cap de BS
-educador/a social

realitzables(+ de 5)

- Professionals i agents socials de l’àmbit
de l’oci de l’esport a Sant Just

- Servei d’Esport
- Servei d’Infància
- Servei de Benestar Social

RRHH:
-tècnic/a d’Esports
-tècnic/a d’Infància
-educador/a social

2017

-Nombre de propostes
realitzables
(+ de 2 per àmbit))
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EIX 1: COMUNITARI
Objectiu 1.3 Impulsar la formació en prevenció als diferents agents socials i col·lectius específics

Acció
A. Aconseguir
exposicions didàctiques
en prevenció de drogues
per utilitzar el Casal de
Joves i altres
equipaments de manera
rotativa

dirigida a
Població en general.
Per a grups específics segons el contingut
de l’exposició

serveis implicats
Servei de Joventut
Servei de Cultura
Servei d’Educació
Servei de Benestar Social

col·lectius específics

Professionals i agents socials del lleure
Professionals vinculats a adolescents i
joves

Servei de Prevenció
Servei de Joventut
Servei de Benestar Social

C. Realitzar tallers

- nois i noies de tercer i quart d’ESO
escolaritzats a Sant Just

- Servei de Prevenció
- Centre d’Educació
-Servei de Benestar Social

B. Formació per a

preventius per a tercer
i quart d’ESO

recursos propis
anuals
Econòmics:700€

inici

indicadors

2016

-Nombre
d’equipaments en els
quals s’exhibeix la
mateixa exposició

RRHH:
-tècnic/a de Joventut
-tècnic/a de Cultura
-educador/a social

RRHH:
- tècnic/a Servei Prevenció
- tècnic/a de Joventut
- educador/a social
RRHH:
- tècnic/a Servei Prevenció
-Educador/a Social

(+ de 50% equipaments
públics)
-Nombre de persones
que han vist l’exposició
per equipament
(èxit: es definirà segons
la capacitat de
l’equipament)

2016

-Nombre
d’assistents per
curs (+ de 15)

2015

-Nombre de tallers
realitzat per centre
(+ 50% del total)
-Nombre de
participants per taller.
(+ 90%
d’alumnes/aula)

(periòdica)
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EIX 1: COMUNITARI
Objectiu 1.4 Millorar els sistemes de recollida d’informació

Acció
A. Dissenyar indicadors
de recollida d’informació
de resultats per a cada
acció

dirigida a
Professionals i agents socials que hagin
d’implementar una acció del Pla.

B. Treballar dins i fora Professionals i agents socials que hagin
de l’Ajuntament per
incorporar la cultura
de medició de resultats
en les accions del Pla

d’implementar una acció del Pla.
Tècnics/ques municipals

serveis implicats

recursos propis
anuals

inici

indicadors
-Existència de
document amb la
definició d’indicadors
segons les accions
-Nombre de bateria
d’indicadors
facilitats
(+ 60% del total)

Servei de Benestar Social

RRHH
-cap de Benestar Social
-educador/a social

2015

Tècnics/ques municipals
Responsables equipaments
Servei de Benestar Social

RRHH:
- Tècnics/ques
municipals
- Responsables equipaments

2015
(Periòdica)

- cap de Benestar Social

- educador/a social
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EIX 2: SALUT
Objectiu 2.1 Potenciar la participació dels farmacèutics en activitats preventives

Acció
A. Fer arribar a les
farmàcies del municipi
informació concreta i
personalitzada sobre
accions preventives
impulsant la seva
col·laboració en la
difusió d’aquestes

dirigida a
Farmacèutics del municipi de Sant Just

serveis implicats
Servei de Salut
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals
Econòmics: 400€
RRHH:
- informador/a
- educador/a social
- cap de Benestar social

inici

2016

indicadors
- Nombre
d’explicacions
personalitzades
realitzades
(100%)
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EIX 2: SALUT
Objectiu 2.2 Impulsar el treball conjunt amb l’ABS. Especialment en consum femení d’alcohol
Acció
A. Millorar

les
coordinacions amb
personal sanitari de
l’ABS per temes de salut

B. Dissenyar una
campanya d’ajuda per
visualitzar el consum
privat d’alcohol
femení

dirigida a
Metges i infermeres de l’ABS

Població en general i específicament a
dones adultes

accions de prevenció
en el mes de la Salut
de Sant Just

a l’aprofitament de la
informació en temes de
prevenció de drogues
entre l’ABS i
l’Ajuntament

Servei de Salut
ABS
Servei de Benestar Social
ABS
Servei de Prevenció
Servei de Salut
Servei de Polítiques de Gènere

C. Fer més eficient les Població en general

D. Generar sinergies per

serveis implicats

Població en general

Servei de Comunicació
Servei de Benestar Social
ABS
Servei de Salut
Servei d’Educació
Servei de Benestar Social

ABS
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals
RRHH:
- cap d’Àrea Serveis Persona

- tècnic/a de Salut
- cap de Benestar social
Econòmics: 2.000€
RRHH:
- tècnic/a de Salut
- tècnic/a de Polítiques Gènere
- cap Servei Comunicació
- cap de Benestar social
RRHH
-tècnic/a de Salut
-tècnic/a d’Educació
-educador/a social
-cap de Benestar Social

RRHH
-educador/a social
-cap Servei de Comunicació
-cap Benestar Social

inici

indicadors

2016

- Nombre de dades
quantitatives
facilitades per l’ABS
( 1 o +)
A concretar

2016

2015

2015

- nombre de noves
accions realitzades
(+ de 4)
-nombre d’accions no
repetides d’anys
anteriors
(+ de 2)
-nombre
informacions
publicades
conjuntament
(+ de 3/semestre)
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EIX 2: SALUT
Objectiu 2.3 Potenciar la relació amb el CAS i altres recursos de tractament amb els serveis municipals

Acció
A. Definir un circuit
de coordinació i
seguiment dels casos
que passen de
prevenció a tractament
B. Dissenyar,
juntament amb els
serveis especialitzats,
el pla d’intervenció de
les persones que
finalitzen la fase de
tractament.

dirigida a

serveis implicats

recursos propis
anuals

Professionals de Benestar Social
Professionals Servei de Prevenció
Professionals CAS Fontsanta

Servei de Prevenció
CAS Fontsanta
Servei de Benestar Social

RRHH:

Professionals de centres de tractament
territorials
Professionals de Benestar Social

Cas Fontsanta
Espot
Servei de Benestar Social

RRHH:
Educador/a social

- tècnic/a Servei Prevenció

inici

indicadors

2015

- existència de circuit
escrit i consensuat
per les parts.

