AVALUACIÓ ACTUACIÓ 2018
(PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES 2017 – 2020)

MANLLEU

Abril 2019
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Durant la reunió de la Comissió Tècnica del Pla Comunitari per a la Prevenció de les
Drogodependències ATERRA de Manlleu del passat 13 de desembre de 2018 es va
avaluar el Pla d’actuació anual 2018.
Eix 1 : Planificació difusió i coordinació.
La Comissió Tècnica del Pla ATERRA es va reunir 2 vegades. L’assistència dels
membres de la Comissió va ser del 43%, 57%. De mitjana, un 50%. Del total de
propostes un 83% es van assolir.
Durant el 2018 continua la mancança de la representació dels joves a la comissió. Cal
remarcar que tampoc s’ha disposat durant el 2018 d’educadors de carrer al municipi,
figura que al diagnòstic del Pla ATERRA es considera clau per les intervencions i
treball de proximitat i prevenció amb la població jove.
Respecte a la difusió de les activitats i informacions al web de l’Ajuntament, cal dir que
s’ha fet difusió, entre altres, de l’avaluació del Pla ATERRA 2017, el I Concurs de
Pòsters de prevenció dels riscs sobre el consum d’alcohol.
Com a positiu destaquem que s’ha mantingut el contingut i el nombre de les consultes
sobre drogues publicades al Diari de Manlleu.

Eix 2: Coneixement i formació.
La formació sobre prevenció de drogodependències als agents socials prevista per al
2018 s’ha hagut de programar per al 2019 amb l’objectiu d’iniciar la formació dels joves
per informar i assessorar entre iguals creant xarxa.

Eix 3: Informació i educació sobre drogues.
Durant el 2018 es va portar a terme el I concurs de pòsters de sensibilització sobre els
riscos associats al consum d’alcohol . El pòster guanyador es va editar en diferents
formats i s'utilitza com a material de conscienciació. Les obres i material recollits
s’utilitzaran en campanyes futures i actes dins del Pla ATERRA de Manlleu ( Que
engloba també les activitats per a la prevenció dels riscos de les drogues legals).

També s'han realitzat al llarg del 2018 un total d'5 tallers teatralitzats de prevenció del
consum de tabac per part de l'entitat Ciència Divertida a alumnes de 1er d'ESO de
l'Institut Antoni Pous, i Casals Gràcia.
Els tallers tenen una durada de 1 hora. A través del joc experimental, i sobre una base
teòrica fonamentada, es pretén fomentar estils de vida saludables. Es tracten els
següents aspectes:
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- Diferència entre l’ús de tabac a la vida real i a les pel·lícules.
- Dades importants sobre el tabac.
- Deficient funcionament dels pulmons quan tenen brutícia pel tabac.
- Funcionament dels cilis del sistema respiratori.
- Experimentar com és tenir una addicció i lluitar-hi en contra (deixar de fumar).

Al llarg de l'any s'han realitzat 12 tallers de prevenció del consum d'alcohol de l'entitat
Ciència Divertida. a alumnes de 2on d'ESO dels centres educatius de secundària de
de l'Institut Antoni Pous, i Casals Gràcia i La Salle. De manera pràctica i experimental
es dóna una visió fisiològica dels efectes de l’alcohol al cos humà. També es dona
informació necessària per tal de poder evitar que els joves caiguin en aquesta
addicció.
Resum dels tallers realitzats:
TALLER PREVENCIÓ DEL TABAC:
- 1 TALLER CASALS GRÀCIA 3erT. 2018 1er ESO - 30 alumnes
- 4 TALLERS IES ANTONI POUS 1TCurs 2018-19 1er ESO - 68 alumnes

TALLERS PREVENCIÓ ALCOHOL:
- 4 TALLERS IES ANTONI POUS maig 2018 2n ESO - 82 alumes
- 1 TALLER CASALS GRÀCIA 2onT. 2018 2on ESO -30 alumnes

- 3 TALLERS LA SALLE 1TCurs 2018-19 - 2on ESO -91 alumnes
- 1 TALLER CASALS GRÀCIA 1TCurs 2018-19 - 2on ESO -30 alumnes
- 3 TALLERS LA SALLE 1TCurs 2018-19 -2N ESO- 91 alumnes
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Activitats setmana sense fum:

Des de l'àrea de Salut Pública de l'Ajuntament, el dissabte 26 de maig d’10 a 13 del
matí a l’espai davant de les escales d’accés a la plaça del Mercat Municipal, i dilluns
dia 28 de maig de 10 a 13h del matí a la Plaça Fra Bernadí, davant de l’escenari de les
escales, es va instal·lar una carpa on es dinamitzaren les següents activitats:

• Instal·lació d’un “Photocall” personalitzat, on els ciutadans podien fer-se fotos amb
una persona disfressada de cigarreta animada molt reivindicativa.
• Tothom qui volia podia participar en el gest simbòlic de deixar de fumar tot introduint
una cigarreta en una urna rebent a canvi una piruleta. Proposta d’“Entorns Sense Fum”
i sense burilles!!!

