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Butlletí d’informació sobre prevenció de drogodependències a Catalunya

En aquest número...
 

Editorial 
Presentació dels continguts més rellevants d’aquest número.   

Cop d'ull a la recerca 
Comentaris sobre el primer estudi fet a casa nostra sobre l’eficiència de la 
prevenció del consum de tabac en la població escolar, a propòsit d’una 
anàlisi econòmica del cost-benefici de l’aplicació del programa PASE.bcn 
que s’aplica a la ciutat de Barcelona.

Materials 
El Joc de Sota Pressió – per treballar, tot jugant, la pressió de grup i 
l’assertivitat (joc). Protocol de detecció i actuació davant del consum de 
drogues als centres d’educació secundària de Vic – per al professorat i 
altres agents comunitaris implicats (llibret). Vols festa o fes-te fotre? – per a 
una millor organització d’actes festius (llibret i cartells).

En pràctica 
Orientacions per mesurar el consum problemàtic de cànnabis, derivades d’un 
treball conjunt de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies i 
del Pla Nacional sobre Drogues.  

L'opinió
Tres tècnics de l'Ajuntament de Granollers parlen de la importància 
d’incorporar eines i estratègies del món 2.0 per intervenir a l’àmbit de l’oci 
nocturn. 

Finestra oberta 
Presentació de les característiques, els objectius, la metodologia i les 
conclusions generals d’una enquesta sobre drogues que s’aplica cada 
quatre anys, des del curs 2001-2002, als alumnes d’ESO del municipi de 
Sant Boi de Llobregat.

Navegant 
Presentació d’un blog per informar als adolescents sobre les intoxicacions 
etíliques i l’afartament d’alcohol (binge drinking) i les seves conseqüències 
sobre el cervell i la conducta a curt i llarg termini.

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

El calaix 
Comentaris a propòsit de la recent publicació d’una guia per elaborar 
protocols d’actuació en l’àmbit municipal orientats a la detecció i intervenció 
del consum de drogues en menors d’edat.
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els relacionats amb la productivitat (temps morts i baixes 
laborals) i els referits als anys de vida laboral perduts (morts 
provocades pel tabac abans de l’edat de jubilació). 

Els resultats indiquen que, amb els criteris assumits (molt 
conservadors) l’aplicació del programa amb les taxes estima-
des per a l’any 2005 permet evitar 67 nous fumadors cada any, 
la qual cosa dóna un cost-benefici net de prop de 1,5 milions 
d’euros per any, amb un benefici total per fumador evitat de 
més de 23.000 euros. La raó benefici-cost és de 22,74 euros, i 
la raó cost-efectivitat és de 1.022,78 euros per fumador evitat. 
L’anàlisi del punt en que els beneficis del programa s’igualen 
amb els costos indica que això s'assoliria amb una efectivitat de 
només el 0,04% (molt inferior a la real) i amb un cost per alumne 
de 232,58 euros (23 vegades més alt a l’actual). 

Segons aquest estudi el programa analitzat és eficient (cada 
euro invertit en el programa reporta un benefici per a la societat 
de 22,74 euros), i les avaluacions econòmiques de programes 
de prevenció escolar del tabaquisme que s’han fet en altres 
països també troben que els beneficis d’aquests programes 
superen els seus costos. Alhora, els autors assenyalen que el 
cost per fumador evitat és més favorable al d’altres interven-
cions en salut pública o al de les teràpies farmacològiques per 
superar la dependència del tabac. Per tant, fins i tot assumint 
una efectivitat del 1% (molt conservadora) els resultats avalen 
fer extensius aquesta mena de programes a tota la població 
escolar

És econòmicament justificable la prevenció escolar?

