
En aquest número...
 

 Editorial 
A propòsit de la publicació del l'Informe Europeu sobre Drogues 2018.   

 Cop d'ull a la recerca 
Presentació dels principals resultats i conclusions d'un estudi que sobre la 
percepció de risc dels adolescents sobre les cigarretes electròniques i les seves 
implicacions per al consum de tabac..

 Materials 
Àgora jove – per treballar sobre el tabac, l'alcohol i el cànnabis amb joves de 12 a 16 
anys (guia).

#EnPetitesDosis – per convidar a reflexiona sobre les drogues i el seu consum 
(còmics).

Manual d'eines i recomanacions per la diagnosi i l'avaluació de les intervencions en 
l'oci nocturn en l'àmbit local – per orientar en l'avaluació (guia).

  En pràctica 
Presentació de les característiques d'una campanya anual adreçada a la població 
adolescent de Sabadell, per informar-la i estimular el seu sentit crític en relació a les 
drogues.  

 Navegant
Presentació d'un canal de YouTube que ha posat en marxa l'associació Alba per fer 
arribar als joves continguts preventius sobre el consum de substàncies i altres 
conductes addictives. 

 Finestra oberta 
Presentació de dues eines: en primer lloc, un programa de Projecte Homes de 
prevenció de drogues i altres conductes de risc, basat en el foment de les habilitats 
per a la vida i adreçat a l'alumnat de l'ESO, el professorat i les famílies; i en segon 
lloc, la versió catalana d'un còmic editat per la UNAD que relata tres històries sobre 
violència de gènere, abús d'alcohol i addiccions sense substància, i inclou també 
una guia educativa per treballar sobre elles amb grups de joves.  

 Amb poques paraules 
Comentaris i noticies breus, d'aquí i d'arreu, sobre temes d'interès diversos 
relacionats amb les drogues, les drogodependències i altres addiccions.    

 El calaix  
Presentació de les característiques i els elements que inclou una campanya de 
sensibilització sobre el consum de cànnabis del Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Tarragona.
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Obrim aquest nou butlletí fent-nos ressò de la publicació per part de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Drogodependències de l'Informe 

Europeu sobre Drogues 2018, que ofereix una visió recent i global (i també comparativa per països) del fenomen de les drogues a Europa. L'informe 

també vol contribuir a proporcionar una alerta primerenca de les noves tendències en matèria de drogues. La presència de signes d'un augment de la 

producció de drogues a Europa, la major connexió entre productors i consumidors europeus amb els mercats mundials a través d'internet 

(superficial i obscura), les repercussions per al mercat europeu de l'augment de la producció de cocaïna a Sud-Amèrica (amb els riscos per a la salut 

que se'n deriven), els efectes de la producció europea de cànnabis sobre la seva importació i sobre els models de negoci dels productors externs, 

amb conseqüències com l'augment en la potència de la resina de cànnabis que actualment entra a Europa són, entre altres, temes que aborda 

aquest document que es pot descarregar en PDF i versió castellana des del següent enllaç: https://bit.ly/2HqQuzT

L'aprovació a nivell estatal de restriccions al consum de tabac l'any 

2010 ha comportat una major sensibilització social envers el tabac 

(avui fumar no és socialment ben vist) i un descens del nombre 

d'adolescents que fumen. Això és important en termes de salut 

pública, atès que la major part de persones fumadores comencen a 

inicien el consum a l'adolescència. Tanmateix, paral·lelament a això 

han sorgit nous elements associats amb el tabac i el fumar que poden 

ser una amenaça per al camí iniciat en la reducció del tabaquisme. 

Així, les cigarretes electròniques, sorgides al nostre entorn l'any 2011, 

han esdevingut segon diferents estudis una possible via d'entrada per 

al consum de tabac convencional entre la població adolescent.

Les cigarretes electròniques són uns estris amb una bateria, un 

catalitzador i un dipòsit de líquid que permeten inhalar vapor d'una 

manera molt semblant al tabac convencional. El líquid sol contenir 

nicotina en diferents concentracions, saboritzants i algun altre 

component químic.  

Diferents raons fan atractives les cigarretes electròniques per als 

adolescents: el component implícit de novetat i modernitat; un preu 

assequible; el gust dolç dels aromatitzants que les fa percebre com a 

més innòcues que el tabac convencional; les seves estratègies 

publicitàries i l'ús freqüent d'internet com a canal; i la controvèrsia 

informativa existent al seu voltant, amb autoritats sanitàries que les 

han declarat menys nocives que el tabac, tot i ésser el seu poder 

addictiu i efectes respiratoris a curt termini equiparables als de les 

cigarretes convencionals.