2016

- nombre de plans
d’intervenció
conjunts
(+ 80% dels casos
derivats)

- cap de Benestar social
- educador/a social
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EIX 3: Educació
Objectiu 3.1 Avançar les accions preventives als centres d’educació primària

Acció
A. Fer tallers de
prevenció en els
centres de primària de
Sant Just

dirigida a
Alumnes de cinquè i sisè de primària

serveis implicats
Servei de Prevenció
Centres de primària
Serveis d’Educació
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals

inici

Econòmics: 400€
RRHH:
- tècnic/a Servei Prevenció

2015
(periòdica)

indicadors
- nombre de tallers
realitzats
(+ de 4)

- tècnic/a d’Educació
- educador/a

social
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EIX 3: Educació
Objectiu 3.2 Formalitzar els programes preventius dins dels processos curriculars

Acció

dirigida a

A. Impulsar la
incorporació
d’aspectes preventius
en el consum de
drogues en els
processos formals dels
centres escolars

Sistema formal educatiu de Sant Just

serveis implicats
Serveis d’Educació
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals
RRHH:
-cap d’Àrea de Serveis Persona

inici

2016

indicadors
Resultat positiu de
l’acció
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EIX 3: Educació
Objectiu 3.3 Avaluar les accions preventives realitzades als centres escolars abans de la seva repetició

Acció

dirigida a

serveis implicats

A. Demanar
valoracions escrites de
les actuacions
realitzades en l’àmbit
escolar per mesurar la
seva eficiència i, si cal,
repetició.
B. Facilitar indicadors
de resultats per valorar
les accions realitzades
en el mes de la salut
dins de l’àmbit
educatiu

Centres educatius on es facin accions
d’aquest Pla.

Centres Educatius
Servei d’Educació
Servei de Prevenció
Servei de Benestar Social

Professionals que participin en el mes de
Salut

Servei de Salut
ABS
Servei d’Educació
Centres Educatius
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals
RRHH
- tècnic/a de Prevenció
- tècnic/a d’Educació
- educador/a social

RRHH
-tècnic/a de Salut
- tècnic/a de Prevenció
- tècnic/a d’Educació
- educador/a social
- cap de Benestar Social

inici

indicadors

2015

Existència de
document de resultats
per acció realitzada

2015

Nombre de respostes
facilitades
(+ 50%)
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EIX 3: Educació
Objectiu 3.4 Reforçar el treball amb els centres educatius en els casos individuals de consum

Acció
A. Implementar el

dirigida a

mòdul de Salut de
GES (graduats en
educació secundària)
de l’Escola d’Adults

Alumnes de l’Escola d’Adults

B. Reforçar el

Institut Sant Just
Escola Madre Sacramento

seguiment de casos i
dels protocols
d’intervenció a
l’Institut Sant Just i
Madre Sacramento

serveis implicats
Escola d’Adults
Servei de Benestar Social

Servei d’Educació
Centres educatius diana
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals

inici

RRHH

- responsable Escola
d’Adults
-educador/a social
-tècnic/a Servei Prevenció
RRHH
- educador/a social
- tècnic/a de Prevenció
- tècnic/a d’Educació

2015

indicadors
-Realització del
Mòdul de Salut

(periòdica)

2016

- Nombre de
derivacions de casos
oberts i tancats a cada
centre.
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EIX 4: Laboral
Objectiu 4.1 Millorar les accions vers el personal de l’Ajuntament en matèria de consum d’alcohol

Acció
A. Presentació del Pla
al Comitè de Seguretat
i Salut de l’Ajuntament

B. Reduir
l’accessibilitat a
l’alcohol en horari
laboral

C. Dissenyar un
document explicatiu
dels recursos en
prevenció i tractament
per a tot el personal
municipal

dirigida a
Comitè de Seguretat i Salut Laboral de
l’Ajuntament de Sant Just

-Treballadors i treballadores amb contracte
laboral amb l’Ajuntament.
-Treballadors i treballadores d’empreses
prestadores de serveis públics municipals

-Treballadors i treballadores amb contracte
laboral amb l’Ajuntament.
-Treballadors i treballadores d’empreses
prestadores de serveis públics municipals

serveis implicats

recursos propis
anuals

inici

Salut Laboral
Servei de Benestar Social

RRHH

- membres del Comitè.
-cap d’Àrea Serveis Persona
- cap de Benestar Social

2015

-servei de Personal
-servei de Via Pública
-empreses prestadores de
serveis amb contracte amb
l’Ajuntament
- servei de Benestar Social

RRHH
-cap de manteniment
-cap de brigada
-cap de Benestar Social
-educador/a social

2016

servei de Prevenció
servei de Personal
servei de Comunicació
servei de Benestar Social

Econòmics: 700€
RRHH
tècnic/a Servei Prevenció
cap Servei de Comunicació
cap de Benestar Social

2016

indicadors
-Realització de la
presentació del Pla
-nombre de membres
del Comitè que
assisteixen
(+ 80% part empresa
+ 50% part sindical)
- Nombre de casos
derivats al Servei de
Prevenció
-Nombre de casos
derivats a centres de
tractament.
Existència del
document
Nombre de trucades
rebudes a Servei de
Prevenció i/o
Benestar Social
demanant informació
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EIX 4: Laboral
Objectiu 4.2 Oferir a les empreses de Sant Just informació i assessorament sobre el consum de drogues

Acció

dirigida a

A. Dissenyar una guia
de prevenció i dels
recursos en prevenció i
tractament per a les
empreses del municipi

Empreses amb seu a Sant Just Desvern

B. Assessorar les

Empreses amb seu a Sant Just que
demanin el servei

empreses que ho
demanin sobre
detecció de riscos i
recursos de tractament
i oferir un treball
individual i conjunt al
treballador/a de
l’empresa que ho
necessiti

serveis implicats
Servei de Prevenció
Servei d’Ocupació
Servei de Comunicació
Servei de Benestar Social

Servei d’Ocupació
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals
Econòmics: 1.000€
RRHH
tècnic/a Servei Prevenció
cap Servei Ocupació
cap Servei de Comunicació
cap de Benestar Social