Aquest número de Prevenim.DRO s’inicia amb un comentari sobre el primer estudi fet a casa nostra sobre 
l’eficiència (anàlisi econòmica del cost-benefici) de la prevenció del consum de tabac en la població escolar. 
També hi trobareu orientacions per mesurar el consum problemàtic de cànnabis, a partir de la publicació d’un 
estudi elaborat conjuntament per l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies i el Pla Nacional sobre 
Drogues; uns interessants comentaris de tres tècnics de l’Ajuntament de Granollers sobre el món 2.0 en la 
intervenció en l’àmbit de l’oci nocturn; informació sobre un blog d’Internet sobre les borratxeres i l’afartament 
d’alcohol, adreçat a la població adolescent; a més d’informació sobre materials ben diversos i sobre altres temes 
que esperem que trobeu interessants.   

Aquest estudi fa una anàlisi econòmica del cost-benefici de 
l’aplicació del programa PASE.bcn (veure Prevenim.dro núm. 
9). Per fer-ho, compara els costos i els beneficis derivats 
d’aplicar aquest programa a la població escolar de Barcelona 
enfront de l’opció de no aplicar cap programa. L’any de 
referència de l’estudi és el 2005 i la participació mitja anual 
d’escolars en el programa es va xifrar en 6.700 alumnes. Com a 
valor d’efectivitat del programa una avaluació recent dóna un 
valor del 4,5% a l’any i del 4,6% als 3 anys. Aquests valors 
estan dins la franja dels d’altres estudis  publicats. No obstant 
això, atès que l’efectivitat d’aquests programes es redueix amb 
el temps, seguint un criteri conservador es considera que 
l’aplicació del programa evita que un 1% dels participants 
esdevinguin fumadors al llarg de la seva vida.

Per estimar els costos del programa es van considerar els 
costos d’edició dels materials, els de gestió, els de personal 
(aplicació) i els de dissenyar el programa i actualitzar-lo 
periòdicament. Per estimar els beneficis es van considerar els 
relatius a la reducció del consum de recursos sanitaris derivada 
de la disminució de la incidència de fumadors (beneficis 
directes), així com la major productivitat derivada del menor 
nombre de baixes laborals i l’augment d’anys productius al 
mercat laboral (beneficis indirectes). Tot i que el valor del 
consum diferencial de recursos sanitaris entre fumadors i no 
fumadors s’ha estimat en uns 700 euros anuals per persona a 
Espanya, a l’estudi, seguint un criteri conservador, s’assumeix 
el valor de 200 euros anuals per persona que indiquen estudis 
d’àmbit internacional. Per calcular els beneficis indirectes es va 
prendre com a referència el mètode del capital humà, que 
imputa valors monetaris a la pèrdua de salut en funció dels 
guanys que es deixen de percebre. Aquests beneficis inclouen 

Editorial

Cop d’ull a la recerca

Per seguir llegint: 
Hormigo J, García-Altés A, López MJ, Bartoll X, Nebot M i Ariza C. ‹‹Análisis de coste-beneficio de un programa de prevención del tabaquismo en escolares››. Gac.Sanit.. 2009; 23(4). 

...fins i tot assumint una efectivitat del 1% 
(molt conservadora) els resultats avalen fer extensius 
aquesta mena de programes a tota la població escolar.

L’escassa tradició avaluativa és una de les mancances a que ha de fer front la prevenció del consum de drogues en el 
nostre entorn. Ens els darrers anys, però, l’avaluació ha començat a fer-se un lloc en el sector, essent avui bastant 
freqüent avaluar el procés i l’impacte de les intervencions preventives. Menys sovint s’avalua la seva eficàcia, i molt 
rarament l’eficiència. Per aquest motiu té especial interès l’estudi que comentem en aquesta secció (Hormigo, García-
Altés, López et al. 2009), que analitza l’eficiència d’un programa escolar de prevenció del consum de tabac. En un país 
on les avaluacions econòmiques dels programes preventius són infreqüents, en el camp del tabaquisme els pocs 
estudis econòmics que s’han fet s’han centrat en l’eficiència dels programes de cessació, essent el referit en aquesta 
secció el primer fet a casa nostra sobre l’eficiència de la prevenció del consum de tabac en la població escolar.