Davant d'això, i atesa la relació entre la percepció de risc associada 

amb l'ús d'una substància i la probabilitat de consumir-la, de tal 

manera que a menor risc percebut major probabilitat de consum i 

viceversa, un grup d'investigadors de Castella i Lleó (Liquete L et al., 

2017) ha dut a terme un estudi per conèixer la percepció de risc del 

consum ocasional de cigarretes convencionals i electròniques per part 

dels adolescents d'aquella Comunitat. 

La mostra de l'estudi la van formar 3.311 adolescents escolaritzats 

(48,5% nois i 51,5% noies) d'edats compreses entre 13 i 18 anys 

(alumnes d'ESO, Batxillerat i Formació Professional), als quals se'ls va 

administrar per via telemàtica i de manera anònima un qüestionari 

estandarditzat (Enquesta Mundial de Salut a Escolars), amb preguntes 

relatives al consum de substàncies i a la percepció de risc associada 

amb consumir tabac convencional i electrònic, entre altres qüestions.

Cop d’ull a la recerca

“La menor percepció de risc associada 
amb l'ús de les e-cigarretes entre els 

adolescents s'explicaria pel fet que no 
les associen amb la deshabituació i per 
la manca de formació que reben sobre 

el tema.”

Per continuar llegint: Liquete L., et al. (2017). Riesgo percibido sobre el consumo 
ocasional de tabaco tradicional y electrónico en adolescentes. Revista Pediatría 
Atención Primaria. 19:127-36.
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Els resultats indiquen que, pel que fa a la percepció de risc associada 

amb fumar de manera ocasional tabac convencional, un 74,3% dels 

adolescents ho va considerar una conducta perillosa, un 20,2% ho va 

considerar poc perillós i un 5,4% no hi veia cap risc. Enfront d'això, el 

consum ocasional de cigarretes electròniques va ser valorar com a 

quelcom perillós per un 65,9% dels joves, com a poc perillós per un 

32% i com a exempt de tot risc per poc més d'un 2%.   

No es van trobar diferències de gènere referents al consum de tabac 

tradicional ni en la valoració del seu risc. En canvi, la percepció de risc 

per al consum esporàdic de cigarretes electròniques va ser més baixa 

en les noies que en els nois.

Un altre resultat interessant té a veure l'evolució de la percepció del 

risc en  funció de l'edat. Així, per al consum ocasional de tabac 

convencional conforme augmenta l'edat baixa la percepció de risc 

associada. En canvi, això no s'observa per al consum ocasional de 

cigarretes electròniques, on no es va observar una variació associada 

amb l'edat.   

Per als autors, la menor percepció de risc associada amb el consum de 

cigarretes electròniques entre els adolescents (observada també en 

estudis fets a altres països) s'explicaria pel fet que no associen el seu 

ús amb la deshabituació del tabac i per la manca de formació que 

reben sobre el tema. Alhora, assenyalen que la menor percepció de 

risc i la major tendència a usar cigarretes electròniques entre les noies 

és coherent amb el fet que actualment les dones superin els homes en 

el consum de drogues legals i, també, amb l'existència de publicitat de 

tabac electrònic adreçada principalment a les noies. Per tot això, 

advoquen, per oferir informació clara i consistent sobre les cigarretes 

electròniques i els seus efectes i semblances amb el tabac 

convencional

Cigarretes electròniques: una via d'entrada al tabac?  

https://bit.ly/2HqQuzT
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#En
Petites
Dosis

Proposta educativa del Pla d’actuació 

sobre drogues de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès, per treballar sobre el 

consum de tabac, alcohol i cànnabis 

amb joves de 12 a 16 anys. Consta 

d’una guia didàctica de 100 pàgines, 

adreçada al professorat, educadors, 

tècnics de joventut, etc., que planteja 

sis activitats que giren al voltant d’una 

sèrie d’entrevistes fetes a joves del 

municipi i que s’inclouen en un DVD 

annexat a la guia, els continguts del 

qual així com la guia educativa en 

format PDF, també estan disponibles al 

web del Pla (http://1segon.cat/parlem-

ne/agora- jove / ) .  Les  op in ions , 

creences, experiències i idees dels 

joves a les entrevistes són el punt de 

partida per reflexionar sobre els 

condicionants del consum de drogues i 

els seus efectes i conseqüències. 

