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ACTA DEL CONSELL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICIONS 
Dia 11 de desembre 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. Mercè Jubells, en 
representació del Col·legi Oficial de Treball Social, el Sr. Jordi Mora i el Sr. Jordi César, en 
representació de la Policia Local, la Sra. Maria Josep Salamero, 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, la Sra. Neus Garcia, en representació del GM del PSC, la Sra. Angèlica Cuadros, 
funcionària 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 a tots els assistents i presenta a Angèlica Cuadros com a 
referent dels temes referents a drogodependències.  
 
Acte seguit es dóna pas a l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
 
L’última acta és del dia 31 de gener de 2018 i estava adjuntada al mateix correu electrònic 
mitjançant el qual es va fer la convocatòria per la present reunió. 
Es demana als assistents si hi ha esmenes a fer. Sense cap aportació per part dels assistents es 
dóna per aprovada l’acta. 
 
2.  Treball realitzat durant l’any 2018 i valoració. 
 
La regidora explica que la Comissió tècnica s’ha reunit amb una periodicitat bimensual durant 
el transcurs de l’any 2018. Concretament les reunions han tingut lloc els dies 16 de febrer, 20 
d’abril, 12 de juny, 18 de setembre i 13 de novembre. Es considera doncs, que la comissió 
manté un bon ritme de treball i, tanmateix, es recorda que la comissió està formada per 
tècnics de diferents institucions: Althaia (CAS I CSMIJ), Agència de Salut Pública de Catalunya, 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, Joventut del Consell Comarcal, Mossos 
d’Esquadra (mencionades totes elles en la presentació de suport en la qual la Montse Mestres 
aprecia que falta afegir-hi l’ICS) i amb representació, també, de diversos departaments 
municipals: sanitat, policia local, serveis socials, joventut i ensenyament.  
 
La regidora continua amb l’explicació dels objectius principals que es contemplen en la 
Comissió Tècnica i les accions principals que s’han portat a terme: 
 
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 i l’addicció a les noves tecnologies i altres tipus d’addiccions. 
• Millorar alguns dels programes que s’estan portant a terme. 
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Programes treballats : 
 

• Mesures alternatives a la sanció administrativa 
 

Es comenta que aquest any la quantitat de menors acollits a les mesures alternatives ha tornat 
a tenir valors similars als què s’obtenien generalment, amb l’excepció de l’any 2017, on hi va 
haver una davallada molt significativa que es va atribuir al moment d’excepcionalitat política i 
social que s’estava produint, motiu pel qual no es van prioritzar aquest tipus d’accions a nivell 
dels cossos de seguretat durant aquell any. 
 
Es fa un repàs de les diferències que hi ha entre les mesures A, B i C i s’explica que les mesures 
C són aquelles en les què es considera que el menor requereix d’un seguiment individualitzat 
per part d’un especialista i que, per tant, són els casos més greus i és precisament aquest perfil 
l’únic que s’ha donat durant el transcurs de 2018.    
 
També s’explica que des de la comissió es van fer intents d’allargar l’actuació del protocol fins 
a edats més elevades i també amb joves reincidents, ja que per una banda està molt clar que la 
forquilla d’incidència més elevada es troba entre els 18 i els 25 anys i, per altra banda també hi 
ha indicis que evidencien que poder actuar sobre persones reincidents podria tenir una 
eficàcia molt notable. No obstant això, des de Mossos d’Esquadra s’informa que legalment és 
totalment impossible per què la llei no permet aplicar més flexibilitat que l’establerta 
inicialment. Tanmateix, això implica que el global de les dades que es tenen des de Mossos 
d’Esquadra reflecteixin unes dinàmiques de consum i tinença il·legal molt més elevades que les 
què es poden apreciar en aquest resum.  
 
Per part de Mossos d’Esquadra, també es vol posar èmfasi amb el fet que tota aquesta 
informació es centra amb el consum de cànnabis i que les mesures alternatives que s’apliquen 
en els casos de consum d’alcohol van per una via alternativa i estan vinculades amb civisme.  
 
 

• Àngels de Nit 
 

Pel què fa a la formació, durant l’any 2018 s’ha efectuat de la següent manera: 
- 20 hores de formació a 40 joves de Cicles formatius d’integració social i animació 

sociocultural de l’IES Guillem Catà. 
- 19 hores de formació a 10 joves del municipi de Sant Fruitós de Bages, assumida per 

part del Consell Comarcal. 
 