RRHH
-tècnic/a d’Ocupació
- educador/a social

inici

2016

2016

indicadors
Nombre d’empreses
que demanen la guia
(+40% del total
d’inscrites a Sant Just)

- Nombre de
peticions realitzades
per les empreses
(+ de 4)
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EIX 5: Control de l’oferta
Objectiu 5.1 Dissuadir de consums en grup en espais públics

Acció

dirigida a

serveis implicats

periòdica en els punts
habituals de consum

Grups habituals de joves consumidors en
espais públics

Policia Local
i/o
Mossos d’Esquadra
Servei de Benestar Social

B. Millorar el

Grups habituals de joves consumidors en
espais públics

Servei de Via Pública
Servei de Benestar Social

A. Fer presència

mobiliari urbà i la
il·luminació que
afavoreix el consum en
espais públics

recursos propis
anuals

inici

RRHH

-membres de la Policia
Local
-educador/a social

2015

Econòmics: 1.500€
RRHH
-cap Servei Via Pública
-cap brigada
-educador/a social

2016

indicadors
Reducció de llocs
públics de consum
(+50%)

- nombre d’accions a
via pública
realitzades
(50% del total demanat)

74

EIX 5: Control de l’oferta
Objectiu 5.2 Control de la venda de drogues legals i il·legals

Acció

dirigida a

A. Vetllar pel
compliment normatiu
respecte a la venda de
drogues legals als
joves menors d’edat

Establiments on es ven alcohol i tabac

B. Controlar el bon ús

Clubs socials de cànnabis que poguessin
existir

dels clubs socials de
cànnabis que en un
futur poguessin existir
a Sant Just

serveis implicats
Mossos d’Esquadra i Policia
Local

Mossos d’Esquadra i Policia
Local

recursos propis
anuals

inici

RRHH

-membres de la Policia
Local
-educador/a social
RRHH
-membres de la Policia
Local
-educador/a social

2016
(periòdica)

indicadors
Nombre de sancions
realitzades a
establiments on es
ven a menors
(100%)

2016
(periòdica)
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EIX 6: Benestar Social
Objectiu 6.1 Millorar l’atenció a les persones -directament o indirectament- en temes de prevenció i tractament.

Acció

dirigida a

A. Impulsar que les

serveis implicats

recursos propis
anuals

Entitats de lleure
Servei de Benestar Social

RRHH
educador/a social

inici

entitats de lleure
incorporin en els seus
plans de treball línies
de prevenció de
drogues
B. Definir un protocol
de derivació de casos
amb les entitats de
lleure i esportives

Entitats de lleure de Sant Just

Entitats de lleure i esportives de Sant Just

Entitats de lleure
Entitats esportives
Servei de Benestar Social

RRHH
-educador/a social

2017

C. Impulsar una acció

Nois i noies entre 13 i 16 anys

Servei de Joventut
Casal de Joves
Benestar Social

Econòmics 2.500€
RRHH
-tècnic/a Casal Joves
-educador/a Social
-tècnic/a Servei Prevenció
- personal de suport logístic
per a col·locació d’
infraestructures.

2015

lúdica alternativa al
concert de Festa Major
per a menors,

2016

indicadors
-nombre plans amb
accions de prevenció
en temes de drogues
(+1 )

- existència escrita del
protocol
-nombre de casos totals
derivats
(+ de 4)
Realització de l’acció
impulsada
Nombre de menors
assistents
(+ de 100)
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EIX 6: Benestar Social
Objectiu 6.2 Vetllar pel compliment del Pla Local de Prevenció de Drogues

Acció
A. Vetllar per la
qualitat i eficiència de
les accions que es
realitzin

dirigida a
Professionals i agents socials que
participin en la implementació del Pla

B. Impulsar anualment Professionals i agents socials que

serveis implicats
Servei de Benestar Social

Servei de Benestar Social

les actuacions
definides en el PLPD

participin en la implementació del Pla

C. Dissenyar, si escau,

Professionals i agents socials que
participin en la implementació del Pla

Servei de Benestar Social

Professionals i agents socials que
participin en la implementació del Pla

Serveis i agents socials que
participin en la posada en
marxa de les accions
previstes en aquest PLA
Servei de Benestar Social

bateries d’indicadors i
altres instruments
metodològics necessaris
per a l’avaluació de les
accions realitzades

D. Dissenyar, a partir de les
aportacions de professionals
i agents socials, la proposta
anual d’accions i
l’ajustament de les previstes
en el PLPD

recursos propis
anuals

inici

cap d’Àrea de Serveis Persona
cap de Benestar social

2015

cap de Benestar social
educador/a social

(periòdica)

Elaborar una
memòria anual de
resultats de totes les
accions realitzades

2015

Nombre d’accions
previstes i realitzades
(+ 50%)

(periòdica)
cap de Benestar Social

cap de Benestar Social
educador/a social

indicadors

(periòdica)

Nombre de documents
facilitats a professionals
(+ de 5)

2015

Existència de document
anualment.

2015

(periòdica)
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EIX 6: Benestar Social
Objectiu 6.3 Incorporar el municipi de Sant Just Desvern a estudis d’àmbit nacional en matèria de drogues

Acció
A. Contactar amb el
Pla Nacional de
Drogues per formar
part de l’enquesta
ESTUDES

dirigida a
Professionals que treballen en l’àmbit de
les drogues a Sant Just Desvern

serveis implicats
Servei de Benestar Social

recursos propis
anuals
- cap de Benestar Social
- educador/a social

inici

2018

indicadors
Formar part dels
municipis diana
d’ESTUDES
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8. AVALUACIÓ RETROACTIVA
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8. AVALUACIÓ RETROACTIVA
Qualsevol activitat que es dugui a terme ha d’incorporar una valoració dels efectes. Una
retroalimentació del treball desenvolupat, i una reflexió posterior sobre el projecte
d’intervenció.