Cada una de les activitats, plantejades 

per ser treballades en una hora i mitja 

aproximadament, inclou una fitxa 

tècnica (amb informació sobre els 

objectius, materials, etc.) i una 

descripció detallada de la metodologia 

per desenvolupar-la. La guia també 

inclou un annex amb enllaços d’interès 

sobre tècniques de treball en grup i 

conceptes bàsics sobre drogues.

Més informació:  
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
( 93 565 70 00

Àgora jove
Guia breu (31 pàgines) editada pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya dins del marc de les accions del programa “Nits de qualitat”, per 
contribuir i orientar en l’avaluació de les metodologies de treball i la valoració de 
l’impacte de les intervencions de reducció de riscos en l’oci nocturn. Adreçada 
a responsables institucionals, tècnics 
de prevenció i altres professionals que 
planifiquen i implementen actuacions 
en aquest àmbit d’actuació, es pot 
descarregar en PDF des del següent 
enllaç: . És un https://bit.ly/2GVLk27
instrument de caire pràctic, que ofereix 
diferents eines (qüestionari d’oci 
nocturn, càlcul de la grandària de la 
mostra, matriu d’entrada de dades i 
matriu per l’anàlisi de dades amb 
SPSS) i recomanacions per ajudar a 
conèixer millor la realitat de les 
persones que surten de nit en un 
municipi, els seus hàbits de festa, les 
seves pràctiques de risc i el seu 
consum de substàncies, entre altres 
indicadors, fent ús tant de metodo-
logies quantitatives com qualitatives.  

Més informació: Consell de la Joventut de 
Barcelona ( 93 265 47 36

Manual d'eines i recomanacions per la 
diagnosi i l'avaluació de les intervencions 

en l'oci nocturn en l'àmbit local

Sèrie de quatre còmics elaborats pel grup de treball de drogues del Consell de 
la Joventut de Barcelona –plataforma d’associacions i col·lectius que 
representem la joventut organitzada d’aquella ciutat– que, partint de 
situacions i activitats quotidianes com ballar, gaudir, comprar o riure, 
s’adrecen a les persones joves, consumidores o no, per convidar-les a 
reflexionar sobre les drogues i el seu consum, efectes adversos, accessibilitat, 
tolerància, legalitat, etc. El primer còmic (Balla #EnPetitesDosis) gira al 
voltant de la informació que rep el jovent sobre les drogues i els seus 
possibles efectes adversos. El segon (Gaudeix #EnPetitesDosis) planteja que 
ni la festa ni el consum d’alcohol o altres drogues són excusa per tolerar o 
justificar agressions sexuals. El tercer (Compra #EnPetitesDosis) convida a 
imaginar un futur amb el cànnabis legalitzat i les seves implicacions. Per 
últim, el quart còmic (Riures #EnPetitesDosis) planteja el tema de la pressió 
social per consumir drogues en una colla de joves. Els còmics es poden 
descarregar en PDF des del següent enllaç: https://bit.ly/2El9VeP.

Més informació: Consell de la Joventut de Barcelona  93 265 47 36(



De què parlem quan 
parlem de drogues?

amb la població adolescent (com ara, dinamitzadors 
d'equipaments per a joves), sessions informatives per a 
mares i pares i d'altres d'assessorament al professorat per 
donar-los suport en l'acompanyament dels adolescents 
en el seu pas a l'edat adulta. 

Alhora, s'aprofita el marc de la campanya per presentar i 
oferir a la població materials pedagògics i de 
sensibilització relacionats amb les drogues i el seu 
consum, i per fer difusió i donar a conèixer al jovent i a la 
resta de la població els recursos de la ciutat relacionats 
amb les drogues, la joventut i la promoció de la salut.  

En síntesi, es tracta d'una campanya anual sobre drogues 
que aglutina un conjunt divers d'activitats, dinamitzades 
totes el les mit jançant metodologies lúdiques i 
participatives per oferir -principalment, però no 
únicament- a la població adolescent de la ciutat, 
informació sobre els determinants i les conseqüències del 
consum de drogues i estimular el seu sentit crític en 
relació amb aquest àmbit.

