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1. JUSTIFICACIÓ 
 
 
És per tots sabut que el consum de drogues representa un dels problemes 
més destacats des del punt de vista social i de la salut, constituint-se com un 
fenomen multicausal i multidimensional,  perquè les seves conseqüències es 
manifesten tant en el vessant físic com en el psicològic i en el social. 
Les drogues i els seus consums, tot i haver existit sempre, han canviat 
notablement en els últims 30 anys. Aquest fet s’ha visualitzat de forma molt 
clara no només en l’augment del consum, sinó també en l’accés a més 
quantitat de substàncies i en la generalització dels consums tant a pobles 
petits com en grans ciutats i en totes les classes socials. Davant aquesta 
situació són moltes i variades les respostes que s’han donat per tal d’evitar-ne 
les conseqüències negatives d’aquests consums.  
En el moment actual, l’elaboració d’aquest document i la creació del Pla Local 
de Drogues, no deixa de ser una evolució, un pas més, cap a la millora tan de 
la qualitat com de la quantitat de les intervencions de prevenció al municipi. 
Un pas però, que pot significar un salt important i significatiu a l’hora 
d’obtenir uns resultats que no només sumin entre si, sinó que a través de 
l’estructuració i la coordinació dels diferents agents implicats, cada vegada 
amb més quantia i de més diversitat, suposin una consecució molt més àmplia 
dels objectius marcats. 
 Molts serveis i recursos del territori hem realitzat accions per a la prevenció 
de drogodependències, cadascun des de la seva òptica: sanitària, educativa, 
social, ... i amb objectius molt dispars. Aquesta heterogeneïtat  si no es 
coordina i s’estructura sota d’un mateix paraigües fa que la població rebi els 
missatges de forma irregular, contradictòria i esbiaxada.    
Aquest és el repte d’aquest Pla, poder coordinar i estructurar tot el treball en 
prevenció de drogues que des de diferents sectors s’està realitzant a Begues, 
per poder caminar plegats i amb un mateix objectiu. Cal que les accions 
concretes que acabin executant-se en la població diana tinguin una justificació 
i una garantia, i amb aquest objectiu s’ha treballat aquest Pla. 
Establir un marc global de treball, una metodologia comuna i una anàlisi de la 
situació del consum de drogues a  Begues ens permetrà marcar uns objectius 
i unes prioritats que es tradueixin en accions concretes i avaluables adaptades 
a la nostre realitat.  
El Pla de prevenció de drogodependències de Begues ha de ser un marc de 
referència per tots aquells agents que desitgin i estiguin treballant la 
prevenció del consum de drogues al municipi. També vol ser un document 
obert i canviant en la mesura que s’adapta als nous coneixements de la 
situació i a les noves realitats. 
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2. MARC TEÒRIC 
 

L’evolució dels programes de prevenció ha estat considerable des dels primers 
programes que es van dur a terme als anys 60. Aquests primers programes 
es basaven en el model racional o informatiu. Posteriorment als anys 70 van 
prendre força aquells programes afectius i inespecífics. Als 80, van 
predominar els programes basats en el model d’influència social, on 
s’entrenaven les habilitats de resistència i les habilitats socials. I va ser a 
partir dels anys 90 on l’evidència científica ha basat els programes de 
prevenció treballant primordialment l’aprenentatge de diferents tipus 
d’habilitats. 

Aquests models es podrien incloure en el marc dels Programes Lliures de 
Drogues i alguns d’ells també en els de Reducció de la Prevalença.  

En les últimes dues dècades ha aparegut amb força el model de Reducció de 
Riscos derivada inicialment dels Programes de Reducció de Danys. 

Minno (1993) defineix les estratègies de Reducció de Riscos com a: 

“El conjunt de mesures sociosanitàries individuals i col�lectives, dirigides a 
minimitzar els efectes fisiològics, psíquics i socials negatius associats al 
consum de drogues”. 

 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, l’estigma, entre d’altres. Entenent-se que la Reducció de Riscos ha 
de ser un pràctica eductiva i sanitària mancada de valoració moral, on el 
consum responsable hi ha de tenir cabuda. 

L’estratègia preventiva dels Programes de Reducció de riscos es basen en els 
següents aspectes clau: 

- La constatació que les drogues se seguiran consumint per un sector de la 
població. 

- La resistència d’aquestes persones a accedir a serveis especialitzats, ja que 
a aquests recursos només 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 un ús 
responsable. 
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- Per a les persones que han decidit consumir, la informació pretén 
proporcionar elements útils que afavoreixin un consum de menor risc. 

Així doncs, d’acord amb els objectius i aspectes sobre els quals intervenen o 
es proposen intervenir, no correspondria parlar tan de prevenció, en el sentit 
d’evitar determinats problemes, sinó de promoció, entesa com el 
desenvolupament de capacitats i habilitats per resistir certs factors de risc. Es 
potencia la presa de decisions destacant la responsabilitat individual, l’objectiu 
últim de la qual, seria proporcionar possibilitats de desenvolupament 
personal, on la decisió d’assumir riscos de desenvolupar pautes d’ús 
inapropiat o perjudicial i l’opció per consumir drogues seria una decisió 
conscient. 

Davant les diferències substancials que poden suscitar els diferents models 
exposats en el camp de la prevenció, el que sembla quedar clar és la 
importància de la línia teòrica i ideològica des d’on es realitzen les 
intervencions. En el cas contrari, ens podríem trobar amb contradiccions que 
poden suposar confusió entre la població destinatària i que els objectius del 
Pla acabin difuminant-se en un seguit d’activitats sense un objectiu comú. 

En conseqüència, des del Pla de Drogues de Begues s’assumeix el Model de 
Reducció de Riscos com el propi.  
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3- MARC LEGAL 
 

Aquest Pla s’orienta en base als criteris tècnics i línies estratègiques  definides 
per les diferents administracions. 

3.1 Europea 
Estratègia de la Unió Europea en matèria de drogues ( 2005-2012)1 

Objectius generals 

Protecció de la salut, benestar i cohesió social. Vol concretar l’esforç dels 
estats membres en prevenir i reduir el consum de drogues, la toxicomania i 
els efectes de les drogues en la salut i en la societat. 

Proporcionar seguretat mitjançant la lluita contra la producció de drogues, el 
tràfic de drogues i l’ús il�lícit dels productes químics utilitzats en la producció 
de drogues, així com intensificar les mesures preventives contra la 
delinqüència relacionada amb la droga, mitjançant la cooperació eficaç. 

Àmbits d’actuació  

Reducció de la demanda 

Millora de l’accés i l’eficàcia als programes de prevenció. 

Campanyes de sensibilització. 

Millora de l’accés als programes d’intervenció precoç. 

Millora de l’accés a programes orientats i diversificats de tractament. 

Millora a l’accés als serveis de prevenció i tractament del VIH/Sida. 

Reducció de l’oferta 

Reforçar la cooperació policial i judicial. 

Prevenció de la importació i exportació il�lícites de narcòtics i substàncies 
psicotròpiques. 

Millorar la cooperació en l’àmbit de la repressió, les investigacions penals i la 
policia científica. 

3.2 Nacional 
Estratègia Nacional sobre drogues (2009-2016)2 

Ministerio del Interior 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

 

                                       
1 htpp://www.europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c22569.htm    
2 http://www.pnsd.msc.es/Categoria 1/presenta/estrategia.htm  
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L’estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 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 els consums de drogues i prevenir al màxim l'impacte 
sanitari i social dels diversos problemes i danys relacionats amb el consum. 

 
 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.  

 

2. 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 Espanya ha 
experimentat canvis notables.  

 
 A partir de mitjans 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 de consum que 
comença a estendre's als anys 90), 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 el 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 en 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  



                                                                                                                                                         

 8 

 

 

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 en què s'ha mantingut segons les 
dades de la darrera Enquesta corresponent a 2007. 

 (...)  
  

3. 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 s’hi associa.  

Moltes de les actuacions són específiques d'alguns dels àmbits, però també hi 
ha moltes altres amb objectius comuns.  

Principis rectors: 

 • La consideració de l'evidència científica.  En funció d’aquesta evidència 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.  
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 • 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.  

 

4. Coordinació  

La coordinació possibilita tant la millor ordenació de les intervencions que es 
duen a terme pels 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.    

(...)  

 

5. Àmbits d’actuació  

Els objectius generals, a més de respondre als principis rectors, s’han 
d’emmarcar i fer-se operatius en uns àmbits d’actuació determinats:  

 • Reducció de la demanda.  

 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.  
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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 al 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 resideixi 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.  

 • Millora del coneixement científic bàsic i aplicat.  

En relació amb la informació i la investigació, l'Estratègia Europea 2005-2012, 
assenyala com a resultat a aconseguir: «una millor comprensió del problema 
de la droga i el desenvolupament d'una resposta òptima, 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 tractant-se d'un àmbit transversal que impregna tota l'Estratègia, es 
contempla 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 trànsit i els delictes que s’hi relacionen, així com el 
consum de drogues tenen una dimensió mundial, més enllà d'àrees 
geogràfiques determinades.  (...) En l'àmbit internacional, l'Estratègia  
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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.  

 
6. 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, de 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.  

 

3.3 Autonòmica: Catalunya 
 
L’Òrgan Tècnic de drogodependències de la Generalitat de Catalunya  
que ha elaborat un Pla Estratègic de prevenció del consum de drogues amb la 
missió d’ordenar, orientar, promoure, reforçar, coordinar i avaluar les accions 
preventives que tendeixen a disminuir la prevalença del consum de drogues i 
la incidència  de les problemàtiques associades en la població general catalana 
i especialment entre els infants, adolescents i joves dels diferents àmbits 
d’actuació.  

Línies estratègiques: 

Promoure actuacions preventives universals adreçades als diferents grups de 
població. 

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 UE, OMS i altres organismes internacionals.     

Els objectius d’aquesta estratègia són: 

Prevenir el consum 

Retardar l’edat d’inici. 

Reduir els riscos i efectes adversos 

Minimitzar danys associats a l’addicció. 
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3.4 Local 
La Xarxa Local de Drogodependències de la Diputació de Barcelona 
que en el seu document marc Prevenció municipal en drogodependències: un 
compromís institucional i social estableix les bases tècniques i criteris generals 
que han de possibilitar el desenvolupament de programes comunitaris. El 
municipi de Begues està adherit des del 10 d’abril de 2006. 

Objectius: 

Facilitar la implementació i desenvolupament de serveis i programes de 
prevenció. 

Potenciar el foment de l’equitat en serveis i programes de prevenció 
comunitària de drogodependències per a tota la ciutadania de la província. 

Incorporar els diferents actors socials relacionats amb la prevenció de les 
drogodependències. 

Avançar en la homogeneïtzació dels sistemes de gestió en el conjunt del 
territori. 

Gestió compartida del coneixement. 

El municipi com a entitat idònia pel servei dels ciutadans 

El municipi constitueix el nivell bàsic i essencial de l’organització territorial de 
Catalunya i per tant permet fer més efectiva no només la participació dels 
ciutadans en l’adopció de les decisions públiques que els afecten, sinó, a més 
a més, la gestió d’aquells serveis que, com és el cas de les polítiques 
preventives en matèria de drogodependències, són o poden ser essencials per 
a la comunitat. 

Normativa 

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. 

Normativa que, fonamentalment i per a la qüestió que ens ocupa, es troba 
recollida en 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 i la Llei 20/1985 de 
25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència. 

El Decret Legislatiu 2/2003 va ser promulgat arran de les modificacions i 
contínues reformes de les lleis 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, i 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

En aquest sentit són fonamentals, per al desenvolupament de mesures de 
prevenció i assistència als drogodependents, els articles 7, 43.1.g), 66.1 i 
66.3.k) 245, 247 i següents del ja indicat Decret Legislatiu 2/2003, on 
s’especifiquen el règim de prestació dels serveis per part de les entitats locals 
i les seves formes. 
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Pel que fa a la Llei 20/1985 prioritza i defineix en els seus articles 6, 7 i 8 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 la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència i 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 i la Llei 20/1985 
de 25 de juliol, de capacitat i legitimació normativa per al 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, de dret, qualificada com a pròpia 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 i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, el 
qual permet la seva prestació al municipi. 