Materials

“Sota Pressió” és un programa 
per treballar sobre la pressió de 
grup i altres temes relacionats, 
com ara l’assertivitat i la presa de 
decisions, factors sovint implicats 
en el consum de drogues a l’ado-
lescència (veure Prevenim.dro 
núm. 17). Elaborat i gestionat per 
l’associació PDS amb el suport de 
l’ICASS (Departament d’Acció 
Social i Ciutadania), inclou una ex-
posició, una guia d’activitats i di-
versos elements complementaris, 
un dels quals és “El Joc de Sota 
Pressió”. Aquest joc configura una 
proposta lúdica i educativa basa-
da en un joc català de tradició oral 
(“El llop”) que ha estat adaptat per 
permetre treballar els conceptes 
de pressió de grup i assertivitat a 
través de les dinàmiques que ge-
nera, amb grups de 8 a 30 juga-
dors de 9 anys en endavant. El joc 
es presenta en un sobre que in-
clou 30 cartes amb diferents rols i 
les instruccions del joc. Aquests 
materials es completen amb una 
guia pedagògica que orienta so-
bre com convertir l’experiència lú-
dica del joc en una acció educati-
va sobre pressió de grup. El joc 
imprès es distribueix als equipa-
ments que demanen l’exposició 
“Sota Pressió” mentre que la guia 
pedagògica (i també les cartes i 
les instruccions del joc) es poden 
baixar del web del programa 
(www.sotapressio.info).

Més informació: 
PDS · Promoció i Desenvolupament Social. 
Tel: 934 307 170

Vols festa o fes-te fotre? 
Recomanacions per a una millor organització d'actes i festes 
La Comissió Comarcal de Prevenció de Drogodependències de la Garrotxa, sota la 
coordinació del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i amb el suport del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat i distribuït aquest 
estiu un seguit de recomanacions per a una millor organització dels actes lúdics i 
les festes a la comarca. L’objectiu d’aquesta acció és contribuir a reduir els riscos 
en aquesta mena d’activitats, sobretot entre els més joves. Les recomanacions es 
recullen en un opuscle de 8 pàgines, de 21 x 7,5 cm., que sota el títol “Vols festa o 
fes-te fotre?” inclou suggeriments, recomanacions i informacions en relació a la 
venda i el consum d’alcohol, l’organització de l’activitat, l’espai i l’aforament, 
aspectes pràctics en funció del tipus d’activitat, la mobilitat, la contractació 
d’assegurances, la valoració de l’activitat i la legislació. Aquest material, que també 
s’ha editat en forma de cartells (de 42 x 15 cm.) que reprodueixen els continguts de 
l’opuscle, s’ha fet arribar als ajuntaments de la comarca, les comissions de festes, 
associacions de veïns, organitzadors de festes, penyes, entitats culturals i 
esportives, etc. 

El Joc de 
Sota Pressió

Document (llibret de 44 pàgines) del 
Servei Municipal de Salut de 
l’Ajuntament de Vic adreçat a planificar 
des de l’àmbit educatiu estratègies 
preventives per al consum de drogues 
–en especial per als alumnes que hi 
poden estar en contacte o que presenten 
factors de risc– i elaborar un protocol de detecció de consum i 
pautes d’actuació per als centres de secundària. El document indica el 
circuït que cal seguir quan es detecta un alumne consumint drogues, 
en funció de les diferents tipologies de casos que es poden presentar. 
A més, inclou eines de detecció per al professorat, un pla de treball 
estandarditzat per tipus de casos i diversos annexos, entre els quals 
un guió per facilitar l’entrevista amb ocol és resultat de les aportacions 
d’un grup de treball format per representants dels diferents centres de 
secundària del municipi, l’EAP, la Guàrdia Urbana, els Mossos 
d’Esquadra i tècnics municipals de serveis socials, salut, educació i 
joventut, i es va començar a aplicar l’any 2008. Recentment s’ha fet 
una sessió d’avaluació d’aquest protocol que va ratificar la utilitat del 
circuit que proposa.
Més informació: Ajuntament de Vic. Servei Municipal de Salut.  Tel: 938 852 552
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Protocol de detecció 
i actuació davant del 
consum de drogues als 
centres d’educació 
secundària de Vic