L'Ajuntament de Sabadell organitza anualment, des de fa 
ja uns quants anys, la campanya "De què parlem quan 
parlem de drogues?". Adreçada principalment als nois i 
noies estudiants de 4t d'ESO dels centres d'educació 
secundària públics i concertats, però també al conjunt de 
la comunitat educativa i de la població, aquesta campanya 
s'emmarca dins les accions del Pla Local de Drogues 
d'aquesta ciutat i aglutina diferents activitats amb 
l'objectiu d'oferir als joves informació sobre les drogues 
(principalment sobre l'alcohol, el tabac i el cànnabis, però 
també, darrerament, les begudes energètiques), tot 
afavorint la reflexió crítica i promovent les conductes 
saludables, les habilitats personals i socials i la prevenció 
de les conseqüències negatives associades al seu 
consum. 

L'acció més emblemàtica d'aquesta campanya és una 
gimcana, que s'identifica amb el mateix nom genèric de la 
campanya: "De què parlem quan parlem de drogues?". 
Aquesta gimcana permet arribar cada any al voltant de 
1.500 alumnes de 4t d'ESO, i consisteix en una activitat 
lúdica de dues hores de durada en la qual, a més de 
facilitar informació sobre diferents substàncies als nois i 
noies, es facilita que reflexionin sobre les motivacions per 
al seu consum, es treballa sobre els mites i les creences 
errònies més habituals relacionades amb les drogues, i es 
fomenten les actituds crítiques en relació amb el comerç 
de les drogues, tant legals com il·legals.

Altres de les accions habituals de la campanya "De què 
parlem quan parlem de drogues?" inclouen l'organització 
de cinefòrums, la instal·lació d'exposicions als centres 
educatius i altres equipaments de la ciutat que treballen 
amb joves, l'oferiment de tallers, així com la realització 
d'activitats formatives per als professionals que treballen 

En pràctica 

entre la població jove i els pro-
fessionals de l'entitat, que estan a 
disposició de l'audiència del canal 
per respondre els seus dubtes i 
consultes. Alhora, el recorregut 
potencial dels continguts d'aquest 
canal va més enllà de les xarxes 
socials, podent ser utilitzats també 
per promoure la reflexió i la 
discussió en la realització de 
tallers preventius en centres 
educatius.

Els continguts dels vídeos del 
canal ¿Enganchados? es nodrei-
xen d'entrevistes fetes al carrer i de 
reflexions sobre les temàtiques 
que tracten. Alguns dels títols 
d'aquestes càpsules informatives 

¿Enganchados? és un canal de 
YouTube creat per l'Associació 
Alba, amb el suport del Ministeri 
del Interior, de l'Ajuntament de 
Terrassa i del Rotary Club Terras-
sa, per tal d'oferir i fer arribar als 
joves continguts preventius sobre 
el consum de substàncies i altres 
conductes addictives. Aquest nou 
canal ofereix càpsules informati-
ves (de 5 a 10 minuts de durada) 
sobre diferents aspectes del món 
de l'addicció entre les persones 
joves, amb la intenció d'esdevenir 
un espai bidireccional de trobada 

són: “La marihuana és bona?”, 
“Consumim de la mateixa manera 
homes i dones?”, “Falsos mites 
sobre l'alcohol” o “Què són les 
addiccions sense substàncies?”.

Més informació: fcd@fcd.cat
Navegant

¿Enganchados? 

Per accedir-hi: https://bit.ly/2BX1uFb

Més informació: Ajuntament de Sabadell ( 93 745 31 00
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la població adolescent, que ha editat la 
UNAD comptant amb finançament de Pla 
Nacional sobre Drogues, el programa 
Erasmus+ de la Unió Europea i l'INJUVE. 
“Dreceres” relata tres històries inquietants 
relacionades amb la violència de gènere, el 
consum abusiu d'alcohol i les addiccions 
sense substància, amb el propòsit de servir 
d'eina de suport als centres educatius per 
propiciar entre l'alumnat la reflexió i la 
discussió sobre els temes que plantegen 
les seves històries. El còmic “Dreceres” és 
un document de 48 pàgines que es pot 
baixar en PDF en versió catalana (també 
està disponible en castellà i en basc) des 
del següent enllaç: . https://bit.ly/2GURu2s

Tot i ésser aquest un material d'ús lliure, 
des del web de la UNAD també s'ofereix 
una unitat didàctica (en castellà i en basc), 
ad r eçada  a l  p ro f e sso r a t  i  a l t r e s 
p ro fess iona ls  que  t r eba l l en  amb 
adolescents i joves de 14 a 18 anys en 