En qualsevol cas, la indicada prestació pot ser exigida, d’acord amb la 
normativa esmentada, pel ciutadà i obligatòriament complerta pel municipi 
quan aquest té una població superior a 20.000 habitants. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FUNCIONAMENT DEL PLA LOCAL DE DROGUES 
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Tant per elaborar aquest Pla com per implementar-lo i fer-ne el seguiment 
anual s’han constituït les següents comissions: 
 
1. Comissió Política 

És el màxim òrgan de decisió del Pla local de drogues i  està  formada per 
representants polítics amb veu i vot. La composen els següents membres:  

• L’alcalde, que actuarà com a president. 

• Regidor-a de Salut i consum que actuarà com a primer-a  

 vicepresident-a. 

• Regidor-a d’acció Social, que actuarà com a segon-a vicepresident-a. 

• Regidor-a de Joventut, que actuarà com a tercer-a vicepresident-a. 

• Regidor-a d’Esports. 

• Regidor-a de Governació. 

 

Aquesta comissió es reunirà un o dos cops a l’any en sessió plenària i les 
seves funcions són:   

� Assignar i aprovar el pressupost anual al Pla local de drogues. 

�     Acordar els criteris i aspectes de cooperació anual. 

�     Nomenar la comissió tècnica. 

�     Proposar  els projectes que considerin prioritaris per al Pla.  

� Aprovar el Pla de treball anual que presenti la comissió tècnica per a  

 l’any següent.                                                  

 

La convocatòria de les sessions les efectuarà el president-a o el vicepresident-
a, per delegació del primer. 

 

2.   Comissió tècnica  

Està formada per tècnics del municipi procedents de tots els  àmbits implicats 
en la implementació del Pla: 

Tècnica de Serveis Socials (educadora social) 

Regidor/Tècnic de Salut 

Regidor/Tècnic d’Esports 

Tècnic de Joventut 

Cap de la policia local 
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Agent de l’Oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d’esquadra del 
Baix Llobregat Nord. 

Cap d’estudis del CEIP Sant Cristòfor. 

Psicopedagoga de l’escola Sant Lluís-Bosch. 

Director del SES Begues ( Centre d’educació secundària). 

Directora, Infermera del programa “Salut i escola” i infermera comunitària de 
l’àrea bàsica de salut. 

Aquesta comissió  la  coordina la tècnica de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Begues i té les funcions de convocar la comissió tècnica i de fer les 
relacions  institucionals pertinents. 

La comissió tècnica es reunirà tres cops a l’any  per avaluar les activitats 
realitzades i elaborar el Pla de treball del proper  any.  

 

3. Grup motor de la Comissió Tècnica 

Aquest està format pel tècnic de Joventut, la tècnica de Serveis Socials del 
municipi i la tècnica de la Subsecció de Suport comunitari i prevenció de les 
drogodependències del centre SPOTT3 de la Diputació de Barcelona.  

El grup motor té les funcions de  presentar a la comissió tècnica propostes per 
a l’elaboració del Pla de Prevenció de drogues;  el Pla de treball anual i fer-se 
càrrec de la redacció del Pla.   

En la fase d’elaboració i redacció d’aquest document ha participat l’Elena 
Alonso, psicòloga en pràctiques del Màster de Drogues de la Universitat de 
Barcelona. 

El grup motor es reunirà entre 3 i 4 cops a l’any.  

 

4.   Comissions de treball 

S’han constituït les següents comissions de treball: 

• Comissió Àmbit d’educació: Formada pell director del SES Begues, la 
cap del gabinet psicopedagògic de l’escola Sant Lluís i la directora del CEIP 
Sant Cristòfor. 

• Comissió Àmbit Salut: Formada per la directora de l’àrea bàsica de salut 
de Begues i metgessa de família, la infermera pediàtrica de l’ABS de 
Begues i la infermera de salut i escola i la Regidora de Salut. 

• Comissió Àmbit Comunitari: Formada per la Regidora de Joventut, el 
sotscap de la Policia Local i la sergent sotscap VSC de Gavà Mossos 
d’esquadra. 

• Comissió Àmbit Lleure: Formada pel regidor de Serveis socials i Esports, 
el tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Begues, 1 representant del consell 
de joves i 1 representant de la comissió d’oci. 

 

                                       
3 Centre de prevenció i intervenció en Drogodependències 
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Les seves funcions seran desenvolupar i participar en les actuacions 
programades en el Pla de treball anual de l’àmbit al qual pertanyen, així com 
vetllar per la seva implementació i avaluar els resultats al final de l’any. Es 
reuniran 3 cops a l’any. 

 
5. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ I DETECCIÓ DE NECESSITATS 

 
L’elaboració del diagnòstic del context local s’ha realitzat a partir de la 
metodologia coneguda com a Investigació Acció Participativa (IAP). La IAP és 
una metodologia d’intervenció social pròpia de la psicologia social comunitària 
que fa èmfasi en el fet que les persones que estan afectades pels problemes 
socials han de ser protagonistes de la solució d’aquests problemes. Per tant, 
el disseny, execució i avaluació dels programes i accions es fa a partir del 
diàleg entre els que hi intervenen i els membres de la comunitat.  

Aquesta metodologia ha implicat que en l’elaboració del diagnòstic del context 
local es valori al mateix nivell la informació obtinguda a partir de les diverses 
fonts. Les impressions dels joves s’han tingut molt en compte perquè són ells 
els principals actors de molts dels aspectes que es descriuen i els que ens 
poden donar molt bona informació sobre el que passa en el terreny. 

Tot i que en la mesura del que ha estat possible s’aporten dades 
quantitatives, la major part de la informació  aportada en el diagnòstic és 
qualitativa.  

Respecte a les fonts, en tenim de dos tipus: les primàries, creades 
específicament per l’elaboració del diagnòstic (entrevistes a joves,  a 
professionals i a pares i mares) i les secundàries, que ja existien prèviament. 

1 Característiques del municipi. Dades sociodemogràfiques 
2 Recursos del municipi 
3 Dades quantitatives 
4 Dades qualitatives 
5 Conclusions i necessitats detectades en el diagnòstic 
  
 

1. CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI 

 
Ubicació del municipi 
 
Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). La 

població és de 6.320 habitants al gener de 2010. Està situat a uns 400 metres 

d’altitud, en el sud-oest de la comarca, i una part molt important del Parc del  

Garraf es troba en aquest terme, incloent els pics de Montau (658m) i de la 

Morella (594m). Begues està connectat amb  Olesa de Bonesvalls, Avinyonet  

del Penedès i amb Gavà per una carretera comarcal. Compta amb 50 km2 de 

superfície municipal i és el municipi amb més extensió del Baix Llobregat. 
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Principals sectors econòmics 
 
Petita indústria i comerç local 
 
 
Dades sociodemogràfiques 
 

 

La piràmide d’edats del 2008 indica que l’estructura de població d’aquest 
municipi és semblant a la mitjana catalana, és a dir que el grup més nombrós 
es troba al centre de la piràmide. En el cas de Begues, el grup més nombrós 
es troba entre la població de 30 a 45 anys. La piràmide també indica que 
existeix població envellida però en aquest cas cal remarcar l’amplitud que està 
prenent la base de la piràmide.  

La següent taula indica que el municipi té un baix índex d’envelliment (de 41, 
inferior al comarcal i considerablement més baix al català que té un índex de 
110). L’índex de dependència juvenil tendeix a ser una mica més alt que a la 
comarca però no és molt elevat (31 joves de menys de 16 anys depenen de 
cada 100 persones que tenen entre 15 i 64 anys). Aquestes dades ens 
reafirmen que estem parlant d’un municipi poc envellit que al mateix temps 
està experimentant un augment considerable de la natalitat. Finalment, i a 
partir de l’índex de dependència global (43), observem que la població en 
edats dependents (joves i gent gran) representa una càrrega similar respecte 
la població en edats de treballar del que suposa la mitjana comarcal (42) però 
inferior a la catalana (52). 

 
 
2. RECURSOS DEL MUNICIPI 

• Recursos educatius: llar d’infants municipal El Guinyol, escola Sant 
Cristòfor, Institut de Begues i col�legi Sant Lluís de Pla i Amell- Bosch 

• Recursos socials: serveis socials d’atenció primària municipals, 
residència de Gent Gran, Espai de la Gent Gran 

• Recursos esportius: poliesportiu municipal 

• Recursos juvenils: PIJ, esplai Uraka i associació 6tres9 
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• Recursos culturals i d’oci: Begues compta amb un bon nombre 
d’entitats associatives, té prevista l’obertura d’un centre cívic i d’ una 
biblioteca de la Diputació (ara en té una municipal) 

• Recursos de Salut: CAP Pou Torre. 

• Mitjans de comunicació: butlletí municipal (digital i paper), projecte de 
la ràdio municipal. 

 

3. DADES QUANTITATIVES  

3.1 EXTERNES 

3.1.1  Enquesta de Salut de Catalunya, 2006 

Consum de tabac en població de 15 anys i superior 

3 de cada 10 persones de 15 i més anys, són fumadores. 

El 29,4% de la població és fumadora (25,5% diari, 3,9% ocasional) 

A totes les edats, la prevalença del tabaquisme és superior en els homes que 
en les dones. Els percentatges són molt propers entre els joves de 15 a 24 
anys i més allunyats a mesura que augmenta l’edat. 

Les proporcions més elevades de fumadors es troben entre els 25 i els 54 
anys. A partir dels 55 anys, especialment en les dones, es constata una 
disminució molt accentuada de la prevalença del consum del tabac. 

 

 
Fumador 
diari 

Fumador 
ocasional 

Ex-
fumador 

No 
fumador Total 

Total 25,5 3,9 19,7 50,9 100 

Edat i sexe     

Homes 30,3 4,2 25,8 39,7 100 

15-44 35,3 5,1 14,8 44,7 100 

45-64 29,2 3,4 35,6 31,8 100 

65-74 16,6 2,8 46,8 33,9 100 

75 i 8,7 2,1 50,8 38,3 100 

Dones 20,9 3,4 13,7 61,9 100 

15-44 30,9 5,3 16,5 47,4 100 

45-64 16,5 2,4 15,1 66 100 

65-74 2,4 0,3 5,2 92 100 

75 i 1 0,3 4,2 94,2 100 
Percentatge de població de 15 anys i més, N: 15.926 
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Població de 15 anys i més, N: 15.926 

Consum d’alcohol en població de 15 anys i superior 

El 4,7% de la població catalana de 15 anys i més fa un consum de risc de 
begudes alcohòliques. 

La prevalença és significativament més elevada entre els homes (7,6%) que 
entre les dones (1,8%). 

La població no bevedora (abstemis) és molt més alta entre les dones 
(36,5%). 

La prevalença de bevedors de risc d'alcohol es concentra en les edats més 
joves i disminueix a mesura que augmenta l'edat. 

La davallada és més accentuada entre els homes que entre les dones, perquè 
entre els nois joves de 15-24 anys el consum de risc d'alcohol és molt més 
elevat que entre les noies de la mateixa edat. 
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Població de 15 anys i més, N: 15.926 
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 Bevedor de 
risc 

Bevedor 
moderat 

No bevedor Total 

 Home Dona Home Dona Home Dona  

15-44 anys 9,6 2,6 72,4 66,0 18,0 31,4 100 

45-64 anys 6,0 1,3 79,5 67,0 14,5 31,7 100 

65-74 anys 4,3 0,2 75,1 48,3 20,6 51,5 100 

75 anys i 
més 

1,4 0,9 68,8 38,6 29,8 60,5 100 

TOTAL 7,6 1,8 74,4 61,7 18,0 36,5 100 

 

Percentatge de població de més de 15 anys per edat i sexe. 

