
ACTA COMISSIO MUNICIPAL DE PREVENCIO DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS 
Dia 15 de juny de 2016 

 
 
Assistents : La Sra. Maria Mercè Rosich, regidora de Salut i Presidenta del Consell Municipal de 
Drogodependències, Sr. Albert Estiarte, Adjunt a direcció general i director d’atenció privada i 
dependència  d’ALTHAIA,  Sra.  Antònia  Raich,  Adjunta  de  la  divisió  de  salut mental  “CSAM” 
d’ALTHAIA,  Sra.  Mercè  Jubells,  en  representació  el  Col∙legi  de  Treball  Social‐delegació  de 
Manresa, Sr. Miquel De Paz, en  representació del Cos dels Mossos d’esquadra, Dra. Carlota 
Riera, Directora de  l’escola de Ciències de  la salut de  la Fundació Universitària del Bages, Sra. 
Neus Garcia  Llorente, en  representació del PSC, Sr.  Joan Faidella, en  representació del grup 
municipal Democràcia Manresana, Sr. Jordi Garcés Casas, en representació del grup municipal 
de  la CUP, Sra. Elisenda Solsona, cap d’Unitat de Sanitat,  i  l’estudiant en pràctiques adscrit al 
Programa de Participació Sr. Marc Orriols. Actua com a secretària la Sra. Montserrat Mestres, 
cap de Servei de Sanitat, serveis Socials i Programes de l’Ajuntament de Manresa. 
 
Excusen al seva assistència  : Sr.  Juan Ramon Menac,  representant de  la Fiscalia, Sra. Teresa 
Campanera, Directora  del  sector  sanitari  Bages,  Berguedà  i  Solsonès  del  CATSalut,  Sr.  Jordi 
Mora, Cap de  la Policia  Local,  Sra. Olga  Sánchez, Regidora de  seguretat  ciutadana,  Sr. Rosa 
Carné, representant de CU, i la Sra. Cristina Cruz, representant d’ERC. 
 
S’inicia la sessió a les 19.05 amb la benvinguda de la regidora. Acta seguit es passa a l’aprovar 
l’acta de la sessió anterior, sense que hi hagi cap esmena. 
 
La regidora dóna pas a parlar del segon punt de l’ordre del dia : DIALEGS TEMÀTIC SOBRE EL 
PLA DE GOVERN 2016‐2019. La Sra. Rosich explica que actualment s’ha posat en coneixement 
de  la ciutadania, a través de  la web  i de diferents diàlegs   entorn als Consells de Participació, 
els  objectius  principals  que  formen  part  del  Pla  de  govern.  L’objectiu  és  que  els  ciutadans 
puguin fer‐hi aportacions  i donar  la seva opinió. Els diàlegs son oberts a tothom qui hi vulgui 
participar, i per això s’ha fet publicitat de les dates dels diferents Consells, perquè si algú hi vol 
ser present ho pugui fer encara que no formi part del Consell. 
 
S’explica la dinàmica de funcionament de la web. Tothom hi pot escriure. El que els ciutadans 
suggereixen es visible per   a tothom, malgrat abans de fer‐se públic passa per un filtre tècnic 
que té com únic objectiu assegurar que la proposta correspon a l’àmbit en qüestió i que tingui 
un to correcte, que no sigui insultant o èticament pugui ofendre a ningú. 
 
El document consta de cinc eixos, que engloben diferents actuacions per àmbits. Mostra els 
objectius prioritaris en  l’àmbit de salut,  incloses en  l’Eix 1 : Polítiques socials  i per  la  igualtat. 
Explica que no existeix, en principi, un àmbit que faci referència a  les drogodependències,  ja 
que s’entén forma part de la Salut. En concret l’objectiu que fa referència a l’elaboració del Pla 
de  Salut  ja  compren  qualsevol  acció  en  aquesta  línia.  Aprofita  per  donar  a  conèixer  que 
actualment s’ha encarregat a la FUB la diagnosi prèvia al Pla de salut, ja que aquest any s’ha de 
renovar. 
 



No obstant, diu,  seria  interessant que el Consell opinés al  respecte  i que des del Consell es 
podessin fer propostes.  
 
Acta  seguit  s’obra un debat entre els  assistents,  amb  la participació de Neus Garcia, Albert 
Estiarte, Antònia Raich, Carlota Riera i Montse Mestres. Es proposen les següents actuacions : 
 

• Donar continuïtat al Programa de drogodependències,  i concretament a  la comissió e 
tècnics, així com fer una avaluació de les accions portades a terme. 

• Ampliar les accions de sensibilització, especialment cap als joves 
• Assegurar que el Pla de salut englobi totes les actuacions de prevenció, i fer constar en 

el Pla de govern alguna acció concreta de drogodependències complementària al Pla 
de Salut. 

• Visualitzar les directrius del Consell de drogues a través de la comissió tècnica 
• Fer un redactat més ampli de l’acció del Pla de salut, especificant les parts i temes que 

el formaran ( diagnosi, accions de promoció, protecció, etc. ) 
 
S’acorda preparar un redactat que englobi aquestes idees i que faci visible en el Pla de Govern 
el tema de les drogodependències. El redactat s’introduirà a la web nom del Consell. 
 
