ACTA REUNIO CONSELL DE DROGODEPENDÈNCIES
I ALTRES ADDICCIONS
Dia 18 de novembre de 2015, 7 de la tarda.
Assistents :
Regidora d’Acció Social i Cooperació, Sra. Maria Mercè Rosich.
Regidor de Sanitat : Miquel Davins
Per part de la Policia Local, Sr. Jordi Mora Sória i Jordi César
En Representació dels Mossos d’esquadra, Sr. Miguel de Paz
En representació del Col∙legi de metges : Dr. Pere Bonet
En representació del Col∙legi Oficial de treballadors socials, Mercè Jubells
En representació del grup municipal de la CUP, Sr. Jordi Garcés Casas
En representació del grup municipal de PSC : Neus Garcia Llorente
En representació del grup municipal d’ERC : Sra. Cristina Cruz Mas
En representació del grup municipal Ciutadans, Sr. Giro Squadrito
En representació del grup Municipal Democràcia Municipal, Sr, Josep Antoni Sierra Grande
Excusen la seva assistència :
Regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Sánchez
La representant d’Althaia , Antònia Raich Sorigueras
Actua com a secretària, la Sra. Montserrat Mestres i Angla, funcionària municipal.
Temes tractats :
1. Salutació. La Presidenta del Consell, Sra. Maria Mercè Rosich, dona la benvinguda als
assistents, alguns dels quals són de nova incorporació al haver‐hi hagut eleccions
municipals des de la última reunió. Alhora presenta al Sr. Miquel Davins, regidor de
Sanitat. Explica que Drogodependències ha quedat dins l la regidoria d’acció social en el
present mandat, tot i estar estretament lligat a Sanitat, ja que vol fer‐se rellevància a la
vessant social del tema.
2. Aprovació de l’acta anterior.. Seguidament s’aprova l’acta del dia 3 de febrer d’aquest
any, sense esmenes.
3. Presentació accions realitzades durant l’any 2015 i resultats
La regidora Maria Mercè Rosich recorda que aquest any s’ha treballat en torn a un tema
prioritari, el tabac. I passa a fer un breu resum de les accions realitzades durant l’any :


MESURES ALTERNATIVES

Hi ha hagut 14 menors acollits fins a octubre de 2015. Aquest any hi ha hagut 20 denúncies i 1
reincidència.

SEXE
EDAT

Dones= 2
15 =4

Homes= 12
16 =4

17=5

1

OCUPACIÓ

Estudiant= 10

MUNICIPI

Manresa=9

P. Vilomara=1

TIPUS D'INTERVENCIÓ
COMPLIMENT

Treballador= 0

Inactiu= 4

Sant Salvador de Guardiola=4

A= 5

B= 1

SI = 8

C= 8
NO = 6 Estan pendents 3, encara
no han acabat el programa.

Un menor més acollit que l’any passat, però casos més greus. ( A=4 , B=6; C= 3 )


ASSESSORIA DE DROGUES

Aquest octubre ha fet un any de la seva posta en marxa. En un primer moment es va pensar
fer una assessoria presencial de 2 hores setmanals. Desprès ha derivat a una assessoria 2.0. (
les consultes telemàtiques són més fàcils ) tot que s’ofereix la possibilitat d’acordar hores
presencials, si s’escau. L’actuació durant el primer any ha estat :
Total de persones ateses

128

Joves

104

Familiars

11

Professionals/Estudiants

13

Consultes presencials1

67

Consultes telefòniques

2

Consultes on‐line

11

Consultes obertes2

5

Total de persones informades

268

Accions de difusió (Joviat i PIDCES Manresa)

22

Reunions amb centres d'ensenyament i entitats per fer 6
difusió

1
2

Són aquelles consultes que tan a nivell grupal com a nivell individual han precisat una orientació i
assessorament personalitzat.
Són accions a entitats que hi ha joves per donar a conèixer el servei, però es realitza unes
dinàmiques específiques sobre la temàtica a treballar.
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INTERVENCIO FESTA MAJOR

Els dies 29,30 i 31 d’agost, dies forts de la Festa Major varem tenir presència a la Ciutat
d’educadors de SomNit. ( Amb conveni amb Creu Roja ) amb l’objectiu de treballar i fer
reflexionar sobre el consum intensiu d’alcohol i cànnabis, acompanyat de la conscienciació dels
riscos que comporten. La seva intervenció és al carrer, on posen una paradeta. També varen
actuar en espais oberts. Durant aquests dies varen dispensar material informatiu sobre riscos
Principalment varen repartir preservatius masculins i informació sobre riscos d’alcohol,
cànnabis i en menor mesura bolets, 1+1, cocaïna i tabac. També varen fer una enquesta a 44
joves, dels quals el 53 % confessaven que sempre que van de festa consumeixen i el 43 % de
vegades. Varen recollir l’observació de la festa. La seves aportacions són molt interessants
perquè es refereixen a les mesures de prevenció. Si be assenyalen que es fan moltes coses (
per exemple donar aigua gratuïta ) posen de relleu que algunes es poden millorar, com és la
senyalitzatització. També recomanen algunes mesures de seguretat.
Des de la comissió tècnica també es va ser present a la Festa Major, acompanyant els Àngels
de Nit ( 6 àngels ) que varen sortir el divendres i el dissabte, i han fet una valoració d’aquells
aspectes a millorar de cara l’any vinent També es valora que cal reforçar els Àngels de Nit amb
més efectius.
Aquest any no es va fer formació al personal que servia a les barres, ja que s’havia fet l’any
anterior, però s’ha valorat que de cara l’any vinent s’hauria de tornar a fer.