Pel què fa a les sortides, durant l’any 2018 s’han fet les següents: 
- Dia 2 de juny (Manrusiònica) � 9 àngels 
- Dia 24 d’agost (Festa Major) � 9 àngels 
- Dia 26 d’agost (Festa Major) � 6 àngels 
- Dia 1 de desembre (Dia Mundial Contra la SIDA) � 10 àngels 

 
Es comenten les dificultats existents per consolidar el grup de nois/es i, com a conseqüència, la 
necessitat que hi ha de replantejar el programa i, si és possible, dotar-lo d’un caràcter més 
professionalitzat.  
 

• Formació 
- Preparació del curs: “Gestió i Abordatge de les TIC. L’impacte de l’entorn digital en la 

infància i l’adolescència: detecció i intervenció”. 
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Aquest curs s’ha estat preparant durant el darrer trimestre del 2018 i s’impartirà a 
principis de l’any 2019, concretament els dies 23 i 30 de gener a l’Oficina Jove del 
Bages - Espai Jove Joan Amades. 
Es tracta d’una formació de 10 hores organitzada per les regidories de sanitat i 
joventut adreçada a professionals sanitaris, mestres, educadors, tècnics i 
dinamitzadors juvenils, etc. Serà impartida per professionals d’Althaia. La formació va 
tenir molt bona acollida ja que només al cap de tres dies d’haver-se obert les 
inscripcions van quedar totes les places cobertes i es va obrir una llista d’espera, ja que 
es tracta d’un tema de màxima actualitat i amb una forta demanda per part de les 
famílies i els diferents tipus de professionals que treballen amb infants i adolescents. 
 

- Cursos de formadors d’Àngels de Nit que s’han impartit a un total de 39 persones.  
 

• Participació en jornades i altres organismes 
 

- Comissió sobre “Joves i Oci Saludable” creada en el marc del PINSAP. L’Imma Cervós 
explica que la difusió del material treballat en aquesta comissió estava prevista en 
diferents dates que van requerir ajornaments respectius i que, tot i que es preveu que 
sigui aviat, encara no s’ha pogut fer la presentació dels resultats.  
 

- III Jornada de la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Catalunya Central. 
“Tabac: Diversitat i Entorn”. L’Angèlica Cuadros explica que la primera part de la 
jornada es va centrar a reflexionar sobre la influència dels aspectes culturals en el 
consum del tabac i en les estratègies per afrontar-los i l’Imma Cervós explica que la 
segona part de la jornada es va centrar a comentar diferents experiències relacionades 
amb els Entorns Sense Fum com, per exemple, el cas del Camp Nou que es va exposar 
per part del portaveu del Futbol Club Barcelona o el cas de Montilivi i els altres 
equipaments esportius de la Regió Sanitària de Girona que es va exposar per part del 
Cap de Servei de Promoció de la Salut de l’ASPCAT o el cas d’Igualada que està fent 
avenços en el seu projecte d’Entorns Sense Fum a la ciutat. 
 

- Jornada “La Prevenció del Consum d’Alcohol entre la Gent Jove” organitzada per la 
Diputació de Barcelona. L’Angèlica Cuadros explica que l’eix principal de la jornada va 
consistir en la necessitat d’insistir en els efectes sobre la salut sobre terceres persones 
que comporta el consum d’alcohol com a estratègia de prevenció, ja que la percepció 
d’aquest risc entre la població és, en general, equivocadament baix. També es va 
presentar la nova exposició creada per part de la Diputació de Barcelona que porta per 
títol “Dóna La Volta a l’Alcohol”, pensada per ser complementada amb treballs 
didàctics i adreçada al públic adolescent. L’exposició començarà a estar disponible per 
aquells municipis que la sol·licitin a partir del mes de gener de 2019. No obstant això, 
tenint en compte que durant el 2019 hi haurà l’exposició “Controles?”, no es preveu 
demanar-la per Manresa fins més endavant. 