Els objectius d'aquest programa són: evitar, reduir i/o 
retardar l'ús de l'alcohol i altres drogues per part de 
l'alumnat; evitar altres conductes problemàtiques o de risc, 
com l'assetjament escolar o l'abús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació; i promoure la participació 
activa dels professionals de l'àmbit educatiu i de les famílies 
com a agents preventius. Joc de Claus va ser avaluat 
durant el curs 2016-2017, amb una mostra de més de 4000 
alumnes de 32 centres educatius de 8 Comunitats 
Autònomes, per tal d'analitzar el grau de consecució dels 
seus objectius, l'impacte social i emocional en els grups 
destinataris i la idoneïtat de la metodologia, les activitats i 
els recursos que configuren el programa, a les 
característiques i perfils dels grups destinataris. Dels 
resultats d'aquesta avaluació destaquem, a manera 
d'exemple, dues de les conclusions generals: 1) els tres 
agents implicats en el programa es mostren satisfets amb la 
metodologia i els recursos emprats i amb la distribució 
temporal del programa; i 2) La participació en el programa 
ha ofert l'oportunitat de modificar la progressió de 
conductes addictives en l'alumnat que les presentava, tot 
desenvolupant alternatives positives per la seva vida 
quotidiana.

diferents contextos (centres educatius, 
centres juvenils, etc.), que detalla pas a pas 
com fer sessions de treball amb grups de 
joves (es proposa fer 4 sessions d'una hora 
de durada cada una) basades en els tres 
relats del còmic. Alhora, els materials de la 
proposta educativa es completen amb unes 
fitxes de treball per a l'alumnat (un joc per a 
cada una de les tres històries del còmic) i 
uns vídeos (també un per a cada història) 
per ajudar a guiar els procés de reflexió 
dels joves, i que estan també disponibles 
(només en castellà) al web de la UNAD. 
Finalment, tot això es complementa amb 
un qüestionari d'avaluació per als 
educadors i un altre per als nois i noies, 
així com amb la possibilitat de compartir a 
les xarxes socials els treballs (fotografies 
i/o vídeos) elaborats pels joves que hagin 
treballat la proposta educativa plantejada a 
la unitat didàctica. 

“Dreceres” és la versió catalana (“Atajos” 
en l'original en castellà) d'un còmic de 
sensibilització educativa per treballar amb 

Joc de Claus és un programa de prevenció de drogues i 
altres conductes de risc de Projecte Home, actualització del 
programa preventiu Entre Tots que l'entitat ha estat aplicant 
els darrers anys. Basat en el foment de les habilitats per a la 
vida, aquest programa s'adreça a l'alumnat de 1r a 4t de 
l'ESO, el seu professorat i les seves famílies, i s'aplica dins 
del pla d'acció tutorial dels centres educatius, treballant 
cada curs escolar sis unitats didàctiques: 1) gestió 
emocional; 2) estratègies cognitives; 3) interacció social; 4) 
oci i temps lliure; 5) informació sobre drogues; i 6) valors; 
contemplant per al desenvolupament de cada una d'elles la 
realització de fins a quatre activitats. 

Abans d'aplicar-se el programa en un centre educatiu, el seu 
professorat rep un curs de formació que compta amb 
reconeixement de crèdits per part del Departament 
d'Ensenyament, que és impartit per tècnics de prevenció de 
l'entitat. Alhora, al llarg dels quatre cursos de l'educació 
secundària obligatòria, es porten a terme deu sessions 
psicoeducatives per a les famílies, impartides també per 
tècnics de Projecte Home comptant amb la col·laboració 
dels tutors i les tutores dels centres. Per últim, a demanda 
dels centres educatius, el programa també contempla la 
possibilitat de realitzar intervencions individuals o en grup, 
amb alumnes i famílies, per reforçar-ne l'acció preventiva 
davant situacions més greus. 

Els materials de Joc de Claus inclouen: a) una plataforma 
virtual e-learning amb les activitats d'aplicació a l'aula, fòrum 
de consultes i suport continu al professorat a través 
d'especialistes en prevenció de Projecte Home; b) una sèrie 
de fitxes de família que es lliura als familiars a l'inici del curs 
escolar per treballar-les de manera conjunta a casa al llarg 
de tota l'ESO; i c) un manual del professorat amb el contingut 
teòric del programa i la guia metodològica d'aplicació. 