Avaluar no implica utilitzar metodologies sofisticades, que incrementarien els costos de
la intervenció, sinó que podem avaluar enregistrant els esdeveniments de l’activitat
preventiva i reflexionant sobre els resultats amb els agents participatius del projecte.
Tenim com a referència la guia d’avaluació editada per la Diputació de Barcelona
(novembre de 2008), on a partir del procés del treball i els resultats obtinguts s’han
d’obtenir canvis per millorar -i adaptar a les noves situacions- les accions futures..
En aquesta línia i tal com figura en el Pla de Treball d’aquest document, cada acció es
valorarà segons els indicadors establerts prèviament. Aquest resultat ens donarà
informació sobre el grau de compliment de l’acció prevista però cal incorporar també, i
de manera molt especial, les valoracions qualitatives fetes pels diferents agents. Aquest
és un tema pel qual s’ha de vetllar des de la Comissió de Coordinació -impulsant-lo
però és en les Comissions Tècniques on aquest treball serà útil i enriquidor.

A més el Pla incorporarà també els indicadors globals de context:

-

Nombre d’intervencions desenvolupades

-

Nombre d’entitats que hi han participat

-

Nombre de professionals que hi han participat

-

Total de persones d’assistència per intervenció

-

Nombre de demandes i informacions ateses

-

Materials elaborats

-

Treball de reflexió amb tots els agents implicats

-

Nombre de casos atesos
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-

Nombre de casos tancats

-

Nombre de casos derivats a tractament

-

Nombre de reunions amb entitats del municipi

-

Nombre de reunions amb professionals
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ANNEX 1
Estratègia sobre Drogues 2013- 2020 de la Unió Europea
Objectius generals:
-

Contribuir a reduir de forma quantificable la demanda de droga, la dependència de
la droga i els riscos i perjudicis socials i per a la salut relacionats amb la droga.

-

Contribuir a la desorganització del mercat de les drogues il·legals i a una reducció
quantificable de la disponibilitat d'aquestes.

-

Fomentar la coordinació mitjançant un discurs i anàlisi actius de l'evolució i els
reptes que es plantegen en l'àmbit de la droga a nivell internacional i de la UE.

-

-Seguir reforçant el diàleg i la cooperació entre la UE i tercers països i
organitzacions internacionals en matèria de drogues.

-

Contribuir a una millor difusió del control, investigació i avaluació dels resultats i a
una millor comprensió de tots els aspectes del fenomen de la droga i l'impacte de
les intervencions per tal de promoure dades empíricament contrastades, sòlides i
generals que fonamenten les mesures i accions.