 
 

• Assessoria de prevenció de drogodependències (assessoria de salut) 
 

S’explica que aquest servei, que s’ofereix a través de l’Oficina Jove del Bages, a partir del mes 
de setembre de 2018 s’ha ampliat i ha passat de 2 a 4 hores de dedicació setmanals.   
Es repassa el registre de dades de les consultes efectuades a l’Assessoria de Salut en matèria 
de prevenció durant l’any 2018 en comparació amb els anys 2016 i 2017, respectivament. 
Les dades són les següents: 
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 Any 2016 Any 2017 Any 2018 

Persones ateses total 204 188 182 
- Joves 140 137 140 
- Familiars 12 6 23 
- Professionals / 

estudiants 
52 45 19 

Consultes 
telefòniques i online 

16 31 27 

Consultes presencials   68 
  
Les dades permeten identificar que el servei es va consolidant, ja que si bé al principi les 
consultes presencials ni tan sols es registraven pel fet de ser molt poques, durant l’any 2018 el 
còmput total ha estat de 68 i, per altra banda, també s’evidencia que hi ha cada vegada més 
utilització del servei per part de les famílies.  
 

• Actuacions Festa Major 
 

Es comenten les accions que es van portar a terme en relació a la Festa Major, que són les 
següents: 

- Carta de sensibilització adreçada als pares d’alumnes adolescents en relació a la festa i 
els riscos derivats del consum d’alcohol als què poden estar exposats els seus fills. 

- Carta emesa per part de la regidoria de salut i la regidoria de comerç adreçada a tots 
els comerços i establiments recordant la responsabilitat de dispensar alcohol de forma 
responsable. 

- Control d’alguns establiments dispensadors d’alcohol per part de la policia local. 
- Formació en dispensació responsable d’alcohol destinada al personal que està a les 

barres durant la Festa Major. Requeriment de què almenys el 50% hagi rebut la 
formació. 

- Sortides Àngels de Nit. Se’ls garantia informació, un kit de regal i aigua. Van tenir lloc 
els dies 24 i 26 d’agost. 

- Carpa SomNit de Creu Roja. Instal·lada els dies 24 i 25 d’agost. 
- Intervenció Energy Control. Dia 27 d’agost. 

 
El Sr. Jordi César explica que, a més dels controls en els establiments també es van intensificar 
els controls per detectar possibles venedors ambulants que, en nombroses ocasions, a part de 
no tenir en compte qüestions de responsabilitat en la dispensació d’alcohol, tampoc disposen 
de mesures de seguretat adequades pel què fa a les condicions de manteniment dels 
productes que ofereixen. Un altre apunt que ens fa és la importància del punt d’atenció “in 
situ” que suposa la Creu Roja durant els actes de la Festa Major ja que a més de l’atenció 
immediata que proporciona en possibles emergències, també fa una feina de triatge que 
resulta molt útil per no acabar congestionant el servei d’urgències de l’hospital. 
 
En aquest punt sorgeix la consulta sobre el punt en el què es troba el programa Nits Q, amb el 
qual es va treballar fa uns anys conjuntament amb alguns locals d’oci. S’explica que per 
desavinences relacionades amb l’organització d’una festa a l’emplaçament del Congost, els 
locals que s’havien adherit al programa van voler manifestar el seu descontentament i van 
retornar els distintius Q de Qualitat a l’Ajuntament, sense tenir en compte que el distintiu Q de 
Qualitat no estava proporcionat per l’Ajuntament directament sinó per la Generalitat.      
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• Intervenció en el món  educatiu 
 

S’exposen totes les accions que es fan adreçades directament a alumnes:  
- Exposició: “El Tabac al Descobert”. Adreçada a alumnes de 2n ESO. Hi van assistir un 

total de 258 joves procedents de 4 centres educatius, l’hospital de dia i el programa 
Laboràlia. 

- Accions preventives efectuades des de l’Assessoria de Drogues. 
- Programa “Punt al Pati” ofert des de l’Oficina Jove del Bages on es fan tasques 

divulgatives, informatives i preventives en matèria de consum de drogues i altres 
addiccions, sexualitat, etc. 

- Oferta de formació i suport als centres escolars per part de l’Ajuntament i també des 
dels Mossos d’Esquadra. 

- Enquesta sobre hàbits de salut a 4rt ESO que es va fer el curs passat des de la 
Diputació de Barcelona i sobre la qual s’està treballant per fer el retorn dels resultats. 

