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PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

INTRODUCCIÓ 

 

• El PLPDV, va ser aprovat pel Ple Municipal de desembre del 2012  
Viladecans pertany des del 2006 a la xarxa de municipis que treballa en la prevenció 

de les drogodependències. I al 2012 es va decidir fer un pas ferm per la prevenció 

d’aquesta problemàtica, elaborant el Pla amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

 

• Justificació del PLPDV: disposar del Pla facilita als municipis la seva adaptació 

a la nova realitat ja que s’han produït canvis molt importants en relació amb: 

– El tipus de substància: heroïna front alcohol, cànnabis, i drogues de síntesi 

– El tipus de consum: abans es vinculava a la marginació i la delinqüència; 

actualment, es relaciona amb l’oci, el cap de setmana, i l’ús recreatiu. 

– L’edat mitjana d’inici, s’avança a l’adolescència 

– El policonsum: especialment l’alcohol amb cànnabis i drogues de síntesi 

– La baixa percepció de risc que tenen tant els adults com els joves per la gran 

permissivitat social quant el consum d’algunes drogues com el tabac, l’alcohol i 

el cànnabis 

– La major accessibilitat 

 

 

 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

OBJECTIUS 

 
 

 

• Objectiu general:  prevenir i/o reduir el consum de drogues en la 

població de Viladecans i sensibilitzar i educar davant la 

problemàtica de les drogodependències. 

 

•   Objectius marc: 

– Prevenir  l’inici del consum de drogues,  i/o endarrerir-lo el 

màxim possible 

– Prevenir  que el consum ocasional o d’experimentació es 

converteixi en un ús quotidià. 

– Detecció precoç  de consums que s’estan convertint en 

problemàtics 

– Reduir els d’anys de salut i socials derivats. 

 

 

 

 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

OBJECTIUS 

 
• Objectius prioritzats per la comissió tècnica:  

 

1. Donar a conèixer a la població i als diferents serveis comunitaris les 

accions i els programes que es realitzin des del  Pla local de prevenció 

de drogues del municipi.  

 

2. Formar els professionals d’educació secundària en la detecció del 

consum de drogues i promoure el disseny d’un protocol comú per a la 

detecció i actuació de casos  als  centres.  

 

3. Sensibilitzar  la població en general de les conseqüències socials, 

familiars i educatives que suposa el consum de drogues i 

especialment promoure la importància de la prevenció del consum de 

drogues des de les famílies. 
 

 

 

 

 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

OBJECTIUS 

 
• Objectius prioritzats per la comissió tècnica:  

 

4.  Enfocar la prevenció cap a les drogues legals (alcohol i tabac), i cànnabis en  

percebre’ls com les més consumides al municipi.  

 

5. Dissenyar programes d’ocupació destinats a reduir el consum de drogues lligat a 

l’augment del temps lliure i a les poques perspectives laborals actuals per als 

joves. 

 

6. Treballar la informació utilitzant eines de comunicació diària entre els joves (2.0, 

xarxes socials: blocs, Twitter, webs, etc.). 

 

7. Facilitar l’accés a recursos de prevenció i atenció que permetin als joves 

informar-se i/o tractar-se en els casos de consum problemàtic. 

 

8. Incloure els joves perquè participin en l’elaboració de propostes d’accions a 

realitzar en el Pla de drogues de Viladecans. 

 

 

 

 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

FUNCIONAMENT 

 
Tant per l’elaborar del Pla com per implementar-lo i fer el seguiment 

anual s’han constituït diferents comissions de treball (política, tècnica, 

motora,..), i finalment hi ha un plenari, en el qual estan representats 

tots els àmbits implicats en la implementació del Pla. 
 

• Comissió política: és el màxim òrgan de decisió del Pla i està 

formada per l’alcalde, i les regidories de serveis socials, salut 

pública, educació i joventut. Funcions: 

– Acordar criteris i aspectes de cooperació anual 

– Fer el seguiment i avaluació de les actuacions que es duguin a terme. 

