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ACTA DEL CONSELL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICIONS 
Dia 31 de gener de 2018 

 

 

Assistents : La Presidenta del Consell, Sra. Mercè Rosich i Vilaró, regidora de Cohesió Social, 

Gent Gran i Salut, la Sra. Antonia Raich en representació d’ALTHAIA, LA Sra. Carlota Riera, en 

representació de la FUB, la Sra. Teresa Sabater, en representació de CatSalut, la Sra. Mercè 

Jubells, en representació del Col.legi Oficial de Treball Social, el Sr. Jordi César, en 

representació de la Policia Local, el Sr. Eduard Cuenca, en representació dels Mossos 

d’Esquadra, la Sra. Imma Cervos, en representació del Departament de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, Sra. Cristina Cruz, en representació el GM 

d’ERC, el Sr. Jordi Garcés, en representació del GM de la CUP, la Sra. Neus Garcia, en 

representació del GM del PSC, el Sr. Josep A. Sierra, en representació de Democràcia 

Municipal, i el Sr. Miquel Davins, regidor no adscrit, la Sra. Elisenda Solsona i Beatriu Almenar, 

funcionàries del departament de salut de l’Ajuntament. Actua com a secretària la Sra. 

Montserrat Mestres, funcionària responsable del servei d’Acció i Cohesió Social. 

 

La regidora dóna la benvinguda i explica als presents que s’ha fet aquesta convocatòria donat 

que fa molts temps que el Consell no es reuneix, i desprès de que la convocatòria del dia 29 de 

novembre passat no  tingués quòrum i no es pogués fer. Acta seguit dóna pas a l’ordre del dia : 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 
L’última acta és del dia 15 de juny de 2016. La Sr. Imma Cervos manifesta que ells no té l’acta 

La secretària recorda que es va enviar amb la convocatòria del novembre per correu 

electrònic. Demana als assistents si hi ha esmenes a fer. Sense cap aportació per part dels 

assistents es dóna per aprovada l’acta. 

 

Treball realitzat durant l’any 2017 i valoració. 
 
La regidora explica que, tot i que el Consell no s’ha reunit, la Comissió tècnica ha seguit 

treballant durant tot l’any, amb trobades bimensuals, i que manté un bon ritme de treball. 

Exposa, per tant, tot el treball impulsat per aquesta comissió, que recorda està formada per 

tècnics de diverses institucions i amb representació, també, de diversos departaments 

municipals ( sanitat, policia local, serveis socials, joventut, i ensenyament ). Explica els 

objectius i les accions que s’han realitzat : 

 

Prioritats : 
 

• Treballar en el món educatiu per la prevenció 

• No solament incidir en el consum d’alcohol i cànnabis,. Ampliar-ho en la prevenció del 

consum de tabac. 

 

Programes treballats : 
 

• Mesures alternatives a la sanció administrativa 
 

Es comenta que aquest any hi ha hagut menys nois que altres anys. Els cossos de seguretat 

manifesten que han tingut molta feina en els últims mesos per la situació del país, i que potser  

això explicaria que no hagi estat prioritzat. 
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També s’explica que des de la comissió es van fer intents d’allargar l’actuació del protocol fins 

els 21 anys i també amb joves reincidents,  però que des dels Mossos d’esquadra van informar 

que legalment era totalment impossible. La llei, de moment, no ha canviat. 

 

• Àngels de Nit 
 

Es comenten les dificultats existents per consolidar el grup de nois/es. S’explica que es vol 

introduir accions lúdiques per treballar la cohesió entre els membres. Per part dels assistents 

es proposa que es treballi amb voluntariat d’entitats que ja hi ha al territori.( Creu Roja, per 

exemple )  

 

• Formació 
 

Es comenten els problemes amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat, ja que 

s’han fet diversos intents per fer formació a mestres, sense resultats. Es va fer una proposta de 

curs adaptat i acreditat pel Departament, a càrrec d’ALTHAIA, i no s’hi va haver suficient 

alumnat. Es valora que aquesta no és una prioritat dels mestres i professors. 

La Teresa Sabater opina que efectivament es complicat, i explica l’experiència a Osona. Es 

comenta que es tindria d’intentar lligar les actuacions amb el programa salut i escola, i també 

amb les formacions que fan els mossos a les escoles, però sembla que no és fàcil. 

La Carlota Riera intervé per apuntar que, potser, en comptes d’adreçar-se als mestres caldria 

plantejar-se activitats de cara als pares i mares, però de forma provocativa, atraient. La Teresa 

Sabater opina que, malauradament, els pares que s’interessen són els que ja estan motivats. 