 
La regidora explica que des de la FUB s’està treballant en l’elaboració d’un estudi mitjançant 
una enquesta sobre els hàbits de salut dels alumnes de 2n d’ESO i, posteriorment, fer-los un 
primer seguiment quan estiguin a 4rt d’ESO i un segon seguiment al cap de dos anys que, per 
tant, permeti avaluar-ne l’evolució.   
 
 
3. Reptes pel 2019 
 
Un cop explicades totes les accions realitzades s’apunten algunes actuacions en les que caldria 
aprofundir de cara l’any vinent : 
 

� Clubs de cànnabis i la nova llei (13/2017 de 6 de juliol de les associacions de 
consumidors de cànnabis). La llei va ser declarada inconstitucional per part del TC el 
passat 26 de setembre de 2018 i, per tant, encara dificulta més l’escenari en el qual 
poder actuar per fer un seguiment adequat dels clubs presents a la ciutat en aquest 
moment o per poder garantir que estiguin sotmesos a algun tipus d’inspecció i control. 
L’única via d’actuació que es pot treballar en el moment actual són les activitats 
preventives i caldria abordar-les de forma específica de cara al proper any 2019. 
 

� Promoure la prevenció d’alcohol també entre la població adulta, sense deixar de 
banda la prevenció en la població jove. 
 

� Adhesió al projecte Entorn Sense Fum i començar a estudiar les vies per iniciar la seva 
aplicació. 
 

� Donar impuls al projecte Àngels de Nit per dotar-lo de més estabilitat mitjançant una 
persona contractada que s’encarregui de coordinar-lo de forma específica. 
 

� Organització de l’exposició: “Controles?” de la Diputació de Barcelona, que està 
adreçada a adolescents, joves, famílies, col·lectius professionals i a tota la població en 
general. L’exposició estarà ubicada a l’Espai Plana de l’Om en el període que va del 22 
de febrer al 21 de març de 2019. L’organització de l’exposició ofereix la possibilitat de 
sol·licitar dinamitzacions per grups i, en el cas dels centres educatius que hi estiguin 
interessats, també se’ls ofereix la possibilitat de complementar la visita a l’exposició  
amb una activitat a les aules.    
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� Formació: “L’impacte de l’entorn digital en la infància i l’adolescència: detecció i 
intervenció”. Adreçada a professionals que treballen amb joves i impartida per part de 
professionals d’Althaia els dies 23 i 30 de gener de 2019 a l’Espai Jove Joan Amades. 
 

� Nits Q, és un tema que queda pendent 
 
 
Acte seguit es procedeix a un torn obert de paraula en el qual sorgeixen les següents 
qüestions: 
 

- La Sra. Neus Garcia explica que ha pogut constatar que les dades sobre l’increment de 
les malalties de transmissió sexual a la ciutat li semblen alarmants i proposa que 
caldria impulsar altra vegada campanyes per fomentar l’ús del preservatiu. La Sra. 
Imma Cervós afegeix que aquest és un problema que no és exclusiu de la ciutat de 
Manresa sinó que s’està donant a nivell de tot el territori de Catalunya. 
 

- La Sra. Antònia Raich comenta que caldria actualitzar la llista de membres d’aquest 
Consell per què el Sr. Pere Bonet ja no vindrà en representació del Col·legi Oficial de 
Metges i, per tant, s’hauria de preguntar al Sr. Jordi Aligué qui vindrà en el seu lloc. No 
obstant això, com que el proper mes de maig hi haurà eleccions municipals i, per tant, 
és possible hi hagi d’haver més modificacions, s’esperarà fins aleshores per oficialitzar 
el nou llistat.  

 
- Sorgeix el plantejament de fusionar aquest Consell de Drogues amb el Consell de Salut, 

donat que hi ha alguns membres que estan inclosos en ambdós llistats. La regidora 
comenta que aquesta opció ja es va desestimar fa uns anys, però que si actualment es 
considera que cal replantejar-la no hi veu inconvenient per tirar-la endavant. Per la 
qual cosa fa la proposta de què el següent Consell de Salut previst pel proper mes de 
març o abril es faci conjuntament amb el Consell de Drogues i, si es valora que la fusió 
funciona millor que mantenir-los per separat, ja es formalitzarà convenientment. La 
proposta és acceptada .  

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