INTERVENCIONS ADREÇADES AL MÒN EDUCATIUS

S’han realitzat bàsicament tres accions concretes,. Sobretot es va treballar molt la setmana al
voltant del Dia Sense Fum, amb una sèrie d’activitats i la coordinació amb els serveis sanitaris.
Les actuacions concretes han estat :
o

Tallers de consum de tabac, alcohol i cànnabis adreçats a secundària.

En el marc del programa “Pensa Jove” que realitza el departament de Joventut de
l’Ajuntament, es van realitzar tallers específics als instituts durant l’hora del pati relacionats
amb drogodependències. Es van fer a 9 instituts de la ciutat i el total d’alumnes que hi van
participar és de 6.739.
o

Exposició “El tabac al descobert”

Es va portar a Manresa durant els mesos de febrer i març d’aquest any a l’Oficina Jove, i anava
destinat a secundària. Hi varen assistir 6 centres educatius, amb un total de 285 nois i noies.
La valoració de l’exposició per part dels tutors ha estat molt positiva, ja que la majoria creu
que els continguts treballats han aportat coneixements d’interès al grup destinatari de
l’activitat i que la persona dinamitzadora ho havia fet de forma entenedora i clara i els nois i
noies havien estat motivats i atens, i amb bon grau de satisfacció.
o

Xerrada per pares i mares sobre “ Actitud de les famílies davant el
consum de substàncies : Mites i realitats “
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Es va fer a la Plana de l’Om, el dia 25 de març, dins el cicle de conferències que fan anualment
les AMPES. Va anar a càrrec de l’Ester Duarri i la Dra. Dominique Díez. Va ser molt interessant
però amb molt poca assistència. Sols unes 30 persones. Segons ens informen aquest nombre
d’assistents és “ normal “ quan s’adreça a pares i mares de secundària, però alhora insuficient.


FORMACIO SOBRE DROGUES ADREÇADA A PROFESSIONALS QUE INTERVENEN
AMB MENORS

Els dies 10 i 17 de novembre es realitza una formació pràctica adreçada a educadors, tècnics
de joventut, policies locals, infermeres escolars, etc , a càrrec de SPOT i patrocinat per
Diputació. A la formació hi participen unes 25 persones. La primera sessió es va valorar com a
molt interessant. Ahir es va fer la segona i no tenim retorn.


NITS DE QUALITAT

Aquest any s’han continuat reunint la Taula de Nits de Qualitat, però sols ho ha fet dues
vegades ja que ara la Generalitat demana que seguim liderant nosaltres, i tenim pendent
com donar‐hi continuïtat. El treball que s’hi feia quedarà absorbit pel que es fa a la comissió
tècnica, ja que pràcticament hi ha els mateixos participants, i màxim s’ha pensat obrir la
convocatòria a tothom – locals, Creu Roja, Àngels de Nit, regidors ... – un parell de vegades a
l’any. Han quedat algunes coses fer : un manifest d’adhesió que s’havia començat a treballar i
la carta de còctels sense alcohol. El tema estrella de l’any ha estat l’atorgació del guardons a
del Q de Festa o Nits de Qualitat a quatre locals de la ciutat ( Stroika, Sielu, Silenci i La Carpa )
El lliurament es va fer el passat dia 10 d’aquest més a les 8 del vespre al Kursaal, amb la
presència del Dr. Colom, Subdirector de Drogodependències i altres Addiccions de la
Conselleria de Salut de la Generalitat.


ANGELS DE NIT

S’han fet diverses sortides a l’any, s’ha dissenyat i fet unes samarretes identificatives i s’ha
tornat a fer formació a nois i noies de dinamització sociocultural per ampliar el nombre de
participants.
La previsió de l’any son quatre sortides :




27 de Juny ( Setmana Jove ) Locals d’oci nocturn
28 i 29 d’agost : Espais i places amb activitat de la festa Major
28 de novembre (Dia Mundial contra la sida ) Locals d’oci nocturn

Fins ara hi ha participat un total de 8 nois i noies, nombre que es creu insuficient. Per això s’ha
tornat a fer la formació als cicles formatius de dinamització sociocomunitària : “Capacitació
dels agents socials en matèria de prevenció i intervenció davant dels consums de drogues”.
Actualment s’està realitzant aquesta formació
4.‐ Propostes d’actuacions pel 2016
La regidora explica que el tema central de l’any vinent tornarà a ser l’Alcohol. Es proposen les
següents accions :


Reforçar mesures de control durant la festa major , segons informe que ha
elaborat la comissió tècnica.
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Tornar a fer una campanya informativa en relació a aquest tema, especialment
dirigida a dispensadors d’alcohol ( comerços, bars i restaurants ... )
Reforçar els Àngels de Nit, mirant d’ampliar el nombre de nois/es i possibilitar que
surtin regularment un cop al mes, no solament en dates senyalades.