L’Antònia explica que hi ha temes, però ,que interessen . La xerrada sobre l’addicció a les 

pantalles dels adolescents, per exemple, va estar a vessar. S’opina que la intervenció ha 

d’afinar molt prim, en coses que realment interessin i preocupin, i que en cada moment poden 

ser coses diferents. 

La regidora explica que cada any quan arriba l’estiu, abans de la festa major,  es fa una carta a 

totes les famílies per recordar la importància de control i límits en el consum d’alcohol dels 

seus fills. 

Sorgeix la idea que potser s’han de crear programes més innovadors, per exemple vídeos o 

jocs, que es puguin baixar a través de la xarxa. Mirar d’arribar d’una altre manera. 

 

• Assessoria de prevenció de drogodependències ( assessoria de salut ) 
 

Solament hi ha una dedicació e dues hores setmanals, però mica a mica es va consolidant, 

sobretot a través de l’accés on-line 

 

• Actuacions Festa Major 
 

Es comenta les accions que es fan durant la festa major : La carta als pares, un escrit en el 

programa de la festa major, la formació a persones que estan a barres dispensadores 

d’alcohol, les carpes preventives de Som.Nit i els Angels de Nit, el control a comerços  ... El que 

s’observa és que hi ha menys consum a barres, però més  botellón. Els joves es porten la 

beguda de casa.  

L’Antònia Raich insisteix en que cal arribar als joves d’una altre manera. La idea és arribar a 

través de lideratges positius. Explica l’existència de programes europeus que van en aquesta 

línia, com fer concursos de missatges a través  del mòbil . Comenta que actualment a ALTHAIA 

el que està tenint més demanda són les consultes i actuacions derivades de les addicions a les 

noves tecnologies. 

 

• Intervenció en el món  educatiu 
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S’exposen totes les accions que es fan adreçades directament a alumnes, des de intervenció a 

l’hora dels patis, reforç a tutories, exposicions guiades ... 

 

Es repassa cada acció i l’impacte s’aquestes a través d’un power point que s’adjunta a aquesta 

acta. També s’expliquen programes com el Fit.Jove, i el circuit o diagrama de recursos 

d’atenció a les drogodependències que s’ha elaborat junt amb el Consell Comarcal.  

 

2. Reptes pel 2018 
 
Un cop explicades totes les accions realitzades s’apunten algunes actuacions en les que caldria 

aprofundir de cara l’any vinent : 

 
� Club cànnabis i la nova llei ( 13/2017 de 6 de juliol de les associacions de consumidors 

de cànnabis ) 

� Carpeta de continguts per treballar des de serveis socials 

� Difusió de la Guia pràctica de prevenció d’addiccions a les pantalles editat per ALTHAIA 

� Acció recordatòria sobre la llei del Tabac als propietaris de locals 

� Es vol impulsar per part del Departament de Sanitat de la Generalitat altre cop el 

Programa d’intercanvi de xeringues 

� Nits Q, és un tema que queda pendent 

 
Acta seguit es demana l’opinió dels assistents i propostes per treballar cara el 2018. 

 

L’Imma Cervós explica que va sortir una llei que permetia actuar amb els Clubs de Cànnabis, 

però que al Setembre va ser impugnada. La CUP demana si, a part de les actuacions legals s’ha 

fet alguna acció preventiva en relació als Clubs. La Policia Local diu que és difícil, a que ells no 

poden entrar als Clubs, ja que tenen l’accés restringit. Els Mossos opinen que la prevenció 

s’hauria de fer des del departament de sanitat, ja que ells no poden. El representant de la CUP 

opina que potser la prevenció no s’ha de fer en el club, sinó buscar altres formes, als voltants, 

amb els veïns  ... diu que hi ha persones que actualment s’estan fent d’or amb els clubs. Explica 

que el Club del carrer Jaume I té més de 800 socis. 

 

El Ton Sierra intervé per recordar la importància d’intervenir en l’educació no reglada, 

d’arribar a les persones que fan formació ocupacional, i no solament a les escoles o instituts. 

 

L’Imma Cervos opina que potenciar els entorns sense fum és una manera preventiva clara 

d’incidir, i que l’Ajuntament caldria implicar-s’hi posant, per exemple, advertències als 

equipaments esportius. En aquesta línia es comenta que es podrien elaborar recomanacions 

per les escoles i els instituts, que podrien incloure també un ventall d’ofertes del seu interès 

com a recurs, i incentivar-los a través de premis o reconeixements. 

 

En quan al programa Nit Q la regidora fa una autocrítica i diu que caldria reactivar-ho. Potser 

cuidar més als locals d’oci nocturn desprès de que se’ls atorgués el reconeixement, malgrat el 

Departament de la Generalitat ha continuat fent-ne seguiment. 

 

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

 