Àmbits d’actuació:
a) Reducció de la demanda
1. Millorar la disponibilitat, la cobertura i les possibilitats d'accedir a mesures eficaces i
diversificades de reducció de la demanda de droga, fomentar l'ús i intercanvi de millors
pràctiques i elaborar i aplicar normes de qualitat a la prevenció (ambiental, universal,
selectiva i indicada ), la detecció i intervenció primerenques, la reducció dels riscos i
perjudicis, el tractament, la rehabilitació i la reinserció social i el restabliment.
2. Millorar la disponibilitat i eficàcia dels programes de prevenció (des de l'impacte
inicial a la sostenibilitat a llarg termini) i fomentar la sensibilització respecte al risc que
suposa el consum de drogues o altres substàncies psicoactives il·legals i les seves
conseqüències. Amb aquesta finalitat, les mesures de prevenció han d'incloure la
detecció i intervenció primerenques, el foment d'estils de vida saludables i la prevenció
específica (és a dir selectiva i indicada) dirigida també a famílies i comunitats.
3. Incrementar i elaborar mesures de reducció de la demanda eficaces per respondre als
reptes que es plantegen com ara el consum de polidrogues, en particular el consum
combinat de substàncies legals i il·legals, el consum incorrecte de medicaments
controlats prescrits i el consum de noves substàncies psicoactives.
4. Invertir i seguir investigant en mesures eficaces de reducció dels riscos i perjudicis
destinades a reduir de manera substancial el nombre de morts degudes directament o
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indirectament a la droga, així com a malalties infeccioses per transmissió sanguínia,
associades al consum de droga però no limitades a ell, al VIH i a l'hepatitis viral, així
com a les malalties de transmissió sexual i a la tuberculosi.
5. Augmentar la disponibilitat, la cobertura i les possibilitats d'accedir a tractaments
mèdics eficaços i diversificats en tota la UE per als consumidors de droga dependents i
problemàtics, inclosos els consumidors de substàncies no opiàcies, de tal manera que
tots els que vulguin iniciar un tractament de desintoxicació puguin fer-ho d'acord amb
les necessitats pertinents.
6. Augmentar el desenvolupament, disponibilitat i cobertura de les mesures destinades a
la reducció de la demanda de droga a les instal·lacions penitenciàries, segons convingui,
d'acord amb una avaluació de la situació sanitària i de les necessitats dels presos a fi
d'aconseguir una atenció sanitària de qualitat equivalent a la que es dispensa a la
comunitat i d'acord amb el dret a l'atenció sanitària i a la dignitat humana recollit en el
Conveni Europeu de Drets Humans i en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea. S'ha de vetllar perquè l'atenció sanitària sigui continuada entre totes les fases
del sistema judicial penal i després de l'alliberament.
7. Desenvolupar i ampliar els models integrats d'atenció sanitària, cobrint les necessitats
relacionades amb els problemes sanitaris de tipus mental o físic, la rehabilitació i el
suport social a fi de millorar la situació sanitària i social, la reinserció social i el
restabliment dels consumidors de droga dependents i problemàtics, incloent els que
pateixen de comorbiditat.
b) Reducció de l’oferta
1. Reforçar, a nivell estratègic i operatiu, la cooperació i la coordinació entre les forces
o cossos de seguretat. Això hauria d'incloure, potser juntament amb altres mitjans, la
millora de l'intercanvi transfronterer d'informació (i de dades) en temps real, les
pràctiques correctes i els coneixements, així com la realització d'operacions i
investigacions conjuntes, encara que no limitar-se a aquestes activitats. Referent a això,
s'ha de considerar important la cooperació amb països tercers pel que es refereix a
abordar la delinqüència organitzada relacionada amb el tràfic de drogues que actua amb
destinació a la UE i dins d'aquesta.
2. La reducció de la producció interior de la UE i transfronterera, el contraban, el trànsit,
la distribució i la venda de drogues il·legals i la facilitació d'aquestes activitats, així com
la reducció de la desviació de precursors de drogues, precursores i altres productes
químics essencials utilitzats en la fabricació il·legal de drogues.
3. Respondre amb eficàcia a l'evolució de les tendències, el desviament de determinats
productes químics usats com a substàncies de tall de les drogues il·legals i l'oferta de
droga mitjançant la utilització de noves tecnologies.
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4. S'ha de prestar especial atenció a les noves tecnologies de comunicació, al tenir un
paper important per facilitar la producció, la comercialització, el tràfic i la distribució de
drogues (entre d'altres les noves substàncies psicoactives controlades).
5. Els Estats membres hauran de seguir cooperant i, si escau, coordinant les seves
accions a escala de la UE, juntament amb els organismes i agències pertinents
internacionals i de la UE com Europol, Eurojust, OEDT, i aprofitar plenament els
instruments i mètodes existents que preveu la cooperació en l'àmbit judicial i policial,
com les activitats policials basades en la informació, la caracterització de les drogues,
els equips conjunts d'investigació, les operacions conjuntes duaneres i policials i les
iniciatives pertinents com els projectes de la Plataforma Europea Multidisciplinar de
Lluita contra les Amenaces Delictives (EMPACT, en les seves sigles en anglès), les
plataformes de funcionaris d'enllaç i la utilització de plataformes regionals.
6. A nivell de la UE s'haurà de fer èmfasi en l'acció policial basada en la informació
destinada a centrar-se en la producció i el tràfic de drogues a gran escala. S'haurà de
reforçar encara més la coordinació i la cooperació més estretes entre els serveis
policials, tant dins dels Estats membres com entre els estats membres, així com amb
Europol.
7. Si és el cas, quan aquestes tasques no siguin iniciades o executades a través
d'Europol, podran crear-se en la UE iniciatives o plataformes de col·laboració regionals,
per tal de fer front a les amenaces que sorgeixin de la modificació de les rutes de tràfic
de drogues i dels nuclis emergents de delinqüència organitzada. Això es durà a terme
mitjançant operacions coordinades de resposta. aquestes accions hauran de ser
compatibles amb els acords legals i operatius existents a nivell de la UE i completar-los,
i es basaran en avaluacions i anàlisi del risc. Aquestes estructures de cooperació han de
ser flexibles, tenir un cicle de vida temporal que dependrà del futur desenvolupament de
l’ amenaça concreta a la qual es refereixin i treballar en estreta cooperació amb totes les
agències i plataformes pertinents de la UE, en particular Europol.
8. Reforçar el cas de la cooperació judicial i policial de la UE en matèria de drogues i la
utilització de les pràctiques existents, establint respostes més ràpides i precises. Donar
suport a les activitats de cooperació judicial i policial així com l'intercanvi d'informació
i dades.
9. Enfortir el marc jurídic de la Unió Europea de forma selectiva i de la manera que es
consideri necessària per reforçar la resposta de la UE a l'hora de tractar les noves
tendències, garantir que els esforços de col·laboració es completin els uns als altres amb
vista a desmantellar els grups transfronterers de delinqüència organitzada, embargar el
producte de la delinqüència relacionada amb la droga fent ple ús de la xarxa de
recuperació d'actius de la UE i garantir d'aquesta manera una resposta més eficaç al
tràfic de drogues. Podran estudiar instruments policials pertinents.
10. La UE ha d'elaborar polítiques més eficaces en l'àmbit de la reducció de l'oferta de
droga, reforçant l'avaluació i l'anàlisi policials per millorar el coneixement dels mercats
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de la droga, dels delictes relacionats amb les drogues i l'eficàcia de les respostes
policials davant les drogues.
11. Per prevenir la delinqüència, evitar les reincidències i augmentar l'eficiència i
l'eficàcia del sistema judicial penal garantint simultàniament la proporcionalitat, la UE
encoratjarà si escau la utilització, supervisió i aplicació eficaç de polítiques i programes
de lluita contra la droga que incloguin la suspensió de les detencions i alternatives
adequades a les sancions coercitives (com l'educació, el tractament, la rehabilitació, el
seguiment i la reinserció social) per als usuaris de drogues.
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ANNEX 2
Estratègia Nacional sobre drogues 2009-2016 del Govern Espanyol
• Estat de situació (Evolució dels consums i dels problemes associats).
Des dels inicis del Pla Nacional sobre Drogues, a mitjans de la dècada dels vuitanta, el
perfil de les persones que consumeixen drogues a l’Estat ha experimentat canvis
notables.
A partir de mitjan dels anys noranta, el perfil dels que consumeixen drogues il legals i
les pautes d’aquest consum experimenta alguns canvis. D’una banda, comença a baixar
el nombre de nous usuaris d’heroïna, si bé queda un nucli d’antics usuaris que exigeixen
una important aportació de recursos humans i econòmics per atendre la seva situació.
Es comença a conformar el que es coneix com a "consum recreatiu" de drogues, és a dir,
el consum, de vegades simultani, de substàncies com l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna,
l’èxtasi o MDMA (droga el consum de la qual comença a estendre’s per aquella època),
i tota una sèrie de derivats amfetamínics, més o menys emparentats amb aquesta última
substància.
La droga il·legal més consumida a Espanya és el cànnabis. L’any 2007, la prevalença de
consum en els últims dotze mesos entre la població adulta, de quinze a seixanta-quatre
anys d’edat, que s’havia estabilitzat entre 2003 i 2005 al voltant de l’ 11,2 per 100, va
disminuir dos punts percentuals (9,2 per 100) fins a les xifres de l’any 2001.
Aquesta evolució del consum de cànnabis és consistent amb les dades registrades per la
prevalença de consum diari en els últims trenta dies que el 2007 s’aproxima als nivells
apreciats l’any 2001 (1,6 per 100).
La cocaïna ocupa el segon lloc entre les drogues il·legals que es consumeixen a
Espanya. A partir de l’any 2001, la prevalença de consum en els últims dotze mesos
entre la població de quinze a seixanta-quatre anys d’edat va créixer fins a situar-se en el
3 per 100, xifra que s’ha mantingut segons les dades de la darrera enquesta
corresponent a 2007.
• Principis rectors i objectius generals
El plantejament més àmpliament acceptat i recolzat per l’evidència per assolir una
disminució significativa de l’impacte sanitari i social, indesitjat i evitable, en relació
amb l’ús de drogues en el context actual, és el d’actuar mitjançant una combinació de
mesures que intervinguin simultàniament en els àmbits de l’exposició i accessibilitat a
les substàncies psicoactives, del consum i de la reducció del dany que hi va.
Moltes de les actuacions són específiques d’alguns dels àmbits, però també n’hi ha
d’altres amb objectius comuns.
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Principis rectors
•
•
•
•
•
•