Criteri de consum de risc: 

Homes: superior o igual a 28 UBE/setmana o 5 consumicions seguides 
almenys un cop al mes. 

Dona: superior o igual a 17 UBE/setmana o 5 consumicions seguides al 
menys un cop al mes. 

 

3.1.2  Encuesta estatal sobre el uso de drogas en estudiantes de 
enseñanzas secundarias (ESTUDES) 2008 

 

Enquesta realitzada a estudiants de 14 a 18 anys. Amb una mostra de 30.183 
casos, dels quals 4.628 són de Catalunya, és a dir, el 15% de la mostra. 

 

Evolució de la prevalença del consum en els últims 12 mesos: 

 2000 2002 2004 2006 2008 
Tabac    34 38,1 
Alcohol 77,3 75,6 81 74,9 72,9 
Tranquil�litzants o 
pastilles per dormir    7,4 10,1 

Tranquil�litzants o 
pastilles per dormir 
sense recepta 5 4,5 4,7 4,8 5,7 

Cànnabis 28,8 32,8 36,6 29,8 30,5 
Èxtasi 5,2 4,3 2,6 2,4 1,9 
Al�lucinògens 4,2 3,2 3,1 2,8 2,7 
Amfetamines 3,5 4,1 3,3 2,6 2,5 
Cocaïna 4,8 6,2 7,2 4,1 3,6 
Heroïna 0,4 0,3 0,4 0,8 0,7 
Inhalables volàtils 2,5 2,2 2,2 1,8 1,6 
GHB     0,8 
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Evolució de la prevalença del consum en els últims 30 dies: 

 2000 2002 2004 2006 2008 
Tabac 32,1 29,4 37,4 27,8 32,4 
Alcohol 60,2 56 65,6 58 58,5 
Tranquil�litzants o 
pastilles per  dormir    3,6 5,1 

Tranquil�litzants o 
pastilles per  dormir 
sense recepta 2,5 2,4 2,4 2,4 2,9 

Cànnabis 20,8 22,5 25,1 20,1 20,1 
Èxtasi 2,8 1,9 1,5 1,4 1,1 
Al�lucinògens 2 1,2 1,5 1,3 1,2 
Amfetamines 2 2 1,8 1,4 1,2 
Cocaïna 2,5 3,2 3,8 2,3 2 
Heroïna 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 
Inhalables volàtils 1,5 1,1 1,1 1,1 0,9 
GHB     0,5 
 

 

Distribució del consum per sexe 

 2008 
 Homes Dones 
Tabac 42,2 47,0 
Alcohol 80,8 81,7 
Hipnosedants 14,2 20,4 
Hipnosedants sense 
recepta 

7,7 11,0 
Cànnabis 37,8 32,8 
Èxtasi 3,5 2,0 
Al�lucinògens 5,6 2,6 
Amfetamines 4,5 2,7 
Cocaïna 6,3 3,8 
Heroïna 1,4 0,4 
I. Volàtils 3,6 1,8 
GHB 1,6 0,7 

  Percentatge de població. 

 

Les drogues il�legals són més consumides per nois que per noies, però amb el 
tabac i els tranquil�litzants és a la inversa, són substàncies més consumides 
per noies que per nois. L’alcohol té una proporció semblant, tot i que la 
intensitat de consum és superior en els nois, com també passa amb el tabac. 
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Pel que fa a la percepció de disponibilitat ha disminuït en totes les 
substàncies. El menor descens percebut és en l’alcohol. 
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Font: ESTUDES, 2008. N=30.183. Catalunya=4.628, 15% de la mostra. 

 

La percepció de risc que tenen els joves vers les substàncies ha augmentat 
pel que fa a consum esporàdic. En relació al consum habitual* ha augmentat 
la seva percepció de risc del tabac, l’alcohol i el cànnabis i ha disminuït 
lleugerament en la resta de substàncies. 

 2004 2008 
 Home Dona Home Dona 
Fumar tabac diàriament4 78,2 82,3 86,5 91 
Beure alcohol en cap de 
setmana 

36,8 45,7 45,1 49,2 
Beure alcohol cada dia5 36,8 45,7 52,7 62,9 
Fumar haixix habitualment 81,1 86,2 84,5 91,8 
Prendre hipnosedants 
habitualment 

89,8 89,6 84,6 88,4 
Consumir èxtasi habitualment 97,1 97,3 94,1 97,8 
Consumir cocaïna 
habitualment 

97,5 98,1 94 97,8 
Consumir heroïna 
habitualment  

98,5 99,1 94,3 98 
 

No contemplem la comparativa amb el 2006 ja que les dades no són 
valorables per un problema metodològic. 

 

 

 

                                       
* Consum habitual: un cop per setmana o més freqüentment. 
4 Fumar un paquet de tabac diari. 
5 Prendre una o dues canyes/copes cada dia. 
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Consum de tabac en joves de 14-18 anys 

L’edat d’inici de consum és de 13,3 anys, l’edat d’inici de consum diari un any 
més tard, amb 14,3 anys.  

La proporció de consum augmenta amb l’edat i és superior en les noies. 

 

Al 2008 hi ha hagut una estabilització del consum (2008), després  d’un 
important descens del 2006 (2004: 21,5; 2006:14,8; 2008:14,8)  

En el 52,9% de llars on viuen els estudiants fuma alguna persona. 

El 62,2% dels pares i mares no permetrien fumar. 

El 24,5% de l’alumnat havia vist fumar més de la meitat dels dies, en els 30 
dies previs, a professorat dins el centre educatiu. 

El 52,6% d’alumnat havia vist fumar més de la meitat dels dies, en els 30 dies 
previs, a estudiants dins el centre educatiu. 

Consum d’alcohol en joves de 14-18 anys 

El consum d’alcohol s’ha estabilitzat (2006-2008) 

La proporció augmenta amb l’edat, si mirem els joves de 18 anys que han 
fumat els últims 30 dies el percentatge és de 75,1% (la mitja és del 32,4%) 

Dels que han begut els últims 30 dies, el 99,8% ha begut en caps de 
setmana, entre setmana només el 39,3%. 

El 23% veu cada cap de setmana. 

Borratxeres 

Alguna vegada a la vida Últims 12 mesos Últims 30 dies 
56,20% 47,10% 29,10% 

 

Consum de risc (5 UBE o més en una ocasió o en menys de dues hores) 

Últims 30 dies Més de 4 dies els últims 30 dies 
41,40% 15,20% 

 

Lloc de consum 

Bars Carrer Discoteques 
66,30% 65,30% 56,70% 

 

Conducció 

 Passatger de conductor Conductor begut 
Mitjana 24,60% 9,50% 
18 anys 34,50% 12,50% 
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Prevalença de borratxeres en l’últim mes en estudiants de 14-18 anys. 
Espanya. 
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Consum de cànnabis en joves de 14-18 anys 

El cànnabis és la droga il�legal més consumida amb molta diferència sobre les 
altres. El 35,2% l’ha provat alguna vegada a la vida, el 30,5% en l’últim any i 
el 20,1% en l’últim mes. 

El consum és superior entre els nois. El percentatge de nois consumidors 
diaris de cànnabis és del 4,5%, i el de les noies de 1,9%. 

És la droga il�legal que es comença a fumar a una edat més jove, la mitjana 
està en 14,6 anys, essent similar en ambdós sexes i estable en el temps. 

 

4. DADES QUALITATIVES 

En aquest apartat s’ha recollit informació de dades externes al municipi i 
dades internes del municipi. Pel que fa a les dades internes  s’han extret de la 
realització d’entrevistes a joves, professionals i pares i mares del municipi i de 
qüestionaris que han omplert els diferents professionals del municipi: policia 
local, mossos d’esquadra, joventut, salut i escola i serveis socials. Les 
principals dades extretes d’aquests qüestionaris ens han permès recollir uns 
indicadors relacionats amb les drogodependències. 

 

4.1  DADES EXTERNES:  “Observatori de Nous Consums de Drogues en 
l’àmbit Juvenil, Informe 2008. Fundació Genus”. 

Al llarg de la joventut la relació amb el consum de drogues i la festa varia. 

Com a factors que potencien l’augment de les sortides nocturnes es 
consideren la major disponibilitat de temps i de diners, la necessitat de 
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relacionar-se, el fet d’utilitzar la festa com a canalitzador d’emocions, les 
poques responsabilitats socials, etc. 

 

Els factors que la disminueixen són el fet de tenir parella, adquirir 
responsabilitats socials mitjançant la família/feina, assolir activitats d’oci... i 
es podrien afegir les noves tecnologies, ja que estant adquirint major pes en 
la socialització dels adolescents, pel que pot estar retardant la seva 
incorporació als espais d’oci i al consum de drogues. 

A grans trets cal destacar que hi ha un augment dels majors de 30 anys en 
els espais de festa, i que l’estètica hip-hop continua en difusió. Les 
concentracions de joves en espais públics ja no generen tantes queixes, 
essent l’associació de veïns qui juga un paper important en la gestió dels 
conflictes. 

Continua la crisi del sector de l’oci nocturn, el nombre de clients es manté 
estable però disminueix la despesa, les sortides festives entre setmana sí que 
disminueixen, a més no s’adeqüen les disposicions legals horàries amb les 
necessitats dels joves que cada cop surten i van als locals més tard. Per tot 
això creix l’organització de festes en espais privats. 

Els grans festivals han tocat sostre i en proliferen de més petits distribuïts pel 
territori. 

Continua la pressió social cap a les raves, cosa que fa que es busquin 
alternatives per organitzar-les en espais privats, demanar permisos, etc. 

Augmenten les referències de les xarxes socials virtuals com a estratègia per 
a difondre festes, tant per part dels joves com dels locals. 

En relació al consum de drogues cal destacar inicialment que els pares dels 
actuals adolescents pertanyen a una generació que ha viscut la festa i el 
consum de drogues sense tanta distància generacional respecte als fills com 
els anteriors.  

En els centres educatius hi ha hagut un major control pel que fa al consum de 
drogues que ja no és tan visible ni genera tanta alarma. 

El consum de tabac, alcohol i cànnabis, per una part dels adolescents, ja no és 
l’únic element del ritual de pas cap a la joventut, està agafant força en els 
últims anys el consum de noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

� Continuen les referències a consums intensius d’alcohol, com a 
comportament normalitzat en el context de festa pel que hi ha un 
augment de preocupació del patró de consum. 

� S’aprecia un estancament del consum de cànnabis, a més de perdre 
presència en l’espai públic. 

� El consum de cocaïna ha crescut en diferents segments de la població. 
El consum de cocaïna base augmenta entre la població que viu en 
especial vulnerabilitat social. 

� L’èxtasi, en format de cristall o pols sembla que es manté, sobretot en 
contextos de música i ball. 

� El consum de speed es manté estable. Augmenten els joves que 
l’abandonen perquè prefereixen consumir cocaïna. Tot i ser molt 
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minoritari, augmenten les referències a la presentació de 2CB en 
pastilles. 

 

� La ketamina segueix en lleuger ascens tot i que, per a alguns, té una 
imatge negativa. 

Els consumidors de cocaïna continuen presentant resistències per iniciar i 
continuar tractaments en recursos assistencials de drogodependències de 
titularitat pública. Alguns d’ells tenen problemes per acceptar la seva situació. 

Pel que fa a les mesures alternatives per consum de cànnabis dirigides a 
adolescents estan cada cop més acceptades tant entre els professionals com 
entre els adolescents. 

Les recomanacions que se’n deriven de l’observatori són les següents:  

� Prioritzar políticament i de forma clara, quins són els riscos que es 
volen evitar i coordinar les actuacions de totes les institucions que 
intervenen en un mateix territori. 

� Facilitar espais esportius i de reunió per als joves, dotant-los de 
monitors. 

� Impulsar formes de transport públic. 

� Plantejar estratègies educatives adaptades als nouvinguts perquè 
continuïn estudiant o s’incorporin al món del treball. 

