Teia Fàbrega i Pairó, amb DNI 77907383N, com a Directora del Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa,
FAIG CONSTAR QUE;
L’Associació Promoció i Desenvolupant Social (PDS), amb seu a Barcelona, al carrer
Provença, 79 baixos 3a (08029), i amb el NIF G61017364, ha estat contractada pel
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per la realització de les activitats de prevenció
de drogodependències i educació afectiva i emocional durant els anys 2018, 2019 i
2020; i que aquestes activitats s’han realitzat de manera satisfactòria, d’acord amb el
següent detall:

1.- Activitats implementades durant l’any 2018, per import de 31.585 € :
Àmbit educatiu:
Activitats aplicades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’activitats/tallers

Enquesta escolar sobre conductes addictives
Programa educatiu “Jo sóc RAR”
Programa educatiu “Sota pressió”
Programa educatiu “Drogues, què?”
Programa educatiu “Cànnabis, com ho vius”
Programa educatiu “T’ho empasses tot”
Programa “Descobrim”
Programa “Creixem”
Programa “Sex o no sex”

12
11
3
12
4
67
50
2

Àmbit comunitari:
Servei educatiu o activitat
•
•

SMEASA (Servei de mesures educatives alternatives a la
sanció administrativa)
SEMA (Servei educatiu mesures alternatives a centres
educatius)

Nombre de
persones ateses
19
4

2.- Activitats implementades durant l’any 2019, per import de 20.400 € :
Àmbit educatiu:
Activitats aplicades
•
•
•
•
•
•

Programa educatiu “Jo sóc RAR”
Programa educatiu “Sota pressió”
Programa educatiu “Drogues, què?”
Programa educatiu “Cànnabis, com ho vius”
Programa educatiu “T’ho empasses tot”
Programa educatiu “Sortim”

Nombre d’activitats/tallers
8
7
3
9
16
5
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•
•

Programa “Descobrim”
Programa “Creixem”

58
29

Àmbit comunitari:
Servei educatiu o activitat
•

SMEASA (Servei de mesures educatives alternatives a la
sanció administrativa)

Nombre de
persones ateses
23

3.- Activitats implementats durant l’any 2020, per import de 16.540 € :
Àmbit educatiu:
Activitats aplicades
•
•
•
•
•

Nombre d’activitats/tallers

Programa educatiu “Jo sóc RAR”
Programa educatiu “Cànnabis, com ho vius”
Programa educatiu “T’ho empasses tot”
Programa “Descobrim”
Programa “Creixem”

4
9
1
14
16

Àmbit comunitari:
Servei educatiu o activitat
•
•

SMEASA (Servei de mesures educatives alternatives a la
sanció administrativa)
SOD (Servei d’assessorament i orientació sobre drogues i
addiccions)

Nombre de
persones ateses
12
3

Digitalització dels següents programes que s’han posat a disposició de la ciutadania:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ON-OFF (prevenció del mal ús de les pantalles).
T’HO EMPASSES TOT? (prevenció del consum d’alcohol).
SOTA PRESSIÓ (pressió de grup i presa de decisions).
SORTIM (prevenció de conductes de risc relacionades amb l’alcohol).
JO SÓC RAR (programa sobre valors).
CÀNNABIS, COM HO VIUS? (prevenció del consum de cànnabis).

Perquè així consti, i a petició de l’interessat, a efectes d’acreditació de la seva
solvència tècnica, ho signo, a Olot, la Garrotxa, 18 de març de 2021

Teresa
Signat digitalment
Fàbrega per Teresa Fàbrega
- DNI
Pairó - DNI Pairó
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