Més informació: 
Consorci d'Acció 
Social de la 
Garrotxa. 
Àrea de Serveis 
Socials 
Especialitzats. 
Tel: 972 266 644



El cànnabis és, de llarg, la droga il•legal més consumida al 
nostre país, i d’uns anys ençà ha adquirit una importància 
creixent en les admissions a tractament, especialment entre 
els joves. Alhora, els darrers anys han augmentat les 
urgències relacionades amb el consum de drogues en que 
s’esmenta consum de cànnabis. L’alta prevalença del 
consum de cànnabis fa necessari disposar de mètodes per 
discriminar l’ús problemàtic de l’ús ocasional i de l’ús 
regular. La freqüència del consum s’usa sovint com un 
indicador del consum de risc. Tanmateix, molts adolescents 
que consumeixen cànnabis de forma regular semblen tenir 
un funcionament normal. Per aquest motiu, l’Observatori 
Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT) 
recomana que en les enquestes escolars s’incloguin 
escales per mesurar el consum problemàtic de cànnabis. 
L’ús d’aquesta mena d’escales permet estimar la prevalen-
ça de l’ús problemàtic o d’alt risc i conèixer les característi-
ques dels subgrups amb una prevalença més alta. A més, 
ajuda a orientar, dissenyar i avaluar intervencions adreça-
des a aquests grups. 

Recentment, el Pla Nacional sobre Drogues i l’OEDT han 
unit esforços per avaluar tres escales per mesurar el 
consum problemàtic de cànnabis: la Cànnabis Abuse 
Screening Test (CAST), la Severity of Dependence Scale 
(SDS) i els Criteris d’Abús del DSM-IV. Per fer-ho, han 
treballat amb una mostra de 14.589 estudiants de 
l’Enquesta estatal sobre ús de drogues en estudiants 
d’ensenyaments secundaris (ESTUDES) de l’any 2006. 

L’objectiu d’aquest estudi era doble: avaluar les propietats 
psicomètriques de les tres escales i esbrinar quina d’elles 
identifica millor el consum de risc o problemàtic de cànnabis 
entre els adolescents. 

Les conclusions de l’estudi indiquen que, a més de mesurar 
la freqüència del consum de cànnabis, convé emprar 
instruments més precisos per valorar el seu consum 
problemàtic o de risc. Alhora, mostra que és viable utilitzar 
per a aquesta finalitat escales psicomètriques curtes en les 
enquestes escolars. Això permet: a) avaluar la prevalença 
del consum de cànnabis problemàtic o d’alt risc; b) conèixer 
les característiques dels consumidors problemàtics o d’alt 
risc; c) seguir els seus canvis al llarg del temps; d) orientar 
les intervencions adreçades a aquests grups, i e) avaluar-
les anant més enllà de la informació derivada dels paràme-
tres clàssics de “consum al llarg de la vida”, “consum en 
l’últim any”, etc. Finalment, sense desmerèixer les altres 
dues escales analitzades, l’estudi conclou que la Cannabis 
Abuse Screening Test (CAST) és la més robusta des del 
punt de vista psicomètric per determinar la prevalença del 
consum problemàtic de cànnabis entre els adolescents.

L'opinió

Com mesurar el consum problemàtic de cànnabis?

        Els servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers ha 
fet una aposta ferma per incorporar les noves tecnologies de la informació en la seva tasca. 
Atès el seu compromís amb el tema, hem demanat a uns tècnics d’aquest municipi vallesà 
la seva opinió sobre les possibilitats que obre la incorporació del món 2.0 a la prevenció dels 
problemes relacionats amb el consum de drogues. Heus aquí la seva resposta: 

En pràctica 

Oci i prevenció 2.0

Més informació (i accés a les escales): Klempova D, Sánchez A, Vicente J 
et al. Consumo problemático de cannabis en estudiantes españoles de 14-
18 años: validación de escalas informes, estudios e investigación en 
drogodependencias. Madrid. Ministerio de Sanidad y Política Social. 2009.