� Buscar nous enfocaments assistencials per intentar  apropar els centres 
als joves per evitar la manca d’afinitat actual i els abandonaments de 
tractament. 

� Implicant més als serveis de la xarxa sociosanitària per a coordinar-se i 
fer derivacions. 

� Crear espais d’ajuda i assessorament a les famílies. 

� Crear nous espais per a donar informació, assessorar els joves en 
matèria de drogues i detectar els consums problemàtics. 

� Millorar la formació dels professionals de l’Atenció Primària en la 
detecció precoç dels problemes d’alcohol i d’altres drogues. 

� Millorar la formació en drogodependències del professorat de Centres 
Educatius.  

� Continuar potenciant les mesures educatives alternatives a les sancions 
administratives per consum en els espais públics. 

� Promoure accions de prevenció en els adolescents i joves per un 
consum responsable d’alcohol. 

� Potenciar estratègies de prevenció de reducció de riscos adequats a les 
necessitats dels usuaris. 

� Promoure les bones pràctiques en el sector de l’oci nocturn.  
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4.2 DADES INTERNES DEL MUNICIPI 

Quant a les fonts primàries s’han realitzat entrevistes a: 

• Sis joves d’entre 15 i 17 anys, alguns dels quals eren consumidors/es 
de tabac, alcohol i/o cànnabis. 

• Un pedagog d’un centre privat de reforç educatiu i orientació laboral. 

• Un membre de la policia local. 

• Dos propietaris / gerents de dos dels bars més populars de Begues, un 
d’ells, antic membre d’una associació juvenil del municipi. 

• Tres mares: una d’un noi de 14 anys i una noia de 16, una altra d’un 
noi de 16 anys i una noia de 21 i una altra de dues noies d’11 i 17 anys 
i dos nois de 18 i 19 anys. 

Les conclusions més significatives a les quals s’ha arribat a partir de les 
entrevistes, són les següents: 

o El tabac i l’alcohol no són identificats en un primer moment com a 
drogues. 

o Les substàncies més consumides són el cànnabis, l’alcohol, el tabac i la 
cocaïna (alguns adults). 

o No s’identifiquen canvis importants en els patrons de consum segons 
moments o èpoques de l’any. Sí es percep un lleuger augment per 
festes i a l’estiu. També destaca un major consum de marihuana quan 
arriba l’època de collita. 

o Tot i que majoritàriament es té la percepció que el consum a Begues és 
similar a la d’altres municipis, una part de la població entrevistada 
manifesta preocupació pel consum habitual, abusiu i normalitzat de 
cànnabis al municipi. 

o Activitats que realitzen els joves a Begues en el seu temps lliure: 

o Passar l’estona al parc.  

o Quedar-se a casa familiar o a casa d’algun amic / ga. 

o Passejar (“fer un volt”). 

o Anar a algun bar, generalment al “Capaquí”. 

o Practicar esports. 

o Desplaçar-se a altres municipis propers (Gavà, Castelldefels) per 
anar al cinema i/o als centres comercials. 
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o Es destaca una important mancança d’alternatives d’oci destinades a 
joves; així com un espai propi on ocupar el seu temps lliure. 

o Es posa de manifest una insuficient oferta d’oci nocturn a Begues. Els 
joves acostumen a anar al “Capaquí”, bar musical on fan festes i 
concerts o bé, marxen a altres municipis com Gavà, Castelldefels, 
Viladecans, Barcelona, etc. 

o Els mitjans de transport que es fan servir per sortir de nit són la moto, 
el cotxe i el transport públic (autobús). Si més no, el servei d’autobús 
interurbà restringeix molt les possibilitats dels joves per sortir a la nit si 
no disposen de cotxe propi, ja que l’autobús no té cobertura horària 
nocturna. 

L’estil de joves és bastant homogeni tot i que algunes persones es 
difrencien pel seu nivell socioeconòmic. 

o Sembla comú que els joves s’agrupin segons si són o no consumidors. 

o Davant un problema relacionat amb el consum de drogues, els joves ho 
intentarien solucionar entre ells; i si no, demanarien ajuda als pares o a 
un professional mèdic. 

o El col�lectiu considerat amb un consum de major risc és el de joves 
(entre 15 i 25 anys); tot i que es destaca que hi ha un sector important 
de la població adulta que fa un consum “responsable” de cànnabis, així 
com d’alcohol i cocaïna. En general, es té la percepció que la població 
adulta coneix millor les variables que afecten el seu consum i que, per 
tant, fa un consum de menor risc. 

o Es detecta una baixa percepció del risc per part dels joves i una certa 
normalització del consum de drogues, especialment del cànnabis. Les 
situacions de major risc derivades del consum que s’identifiquen 
majoritàriament són les relacionades amb accidents i amb problemes 
de salut mental a més llarg termini. 

o No hi ha percepció de problemes comunitaris derivats del consum. 
Només es destaquen alguns incidents molt puntuals pel consum 
excessiu de drogues en ambients de festes populars, de vegades, 
provocats per persones que viuen fora de Begues però que freqüenten 
aquestes festes. 

o En general, es té la percepció que la conducció de vehicles sota els 
efectes de l’alcohol i/o altres drogues és bastant freqüent; tant a dins 
del municipi, on gairebé tothom es desplaça en transport privat, com a 
l’hora de moure’s fora de Begues. 

o Hi ha el coneixement de l’existència de controls d’alcoholèmia que es 
fan als accessos al municipi i es té percepció de la seva utilitat. 
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o No hi ha consens pel que fa a l’acompliment o no de la normativa 
respecte la venda de tabac i alcohol a menors als locals del municipi. En 
alguns casos es comenta que les persones responsables fan “la vista 
grossa” i, per exemple, venen aquests productes a majors d’edat 
sabent que qui els consumiran seran menors d’edat. 

o En general, hi ha la percepció que sí es respecta la prohibició de 
consum de tabac allà on està prohibit per llei. 

o El consum de cànnabis, però no d’alcohol, a la via pública és habitual; 
tot i que s’intenta no fer-ho en llocs molt visibles per evitar possibles 
enfrontaments amb els veïns o la policia local.  

o Hi ha certa preocupació per la disminució de l’edat d’inici de consum. 
Un dels motius que es destaquen com a possible causa d’aquest 
fenomen és que, en un mateix grup d’amics, es concentren joves 
d’edats molt diferents que s’influeixen entre ells. 

o Els joves que fan educació secundària o no recorden cap acció 
preventiva al seu centre (de Begues o de Gavà) o diuen que se’ls ha fet 
xerrades sobre drogues, que consideren poc útils. 

o Els missatges que s’han identificat en la informació que els arriba als 
joves són:  

� Evitar cap tipus de consum (“No consumeixis”)  

� Quines conseqüències té el consum de drogues per a la 
salut. 

� Quins riscos comporta el consum de drogues (ex. 
conducció + alcohol) 

� Informació tècnica sobre les substàncies (composició, 
efectes, etc.) 

� Alguns dels recursos assistencials disponibles (ex. telèfons 
d’ajuda, etc.) 

� Reflexió crítica abans de consumir 

o Hi ha la idea generalitzada que no hi ha prou informació sobre drogues 
o que és poc útil i que hi ha poc interès per informar-se. 

o Els joves afirmen que si volguessin aconseguir informació, ho farien a 
través dels amics o altres fonts com internet, un metge o un punt 
d’informació juvenil. Els adults també pensen que els joves buscarien 
informació a través dels amics però en canvi, també identifiquen 
l’escola com a font informativa, alhora que els joves ni la mencionen. 
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o En general, l’actitud és molt positiva respecte a portar a terme un pla 
de prevenció al municipi, tot i que hi ha molt escepticisme pel que fa a 
la participació ciutadana en el seu desenvolupament. 

o S’ha posat de manifest la necessitat de coordinar tots els agents socials 
per fer aquest pla i d’unificar criteris respecte al posicionament al 
voltant del consum de drogues. 

o Es percep la necessitat de treballar oferint alternatives al temps de 
desocupació dels joves. També es posa de manifest la necessitat de 
treballar la prevenció en edats més joves, així com amb les famílies i 
amb activitats més participatives. 

o En general, es percep que les iniciatives a portar a terme haurien de 
comptar amb la col�laboració dels joves, ja que allò que es proposi des 
del món adult i institucional pot generar cert rebuig. 

 

En segon lloc s’han recollit dades dels diferents departaments i professionals 
que treballen amb diferents col�lectius i en diferents serveis del municipi. 
Aquestes dades provenen de l’àmbit educatiu,  comunitari  i del lleure. 

DADES ÀMBIT EDUCATIU 

• A educació primària s’havia fet el programa “l’aventura de la vida” a 
partir de cicle mitjà però ara no es fa. 

• Des de fa 2 anys es fa un taller de “prevenció del tabaquisme” a 6è 
organitzat i subvencionat per l’Ajuntament. 

• A l’institut de Begues es va fer el curs 2009-2010 una xerrada sobre 
“consum d’alcohol a 1r d’ESO”. Aquest any s’ha ofert des de 
l’ajuntament un taller de prevenció del consum d’alcohol a 1r , un de 
“consum de cànnabis a 2n d’ESO” i un de “prevenció de 
drogodependències a 3r d’ESO”. S’ha parlat amb els mossos d’esquadra 
per fer una xerrada a 3r d’ESO sobre qüestions legals al voltant del 
tema del consum de drogues. També està prevista la instal�lació de 
l’exposició “I tu, de què vas?” del 5 al 15 d’abril de 2011 que 
s’acompanyarà d’una sessió formativa per a pares i mares i  una altra 
per a professors, una altra per a professionals del lleure i tallers de 
prevenció de drogues a les aules del nois-es que passin en visita 
guiada. 

• Al Col�legi  Sant Lluís s’havia fet fa uns 14 anys un crèdit variable 
anomenat “prevenció de les drogodependències” adreçat a 2n d’ESO 
d’una durada de 35 hores. Després s’han anat fent tallers i algunes 
xerrades organitzades per: Fundació Salut i Comunitat, Fundación 
Alcohol i Sociedad i que han estat gestionades per l’Ajuntament o la 
Diputació de Barcelona. Per aquest curs tenen pendent de realitzar a 6è 
un taller de prevenció de tabaquisme, un taller a 1r d’ESO sobre la 
prevenció del consum d’alcohol i a 2n d’ESO sobre prevenció del 
consum de cànnabis. 



                                                                                                                                                         

 31 

 

•  

 

• No s’ha fet cap activitat preventiva adreçada a pares i mares des 
d’educació primària i secundària; des de l’Ajuntament sí que s’han 
organitzat xerrades sobre adolescència i família. L’any 2009 es va 
treballar el programa “Protego” amb un grup de pares i mares. 

• Els professors tant d’educació primària com de secundària no han rebut 
cap tipus de formació relacionada amb la prevenció de les 
drogodependències al municipi en els últims 5 anys. 

• Cap dels dos centres d’educació secundària del municipi no té un 
“protocol de detecció i intervenció de casos de consum de 
drogues en menors”.  No s’ha derivat mai cap cas de consum d’algun 
alumne cap a tractament. 

DADES ÀMBIT COMUNITARI 

En l’àmbit comunitari s’han obtingut dades de la policia local i del CAP de 
Begues. 

És competència de la policia local el control del trànsit  (conducció de 
vehicles) dins del municipi. 

Les dades facilitades per la policia local de l’any 2008 i 2009 són les següents: 

• Durant l’any 2008 s’han realitzat 78 control d’alcoholèmia i al 2009 
127. En aquests controls es van obtenir un total de 4 tests positius 
d’alcoholèmia al 2008 i 6 al 2009.  

• Durant el 2008 s’ha produït un accident de trànsit com a causa de 
l’alcohol i altres substàncies i al 2009 un accident de trànsit. 