Eix 4 Detecció i consum de drogues
En l’apartat de promoure l’acció preventiva i de reducció de riscs en contexts de
consum i entorn festiu, així com del foment del consum responsable als establiments
d’hostaleria i restauració, s’han reactivat les accions de servei responsable d’alcohol i
durant el 2019 es preveu la distribució de plaques als establiments de venda d’alcohol
adherits al programa “Servei Responsable”.
S’ha programat dos tallers de formació per als professionals i un taller de formació
d’Agents de salut per a la intervenció entre iguals dirigit als delegats de curs de 3r i 4t
d’ESO. Aquestes activitats es realitzaran durant el primer trimestre de 2019.
Durant el 2018 s’han calibrat 6 alcoholímetres i s’han retornat a les entitats i
establiments col·laboradors que van fer la formació d’ús a l’inici del programa. Es
mantindran aquestes accions.

Eix 5 Persones drogodependents
Actualment no es disposa de les dades de derivació de l’ABS i CADO

A l’annex del 2018 es poden consultar els indicadors concrets per a cada objectiu i
línia d’acció.
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EIX 1: PLANIFICACIÓ DIFUSIÓ I COORDINACIÓ

Continuïtat de la comissió local tècnica (en curs)



Nre. de reunions de la comissió



Inclusió dels joves en el Pla Aterra i la seva participació en la
comissió tècnica o subcomissió de joventut* (curt termini)



Assistència dels membres. Grau de participació i nivell
d’implicació



Elaboració dels plans de treball anuals* (curt termini)



Nre. d’assistents joves en comissió o subcomissió



Avaluació processal i final (en curs)



Nre. d’entitats de joves representades a la comissió



Establiment de sinèrgies i acords de col·laboració (en curs)



Nre. i tipologies d’acords i accions col·laboratives amb
institucions i altres ens.



Assoliment de propostes de la comissió (memòria anual)

Participants

Àrea d’Educació; Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum,
Tècnic d’esports...

Indicadors



AVALUACIÓ

ACCIONS

1. Continuar impulsant la coordinació de les activitats de prevenció de drogodependències al municipi
2. Promoure la col·laboració comunitària en la intervenció sobre drogodependències
3. Reforçar el paper dels joves en el nou Pla de prevenció de drogodependències

Sistema

informació



Actes de la comissió
Plans anuals
Memòria anual
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4. Establir una estratègia de comunicació que faciliti la visualització i difusió d’activitats i presencia del Pla.

Difusió d’activitats i informacions en el web ajuntament (en curs)





Nre. de noticies relacionades amb continguts i activitats del
Pla

Difusió díptic Pla Aterra (recursos) en les activitats de ciutat (en
curs)



Nre. de díptics en activitats desenvolupades



Nombre i tipologies de continguts publicats pel consultori



Nre. de consultes rebudes al consultori



Nre. de plaques del “servei responsable” en establiments
adherits.



Consultori ATERRA en el Diari de Manlleu i web Ajuntament*
(curt termini)



Distribució de plaques ”servei responsable” en establiments de
venda d’alcohol* (mitjà termini)

Participants

Indicadors



AVALUACIÓ

ACCIONS

TEMPORALITAT: Urgent

Sistema

informació


Àrea de Salut Pública

Recull cartells, díptics i publicacions
Registre de comunicació del consultori



Registre adhesions i imatges



Memòria anual



Prioritzar la figura d‘educadors socials de carrer amb
continuïtat i estabilitat laboral* (curt termini)
Creació de plaça laboral RLT (curt termini)

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum;
Serveis Socials; Àrea d’Educació.



Nre. d’educadors contractats



Nre. d’activitats i tiptologies dinamitzades i participades
per educadors

Sistema
informació



Registre de contactes amb joves i activitats



Informe anual d’activitat

AVALUACIÓ

ACCIONS



Indicadors

5. Recuperar la figura dels educadors i de les educadores de carrer al municipi com a recurs de treball de proximitat i prevenció amb la població jove
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EIX 2: CONEIXEMENT I FORMACIÓ

Formació per a la prevenció i detecció de conductes de
risc adreçada a personal docent, personal de salut i serveis
socials, monitors de lleure i policia (en curs)

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum;
Serveis Socials; Àrea d’Educació.