Accessible a: 
http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/publica/pdf/ConsProblematico_cann
abis.pdf

o reconduir aquestes intervencions. De fet, 

molts professionals que treballen en aquest 

marc es pregunten cap a on cal orientar les 

intervencions, tenint en compte el caràcter 

globalitzat de l’oci i la importància de la xarxa 

avui en dia. En aquest sentit, cal remarcar la 

importància i la utilitat que poden aportar altres 

estratègies. I, alguns professionals, han trobat 

en el món 2.0 (facebook, twenti, youtube, 

fotologs...) una oportunitat per treballar a 

l’àmbit de l’oci nocturn. Els canals 2.0 esde-

venen un nou camí i una bona oportunitat per 

optimitzar les intervencions. No en va, cada cop 

més, l’espai de festa i de consum es dissol en un 

marc relacional més ampli i virtual. A més, la 

web 2.0 es mou segons uns eixos de funciona-

ment perfectament aplicables a aquest àmbit 

d’intervenció: permet conversar, facilita la 

participació, integra diferents eines i canals, 

ofereix immediatesa i permet conèixer els 

resultats. Tot plegat ha de possibilitar reconduir 

el treball per tal de: arribar a un públic potencial-

Des de fa anys es duen a terme intervencions 

preventives adreçades als usuaris de l’oci 

nocturn (discoteques, festes majors, festivals, 

raves, etc.). Al nostre país, tenim projectes i 

iniciatives molt consolidades que, des del treball 

en reducció de riscos, intervenen en aquest 

àmbit. La majoria van néixer amb la intenció 

d’atendre als usuaris de l’oci nocturn en els 

seus propis espais de diversió i consum, amb 

un discurs adaptat a les necessitats d’aquest 

context. L’element principal emprat per assolir 

aquesta finalitat ha estat la dinàmica del “tu a 

tu”, permetent desenvolupar tot un seguit d’es-

tratègies: facilitar materials informatius, atendre 

dubtes i altres qüestions, serveis d’anàlisi de 

substàncies, facilitar l’accés a preservatius, etc. 

De fet, aquestes propostes de treball han anat 

ampliant el marc d’intervenció cap a un 

concepte més genèric de “nit segura”. 

Si bé, aquesta metodologia ha obtingut resultats 

favorables, cal plantejar-se si les dinàmiques 

actuals de l’oci nocturn fan necessari modificar 

ment més ampli, poder rebre feedback de les 

nostres intervencions, intercomunicar-nos amb 

altres agents de l’escena (promotors, organitza-

dors, locals, etc.) i donar-nos a conèixer, o 

establir-nos com a referència, en el marc de l’oci 

“més enllà” de les hores nocturnes. 

Tanmateix, l’ús de les xarxes socials i del 2.0 en 

general s’ha d’emmarcar en un plantejament 

preventiu més ampli, complementat amb altres 

estratègies que segueixen sent necessàries, 

però potser reformulables. Alhora, cal no oblidar 

que, encara que la xarxa hagi esdevingut un 

canal cabdal de treball, no és l’únic en el que cal 

treballar. Acabem amb un exemple recent, fruit 

d’un treball conjunt dels serveis de Joventut i de 

Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers, 

d’ús del 2.0 en aquest àmbit: l’edició de dos 

vídeos per promoure la responsabilitat en el 

marc del darrer festival Musik n Viu. 

...l’ús de les xarxes socials i del 2.0 
en general s’ha d’emmarcar en un 
plantejament preventiu més ampli, 

complementat amb altres estratègies 
que segueixen sent necessàries, 

però potser reformulables.

Musik n Viu: http://www.youtube.com/watch?v=ZqODbUWB-mk   i   http://www.youtube.com/watch?v=XiUQCeAN62Q

Jordi Bernabeu, Isidre Plaza, Senén Roy. 