Com a segon punt de l’ordre del dia la Sra. Rosich fa un breu resum de les accions previstes i 
realitzades dins el moment en relació a les drogodependències  que es desenvolupen a través 
de la comissió tècnica : 
 

• FORMACIO A PROFESSIONALS QUE TREBALLEN AMB PROXIMITAT AMB NOIS  NOIES 

A demanda del Consell de Drogodependències s’ha sol∙licitat a  la Diputació de Barcelona un 
altre curs  formatiu adreçat a professionals de  l’educació  formal  i no  formal  sobre actituds a 
prendre davant els nois i noies en relació a les drogues. És un curs que dura dos dies. Ens l’han 
concedit de cara a la tardor. S’ha de concretar el contingut i fer‐ne la difusió. 

• APROPAMENT ALS CENTRES ESCOLARS 

Amb  acord  amb  el Centre de Recursos Pedagògics  i  l’EAP del departament d’Ensenyament, 
s’ha acordat fer un curs de cara al curs 2016‐2017 adreçat a mestres i professors sobre el tema 
de  la  prevenció  de  drogodependències,  que  estarà  acreditat  pel  Departament  d’educació. 
Anirà a càrrec dels professionals d’ALTHAIA 

La Sra. Raich explica que el curs es centrarà més en temes d’addiccions conductuals  ( xarxes 
socials, jocs de rol, etc. ) si be es farà una referència a tot tipus d’addiccions perquè el patró de 
base és el mateix. 

La  regidora continua explicant que aquest any  també els hem ofert, un cop més,  l’exposició 
TABAC AL DESCOBERT, que es va fer del 10 al 24 de maig a l’Oficina Jove del Bages. L’exposició 
compta amb monitoratge. Hi varen haver  tres  instituts que s’hi varen  interessar, els nois de 
Laboràlia i de l’UEC,. La valoració és molt positiva.  

• ANGELS DE NIT 



S’ha  fet  un  curs  formatiu  per  alumnes  dels  cicles  formatius  de  grau  superior  d’animadors 
socioculturals per tal d’engruixar el nombre d’Àngels de Nit,  i s’han fet els primers contactes 
amb  La universitat per  veure  si  també es pot  fer de  cara el  curs  vinent quelcom  semblant.  
Actualment està previst que els Àngels de Nit  facin 3  sortides, a  la Manrusiònica  i durant  la 
Festa Major. 

• PREVENCIÓ A SERVEIS SOCIALS 

S’ha creat un grup de treball amb  l’objectiu de crear materials pedagògics de cara a crear un 
dossier  amb materials  fer    treball  de  grup  sobre  el  tema  preventiu  de  drogodependències 
adreçat a joves o pares atesos per serveis socials 

• ACTUACIONS FESTA MAJOR 

La  comissió  tècnica    va  elaborar  un  informa  que  ha  tramès  a  les  regidories  implicades  en 
l’organització de la Festa Major en la que proposen un seguit de recomanacions.  

Alhora  aquest  any  també  està previst  la presència de  SomNit  ( Creu Roja  ) durant  la  Festa 
Major, dues sortides dels Àngels de Nit,  i  també un curs  formatiu per els dispensadors a  les 
barres de begudes durant les festes, així com el subministrament d’aigua gratuïta. 

També  aquesta  setmana  s’envia una  carta  a  les AMPES de  secundària  recordant  als pares  i 
mares la necessitat de control respecte el consum d’alcohol durant les festes de l’estiu. 

• ASSESSORIA DE DROGUES A L’OFICINA JOVE.  
 

Continua  l’assessoria  de  drogues,  que  ha  iniciat  de  forma  complementaria  a  l’atenció  2.0  i 
presencial a demanda una roda d’apropament als  joves per donar‐se a conèixer a  través del 
programa PensaJove. Està previst oferir als centres de secundària que ho sol∙licitin, un  taller 
sobre drogues d’una hora de duració en horari de tutories, adreçat a 3er. d’ESO, a càrrec de la 
persona responsable de l’assessoria. 
 

• MESURES  ALTERNATIVES  A  LA  SANCIO  ADMINISTRATIVA  EN  CAS  DE  TINEENÇA O 
CONSUM D’ESTUPEFAENTS A LA VIA PUBLICA. 

El programa segueix amb total normalitat.  

Un cop explicades les actuacions, els participants obren una roda d’intervencions i debat sobre 
temes del seu interès.  El Sr. Faidella demana si hi ha alguna iniciativa per actuar i conèixer els 
“ Coffe shops “ que s’han instal∙lat a la ciutat, i/o locals a on es consumeix cànnabis. El Sr. De 
Paz,  representant  dels Mossos  d’Esquadra,  comenta  que  existeix  un  buit  legal  per  aquests 
tipus d’activitats, i que és difícil actuar. La Sra. Raich explica que la Policia Local va presentar el 
tema  a  la  comissió  tècnica,  ja  que  actualment  hi  ha  tres    locals  a  la  ciutat  que  ells    tenen 
identificats, i que mouen força gent, però que no existeix cap regulació al respecte. Explica que 
la comissió s’ha proposat aprofundir en el tema, veure que fan altres municipis ... El Sr. Faidella 
considera  important que alguns representants dels col∙lectius que es mouen en aquests  llocs 
participessin  del  Consell.  Es  proposa  convidar‐los  algun  dia  al  Consell  i  així  tenir  un 
coneixement més concret de la seva activitat. 



I sense més assumptes a tractar es dóna per acabada la sessió. 