La consideració de l’evidència científica. En funció d’aquesta i dels criteris
objectius d’efectivitat i eficiència es definiran, prioritzaran i desenvoluparan les
intervencions.
La participació social
La intersectorialitat. Ofereix un enfocament i un abordatge multifactorial,
intersectorial i multidisciplinari
La integralitat
L’equitat
L’enfocament de gènere

Objectius generals
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoure una consciència social sobre la importància dels problemes, els danys i
els costos personals i socials relacionats amb les drogues, sobre la possibilitat real
d’evitar-los, i sobre la importància que la societat en conjunt, sigui part activa en la
seva solució.
Augmentar les capacitats i habilitats personals de resistència a l’oferta de drogues.
Retardar l’edat d’inici del contacte amb les drogues.
Disminuir el consum de drogues legals i il·legals.
Garantir una assistència de qualitat
Reduir o limitar els danys ocasionats a la salut de les persones
Facilitar la incorporació a la societat de les persones en procés de rehabilitació.
Incrementar l’eficàcia de les mesures dirigides a regular i controlar l’oferta i els
mercats il·legals de substàncies psicoactives.
Augmentar els mecanismes de control econòmic sobre els processos de blanqueig
de diners.
Millorar i ampliar la formació dels professionals que treballen en aquest camp.
Incrementar i millorar la investigació.
Potenciar l’avaluació sistemàtica de programes i actuacions.
Optimitzar la coordinació i cooperació.

La coordinació possibilita tant la millor ordenació de les intervencions que es duen a
terme per part dels agents implicats, com l’aprofitament més racional i eficient de tots
els recursos.
Des de la seva posada en marxa, el Pla Nacional sobre Drogues es va dotar d'un
mecanisme que assegurava la necessària coordinació entre les administracions
públiques, tant a nivell territorial com a nivell intern.
• Àmbits d’actuació
Els objectius generals, a més de respondre als principis rectors, s’han d’emmarcar i ferse operatius en uns àmbits d’actuació determinats:
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Reducció de la demanda
Prevenció:
La prevenció del consum és l’àmbit clau sobre el qual es recolza la nova Estratègia
2009-2016.
Poblacions diana:
•
•
•
•
•
•

La societat en el seu conjunt
La família
Població infantil, adolescents i joves
La comunitat educativa
La població laboral
Els col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat

Contextos d’actuació:
Com a complement al caràcter global i transversal que caracteritza les polítiques sobre
drogues, cal comptar també amb una sèrie d’elements i entorns amb un clar potencial
preventiu. Cal destacar fonamentalment el protagonisme dels mitjans de comunicació,
dels sistemes sanitari i social, del sector econòmic vinculat a l’oferta d’opcions d’oci,
així com dels agents de seguretat viària i ciutadana.
Disminució del risc i reducció del dany. Es tracta de dos conceptes pròxims, però no
idèntics. La disminució del risc es troba més propera a la prevenció (com en el cas dels
programes orientats a evitar la conducció de vehicles sota els efectes de l’alcohol o
altres drogues, per tal de prevenir els accidents de trànsit), mentre que la reducció del
dany afecta més la vessant assistencial.
Assistència i integració social.-L’anàlisi i la revisió de les polítiques de drogues en els
últims anys a Espanya permeten observar el canvi produït en la percepció social del
fenomen del consum de drogues i de les drogodependències. Potser el més significatiu
estigui en la concepció de les addiccions com una malaltia més i, per tant, en el
reconeixement que els afectats tenen dret a la corresponent atenció sanitària i social.
Reducció de l’oferta. Com a part bàsica de l’amenaça derivada del crim, el tràfic de
drogues, el desviament de precursors i el blanqueig de capitals relacionat, constitueixen
fenòmens de la màxima importància per explicar el crim organitzat, i han de formar part
fonamental de qualsevol estratègia contra el delicte. La millora continuada de les
mesures per reduir l'oferta de drogues que s'han posat en marxa durant la vigència de
l'Estratègia Nacional sobre Drogues 2000-2008, juntament amb la seva adaptació a les
tendències actuals ha marcat l'orientació dels aspectes estratègics concrets en l'àrea de la
reducció de l'oferta de drogues.
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Millora del coneixement científic bàsic i aplicat. En relació amb la informació i la
investigació, l'Estratègia Europea 2005-2012, assenyala com a resultat aconseguir:
«una millor comprensió del problema de la droga i el desenvolupament d'una resposta
òptima a aquest, mitjançant una millora apreciable i sostenible de la base de
coneixement i de la seva infraestructura ». Per la seva banda, l'Estratègia Nacional sobre
Drogues 2009-2016 té com a objectius en aquest àmbit «incrementar la quantitat i la
qualitat de la recerca, amb la finalitat de conèixer millor les diverses variables
relacionades amb les drogues i la seva capacitat de produir addicció, el seu consum i la
seva prevenció i tractament "i" potenciar l'avaluació sistemàtica de programes i
actuacions ».
Formació. Tot i tractar-se d'un àmbit transversal que impregna tota l'Estratègia, es
preveu també de manera individualitzada, ja que es tracta d'una dimensió bàsica per
aconseguir millorar la competència dels actors implicats en la prevenció i el control dels
problemes relacionats amb les drogues. Es tracta de contribuir a la millora de les
competències professionals dels que desenvolupen el seu treball en els serveis socials,
educatius i sanitaris.
Cooperació internacional. Els problemes generats per les drogues il·legals
transcendeixen l'àmbit nacional. La producció, el tràfic i els seus delictes connexos així
com el consum de drogues tenen una dimensió mundial, més enllà d'àrees geogràfiques
determinades. En l'àmbit internacional, l'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016
consolida tots els esforços duts a terme fins ara, s’enquadra en la necessària unitat de
representació i actuació de l'Estat espanyol a l'exterior i té la vocació d'estar pendent de
nous desenvolupaments que puguin sorgir en el dinàmic camp de les drogues per tal
d'avançar en noves àrees de cooperació.
Avaluació de l'Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016. L'avaluació de les
polítiques públiques s'ha convertit, en els darrers anys, en un requisit indispensable de
l'acció de l'Administració, a causa, d'una banda, de l'obligació de retre comptes a la
societat sobre la utilització dels recursos públics i, d'altra banda, a la necessitat de
millorar el coneixement sobre els efectes de les accions dutes a terme i dels mecanismes
que els expliquen. Només incrementant aquest coneixement és possible millorar, de
forma gradual, l'efectivitat i eficiència de les actuacions empreses.
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ANNEX 3
Pla estratègic de prevenció del consum de drogues 2012-2016 de la Generalitat de
Catalunya
1.. PRINCIPIS RECTORS
Tal com ja anticipa el Llibre blanc de la prevenció a Catalunya i d’acord amb els
plantejaments apuntats en el marc de l’Estratègia nacional de prevenció: consum
de drogues i problemes associats, les bases que regeixen el PAPD són aquestes:
PEL QUE FA A LA CIUTADANIA
• Universalitat. L’atenció i la cobertura completa dels problemes detectats i, alhora,
la resposta adequada per a cada necessitat plantejada.
• Equitat. L’accés igual de totes les persones a les diverses prestacions preventives
desenvolupades i la prestació d’una atenció especial als grups socials més exposats
a situacions de vulnerabilitat.
• Accessibilitat. L’oferta de prestacions previstes al Pla respon a criteris d’equilibri
en la distribució geogràfica, i es presta una atenció especial a les zones que es
troben en situació de més vulnerabilitat pel que fa a les drogues.
• Multiculturalitat. La resposta a les diverses necessitats d’integració preventiva
que plantegen les realitats culturals múltiples que formen el teixit social actual de
la societat catalana.
• Sensibilitat als aspectes de gènere. L’atenció a la perspectiva de gènere, tant pel
que fa a l’anàlisi dels factors de risc i protecció relacionats amb el consum de
drogues com al desplegament operatiu dels programes i les actuacions que es portin a
terme
· Adequació temporal. La resposta a les necessitats emergents i a les circumstàncies
que incrementen la vulnerabilitat dels diferents grups per patir problemes
relacionats amb les drogues.