Indicadors

ACCIONS



AVALUACIÓ

1. Augmentar la informació i la formació dels “agents socials” que poden incidir d’una manera efectiva en la prevenció, detecció i orientació

Sistema
informació



Nre. de sessions . Col·lectius participants. Nre. de
participants



Adequació de continguts i de la metodologia. Aplicabilitat
a la seva tasca professional. Grau de participació i
implicació. Grau de satisfacció.



Registre de les formacions



Enquestes de valoració i satisfacció dels participants



Nre. de sessions . Col·lectius participants. Nre. de
participants



Adequació de continguts i de la metodologia. Aplicabilitat
a la seva tasca professional. Grau de participació i
implicació. Grau de satisfacció



Nre. i tipus de material educatiu repartit



Registre de les formacions



Enquestes de valoració i satisfacció dels participants

Formar joves per informar i assessorar entre iguals sobre
les drogues, els riscos i possibles danys derivats del seu
consum, així com la manera de reduir-los, i sobre els recursos
d’atenció i tractament existents. (curt termini)

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum;
Serveis Socials; Centres educatius.

Indicadors

ACCIONS



AVALUACIÓ

2. Formar agents de salut per a una prevenció de proximitat

Sistema
informació
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EIX 3: INFORMACIÓ I EDUCACIÓ SOBRE DROGUES

Garantir l’aplicació de tallers preventius en primària, secundaria i
PQPI i cicles formatius sobre habilitats socials, educació
emocional i prevenció sobre drogues adequat a cada nivell
educatiu (en curs).



Desenvolupar activitats de sensibilització i prevenció
especifiques adreçada a centres educatius: dia sense tabac,
amb alcohol menys és millor…) (en curs)



Accions preventives que utilitzen iguals com a agents
d’intervenció (agents de salut) (en curs)

Talers preventius en medi educatiu
 Nre. de sessions. Col·lectius participants. Nre. de participants
en les accions.


Indicadors



AVALUACIÓ

ACCIONS

3. Garantir l’accés de la població adolescent i jove a una informació i una educació sobre les drogues, suficient i adequada a les seves
necessitats específiques.

Adequació de continguts i la metodologia. Nivell d’utilitat de
les accions. Grau de satisfacció

Altres accions de sensibilització i prevenció
 Nre. i tipus d’accions portades a terme. Col·lectius
participants.
 Nre. de participants en les accions.
 Adequació de continguts i la metodologia. Nivell d’utilitat de
les accions. Grau de satisfacció
Accions preventives entre iguals en IES
 Nre. d’agents participants
 Nre. i tipus d’accions realitzades

Participants

Àrea de Salut Pública, Centres educatius

Sistema

informació


Registre de les accions desenvolupades
Enquestes de valoració i satisfacció de les persones
participants
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2. Incorporar les famílies en el treball de prevenció de drogodependències entre els joves.

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum; Àrea
d’Educació; les AMPA; Centres Educatius...




Indicadors



Elaborar un programa familiar universal d’entrenament en
habilitats educatives per a la prevenció de drogodependències (mitjà
termini)
Incorporar materials informatius/didàctics en nous formats que
puguin resultar atractius per a les famílies (jocs de taula, vídeos, etc.)
(mitjà termini)

AVALUACIÓ








Sistema

informació


Aprovació formal d’un programa per a famílies
Nombre i tipus d’activitats. Adequació dels continguts i
metodologia
Nombre d’assistents a les activitats
Material repartit entre els familiars
Centres educatius implicats en les activitats
Enquestes de satisfacció

Registre d’activitats per a famílies
Materials de difusió

3. Diversificar mesures d’actuació preventiva en medi obert i/o comunitari

ACCIONS



Activitats preventives en locals
 Nre. de contactes

Indicadors



Establir contacte amb els locals de joves a través d'una
figura propera com educadors de carrer* (mitjà termini)
Dissenyar i implementar intervencions preventives i
sobre consum responsable als locals* (mitjà termini)
Mantenir el protocol de mesures alternatives educatives
a la sanció administrativa per consum en via pública en
persones menors d’edat: Programa PASA (en curs)

AVALUACIÓ





Nre. de tallers



Materials utilitzats per a la comunicació



Participants joves o professionals

Programa PASA
 Nre. de persones menors i famílies en programa


Nre. participants que acaben el programa



Nre. de procediments per reincidència



Grau de satisfacció, utilitat i adequació
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Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum, Policia i
Serveis socials.

