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ACCIONS PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER A 
DIFERENTS COL·LECTIUS 

FORMACIÓ ESPECIFICA PER A DIFERENTS 
COL·LECTIUS 

 

1. Difondre a la pàgina web 
municipal els recursos i la 
informació d’accés als 
serveis especialitzats en 
drogodependències 

2. Utilitzar els mitjans de 
comunicació local: TV, 
premsa, xarxes socials, 
etc. per apropar a la 
població temes de salut 
incidint en el consum de 
drogues tant legals com 
il·legals. Aprofitant les 
efemèrides i festes 
senyalades de més 
consum. 

3. Organització d’activitats 
de sensibilització a la 
població en general 
aprofitant les efemèrides 
com ara: dia mundial 
sense tabac, dia mundial 
contra la droga, dia 
mundial sin alcohol, etc 

 

 

4. Posada en marxa del Punt de Informació, Orientació i 
Assessorament per a consumidors adolescents i joves, i els seus 
familiars o professionals relacionats amb ells.  

5. Realització del nou protocol de derivació en cas de sospita de 
consum, consum, tinença o venda de drogues, als centres 
d’educació secundària. Donar a conèixer aquests protocols al cicle 
superior de primària, especialment a 6è, per a la seva implementació 
si fos el cas. 

6. Fomentar hàbits saludables i tasques de sensibilització entre els 
joves a la Festa Major i altres esdeveniments de Viladecans a través 
de la instal·lació d’una carpa, a prop de la zona de concerts on es 
treballaria la reducció de riscos.  

7. Continuar amb el programa “Mens Sana in Corpore Sano”. 
Augmentar la pràctica d’activitats esportives per fomentar hàbits 
saludables a joves en risc, de 16 a 25 anys que tenen dificultats per 
exercir la pràctica esportiva. 

8. Continuar visitant la restauració de la ciutat per assolir que el 100% 
dels restaurants de la ciutat ofereixin la possibilitat de prendre 
només una copa en comptes d’haver de demanar una ampolla 
sencera. Així com sensibilitzar-los respecte de la dispensació 
responsable de l’alcohol. 

9. Programa sobre dispensació responsable de l’alcohol. 
Dissenyar accions de sensibilització sobre la dispensació 
responsable de l’alcohol, tant a les entitats ciutadanes que participen 
en les festes de la ciutat amb “servei de bar”, com en les 
licitacions/concursos que s’organitzen des del propi Ajuntament per 
a les festes de la ciutat. 

10. Implementar, entre els menors, la Mesura Alternativa a la Sanció 
Administrativa, amb la col·laboració del Centre SPOTT de la 
Diputació de Barcelona. 

 

 

11. Tallers escolars de prevenció de les drogues en 
general que es realitzen en els diferents nivells 
educatius: ESO, PFI, Centres de Joves, Centre 
d’Adults 

12. Tallers escolars de prevenció de les drogues il·legals i 
implicacions legals que es realitzen en els diferents 
nivells educatius: ESO, PFI, Centres de Joves, 
Centre d’Adults (impartits pels Mossos d’Esquadra) 

13. Tallers escolars de prevenció de l’Alcohol que es 
realitzen en els diferents nivells educatius: ESO, PFI, 
Centres de Joves, Centre d’Adults 

14. Tallers escolars de prevenció del tabac que es 
realitzen en els diferents nivells educatius: ESO, PFI, 
Centres de Joves, Centre d’Adults (impartit per 
professionals de l’Institut Català de la Salut) 

15. Realització d’un curs de formació acreditada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, sobre 
drogues, per a professionals de l’àmbit educatiu 
per a la detecció precoç, orientació i derivació si 
s’escau. 

16. Tallers i/o xerrades preventives del consum de 
drogues amb pautes concretes d’actuació per a pares 
i mares d’adolescents.  

17. Tallers i/o xerrades preventives del consum de 
drogues amb pautes concretes d’actuació, específics, 
per a pares i mares d’adolescents dels Centres 
Oberts i Centre Materno Infantil. 