• El total de decomisos ha estat de 47: l’any 2008 24 incautacions per 
Haixix i 1 incautació per Cocaïna i l’any 2009  22 incautacions per 
Haixix. Al 2008 s’han fet 2 denúncies per tinença de drogues a majors 
d’edat i 1 a menors d’edat. Al 2009 s’ha fet una denúncia per tinença 
de drogues a majors d’edat i cap a menors. 

• No s’ha fet cap denúncia per consum a la via pública de menors d’edat. 

• Tampoc s’han fet denúncies per tràfic de drogues al municipi. 

• Al 2008 s’ha fet una actuació per intoxicació aguda de consum d’alcohol 
i dues per episodis de violència amb homes. 

• Al 2009 s’ha fet una actuació per intoxicació aguda de consum  
d’alcohol i tres de violència amb homes. 

• La policia local manifesta que al municipi hi ha consum però que el 
tràfic es produeix en les poblacions veïnes. No tenen coneixement de 
punts de venda de substàncies il�legals al municipi.  

• La policia local manifesta que té mancances de formació en relació a 
l’adolescència. 

• Hi ha un número elevat d’aprehensions de substàncies, sobretot de 
haixix i marihuana que no es reflecteix a les estadístiques perquè són 
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dipositades al clavegueram o als contenidors d’escombraries per als 
joves que la porten o la consumeixen a la via pública. 

 

 

Dades 2010 

• Cal destacar com a dada rellevant la detecció d’un important punt de 
fabricació i distribució de marihuana i haixix a la comarca situat en una 
vivenda del municipi que ha estat intervingut pels mossos d’esquadra. 

 

DADES ÀMBIT LLEURE 

En aquest àmbit s’inclouen esports, joventut i locals d’oci nocturn. 

 

L’Ajuntament té un tècnic de joventut amb una dedicació de 21 h setmanals 
d’informador i 14 h com a tècnic. 

• Des de l’Ajuntament es fan activitats dirigides a joves, famílies i 
població en general. S’han distribuït tríptics informatius sobre diverses 
drogues al PIJ i serveis socials i també s’ha portat l’exposició “Entre 
nosaltres” al CAP adreçada a la població adulta  que treballa la 
prevenció del consum d’alcohol. 

• Pel que fa als llocs més freqüentats els adolescents i els joves es 
queden a Begues i van a bars privats i al bar “Capaquí” del poliesportiu. 
Quan van a fora principalment és a Castelldefels. 

• Es posa de manifest que existeix consum d’alcohol i altres drogues en 
places i espais públics. 

• Hi ha alguna queixa no formal per part de veïns del municipi en relació 
al consum i/o tràfic de drogues als espais d'oci del municipi. 

•  

5. CONCLUSIONS I NECESSITATS DETECTADES EN EL DIAGNÒSTIC  

Es constata que s’estan realitzant diferents accions relacionades amb la 
prevenció de les drogodependències al municipi. 

Un cop analitzades les dades del diagnòstic, s’han detectat una sèrie de 
necessitats  que caldria tenir en compte a l’hora de plantejar futures accions 
preventives: 

� Treballar especialment amb als joves del municipi els riscos 
del consum de cànnabis a curt i llarg termini sobre la salut, 
posant èmfasi en la franja de 15 a 25 anys. 

� Treballar amb els joves del municipi un programa“d’habilitats 
socials” que els ajudin a prevenir el consum de drogues, 
principalment l’alcohol, el tabac i el cànnabis: 
Autoconeixement, Empatia, Comunicació assertiva, relacions 
interpersonals, presa de decisions, solució de problemes i 
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conflictes, etc. Especialment en espais de relació dels joves ( 
espai jove). 

 

� Dissenyar i/o treballar un programa de prevenció de les 
drogodependències per a les famílies ( pares i mares) del 
municipi. 

� Treballar coordinadament en l’àmbit educatiu la prevenció de 
les drogodependències entre els diferents professionals del 
municipi programant anualment les accions que es duran a 
terme. Posar especial èmfasi en la prevenció del consum 
d’alcohol, tabac i cànnabis fugint de tallers i xerrades 
puntuals.  

� Ampliar l’oferta d’oci tant diürn com nocturn oferint activitats 
alternatives per els joves. 

� Fer un treball de carrer i també en espais tancats per 
identificar grups de joves consumidors i no consumidors amb 
l’objectiu de reforçar el no consum i d’informar dels riscos 
associats al consum, especialment amb l’alcohol, el tabac i el 
cànnabis ( Educador de carrer, policia local). 

� Detectar quins són els principals punts de venda de 
substàncies legals a menors d’edat en el municipi i sancionar 
segons la llei 1/92. 

� Vetllar per part dels cossos de seguretat de que es compleixi 
la normativa legal de venda de begudes alcohòliques en 
espais i equipaments públics del municipi ( poliesportiu). 

� Detectar llocs de venda de substàncies il�legals al municipi i 
intervenir per part dels cossos de seguretat  (policia local i 
mossos d’esquadra). 

� Es detecta la necessitat de coordinació de tots els agents 
socials del municipi i d’unificar criteris respecte al 
posicionament al voltant del consum de drogues. 

� Analitzar les necessitats formatives dels diferents 
professionals del municipi: policia local, professors, tècnics 
de joventut , serveis socials i salut en temes de prevenció de 
drogues i adolescència. 

� Elaborar un protocol de detecció i intervenció de casos de 
consum de drogues en menors als centres d’educació 
secundària del municipi. 

� Difondre els missatges de prevenció i sensibilització de les 
drogodependències en el punt d’informació juvenil, a l’espai 
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jove,  a la xarxa social 2.0 ( Facebook, twiter, blogs, etc) i a 
través dels propis joves utilitzant programes d’iguals. 

� Elaborar un Protocol de mesures educatives a la sanció 
administrativa per consum de drogues a la via pública del 
municipi de Begues amb l’objectiu de fer un treball educatiu  

 

amb els menors que estan consumint en espais públics 
(principalment cànnabis). 

� Promoure activitats de conducció responsable. 

� Promoure la participació dels joves en les accions 
preventives perquè ells mateixos esdevinguin agents 
preventius. 

� Promoure accions de salut comunitàries des del CAP de 
Begues. 

� Promoure el treball en xarxa per part dels professionals del 
municipi: 

 

 

 
 
 
6. OBJECTIU GENERAL DEL PLA 
 
 
“Dotar la població de Begues d’eines i recursos per 

evitar i minimitzar el consum de drogues des d’un 

vessant individual i comunitària”. 

 

Pares i 

mares 

Serveis 

sanitaris 

Escola 

Cossos de 

seguretat 
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7. ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT DEL PLA I OBJECTIUS 
ESPECÍFICS  
 
El Pla de Begues s’estructura en 4 eixos d’actuació: 

• Eix de planificació, sensibilització i coordinació 
• Eix de prevenció i educació 
• Eix de prevenció i lleure 
• Eix de prevenció i comunitat 

 
Planificació, sensibilització i coordinació 
Aquest eix contempla l’estructuració de les estratègies i accions del Pla, la 
coordinació entre els diferents agents implicats en la prevenció de 
drogodependències al municipi i  la sensibilització de la població general vers 
aquesta temàtica. 
 
Els objectius específics d’aquest eix ordenats per prioritats són: 
 
1. Impulsar i garantir la coordinació de les activitats de prevenció de 

drogodependències al municipi. 

2. Promoure la col�laboració comunitària en la intervenció sobre les 
drogodependències. 

3. Garantir la sostenibilitat del Pla en el temps. 

 
Prevenció i educació 
En aquest eix emmarquem totes aquelles actuacions preventives 
dirigides a la comunitat educativa i els diferents agents que hi 
participen. 
 
En aquest eix hi ha els següents àmbits d’intervenció: 
 
Centres educatius 
Adolescents i joves 
Agents educatius 
Familiar 
 
La població diana a la qual aniran dirigides les accions serà per tant 
dels següents col�lectius: alumnes de primària, alumnes de secundària, 
alumnes de centres d’educació no reglada, alumnes de mòduls 
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formatius, mares i pares i agents educatius (mestres, professors, 
infermeres i facultatius del CAP Pou Torre i professionals en contacte amb 
adolescents i joves). 
 
 
 
 
 
 
Els objectius específics d’aquest eix ordenats per prioritat són: 
 

1. Promoure la detecció precoç de consums de risc en menors d’edat en els 
centres d’educació secundària . 

 
2. Proporcionar propostes, recursos i assessorament sobre drogues a mares 
i pares de fills adolescents, amb la finalitat d’orientar-los i capacitar-los per 
una major eficàcia en les seves tasques preventives. 

 
3. Dotar d’eines el màxim nombre d’alumnes per a la reflexió crítica en el 
consum de drogues. 

 
4. Proporcionar una oferta d’accions formatives adreçades als agents 
educatius i optimitzar les intervencions educatives i preventives amb els 
joves tan a l’aula com individualment. 
 
 

Prevenció i Lleure 
En aquest eix es situen les actuacions dirigides a treballar les 
pràctiques de consum produïdes en el temps lliure, tant de dia com de nit. Es 
farà especial èmfasi en els menors d’edat consumidors de 
drogues tant legals com il�legals  i en els usuaris d’oci nocturn. 
 
Inclou els següents àmbits d’intervenció diferenciats: 

- Espais d’educació no formal: poliesportiu, esplais, etc. 
- Espais informals: locals d’oci nocturn o espais de trobada al carrer. 

 
Els objectius específics d’aquest eix ordenats per prioritats són: 
 
 
1. Dotar d’eines els joves per a la reflexió crítica del consum de drogues 
en els seus espais d’oci i lleure. 
 
2. Potenciar la creació d’agents de salut. 
 
3. Implicar el teixit associatiu en la prevenció de drogues. 
 
4. Oferir un servei de mesures alternatives socioeducatives a la sanció 
econòmica per consum o tinença de substàncies il�legals a la via pública (Llei 
1/92) per a menors que impliqui  l’infractor i  les seves famílies. 
 
5. Potenciar la formació i el treball en xarxa en els professionals que 
treballen en aquest àmbit: cambrers, educadors, monitors, entrenadors, etc. 
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Prevenció i Comunitat 
 
Com que el Pla de Drogues està dirigit a tota la ciutadania, en aquest eix 
emmarcarem les actuacions de caràcter més universalista. També es 
treballarà específicament en els següents àmbits: seguretat ciutadana, àmbit 
laboral, àmbit sanitari i mitjans de comunicació. 
 
Els objectius específics d’aquest eix ordenats per prioritats són: 
 
1. Vetllar perquè es compleixi la normativa de venda d’alcohol i tabac en 
els establiments i espais d’oci. 
 
2. Detectar, orientar i/o derivar cap als serveis especialitzats casos de 
consum de drogues des de salut i serveis socials del municipi. 
 
3. Establir una estratègia de comunicació que faciliti la visualització i 
difusió de les accions que es realitzin en el Pla. 
 
4. Posar a l’abast de la ciutadania informació actualitzada pel que fa a la 
prevenció de pràctiques de risc en el consum de drogues. 
 
5. Cercar complicitat amb els mitjans de comunicació per  poder informar i 
sensibilitzar  la població. 
 
 
6. Sensibilitzar les empreses i treballadors/es dels riscos associats al 
consum de drogues i implicar-los en la seva prevenció. 
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8- PLA D’ACCIÓ 2011 - 2014 
EIX DE PLANIFICACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I COORDINACIÓ 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Impulsar i garantir la coordinació de les activitats de prevenció de drogodependències al municipi. 

Indicadors 

 

- Número de reunions 
realitzades. Persones que han 
participat en cada reunió. 

 

 

- Grups de treball realitzats. 
Composició de cada grup de 
treball. Nombre de reunions 
realitzades per cada grup de 
treball. 

- Document que reculli els 
recursos i programes existents 
per treballar la prevenció de les 
drogodependències. 

ACCIONS 

 

1. Fer 3 reunions anuals de la comissió 
tècnica (gener-juny-novembre) per a 
prioritzar, coordinar i avaluar les accions 
del pla. 