Sistema

informació


Registre o informe d’activitat preventiva en locals
Registre o informe anual del Programa PASA
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EIX 4: DETECCIÓ I CONSUM DE DROGUES




Aplicació de programes de detecció i orientació des dels
centres de salut: “Beveu menys” i “Consell per deixar de
fumar”
(en curs)
Ampliació dels protocols de detecció i actuació davant
el consum en centres educatius de secundaria i batxillerat a
Cicles formatius* (curt termini).

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum, ABS i
Centres educatius i de formació.

AVALUACIÓ

ACCIONS



Indicadors

1. Potenciar la detecció de consums de risc i/o problemàtiques
Detecció des d’ABS:
 Núm. persones en programa per deixar de fumar
 Núm. d’orientacions realitzades. Núm. De persones ateses.
Detecció des de Centres educatius:
 Existència d’un protocol d’actuació informat per a Cicles formatius
 Núm. de casos detectats i derivats en diferents àmbits d’educació i
formació on s’apliquen.
 Satisfacció i utilitat del protocol

Sistema

informació



Registres de ABS
Registre d’actuacions segons protocol
Valoració del claustre
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ACCIONS




Establir taules col·laboratives de treball d’agents i
diferents parts implicades* (curt termini)
Implementar actuacions preventives i de reducció de
riscs en festes populars (Cantabars, Festa del Porc i la
Cervesa…)* (curt termini)
Programa d’acreditació “servei responsable” en bars,
pub, altres que compleixin amb requisits del programa* (mitjà
termini)

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum; Propietaris
de bars i pubs; Organitzadors de festes; recursos
externs de suport i policia

Indicadors



AVALUACIÓ

2. Promoure l’acció preventiva i de reducció de riscs en contexts de consum i entorn festiu
3. Fomentar el consum responsable des dels establiments d'hostaleria i restauració
Respecte -accions preventives en festes populars
 Tipologia d’activitat i components preventius
 Registre de persones ateses
 Millores organitzatives de seguretat i prevenció
 Nre. d’alcoholèmies
 Nre. Intoxicacions etíliques ateses
 Nre. episodis d’agressivitat
Programa servei responsable
 Nre. establiments que participen en el programa
 Nre. establiments que incorporen placa/acreditació de servei
responsable

Sistema

informació


Memòria o registre d’activitats
Informe policial d’alcoholèmies



Informe d’equip d’atenció sanitària o ambulància



Registre i informe d’activitats de servei responsable
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4. Potenciar opcions i alternatives saludables d’ús del temps lliure




Referit a activitats d’oci
 Activitats realitzades (segons cost o gratuïtat)
 Nre. de participants

Indicadors

ACCIONS



Ampliació de l’oferta de lleure que cobreixi diferents
interessos del jovent i accessible (curt termini)
Reforçar la tasca educativa dels clubs d’esplai, així com
altres organitzacions juvenils. (curt termini)
Potenciar activitats a la biblioteca, en coordinació amb
l’IES per ampliar l’oferta d’activitats culturals pel jovent (mitjà
termini)
Aportar un espai específic de participació i contacte per
a joves amb extensió amb l’àmbit educatiu (llarg termini)

AVALUACIÓ



Referit a activitats de lleure per a infants i joves.
 Nre. activitats durant la nit
 Nre. de nits a l’any
 Nre. i perfil de persones que hi participen
Existència d’un espai amb joves i per a joves

Participants

Àrea de Cultura, clubs d’esplai, esports, Biblioteca,
equip educadors i joventut

Sistema

informació


Memòria o registre d’activitats i participants.
Inauguració d’un punt/espai jove
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EIX 5: PERSONES DROGODEPENENTS

Continuació del programa d’intercanvi de xeringues al
CAP Manlleu i Farmàcia Pius Cornellas

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum; ABS i
Farmàcia

Indicadors

ACCIONS



AVALUACIÓ

1. Promoure accions de reducció de danys amb poblacions de consum problemàtic de drogues

Sistema

informació



Nre. de xeringues entregades, nombre de xeringues recollides

Registre d’intercanvi de xeringues.

Coordinació i procediments derivadors amb la xarxa de
recursos relacionats amb les drogodependències.

