2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.8 Drogodependències
2.8.1 Plans de prevenció de Drogues i altres comportaments de risc
Tipologia del servei i objectius
El Servei de Prevenció de Drogues del Consell Comarcal s’encarrega de
l’elaboració, la redacció, la coordinació, la gestió i el seguiment dels plans sobre
drogues del Consell Comarcal; de l’Ajuntament de de Vilafranca del Penedès i de
l’Ajuntament de (Sant Sadurní d’Anoia).
Els plans locals i comarcals de Drogues són un marc d’orientació, regulació i
coordinació que integra els recursos existents i evita la duplicitat de serveis i
intervencions. Treballa sobre 4 eixos: Prevenció i reducció de riscos, Detecció i
intervenció, Atenció i tractament i Comunicació i participació comunitària.
Objectiu: dotar la població de la comarca de l'Alt Penedès de totes aquelles
habilitats i recursos que li permetin prevenir el consum de drogues i/o reduir-ne els
danys associats.

Dades 2021
Coordinació mensual o bimensual de 3 plans de Drogues a través de les comissions
dels grups motors de cada pla i a través dels grups de treball i les comissions
tècniques en funció de les necessitats de cada pla

Pressupost 2021 (per a tots els apartats 2.8 Drogodependències)



30.000 € - Diputació de Barcelona
24.000 € - Aportacions dels ajuntaments

Aspectes a destacar 2021
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.8 Drogodependències
2.8.2 Assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues (SAFAD)
Tipologia del servei i objectius
El SAFAD és una eina que permet obtenir respostes a les persones interessades en
qualsevol aspecte relacionat amb el consum d’alcohol i altres drogues.
Objectiu:
Oferir un servei de referència confidencial d’informació i assessorament en el
consum i els riscos des d’un espai accessible i proper

Dades 2021







Nombre d’històries obertes: 67
Casos atesos: 73
Persones ateses: 293
Nombre de visites programades: 296
Edat mitjana del pacient identificat: 17 anys
Edat mitjana de les persones usuàries: 24 anys

Pressupost 2021 (per a tots els apartats 2.8 Drogodependències)



30.000 € - Diputació de Barcelona
24.000 € - Aportacions dels ajuntaments

Aspectes a destacar 2021
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.8 Drogodependències
2.8.3 Altres accions de prevenció del consum de substàncies i altres
comportaments de risc
Tipologia del servei i objectius







Planificació de tallers de prevenció de drogues i altres comportaments de risc als
centres educatius.
Coordinació de les intervencions de reducció de riscos en esdeveniments d’oci
nocturn
Formació i assessorament en abordatge educatiu del consum de drogues a
professionals de la salut, educació, joventut, serveis socials i altres agents socials
Implementació de Protocols de detecció i derivació de consum de drogues als
centres educatius.
Elaboració i seguiment de materials i campanyes sobre prevenció del consum de
drogues
Participació en xarxes professionals sobre prevenció (xarxa de tècnics de
Catalunya, Diputació de Barcelona, Departament de Salut, etc.)

Dades 2021










Planificació de tallers preventius: 113 tallers realitzats, 2.742 persones
beneficiàries
Formacions i assessoraments a professionals: 27 formacions, 75 professionals
beneficiaris
Implementació de protocols: 2 centres amb protocol implementat i 5 centres en
procés d’implementació
Seguiment sobre el treball familiar del conte “Una setmana per recordar”: 2
escoles, 20 famílies beneficiàries
Seguiment sobre el treball a classe del conte “Jo, mai mai”: 1 escola, 125
alumnes beneficiaris
Edició i difusió de 400 díptics del SAFAD
Planificació de xerrades sobre Ús responsable de pantalles: 3 xerrades, 35
persones beneficiàries
Planificació d’intervencions ens espais de festa: 18 intervencions, 1.128 persones
ateses
Participació en xarxes professionals: 5

Pressupost 2021 (per a tots els apartats 2.8 Drogodependències)



30.000 € - Diputació de Barcelona
24.000 € - Aportacions dels ajuntaments

Aspectes a destacar 2021
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.8 Drogodependències
2.8.4 Programa de mesures alternatives a la sanció per consum a la via
pública en menors d’edat
Tipologia del servei i objectius
Intervenció educativa, davant les situacions de denúncia a menors per consum i
tinença de drogues il·legals a la via pública, podent substituir la denúncia per un
treball psico-educatiu que implica els menors i les seves famílies.
Aquestes intervencions permeten detectar situacions de risc o conflictivitat que a
través d’una multa quedarien ocultes.
Objectius:
Oferir una resposta psico-educativa alternativa a la sanció.

Dades 2021
25 persones beneficiàries

Pressupost 2021 (per a tots els apartats 2.8 Drogodependències)



30.000 € - Diputació de Barcelona
24.000 € - Aportacions dels ajuntaments

Aspectes a destacar 2021
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