– Nomenar la comissió tècnica 

– Proposar els projectes que considerin prioritaris per al Pla 

– Aprovar, si s’escau, la proposta de funcionament que presenti la 

comissió tècnica per a l’any seguent. 

 
 

 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

FUNCIONAMENT 

 
• Comissió tècnica: està formada per tècniques del municipi procedents de 

tots els àmbits implicats en la implementació del Pla, i està formada per 

tècnics de serveis socials, sanitat, joventut, polítiques d’igualtat, esports, 

l’hospital de Viladecans i centres d’atenció primària, policia local i mossos 

d’esquadra. Funcions: 

– Execució del Pla 

– Avaluació continua i regulació 

– Relacions institucionals pertinents 

– Proposta del pla de treball per al proper any 

• Grup motor de la comissió tècnica: està format per les caps de serveis 

socials i salut pública, per la coordinadora del Pla i per una tècnica de la 

Diputació de Barcelona del centre SPOTT. Funcions: 

– Presentar a la Comissió Tècnica propostes per l’elaboració del Pla 

– Redacció del Pla 

 
 

 
 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

FUNCIONAMENT 

 
• Plenari:   

– està format per la globalitat de totes les comissions 

– es reuneix un cop a l’any, cap a finals d’any 

– Aprova l’avaluació de les activitats realitzades i fa aportacions si 

s’escau 

– Aprova la proposta del nou pla de treball 

– Proposa noves accions si s’escau. 

 

• Important ressaltar que el Pla és un document viu, obert i canviant. 

L’avaluació contínua de la seva eficàcia, els nous diagnòstics 

socials i les noves realitats marquen la seva evolució. 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

VALORACIÓ  DEL PRIMER TRIENI 

 
La valoració del Pla  al llarg dels anys ha estat molt positiva i 

especialment destacaríem: 
 

• Els tallers de prevenció per a joves que es realitzen a les escoles per l’alt 

nombre de participants i la mitjana de valoració dels tallers: 

– Més de 5.000 alumnes al llarg dels 3 anys de funcionament 

– Mitjana  de valoració dels  tallers 8,8 sobre 10 

Arribar als joves a través dels seus centres educatius és la millor 

estratègia per poder connectar amb les edats adequades per aquest tipus 

d’intervenció 
 

• L’acció de sensibilització, sobre el consum de drogues, que es realitza a la 

festa major. Es posa un estand al Parc de la Marina, i s’assessora i es 

reparteix material de sensibilització sobre el consum responsable de 

diferents drogues i es consciencia sobre hàbits saludables. Entre d’altres 

s’inclou el control d’alcoholèmia per reduir riscos. S’ha pogut assessorar a 

més de 500 joves. 

 

 

 
 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

VALORACIÓ  DEL PRIMER TRIENI 

 
 

 

• Cursos i xerrades per a professionals del mon educatiu, ja que té un efecte 

multiplicador sobre l’alumnat, així com la formació de monitors de lleure i 

esportius.  En total s’ha format a 86 professionals. 

 

• Respecte a la sensibilització i formació de persones adultes com els pares i 

les mares o la població en general, continua essent una de les assignatures 

pendents pel grau de dificultat que comporta arribar fins a aquestes 

persones. En total s’ha pogut treballar amb: 

– 387 persones en les jornades de salut 

– 133 persones en xerrades 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

VALORACIÓ  DEL PRIMER TRIENI 

 
 

És important destacar que al tractar-se d’un tema absolutament 

transversal i portat des d’àmbits molt diferents i amb enfocaments molt 

diversos, aquest Pla ha ajudat a: 
 

• Generar sinergies entre els diferents professionals, serveis i projectes 

• Fer visibles totes les diferents actuacions realitzades a la ciutat 

• Equilibrar i donar coherència a les diferents actuacions 

• Potenciar l’intercanvi d’experiències entre professionals de diferents àmbits, 

que en el cada dia, resulta molt difícil portar a terme. 
 