Participants

Àrea de Salut Pública, Benestar i Consum; ABS i
Farmàcia

Indicadors

ACCIONS



AVALUACIÓ

2. Potenciar la derivació de persones dependents als recursos públics d’atenció a les drogodependències (CADO Osona)

Sistema

informació






Nre. d’usuaris de Manlleu en acollida anual al CADO
Existència de protocols de derivació des dels diferents
recursos: serveis socials, ABS, CSMIJ, CSMA
Nre. d’usuaris anuals amb seguiment des del CAP

Registre d’acollida del CADO
Protocols de derivació dels diversos serveis.
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ANNEX
PLA D’ACTUACIÓ ANUAL 2018
Objectius

Continuar impulsant la coordinació
de les activitats de prevenció de
drogodependències al municipi

Promoure la col·laboració
comunitària en la intervenció sobre
drogodependències

Reforçar el paper dels joves en el
nou Pla de prevenció de
drogodependències
Establir una estratègia de
comunicació que faciliti la
visualització i difusió d'activitats i
presència del Pla

Línies d’acció

Indicadors

Estàndard

Resultat 1r
semestre

Resultat
2n
semestre

Continuïtat de la Comissió Local
Tècnica

Nre. de reunions anuals de la
comissió

2 reunions

1

1

Elaboració dels plans de treball
anuals

Assistència dels membres. Grau
de participació i nivell d'implicació

70% assistents

43%

57%

Avaluació processal i final

% propostes assolides

80% propostes
assolides

83%

83%

Establiment de sinergies i acords de
col·laboració

Nre. d'acords i accions de
col·laboració amb institucions i
altres ens

Nre. acords

-

-

Nre. d’assistents a la reunió
menors de 34 anys

2 assistents
menors de 30

-

-

Nre. d'entitats joves representades
a la comissió

1 entitat joves a
la comissió

-

-

Difusió d'activitats i informacions en
el web de l'Ajuntament

Nre. de notícies relacionades amb
continguts/activitats del Pla

1 notícia
trimestral

-

-

Difusió díptic pla Aterra (recursos)
en les activitats de la ciutat

Nre. de díptics d'activitats
desenvolupades

Nre. de díptics
distribuïts

-

500

Incloure els joves en el Pla Aterra i
la seva participació en la comissió
tècnica
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Objectius

Recuperar la figura dels educadors
de carrer al municipi com a recurs
de treball de proximitat i prevenció
amb la població jove

Augmentar la informació i la
formació dels "agents socials" que
poden incidir en la prevenció,
detecció i orientació

Formar agents de salut per una
prevenció de proximitat

Línies d’acció

Indicadors

Estàndard

Resultat 1r
semestre

Resultat
2n
semestre

Consultori ATERRA en el Diari de
Manlleu i el web de l'Ajuntament

Nre. de continguts publicats pel
consultori ATERRA i mitjans
utilitzats

2 consultes
mensuals
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16

Distribució de plaques "servei
responsable" en establiments de
venda d'alcohol

Nre. de plaques entregades a
establiments adherits

Nre. plaques

-

-

Creació de la plaça d'educador al
registre oficial de l'Ajuntament

1 plaça
d'educador

-

-

Nre. d'activitats dinamitzades per
educadors

Nre. d'activitats

-

-

Nre. de formacions

1 formació

1

-

Nre. d'assistents

15 assistents

15

-

Grau de satisfacció (enquesta de
satisfacció)

75%

89%

-

Nre. de formacions

1 formació

-

-

Nre. d'assistents a la formació

10 assistents

-

-

Prioritzar la figura d'educadors
socials de carrer amb continuïtat i
estabilitat laboral

Formar professionals relacionats
amb la prevenció (personal docent,
sanitari, serveis socials, monitors de
lleure, policia..)

Formar joves per
informar/assessorar entre iguals
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Objectius

Garantir l'accés de la població
adolescent i jove a informació veraç
i rigorosa sobre drogues

Línies d’acció

Garantir l'aplicació de tallers
preventius en centres educatius

Accions preventives a partir de
metodologia entre iguals (agents de
salut)

Indicadors

Estàndard

Resultat 1r
semestre

Resultat
2n
semestre

Grau de satisfacció (enquesta de
satisfacció)

75%

-

-

Nre. de tallers

17 tallers

16

1

Nre. de participants

Nre. assistents

362

30

Grau de satisfacció

75%

90%

-

Nre. d'agents participants

Nre. participants

-

-

Nre. d'accions preventives

Nre. accions

-

-
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