Ajuntament de Granollers.



abans de començar, que la recollida dels qüestionaris la faran els 
propis alumnes fent circular un sobre que es tancarà davant d’ells 
i que no s’obrirà fins la gravació de les dades. Tot això permet 
assolir un nivell de sinceritat molt satisfactori en les respostes. A 
més, cal destacar el fet de treballar amb una població (en termes 
estadístics) i no amb una mostra.

Resultats i utilitat per a la prevenció a nivell local
L’administració sistemàtica i periòdica de l’enquesta a uns 3.000 
alumnes d’ESO (3.374 el curs 2001/02; 2.933 el curs 2005/06 i 
2.920 el curs 2009/10) permet monitoritzar indicadors locals i 
analitzar tendències de consum de drogues en aquesta franja 
d’edat. Alhora, l’anàlisi de les actituds i comportaments dels 
adolescents en relació a les drogues, la cerca de relacions entre 
aquests comportaments i determinades variables, i la detecció 
de possibles grups de risc són, també, objectius i resultats 
d’aquest treball, i contribueixen a orientar les actuacions 
preventives al municipi. D’aquesta manera, l’enquesta escolar 
esdevé una eina estratègica de sensibilització de l’àmbit escolar 
local, complementant en clau de proximitat estudis equivalents a 
nivell estatal i autonòmic. A més, la socialització dels resultats (es 
fa una devolució als centres dels resultats relatius al conjunt del 
municipi i del propi centre) contribueix a objectivar i contrastar les 
percepcions de professionals, famílies i alumnat. 

A manera de conclusió 
La sistematització d’un procediment de monorització del consum 
de drogues per part de la població adolescent del municipi 
mitjançant enquestes periòdiques a l’alumnat d’ESO permet 
incorporar indicadors epidemiològics sensibles i fiables en la 
programació i l’avaluació de les actuacions de prevenció de les 
drogodependències, no sols en l’àmbit escolar sinó també a 
nivell comunitari. 

Uns antecedents i un per què
El curs 2001-02 es va fer a Sant Boi de Llobregat la primera d’una 
sèrie d’enquestes sobre drogues als alumnes d’ESO del 
municipi, que s’han anat repetint cada quatre anys. Abans, 
durant els anys 1990 s’havia intentat dur a terme treballs similars. 
Tanmateix, van ser accions fonamentalment enfocades a 
promoure un treball de reflexió amb els alumnes que no pas a 
obtenir dades objectives per ajudar a definir polítiques de 
prevenció de les drogodependències. Més endavant, l’any 2006, 
es va aprovar el Programa Municipal Transversal de Prevenció 
de les Drogodependències de Sant Boi, que inclou un eix de 
“Prospecció, anàlisi i planificació” en el qual la monitorització 
periòdica dels consums de drogues entre la població escolar és 
una de les accions més significatives. 

Un instrument i una metodologia 
En el marc d’aquest procés de treball es va dissenyar una 
enquesta per a ser administrada als centres educatius i a la 
totalitat dels alumnes d’ESO, dins d’horari escolar, per tal de 
garantir la màxima participació, situada actualment al voltant del 
97% dels alumnes matriculats. En un primer moment, es van 
haver de superar algunes reticències (alguns centres no 
trobaven adequada l’enquesta per als alumnes de primer cicle 
d’ESO), però finalment el producte resultant va obtenir el 
reconeixement de tota la comunitat educativa local, i ja en la 
segona enquesta administrada durant el curs 2005-06 s’hi van 
implicar tots els centres. L’èxit de participació s’ha repetit en la 
darrera edició de l’enquesta durant el curs 2009-10. 