Fruït d’aquesta generació de sinergies volem especialment destacar la 

decisió de crear un nou Punt d’Informació, Assessorament i Orientació 

per a joves consumidors i les seves famílies, sobre la Prevenció de les 

Drogodependències al Centre d’Atenció Primària de Viladecans. Que 

es posarà en marxa al llarg del primer trimestre del 2016. 

 
 

 
 

 



 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

PLA D’ACTUACIÓ 2016 

 
 

És important destacar que al tractar-se d’un tema absolutament 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

PLA D’ACTUACIÓ 2016 

 
 

 ACCIONS PREVENTIVES UNIVERSALS 
  

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: TV, premsa, 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 
 

 
 



 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

PLA D’ACTUACIÓ 2016 

  

 ACCIONS PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER A DIFERENTS COL·LECTIUS 
  

4. Posada en marxa del Punt de Informació, Orientació i Assessorament per a 

consumidors i els seus familiars al Centre d’Atenció Sanitària de Viladecans 

5. Seguiment de la correcta aplicació del protocol de detecció i actuació 

realitzat al 2013 i consensuat per tots els agents implicats, als centres 

d’educació secundària. Realització d’un nou protocol, amb totes les parts 

implicades, el protocol en cas de sospita de tinença de drogues.Donar a 

conèixer aquests protocols al tercer cicle de la 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 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. Valorar la possibilitat de realitzar una actuació específica, de consum 

responsable d’alcohol amb la gent gran.  
8. Continuar amb el programa “Mens Sana in Corpore Sano”. Augmentar la 

pràctica d’activitats esportives per fomentar hàbits saludables als joves de 

16 a 25 anys que tenen dificultats per exercir la pràctica esportiva. 

 
 

 
 



 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

PLA D’ACTUACIÓ 2016 

  

 ACCIONS PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER A DIFERENTS COL·LECTIUS 
  

9. 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.  

10.Programa sobre dispensació responsable de l’alcohol. Dissenyar accions 

de sensibilització sobre la dispensació responsable de l’alcohol, tan a les 

entitats ciutadanes que participen en les festes de la ciutat amb “servei de 

bar”, com en els concursos que s’organitzen des del propi Ajuntament per a 

les festes de la ciutat. 

11.Zones d’esbarjo obertes a la ciutat per als adolescents i als joves: valorar la 

possibilitat de constitució d’un grup de treball motor per definir un mapa de 

tots els espais existents, fer una detecció de necessitats i presentar 

propostes de resolució. 

12.Valorar la possibilitat de poder implementar la Mesura Alternativa a la 

Sanció Administrativa i les seves repercussions. 

 

 
 

 
 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

PLA D’ACTUACIÓ 2016 

 
 

FORMACIÓ ESPECIFICA PER A DIFERENTS COL·LECTIUS  
 

  

13.Tallers escolars de prevenció de les drogues en general que es realitzen en 

els diferents nivells educatius: ESO, PFI, Centres de Joves, Centre Adults  

14.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 Adults (impartits pels Mossos d’Esquadra) 

15.Tallers escolars de prevenció de l’Alcohol que es realitzen en els diferents 

nivells educatius: ESO, PFI, Centres de Joves, Centre Adults 

16.Tallers escolars de prevenció del tabac que es realitzen en els diferents 

nivells educatius: ESO, PFI, Centres de Joves, Centre Adults (impartit per 

professionals de l’Institut Català de la Salut) 

17.Tallers de formació dirigida específicament a joves en atur, sobre habilitats 

emocionals, conductuals i socials i enfortir les línies d’inserció social i 

laboral, així com evitar-ne la marginalitat i l’exclusió social. 

 

 
 

 
 



 

 

PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES DE VILADECANS. 

PLA D’ACTUACIÓ 2016 

 
 

FORMACIÓ ESPECIFICA PER A DIFERENTS COL·LECTIUS  
 

 

 

 

  

18.Formació dirigida a monitors d’esport i lleure sobre prevenció i detecció de 

conductes de risc en joves. 

19.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. 

20.Tallers i/o xerrades preventives del consum de drogues amb pautes 

concretes d’actuació per a pares i mares d’adolescents.  

21.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. 

 

 
 

 
 

 