També es vol insistir en reforçar la intervenció als centres educatius. Per això durant l’any es
vol treballar en definir aquelles actuacions necessàries que tot centre educatiu ha de
comprometre’s i accions a fer per ser considerada “ escola saludable lliure de drogues “. Alhora
inclouria una sèrie d’activitats de suports oferiríem perquè ho puguin aconseguir. Durant l’any
sols es dissenyaran els continguts.
També es vol incidir estratègicament en el món universitari. Hem d’apropar‐nos‐hi per trobar
estratègies conjuntes de com fer‐ho.
Per la resta es continuarà actuant en tots els camps assenyalats :




Consultoria a l’Oficina Jove
Mesures Alternatives
Activar la Taula de Nits Q

5.‐ Precs i preguntes
Acta seguit es dona un torn de paraules, amb les següents intervencions :
El representant de al CUP i d’ERC manifesten el seu interès en rebre més informació sobre les
Nits Q. La Montse Mestres diu que enviarà per e‐mail el document explicatiu sobre el
programa, que té editat la Generalitat. En aquest document s’explica molt be les condicions
que han de tenir els locals d’oci nocturn per què se’ls atorgi la Q de Qualitat. Els assistents fan
alguns comentaris al respecte.
El representant de Democràcia Municipal manifesta la conveniència de fer arribar la
informació sobre formació en drogodependència a educadors o professors que treballen en
Programes de Garantia Social o formació professional. Segons la seva opinió mai es tenen en
compte a l’hora de facilitar eines formatives que els ajudin en la seva tasca quan, precisament,
atenen a nois i noies amb risc. Lamenta que no hagin estat avisats per poder fer el curs
realitzat per la Diputació aquest novembre.
Davant el comentari de la dificultat d’incidir en la prevenció del consum d’alcohol en els
adolescents durant la festa major,donada la permissivitat dels pares i mares, la representant
d’ERC demana que s’incentivin les accions adreçades a aquesta col.lectiu, amb l’objectiu de
que agafin consciència de l’actitud que han de prendre davant dels fills. Es recull la idea per
treballar‐la en el marc de la proposta que es vol adreçar a les escoles.
Es parla, també, de la necessitat de reforçar els Àngels de Nit i l‘èxit de l’experiència dels
“ Komando “ de Tarragona. ( nos i noies que intervenen durant la nit i la festa per fer
prevenció) La regidora Rosich manifesta la seva voluntat per aconseguir, com a Tarragona, que
la Festa Major de Manresa també pogués obtenir en els propers anys el segell de qualitat .
El Dr. Bonet recorda que resten pendent les propostes que s’havien plantejat en relació a
ampliar les mesures alternatives : Veure si podien incloure’s reincidents amb certes condicions
i allargar l’edat per sobre els 18 anys. La Montse Mestres diu que la comissió tècnica va
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desestimar continuar treballant en aquesta línia, donat els impediments legals que s’havien
manifestat per part dels mossos d’esquadra.
El Dr.Bonet també precisa sobre la important incidir no sols amb pares i mares d’adolescents,
sinó amb tota l’etapa educativa. Diu que si un pare o mare no sap posar límits als 6/7 anys,
difícilment ho farà quan siguin més grans. També assenyala la importància en l’estratègia a
l’hora de treballar el tema de les drogues: Cal ser cautelosos amb el que es fa, no generar
anticossos, aconseguir que tothom sàpiga que s’actua per reduir riscos, no per anar en contra
d’una realitat tossuda amb una orientació repressiva.
5.‐ Presentació dels pressupostos participatius
Com a últim punt de l’ordre del dia la Regidora Mercè Rosich explica com està plantejat
treballar aquest any els processos participatius, que consten de tres accions :





200.000 € dedicats a quatre projectes de 50.000 € que puguin presentar les entitats de la
Ciutat registrades al Registre d’Entitats. Els projectes podran presentar‐se del dia 16 de
novembre, ahir, fins el 31 de Gener. Els projectes han de ser tècnicament solvents, ja que
durant el febrer seran valorats pels tècnics i admesos o exclosos. També han d’ajustar‐se
als principis que defensa l’Ajuntament i no poden generar despesa en anys successius. A la
web hi ha tota la informació.
120.000 € adreçats als Consells de Districte ( 30.000 € cada un ) que poden decidir a que
es destinen.
Explicació als Consells sectorials del pressupost corresponent, amb transparència per
explicar que costa cada cosa de la que es fa i possibilitats d’opinar.

Recorda que per a qualsevol consulta o dubte els tècnics estan a la seva disposició.
Finalment la regidora Rosich recorda que està previst fer, com a màxim, un parell de consells a
l’any, però comenta que se’n poden fer tants com els presents estimin oportuns. I sense més
assumptes a tractar dona per acabada la sessió.
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