 

2. Fer grups de treball per àmbits (educació, 
lleure, salut, comunitari)  per fer la 
programació i seguiment de les accions 
aprovades per la comissió tècnica. 

 

3. Elaboració de catàleg de recursos i 
programes de les administracions i 
associacions especialitzades. 

 

AVALUACIÓ 

Sistema 
d’informació 

- Actes de les reunions realitzades amb 
els acords de treball registrats. 
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2. Promoure la col�laboració comunitària en la intervenció sobre les drogodependències. 

ACCIONS 

1. Fer una sessió participativa convidant a  
representants d’associacions per fer 
aportacions al pla de treball anual. 

2. Establir un espai de debat estable a Ràdio 
Begues per promoure la participació 
ciutadana en relació a les accions 
realitzades al pla. 

3. Fer un grup focal amb joves perquè parlin 
de drogues o altres temes que els 
preocupi i recollir propostes per treballar. 

AVALUACIÓ 

Indicadors 

 

 

 

 

 

 

Sistema 
d’informació 

Nombre de sessions realitzades. Nom 
de les persones que han participat en 
la sessió participativa. 

Dates concretes en  què s’ha realitzat 
el programa a la ràdio de Begues. 

Nombre de sessions realitzades amb el 
grup focal de joves. Nombre de joves 
que hi ha participat. 

 

 

 

 

 

 

Registre de les accions realitzades. 

Registre de les aportacions fetes 
pels participants 
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3. Garantir la sostenibilitat del Pla en el temps.  

Indicadors 

 

- Dates previstes de realització 
de les 3 reunions de la comissió 
tècnica del Pla. 

 

 

       -  Pressupost anual. 
ACCIONS 

 

1. Establir els calendaris.  

 

2. Realitzar proposta pressupostària anual 
per garantir  les actuacions de l’any 
següent (novembre). 

AVALUACIÓ 

Sistema 
d’informació 

  - Pressupost anual de l’Ajuntament 
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EIX PREVENCIÓ I EDUCACIÓ 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Promoure la detecció precoç de consums de risc en menors d’edat en els centres d’educació 
secundària. 

Indicadors 

- Nº de persones participants en 
les reunions d’elaboració del 
protocol i col�lectiu al qual 
pertanyen. 

- Nombre d’alumnes detectats  
que han fet un treball educatiu. 

- Centres escolars adherits al 
protocol. 

ACCIONS 

1. Crear un protocol de detecció 
precoç de consum de drogues en 
menors escolaritzats en centres 
d’educació secundaria. 

2. Garantir que el protocol s’apliqui a 
tots els centres educatius. 

 

 
AVALUACIÓ 

Sistema 
d’informació 

- Actes de les reunions 

- Full de valoració de casos 
detectats. 
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2. Proporcionar propostes, recursos i assessorament sobre drogues a mares i pares de fills adolescents, 
amb la finalitat d’orientar-los i capacitar-los per una major eficàcia en les seves tasques preventives. 

Indicadors 

 

- Nombre de reunions realitzades 
al llarg de l’any per dissenyar el 
Pla. 

- Nombre de professionals que 
han participat en la seva 
elaboració. 

 

- Nombre de visites guiades 
realitzades amb pares i mares a 
l’exposició “I tu, de què vas?”. 
Nombre de pares que han 
assistit per cada visita. 

 

- Dates de la realització del curs 
d’agents de salut per a pares. 

 

- Nombre de pares i mares 
formats. 

ACCIONS 

 

1. Dissenyar un pla per incentivar/motivar 
les famílies per tal que participin en 
activitats de caire preventiu. 

 

2. Realitzar dinàmiques amb pares i mares 
per treballar la prevenció de 
drogodependències en l’àmbit familiar 
(primària i secundaria)  (2011: Exposició 
“I tu, de què vas” de prevenció de 
drogues per a alumnes de l’ESO: visites 
guiades, formació pares). 

 

3. Formar un grup de pares/mares com 
agents de salut per a altres pares/mares 

AVALUACIÓ 

Sistema 
d’informació 

    -     Actes de les reunions i acords. 
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3.  Dotar d’eines al màxim nombre d’alumnes per a la reflexió crítica en el consum de drogues. 

Indicadors 

- Nº total d’alumnes que han visitat 
l’exposició per cursos i centre 
educatiu. 

- Nº de professors i professionals 
que han rebut la formació. 

- Accions realitzades anualment a 
educació primària i continguts. 

- Accions realitzades anualment a 
educació secundària i continguts. 

-  Motiu de consulta realitzat. 

ACCIONS 

1. Exposició “I tu, de què vas” de prevenció 
de drogues per a alumnes de l’ESO: 
visites guiades, tallers a l’aula. 

2. Establir una programació estable i 
coherent d’accions anuals amb tot 
l’alumnat de primària i secundaria 
escolaritzat a Begues (priorització 
alcohol, tabac i cànnabis i prevenció 
inespecífica) 

3. Incorporar la reflexió crítica en les 
diferents assignatures (llengua, 
ciutadania, música, anglès,...) AVALUACIÓ 

Sistema 
d’informació 

- Qüestionari d’avaluació 

- Registre d’informació 

- Nº de guies per a pares i 
mares distribuïdes. 

- Nº de guies per a joves “I tu, 
què en saps?”. 

- Nº de guies per al professorat 
distribuïdes. 
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4. Proporcionar una oferta d’accions formatives adreçades als agents educatius i optimitzar les intervencions 
educatives i preventives amb els joves tan a l’aula com individualment. 

Indicadors 

 

- Nº de sessions realitzades. Nº 
de participants en les accions. 

- Adequació dels continguts i la 
metodologia. 

- Aplicabilitat a la seva tasca 
professional. 

- Grau de participació i nivell 
d’implicació 

- Grau de satisfacció. 

 ACCIONS 

 

 

1. Realitzar  curs de formació Adreçat a 
agents educatius del municipi (policia, 
professors, tècnics de salut i socials) 
prèvia a l’anàlisi de necessitats 
formatives dels col�lectius. 

 

2. Promoure la participació en jornades, 
taules rodones, intercanvis 
d’experiències, ... 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

 

- Registre de les accions 
realitzades. 

- Enquestes de valoració i satis- 
facció dels participants. 
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EIX PREVENCIÓ I LLEURE 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Dotar d’eines als joves per a la reflexió crítica del consum de drogues en els seus espais d’oci i lleure. 

Indicadors 

- Nom del programa que s’ha 
realitzat. 

- Tipus de joves als quals s’ha 
adreçat (edat, etc.). 

- Activitats realitzades en l’espai 
jove sobre prevenció de 
drogodependències. 

- Nº d’estands que s’han posat al 
municipi i data i nº de consultes. 

- Tipus d’activitats alternatives d’oci 
que s’han fet al municipi i data. 

- Nombre de joves que han 
participat en les activitats. 

- Nº de cursos formatius  realitzats 
sobre habilitats socials. 

ACCIONS 

1. Realitzar algun programa específic de 
cànnabis per a conscienciar dels riscos 
associats i trencar mites a la franja 13-25 
(implicar els agents de salut en la seva 
realització) 

2. Incorporar en l’oferta lúdica per a joves 
activitats de prevenció (col�loquis, 
teatres, cinefòrum, ... 

3. Contractar carpa  informativa de reducció 
de danys en grans festes (cap d’any, Sant 
Joan, festes major hivern i estiu) (per 
exemple: Som Nit de Creu Roja o Energy 
Control) 

4. Programar  una Oferta d’oci alternatiu  
 
 

 

 

5. Programar formació d’habilitats socials  

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

 

- Nº de díptics informatius 
distribuïts. 

- Enquesta de satisfacció. 
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2. Potenciar la creació d’agents de salut. 

Indicadors 

 

 

- Nº de joves voluntaris que fan el 
curs de formació d’agents de salut 
per edat i curs. 

 

      

ACCIONS 

 

 

1. Realització d’un curs d’agents de salut 
amb joves voluntaris (garantir que el 
grup sigui heterogeni). 

 

 

2. Garantir la continuïtat dels agents de 
salut en accions del pla de drogues. 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

- Full de control d’assistència al 
curs. 

- Activitats realitzades pels joves 
agents de salut dins el Pla de 
drogues. 
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3. Implicar el teixit associatiu en la prevenció de drogues 

Indicadors 

 

 

- Nº d’activitats realitzades. 

- Llocs on s’han realitzat. 

 

ACCIONS 

 

 

1. Programar activitats de promoció d’hàbits 
saludables des de les entitats de lleure i 
oci. 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

  - Enquesta de satisfacció. 
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4. Oferir un servei de mesures alternatives socioeducatives a la sanció econòmica per consum o tinença 
de substancies il�legals a la via pública ( Llei 1/92) per menors que impliqui l’infractor i les seves 
famílies. 

Indicadors 

 

- Nombre de joves que s’acullen al 
programa. 

- Nombre de joves i famílies que 
acaben el programa. 

- Grau de satisfacció dels joves i les 
seves famílies. 

- Nombre de joves que han fet el 
programa i reincideixen. 

- Nº de sessions informatives 
realitzades per la guàrdia urbana. 

 

ACCIONS 

 

1. Elaborar protocol de mesures educatives 
alternatives a la sanció administrativa per 
consum a la via pública.  

 

2. Fer sessions formatives/informatives 
sobre les sancions i delictes en relació al 
consum i tràfic de drogues. 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

- Qüestionari de satisfacció de 
pares i joves. 

- Full de compromís d’adhesió al 
programa educatiu. 
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5. Potenciar la formació i el treball en xarxa en els professionals que treballen en aquest àmbit: 
cambrers, educadors, monitors, entrenadors, etc. 

Indicadors 

 

 

 

- Nº de monitors que realitzen el curs i 
procedència. 

ACCIONS 

 

 

1. Realitzar cursos de formació per a 
monitors de lleure i esportius i altres 
col�lectius (Cambrers)(2011) 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

- Full de registre d’assistència al curs. 
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EIX PREVENCIÓ I COMUNITAT 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Vetllar per tal que es compleixi la normativa de venda d’alcohol i tabac en els establiments i espais 
d’oci. 

Indicadors 

 

- nº de punts de venda d’alcohol 
del municipi i identificació. 

- Nº de punts de venda de tabac o 
amb màquines dispensadores del 
municipi i identificació. 

 

ACCIONS 

 

1. Elaboració de mapa de locals del 
municipi i establiment de controls 
per tal que es compleixi la 
normativa vigent. 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

- Mapa del municipi 

- Registre amb nom dels locals i 
adreça. 
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2. Detectar, orientar i/o derivar cap als serveis especialitzats casos de consum de drogues des de salut i 
serveis socials del municipi. 

Indicadors 

 

- Nº de reunions realitzades i 
professionals que hi ha participat 
per l’elaboració del circuït de 
detecció. 

- Nº de cassos detectats i derivats. 

 

 

ACCIÓ 

 

1. Elaborar un circuit de detecció,  
informació i  derivació entre professionals 
per a l’atenció de casos de consum (tant 
a joves com a adults) especialment pel 
que  fa a tabac i alcohol. 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

 

- Document que reculli el circuit. 
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3. Establir una estratègia de comunicació que faciliti la visualització i difusió de les accions que es 
realitzin en el Pla. 

Indicadors 

 

- Nº de notícies publicades sobre el 
Pla. 

- Nº de notícies difoses per 
l’Ajuntament. 

 

     -   Nº de tríptics distribuïts a la 
població. 

ACCIONS 

 

 

1. Difusió de les accions del pla (al butlletí 
municipal, a la ràdio Begues, cartells, ...) 

 

2. Elaboració de tríptic del pla de drogues i 
distribuir-lo a tota la població. 

 

3. Elaboració de logo/imatge i nom del pla 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

- Pàgina web Ajuntament 

- Revista municipal 
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4. Posar a l’abast de la ciutadania informació actualitzada pel que fa a la prevenció de pràctiques de risc 
en el consum de drogues. 

Indicadors 

 

 

- Nº d’agents cívics al municipi. 