· Participació. L’impuls de la intervenció activa de la ciutadania en general, i
especialment de joves, pares i mares i grups vulnerables per la seva situació de risc en
relació amb les drogues.
· Anticipació. La previsió dels fenòmens nous d’oferta i demanda de drogues, de
manera que en tot moment es puguin afrontar els reptes constants que sorgeixen en
aquest àmbit abans que se’n manifestin les conseqüències, s’agreugin o es facin
cròniques.
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PEL QUE FA A LES PERSONES QUE CONSUMEIXEN DROGUES
• Respecte. Parteix de la consideració respectuosa per les opcions vitals de cada
persona.
• No-discriminació. Planteja l’accés de totes les persones que consumeixen drogues
als serveis i els programes existents.
• No-estigmatització. Promou la prevenció de plantejaments discriminatoris i el
foment d’una vida socialment integrada.
• Confidencialitat. Garanteix el tractament estrictament confidencial de totes les
dades recollides amb finalitats preventives i assistencials.

PEL QUE FA ALS DIFERENTS COL·LECTIUS PROFESSIONALS
• Transversalitat. Les propostes previstes tenen en compte el desenvolupament de
dinàmiques i eines de treball que actuïn com a elements de cohesió i integració entre
els diferents àmbits del coneixement i aportin un marc comú de referència vàlid per
a totes les disciplines.
• Interdisciplinarietat. L’impuls i la facilitació d’un enfocament interdisciplinari que
permeti l’actuació pautada, coordinada i complementària dels diferents sectors
professionals.
• Participació. El foment de la intervenció dels diversos sectors professionals i
mediadors en l’anàlisi dels problemes, així com en el desenvolupament de les
actuacions per afrontar-los. En aquest sentit, fa especial èmfasi en la participació
territorial local.

. Formació i capacitació. L’oferta de formació especialitzada i capacitació en
mediació, segons les necessitats dels diferents grups professionals, per tal
d’impulsar una aproximació preventiva cohesionada i basada en l’evidència. I la
facilitació de l’accés a aquesta oferta formativa per tal de millorar la qualitat
dels programes, les actuacions i els serveis preventius que s’ofereixen.

ENVERS LES INSTITUCIONS I LES ORGANITZACIONS SOCIALS
• Intersectorialitat. La inclusió de totes les institucions que representen tant les
diferents administracions públiques com les entitats i les xarxes de la societat
civil organitzada.
• Territorialitat. Participació clau dels ens locals com a agents nuclears
d’elaboració i desplegament de les actuacions i els programes.

92

• Consideració del marc legal i institucional. La resposta a les fites i la integració
en les línies generals marcades per la reforma de la salut pública a Catalunya, pel
Pla director de salut mental i addiccions, així com pels diferents instruments
transversals de treball desenvolupats pel marc normatiu general que tinguin
alguna implicació en prevenció.
• Coordinació. L’impuls de la participació de les diferents institucions públiques
implicades (Comissió Interdepartamental sobre Drogues a Catalunya), així
com la cooperació entre les administracions i les xarxes socials en què s’organitza
la societat civil, especialment en l’àmbit territorial local.
• Qualitat. L’adopció de criteris de prioritat sociosanitària; coherència lògica i
conceptual entre les necessitats existents i la proposta que es fa per afrontar-les;
evidència d’efectivitat; coherència interna entre els objectius marcats, les
actuacions proposades i el pla d’implantació previst; els recursos disponibles, i
el pla d’avaluació dissenyat, inclosos els indicadors elegits per avaluar els resultats.
• Avaluació. La previsió de dues vessants avaluadores. La primera és
l’establiment d’indicadors i del calendari per mesurar de manera sistemàtica i
objectiva la consecució dels objectius i les actuacions previstos. La segona
integra la dotació d’instruments, recursos i procediments que facilitin
l’avaluació dels programes i les actuacions engegades.
• Investigació. L’impuls i el reforç de la investigació rellevant en prevenció,
especialment aquelles iniciatives centrades a aconseguir un coneixement millor
dels factors de risc i protecció, i en la validació de models, programes i
instruments d’actuació preventiva.
• Innovació. La incorporació dels nous coneixements derivats de l’avenç de la
investigació i, per tant, l’actualització i la modernització de tots els aspectes que
poden contribuir clarament a afegir efectivitat, qualitat i eficiència a les
actuacions previstes.
Tots aquests principis rectors s’han de preveure de manera en les línies generals
marcades per la reforma de la salut pública a Catalunya, pel