Finestra oberta
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Més informació: Projecte Home Catalunya ( 934 693 225

Més informació: https://www.unad.org/que-es-atajos.php 

Joc de Claus

Dreceres



 Aquesta iniciativa s'emmarca dins les activitats que porta a terme el Grup de Treball sobre “Prevenció en drogues des 
de la farmàcia comunitària” del COFT, en aquella demarcació, comptant amb la col·laboració de professionals dels 
equips de prevenció dels ajuntaments de Tarragona i de Reus, del Servei de medicina forense dels Jutjats de 
Tarragona i de la Clínica Terres de l'Ebre. Entre les activitats d'aquesta campanya destaca la publicació d'un tríptic 
informatiu per advertir la població sobre els riscos de consumir cànnabis. El tríptic es lliura a les farmàcies de tota la 
província, i s'adreça principalment als pares i les mares amb fills menors d'edat. Inclou un apartat de consells per a 
les famílies sobre com prevenir el consum de cànnabis. També informa sobre els efectes psicoactius d'aquesta 
droga i els riscos del seu consum a llarg termini. A més, conté un apartat que adverteix sobre les interaccions del 
cànnabis amb els medicaments i amb altres drogues com el tabac, l'alcohol o les amfetamines. Per últim, també 
contempla el tema de l'ús terapèutic i informa sobre diferents recursos d'interès sobre el cànnabis (pàgines 
web, aplicacions per mòbils, etc.). Junt amb aquesta publicació, la campanya també inclou la realització de 
sessions formatives als professionals de farmàcia (“Cànnabis, és una droga. Et formem per intervenir”) per 
oferir-los eines per fer prevenció del consum de cànnabis i detectar el seu abús des de la farmàcia 
comunitària.  

Voleu donar a conèixer un programa, un material o una notícia?

Voleu que el butlletí tracti algun tema en concret?

Voleu estar en el mailing de distribució?

Tel: 934 307 170  ·   Fax: 934 390 773
E-Mail: prevenim.dro@pdsweb.org

FEU-NOS-HO SABER!

Prevenim.dro

Amb poques paraules
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El calaix

Més informació: Gabinet de Comunicació del COFT ( 977 24 21 28

Nou Pla Local d'Addiccions de Canovelles (PLAC) per al període 2017-2020. L'Ajuntament de 
Canovelles fa més de 20 anys (des de 1996) que treballa en la prevenció de les addiccions. El PLAC 
2017-2020 -elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona- és per tant un pla consolidat i 

madur, que contempla ara també l'addicció a les tecnologies, per respondre des d'un abordatge 
preventiu i comunitari a les diferents necessitats del municipi en matèria d'addiccions. 
Més informació a: https://bit.ly/2NAniL6

8è concurs de vídeos per a estudiants universitaris “Drogues: el teu punt de mira”. Dotat amb 4.000 euros en premis. 
Inscripció oberta fins el 20 de maig de 2019. Per participar-hi només cal estar matriculats en una universitat. Els vídeos (d'una 
durada màxima de 2 minuts) es poden elaborar de manera individual o en grup, filmar-se amb un mòbil o una càmera i ser 
d'imatges reals o d'animació, però han de fer referència a la prevenció o la reducció de riscos en drogues o altres conductes 
addictives. 
Més informació a: https://bit.ly/2A4g4K6

Monogràfic sobre gènere de la revista Proyecto. El número 96 (maig  de 2018) de la revista de l'associació 
Proyecto Hombre recull les comunicacions presentades a les XX Jornades d'aquesta entitat que van voler oferir 
visió integral de la intervenció en addiccions, posant l'èmfasi en la perspectiva de gènere. Inclou els continguts 
d'una conferència i de vàries taules rodones, experiències i tallers al voltant del gènere i les addiccions.
Accessible a: https://bit.ly/2SemhJS

Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024. La nova estratègia estatal estableix com a 
prioritats l'atenció al consum d'alcohol i els seus efectes sobre la salut per al conjunt de la 
població, i especialment en els menors; la superació de les barreres en l'accés a l'atenció per 
part de les dones; i l'atenció als majors de 64 anys, consumidors crònics dels anys 1980 i 
1990, per contribuir a la seva plena integració. Alhora, incorpora com a novetat actuacions 
per fer front a les “addiccions sense substància”. 
Accessible a: https://bit.ly/2S7xzAH

La legislació del cànnabis a Europa: visió general. Publicació de 32 pàgines de l'OEDT que, 
en un moment de debat sobre les lleis que controlen el consum del cànnabis a la UE, respon 
a les preguntes següents: Què és el cànnabis i quines obligacions tenen els països de 

controlar-lo?, Què diuen les lleis?, Què passa amb els seus infractors a la pràctica?, Cap a on va la legislació 
sobre el cànnabis?. 
Accessible (en anglès) a: https://bit.ly/2nixVqN

Campanya del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) de sensibilització sobre de cànnabis.