 

 

 

 

    -   Nº de missatges difosos al 
facebook i web de l’espai jove.    

ACCIONS 

 

 

1. Promoure la figura de l’agent cívic per a 
identificar grups de joves consumidors al 
carrer, informant dels riscos associats al 
consum posant especial èmfasi en alcohol 
i cànnabis. 

  

2. Difondre els missatges de prevenció de 
drogues en les xarxes socials 2.0 i espai 
jove AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

- facebook 

- web 
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5. Cercar complicitat amb els mitjans de comunicació per a poder informar i sensibilitzar a la població. 

Indicadors 

 

 

- Nº de pares i mares derivats a les 
sessions informatives de l’SPOTT del 
municipi. 

ACCIONS 

 

 

1. Fer ressò de notícies relacionades amb la 
prevenció de drogodependències  
(exemple: difondre l’espai familiar de 
Spott) 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

 

 

 

- Tríptics de les sessions informatives 
per a pares i mares de l’SPOTT 
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6. Sensibilitzar  les empreses i treballadors/es dels riscos associats al consum de drogues i implicar-los 
en la seva prevenció. 

Indicadors 

 

 

- Nº de díptics informatius 
distribuïts 

- Nº d’empreses adherides al 
programa. 

ACCIONS 

 

 

1. Elaborar díptic informatiu sobre l’alcohol i 
els seus riscos per a repartir en empreses 
(bars, obres, ) 

 

2. Oferir un programa per a empreses per a 
la detecció i derivació de treballadors amb 
consum abusiu o dependència de drogues. 

AVALUACIÓ 

Sistema  

d’informació 

 

 

 

 

 

- Tríptics 

- Document explicatiu del 
programa. 
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9. PLA DE TREBALL 2011 
 
 
 

 

Eix 
d’actuació 

 

Activitat 

 

Temporalització 

 

• Fer 3 reunions anuals de la comissió tècnica per a prioritzar, coordinar i avaluar les 
accions del Pla. 

 

 

Gener, juny i 
novembre. 

 

• Iniciar els grups de treball per àmbits (educació, lleure, comunitari i salut) per fer la 
programació i el seguiment de les accions aprovades per la comissió tècnica. 

 

 

Abril 

 

• Establir els calendaris de treball 

 

 

 

Març 

A
. 

E
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A
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IÓ
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A
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A

C
IÓ

 

 

• Realitzar un pressupost anual per garantir les actuacions de l’any següent 

 

 

 

Novembre 
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Eix 
d’actuació 

 

Activitat 

 

Temporalització 

 

• Creació d’un protocol de detecció precoç de consum de drogues en menors 
escolaritzats als centres d’educació secundària. 

 

 

Maig 

 

• Realització de tallers de tabaquisme a 6è d’educació primària. 

 

 

Maig-juny 

 

• Instal�lació de l’exposició “I tu, de què vas?” de prevenció de drogues per a joves de 
12 a 16 anys: visites guiades per als centres de secundària i realització de tallers a 
l’aula. 

 

 

Abril 
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• Dissenyar un Pla per incentivar/motivar  les famílies per tal que participin en 
activitats de caire preventiu. 

 

Octubre 

  

• Exposició “I tu, de què vas?”: Realització de visites guiades i formació per a pares i 
professionals. 

 

 

Abril 
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Eix 
d’actuació 

 

Activitat 

 

Temporalització 

 

• Incorporar en l’oferta lúdica per a joves activitats de prevenció de drogues: 
col�loquis, teatre, cinefòrum, etc.) 

 

 

Tot l’any 

 

• Posar una carpa informativa de reducció de danys en festes assenyalades del 
municipi: Sant Joan, Festa major d’hivern i estiu). 

 

Juliol 

 

• Programar una oferta d’oci alternatiu per als joves. 

 

 

Accions Pla local de 
Joventut. 

C
. 
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R
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• Realització d’un curs d’agents de salut amb joves voluntaris garantint que el grup 
sigui heterogeni. 

 

Setembre 

  

• Realitzar un curs de formació per a monitors de lleure i esportius. 

  

Maig-Juny 
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Eix 
d’actuació 

 

Activitat 

 

Temporalització 

 

• Elaborar un mapa d’establiments del municipi i realitzar controls per part dels 
cossos de seguretat per al compliment de la normativa . 

 

 

Juliol 

 

• Elaborar un circuit de detecció, informació i derivació entre professionals per a 
l’atenció de casos de consum ( tant a joves com adults) especialment pel que fa a 
tabac i alcohol. 

 

 

 Maig 

 

 

• Elaboració d’un logotip/imatge del Pla i posar-li un nom. 

 

 

Eslògan: No et fumis ! 

Abril (consell de 
joves) 

D
. 
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N
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A

T
 

 

• Difondre les accions del Pla al butlletí municipal, a ràdio Begues, cartells 
informatius, díptics, etc. 

 

A partir del Març 

  

• Fer ressò de notícies relacionades amb la prevenció de drogues. P.E: difondre les 
sessions que es realitzen amb famílies al centre SPOTT de la Diputació de 
Barcelona. 

 

 

Setembre 
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10- AVALUACIÓ 
 
 
Cal que les accions que es duguin a terme vagin més enllà de la bona voluntat 

a l’hora d’aplicar-les i que es demostri que s’aconsegueixen els objectius fixats 

a priori. Per aquesta raó, l’avaluació de les accions i dels objectius definits en 

el Pla és imprescindible. Cal tenir coneixement de quines actuacions estan 

donant bon resultat per tal de potenciar-les i quines actuacions no estan 

aconseguint l’efecte que ens havíem marcat per tal de redefinir-les i/o 

eliminar-les. Sense l’element avaluatiu podem perdre tota credibilitat i 

malgastar recursos de forma innecessària.  

Per aquest motiu caldrà tenir en compte tres nivells a l’hora d’avaluar el pla: 

 

Nivell Aspectes a avaluar Aspectes a treballar 

Disseny Està ben dissenyat? 

 

Es té clar què es vol aconseguir? 

S’han temporalitzat els objectius? 

Es té clar qui són els 

destinataris? 

S’ha recollit l’opinió dels 

implicats? 

Procés Què s’ha fet o com s’ha 

fet?  

Quina ha estat la participació 

dels agents implicats? 

Quines activitats s’han previst i 

no s’han fet? 

Com s’han coordinat les accions? 

Resultats Quins efectes ha 

produït el programa?  

Fins a quin punt s’han assolit els 

objectius? 

S’han produït els canvis 

desitjats? 

Hi ha hagut efectes inesperats? 
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Ítems a tenir en compte per a l’avaluació el Pla  

   Avaluació del disseny i de la planificació:  

• Descripció de la naturalesa o de la conducta de consum que es vol 

abordar. 

• Recull de les opinions respecte a la causa, modificació i control del 

fenomen. 

• Anàlisi de la necessitat d’intervenció. 

• Definició del grup al qual s’adreça la intervenció. 

• Establiment del objectius. 

• Definició de mètodes i estratègies, calendari i durada de la intervenció. 

• Anàlisi de recursos existents. 

• Planificació de l’avaluació del procés i dels resultats. 

• Anàlisi de la fase de planificació. 

 

Avaluació de la qualitat i del procés: 

• Decidir les variables que proporcionaran informació útil sobre com s’ha 

dut a terme la intervenció. 

• Seleccionar els mètodes i els instruments. 

• Establir on, quan i amb quina freqüència es recolliran les dades. 

• Anàlisi de les estratègies i mètodes que s’han aplicat a la pràctica 

comparat amb el pla original. 

• Revisió dels recursos utilitzats a la pràctica en comparació al pla 

original. 

• Comprovar si la intervenció ha arribat al grup objectiu i en quina 

mesura. 

• Anàlisi dels resultats de l’avaluació del procés. 

 

Avaluació dels resultats: 

• Planificació de la valoració dels resultats. 

• Realització de l’avaluació de resultats. 

• Descripció de la mostra o població diana. 
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• Anàlisi dels resultats, com ha afectat la intervenció en els diferents 

grups. 

• Elaboració de les conclusions en relació als resultats. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 

En finalitzar cada Pla de treball anual, s’elaborarà una memòria que es 
presentarà a la comissió política. 

 

 

11- ANNEXOS 

 

ANNEX 1: Model d’entrevista per a agents clau del municipi  

 

ANNEX 2: Model d’entrevista per a joves  

 

ANNEX 3: Acord de junta de govern local per l’elaboració del Pla 
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ANNEX 1 
 
 

ENTREVISTA PER A AGENTS CLAU DEL MUNICIPI 
 

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES DE BEGUES 

 

1. Percepció de consum 

a) Quina és la seva percepció sobre el consum de drogues a  __________?   

b) Al llarg de l’any, hi ha moments (ex.: certes festes) o èpoques (ex.: 

períodes turístics) que modifiquen els patrons de consum habituals?  

c) Diria que a ___________ es prenen més drogues que a altres llocs?   

d) Quins col�lectius consumeixen més drogues a ____________?  

e) Quines són les més consumides a ________ (alcohol, porros, cocaïna...)? 

 

2. Percepció de problemes  

a) A __________ li sembla que el consum de drogues ocasioni problemes?  

b) En cas afirmatiu: Pensa que ocasiona pocs, bastants o molts problemes? 

c) Diria que n’ocasiona igual, més o menys que en altres llocs semblants?  

d) Quins són els problemes més freqüents que ocasiona el consum de drogues 

a __________? 

e) Quins sectors de la població de ____________ es veuen més afectats per 

aquests problemes? 

f) Hi ha locals (bars, discoteques, etc) que generin problemes en aquest 

sentit?  

g) A les festes populars hi solen haver problemes derivats del consum 

d’alcohol o altres drogues? 

h) Vol afegir alguna cosa més relacionada amb els problemes causats per les 

drogues a __________? 
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3. Percepció del compliment de la normativa legal sobre les drogues 

a) Li sembla que, en general, a __________ es respecta la normativa legal 

referent a la venda d’alcohol i de tabac als menors d’edat?   

b) Li sembla que a __________ es respecta la prohibició de no fumar als llocs 

assenyalats per la llei?  

c) Què ens pot dir de la conducció sota els efectes de l’alcohol (i/o d’altres 

drogues a __________? 

d) Què ens pot dir del consum d’alcohol o altres drogues a la via pública a 

___________? (Hi ha “botellón”? Hi ha llocs on se solen reunir joves per 

consumir porros o altres drogues?)  

e) Vol afegir alguna cosa més sobre les drogues i les lleis a __________? 

 

4. Dades objectivables de què puguin disposar 

a) En funció de la persona entrevistada, demanar si pot facilitar dades 

objectivables que recolzin les seves impressions. 

 

5. Opinió sobre les respostes que caldria donar (què s’hauria de fer?) 

a) Coneix la iniciativa de desenvolupar un Pla Local de Prevenció de les 

Drogodependències? (Independentment de quina sigui la resposta, 

demanar què li sembla que s’hagi pres aquesta iniciativa).  

b) Què pensa que caldria de fer a ____________ per fer front als problemes 

existents relacionats amb el consum de drogues i per evitar que 

s’estenguin o que n’apareguin de nous? 

c) Qui pensa que hauria de fer tot això? De qui és responsabilitat? 

   

6. Percepció de les possibilitats i disposició de col�laboració amb el Pla 

per part del col�lectiu al qual pertany o representa la persona 

entrevistada.  

a) Diria que el sector professional (o el servei o l’entitat) al qual pertany o 

representa, podria col�laborar d’alguna manera en la prevenció dels 

problemes relacionats amb el consum de drogues a __________?  
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b) Si la resposta anterior és afirmativa: Quines coses podrien fer o en què 

podrien ajudar o col�laborar? Si és negativa: Per què ho diu? Què li fa 

pensar això?. 

c) Com valora la disposició del col�lectiu al qual pertany o representa, per 

implicar-se i col�laborar en la prevenció de les drogodependències? 

d) En funció de la resposta a la pregunta anterior, preguntar, si s’escau: Com 

es podria augmentar la disposició del col�lectiu al qual pertany o representa 

per col�laborar en la prevenció de les drogodependències? 
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ANNEX 2 
 
 

MODEL D’ENTREVISTA PER A JOVES 
 

Pla Local de Prevenció de les Drogodependències de BEGUES 

 
Temps lliure  

- Aquí a ___________, hi ha llocs per reunir-se amb els amics? Quins? 