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Les línies estratègiques en què es desplega el Pla parteixen de les definides a
l’Estratègia nacional de prevenció i es concreten en el següent:
• L’enfortiment d’actuacions preventives universals que, des del model de la
promoció de la salut, s’adrecen als diferents grups d’edat, i des dels diferents
àmbits de treball, a la prevenció dels consums i les problemàtiques associades
• El desenvolupament d’actuacions selectives de qualitat, adreçades als grups
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socials que es troben en circumstàncies de risc especial.
• L’optimització d’actuacions indicades, és a dir, de detecció precoç de persones
que es troben en situacions inicials d’abús de substàncies i altres problemes de
conducta, per tal d’adreçar-les a intervencions especialitzades adequades a les
seves necessitats.
• El reforç de les accions determinades que, des del marc de la reducció del risc i
dels danys, s’adrecen a persones que consumeixen drogues de manera regular, a
drogodependents i persones que presenten altres trastorns de salut relacionats o
situacions d’exclusió social.
• La potenciació de la cultura d’avaluació per tal de millorar la qualitat de les
actuacions preventives, i el desenvolupament autòcton de la recerca bàsica,
l’epidemiològica i la clínica rellevant en prevenció del consum de drogues i les
problemàtiques associades.
• El foment i la facilitació de la formació continuada d’alt nivell científic en
prevenció, adaptada a les necessitats dels diferents agents socials, amb
l’establiment de mecanismes d’acreditació de la qualitat dels programes docents
i de la formació contínua.
• El reforç de la cooperació amb les estratègies desenvolupades en l’àmbit
estatal, als països de la Unió Europea, a les institucions europees i, en especial, a
l’Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies (OEDT), així com als
organismes internacionals relacionats amb la promoció de la salut i la prevenció
del consum de drogues i problemàtiques associades.
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ANNEX 4
Guió utilitzat per obtenir informació qualitativa a la fase de diagnòstic

Preguntes obertes per al diagnòstic comunitari sobre drogues.
1. PERCEPCIÓ DE CONSUM
a) Quina és la vostra percepció sobre el consum de drogues a Sant Just?
b) Al llarg de l’any, hi ha moments (p. e. festius) o èpoques (p. e. períodes
turístics) en què es modifiquen els patrons de consum habituals?
c) Diríeu que a Sant Just es consumeixen més drogues que en altres llocs?
d) Quins col·lectius consumeixen més drogues?
e) Quines són les més consumides a (alcohol, porros, cocaïna, etc.)?
2. PERCEPCIÓ DE PROBLEMES
a) Penseu que a Sant Just el consum de drogues ocasiona problemes?
b) En cas afirmatiu, penseu que ocasiona pocs, bastants o molts problemes?
c) Diríeu que n’ocasiona més, menys o els mateixos que en altres indrets
semblants?
d) Quins són els problemes més freqüents que ocasiona el consum de drogues?
e) En quins sectors de la població repercuteixen més aquests problemes?
f) Hi ha locals (bars, discoteques, etc.) que generen problemes en aquest sentit?
g) En les festes populars, sol haver-hi problemes derivats del consum d’ alcohol o
altres drogues?
h) Voleu afegir alguna cosa en relació amb els problemes que les drogues causen
a Sant Just?
3. PERCEPCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA LEGAL SOBRE
DROGUES
a) Us sembla que, en general, a Sant Just es respecta la normativa legal quant a
la venda d’alcohol i de tabac als menors d’edat?
b) Us sembla que a Sant Just es respecta la prohibició de fumar en els llocs
assenyalats per la llei?
c) Què ens podeu dir de la conducció sota els efectes d’alcohol (i/o altres drogues)
a Sant Just?
d) Què ens podeu dir del consum d’alcohol o altres drogues a la via pública? (Hi
ha botellón? Hi ha llocs on els joves es troben habitualment per consumir porros o
altres drogues?)
e) Voleu afegir alguna cosa més sobre les drogues i les lleis a Sant Just?

4. DADES OBJECTIVABLES DE QUÈ PUGUIN DISPOSAR
a) En funció de la persona entrevistada, li heu de demanar si pot aportar dades
objectivables que fonamentin les seves impressions.
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5. OPINIÓ SOBRE LES RESPOSTES QUE CALDRIA DONAR (QUÈ S’HAURIA DE
FER?)
a) Coneixeu la iniciativa de desenvolupar un pla local de prevenció de les
drogodependències? (Independentment de quina sigui la resposta, pregunteu quina
opinió té d’aquesta iniciativa.)
b) Què penseu que caldria fer a Sant Just per fer front als problemes relacionats
amb el consum de drogues i per evitar que s’estenguin o que n’apareguin de nous?
c) Qui penseu que hauria de fer tot això? De qui és responsabilitat?
6. PERCEPCIÓ DE LES POSSIBILITATS I DE LA DISPOSICIÓ DEL COL·LECTIU
AL QUAL PERTANY O REPRESENTA LA PERSONA ENTREVISTADA, PER A
COL·LABORAR AMB EL PLA.
a) Diríeu que el sector professional (o el servei o l’entitat) al qual pertanyeu o
representeu, podria col·laborar d’alguna manera en la prevenció dels problemes
relacionats amb el consum de drogues a Sant Just?
b) Si la resposta anterior és afirmativa: quines coses podríeu fer o en què podríeu
ajudar o col·laborar? Si és negativa: per què ho dieu? Què us ho fa pensar?
c) Com valoreu la disposició del col·lectiu al qual pertanyeu o representeu, per a
implicar-se i col·laborar en la prevenció de les drogodependències?
d) En funció de la resposta a la pregunta anterior, demaneu, si escau: com es
podria augmentar la disposició del col·lectiu al qual pertanyeu o representeu per a
col·laborar en la prevenció de les drogodependències?

Febrer 2014
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ANNEX 4
Professionals que han participat en els tres grups d’aquesta fase del diagnòstic.
Grup I
Carmen Aguilera, Camèlia Barranco i Nuria Boquera
Grup II
Juan R. Fabra, Ana Lopez de Equilaz, Monica Parra, Efren Radigales, Lourdes Ruíz,
Rodolf Sánchez i Jordi Soto,
Grup III
José Avilés, Enric Camats, Mercè Castellví, Montse Martín,
Els tres grups van estar liderats per Paloma García i Cesar López conjuntament.
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