- Què solen fer els joves del municipi per passar el seu temps lliure? 

- Què creus que els agradaria fer? Es pot fer al municipi? Què impedeix fer-ho? 

- Què creus que és per a la gent divertir-se?  

- Què es fa quan la gent es reuneix? Què fan els nois? Què fan les noies? Estan tots junts 

o cadascun amb el seu grup? 

- Hi ha diferents grups? De quin estil? 

Oci nocturn 

-Si una persona jove vol sortir una nit, què és el que fa si viu aquí? Què fa la gent jove 

quan surt de nit? Quin llocs hi ha per sortir de festa? 

- A aquests llocs, quin estil de persones hi va? 

- Quan es surt de nit, es va a un sol lloc o van a llocs diferents? 

- A aquests llocs, quin estil de persones hi van? 

- Com es mou la gent, caminant, en cotxe, moto? 

Consum 

Imatge DROGA 

- ¿Què són les drogues per a tu? Quines coses et vénen al cap quan algú diu droga?  

- Amb quins moments, situacions, relaciones la paraula droga? 

- Amb qui relaciones la paraula droga? 

Opinió DROGUES 

- Què en penses de les drogues? (alcohol/tabac versus drogues il�legals) totes són 

drogues? Per què sí? Per què no? 

Opinió consumidors /no consumidors 
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- Què penses de les persones que les consumeixen?  

- I de les que no les consumeixen? 

 

Percepció de consum 

Esbrinar la percepció de la gent entrevistada sobre si hi ha o no consum, sobre quin tipus 

de consum hi ha, sobre quin col�lectiu considera que consumeix més i sobre quin 

col�lectiu creu que s’ha d’actuar amb més urgència. 

- Quina és la teva percepció sobre el consum de drogues al teu poble? 

- Què és el que entens per consum de drogues? 

- Quines drogues ets capaç d’identificar ? 

- Diferències entre drogues legals i il�legals?  

- Diries que la gent d’aquí consumeixen drogues, quines? 

- Pots definir el que consideres que és un consum habitual de drogues? 

- Al llarg de l’any, hi ha moments (ex.: certes festes) o èpoques (ex.: períodes turístics) 

que modifiquen el  consum habitual?  

- A quines hores es produeix aquest canvi i en quines zones? 

- Quins col�lectius d’aquí creus que consumeixen més drogues ? Quin d’aquests col�lectius 

consideres que realitza un consum amb més risc (tant per a ells com per als altres) 

Per sexe: 

Homes 

Dones 

Per edats: 

12-15 

15-18 

18-25 

25-35 

35-45 

45-60 

Per sectors: 

Primari (agricultura, ramaderia i pesca) 

Secundari (transformació de matèria primera en productes elaborats) 

Terciari (serveis) 
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- Quines són les més consumides al teu municipi (alcohol, porros, cocaïna...)? 

- Com creus que es pot reduir o eliminar el consum de drogues en els col�lectius 

que enumeres  anteriorment? 

 

Grups 

Relació consumidors/no consumidors 

- En un grup d’amics es barregen consumidors i no consumidors? 

- Quan hi ha un grup que no consumeix i un comença a consumir, què fa la resta? 

- Si algú no consumeix i la resta sí, què passa? És fàcil o difícil no consumir entre amics 

que no consumeixen? 

Pautes de Consum 

- Entre els teus col�legues, què es consumeix? 

- Barregen o si prenen una cosa no prenen una altra? 

- En una nit de festa, què s’acostuma a consumir?  

Entre els que consumeixen… 

- On es consumeix? Quan? Amb qui? Per què?  

- És diferent entre nois i noies? Consumeixen el mateix, de la mateixa manera? 

- Per què creus que una persona no consumeix alcohol, tabac o d’altres substàncies? 

- Què és el que fa que alguns consumeixin i d’altres no? 

Treball 

- A la feina creus que la gent consumeix? En qualsevol tipus de treball es consumeix? 

- Quan es consumeix en el treball, abans, durant, després?  

- Per què es consumeix? Amb qui? Què es consumeix? 

- Coneixes algun cas en què algú hagi tingut algun problema per consumir a la feina? 

Droga problema 

- Si alguna vegada sortiu en grup i algú es passa? Què fan els amics que estan amb 

ell/ella? 

- Alguna vegada ha passat? Què es va fer? 

- En aquest cas, es parla amb algú? Amb qui? (adults, altres joves, pares, professionals? 

Es resol només entre amics?  

 

 

- Consumir drogues és un problema? Qualsevol droga és un problema? Quan? En quines 

circumstàncies? Quins consums?  
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- Com s’adonen els amics que algú té problemes amb les drogues? 

- Sempre és un problema consumir?  

- Es parla de drogues entre els amics? Què es diu?  

 

- I amb els pares? Amb els professors? Amb altres persones: qui? 

- A qui demanaries ajuda si tinguessis un problema de drogues o algun amic ho tingués?  

- A qui no? 

 

Percepció de problemes  

Esbrinar quines alteracions en la vida quotidiana provoca el consum, a quines hores hi ha 

més alteració, i quins problemes genera.  

Esbrinar possibles solucions per tal d’aconseguir reduir la percepció que té la gent quant 

als problemes que generen el consum , i el consum en si mateix. 

- Al teu municipi et sembla que el consum de drogues ocasioni problemes?  

-  Quins són els problemes més freqüents que ocasiona el consum de drogues ? 

- Quins sectors de la població (veïns, botigues,...) es veuen més afectats per aquests 

problemes? 

- Hi ha locals (bars, discoteques, etc) que generin problemes en aquest sentit?  

- A les festes populars hi solen haver problemes derivats del consum d’alcohol o altres 

drogues? 

- Quines activitats creus que generen més problemes per consum? 

- Quines activitats creus que generen més consum? 

- Com creus  que es poden resoldre aquests  problemes que ocasiona el consum? 

- Vols afegir alguna cosa més relacionada amb els problemes causats per les 

drogues a Sant Joan de Vilatorrada? 

-  

Risc 

- Què entens per risc? Què és estar en risc o córrer riscos? Quan creus que una persona 

corre riscos? 

Risc i consum 

- Està relacionat amb consumir drogues? O també en altres situacions es corren riscos?  

 

- Amb quin tipus de consum creus que hi ha risc? Quan es consumeix i què? 
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- Divertir-se i risc: quan es fan coses per divertir-se, es corren riscs? Quines? Hi ha 

maneres de divertir-se sense córrer riscos? 

- Passa de forma diferent en certs grups? Segons l’edat?  

- Passa de forma diferent entre homes i dones? Per què? 

 

- Quines situacions són de risc? (violència, relacions sexuals sense protecció, mals rotllos 

amb altres persones per haver consumit… 

Conduir 

- Quan es surt s’acostuma a conduir? I si volen beure també? 

- Si aneu en grup i el que condueix va borratxo, què es fa? Estratègies d’organització/risc. 

- Hi ha controls d’alcoholèmia per la zona? Què n’opines? 

- Creus que serveixen per alguna cosa? Per què sí? Per què no? 

Informació i Confiança 

Tenir Info  

- Tenir info sobre consum i efectes serveix?  

- De quina manera? 

Disponibilitat 

- Creus que hi ha informació sobre drogues?  On?  

Valoració, Qualitat 

- Com valores aquesta info? 

- Quines idees creus que volen transmetre aquestes informacions? 

- Creus que aquesta informació serveix? Per què? Ajuda a prevenir situacions de risc? 

+Info 

- Aquesta informació et sembla suficient? És necessària una altra informació? 

- De quina forma prefereixes rebre informació sobre drogues?  

- On buscaries informació?  

- A qui li demanaries ?  

- Quin tipus d’informació buscaries? 

- Recordes alguna informació en particular que t’hagi fet canviar les teves pràctiques, que 

t’hagi anat bé per: 

- dir ‘Jo no consumeixo’,  

 

- comentar-li a algú que consumeix.  

- consumir d’una forma diferent. 
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- tenir en compte a l’hora de consumir  

- comentar-ho amb els amics. 

 

- Donar informació en bars, discoteques, bars o en els llocs que es reuneixen els 

joves creus que podria funcionar? 

 

- Com hauria de fer-se? Quines coses no s’haurien de fer? 

- On s’hauria de fer?  

- Quina informació caldria donar?  

- A més informació? Es podria oferir una altra cosa relacionada amb el consum de 

drogues? Què es podria oferir? Per reduir riscos? 

Accions 

- S’ha fet alguna cosa sobre drogues al municipi? Què? Quina opinió tens sobre el que 

s’ha fet? 

- Coneixes alguna activitat que l’Ajuntament faci per a joves sobre aquest tema? Quina?  

Quina opinió tens sobre aquestes activitats? S’hi participa? Per què sí? Per què no? 

- Què creus que es podria organitzar?  

 

Percepció de les possibilitats i disposició de col�laboració amb el Pla per part 

del col�lectiu al qual pertany o representa la persona entrevistada.  

Diries que el sector professional (o el servei o l’entitat) al qual pertany o representa, 

podria col�laborar d’alguna manera en la prevenció dels problemes relacionats amb el 

consum de drogues al municipi?  

Si la resposta anterior és afirmativa: Quines coses podrien fer o en què podrien ajudar o 

col�laborar? Si és negativa: Per què ho diu? Què li fa pensar això?. 

Afirmativa: 

Negativa: 

Com valora la disposició del col�lectiu al qual pertany o representa, per implicar-se i 

col�laborar en la prevenció de les drogodependències? 

En funció de la resposta a la pregunta anterior, preguntar, si s’escau: Com es podria 

augmentar la disposició del col�lectiu al qual pertany o representa per col�laborar en la 

prevenció de les drogodependències? 

Opinió sobre les respostes que caldria donar ( què s’hauria de fer?) 
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Quines accions  creus  que caldria prioritzar a l’ hora de prevenir el consum de drogues en 
el municipi? 
 

Percepció del compliment de la normativa legal sobre les drogues 

 

- Et sembla que, en general, es respecta la normativa legal referents a la venda 

d’alcohol i de tabac als menors d’edat?   

-  

- Quins establiments creus que no compleixen la normativa legal? 

- Et sembla que es respecta la prohibició de no fumar als llocs assenyalats per la llei?  

- Et  sembla que, en general, es respecta la normativa legal referent al consum de 

drogues en espais públics ( places, entrades - sortides IES, porteries,...).  

- Qui creus que ha de vetllar pell compliment d’aquesta normativa? 

- Coneixes la normativa legal referent al consum de haixix en espais públics? 

- Com creus que s’ha d’actuar i qui creus que ho ha de fer en relació al consum de haixix? 

- Què ens pots dir de la conducció sota els efectes de l’alcohol (i/o d’altres drogues a  

Begues? 

- Com creus que es pot treballar la capacitació de la gent per evitar que condueixin sota 

els efectes de les drogues? 

- Què ens pots dir del consum d’alcohol o altres drogues a la via pública ?  

- Hi ha “botellón”? Hi ha llocs on se solen reunir joves per consumir porros o altres 

drogues?) quins llocs? 

- És habitual trobar  aquestes reunions o bé són fets esporàdics 

- Vols afegir alguna cosa més sobre les drogues i les lleis al teu municipi? 

 

Dades objectivables de què puguin disposar 

En funció de la persona entrevistada, demanar si pot facilitar dades objectivables que 

recolzin les seves impressions. 

 
Per acabar… 

- Hi ha alguna cosa que t’agradaria afegir sobre aquest tema? 
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ANNEX3
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