Cercant sinceritat i qualitat 
Per tal d’assolir una sinceritat elevada en les respostes dels 
participants, els qüestionaris són lliurats als alumnes per 
personal aliè al centre educatiu. A més, se’ls indica que no facin 
constar enlloc cap dada que els puguin identificar i se’ls explica, 

Enquesta periòdica sobre drogues a l’alumnat d’ESO de Sant Boi de Llobregat

Més informació: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  Servei de Drogodependències. Tel.: 936 300 527 

Finestra oberta

n  a s r sNeuroaventures: u  blog per dole cents sobre les bor atxere
M d e e  n c o s  r n a s eolts a ol sc nts beue  al oh l, ovint ce ca t s olir stats 

a  a i h c t e x  d’intoxic ció. T nmateix, la intoxicac ó alco òli a in erf rei  el

n e i t i o tfu cionam nt del sistema nerv ós cen ral i pot afavor r c nduc es 

t  i c  e d aan isocials i de r s . A més, stu is recents, apunten que qu n 

i  u o r l er i sa xò esdevé una cond cta reiterada, pot prov va  a t ac on  

o s en er P r nc gnitives i estructural   el c vell. a ti t d’aquesta realitat 

a c ó , t m e ll’ sso iaci  PDS  amb el supor  del Departa ent d Salut de a 

G er t po r óen ali at, ha sat en marxa recentment un blog d’info maci  

s a t i l i h ge obre l  in ox cació etí ica  l’afartament d’alco ol (bin

g   s l r e  drinkin ) i els seus efecte  a curt i la g t rmini, adreçat a la 

d  població a olescent.

es s . m i l  n e e s i a es c tiEl blog (neuroaventur .blog pot co ) nc ou u a sèri d pàgine  amb nform ció sobre l  cara terís ques 

el  s u v   u i ó bà a br c f a ’ l obàsiques d  cervell humà de  del p nt de ista evolutiu i na expl caci  sic  so e om a ect  l a c hol al 

e u gu bo er i , t t en acervell ( ls se s contin ts es basen en “La rratx a de Darw n”  un material edi at per l’Ajun am t de L  Roca 

de a v i e  f m u s e di c n b al V llès), àr es ntrades amb in or ació bre  obr  ferents aspectes rela io ats am l’ lcohol, les 

 s n u v i t è c e s p- i e borratxeres i els risco  que se’  deriven; tres clips a dio isuals f lma s amb la t cni a d to mot on: un sobr

l  e n e h i o  n a o c l  o c ” u a ó“alcoho  i c rvell”, u  sobr “alco ol  ra nament” i u  ltre s bre “al oho  i c nduc ió , a més d’ na un  secci  

en i  s n br l bo er e r  d’ llaços  d’un po t amb u  missatge so e a rratx a que es r peteix ar eu del blog.

d ht l gAdreça el blog: tp://neuroaventures.b o spot.com

Navegant



Detecció i intervenció del consum de drogues en menors d’edat: Guia per a l’elaboració d’un protocol 
d’actuació en l’àmbit municipal. Dins del marc de les accions de la Xarxa Local de Prevenció de les 
Drogodependències de la Diputació de Barcelona, recentment s’ha elaborat i publicat (any 2010) una guia de 59 
pàgines amb la intenció de constituir una eina pràctica per dissenyar protocols de detecció i derivació de consum de 
drogues en menors d’edat, contribuir a potenciar la coordinació dels diferents 
recursos implicats en el tema (educatius, sanitaris, socials...) i aportar pautes per 
identificar els diferents graus de risc, segons la seva situació en relació amb el 
consum de drogues, a fi d’intervenir en el context immediat. La seva elaboració ha 
estat fruit del treball conjunt de més d’una vintena de professionals de l’àmbit local, 
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, i ha comptat amb 
l’assessorament de Spora Sinergies, que va dinamitzat una comissió de treball 
orientada a recollir, analitzar i organitzar diferents coneixements i experiències 
locals sobre detecció i intervenció en el consum de drogues en menors d’edat i va 
redactat els continguts de la guia. El fet que l’edat mitja d’inici del consum de 
drogues es mogui entre els tretze i els quinze anys (depenent de la substància) i 
que iniciar el consum a una edat primerenca comporti més risc de desenvolupar 
problemes amb les drogues, fa rellevant disposar d’instruments per ajudar a 
detectar i abordar aquests consums de forma precoç, des del compromís i la 
coordinació dels recursos de la xarxa comunitària per tal de donar respostes 
globals i consensuades entre els diferents agents implicats.

Document disponible per consulta a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona. 

També es pot adquirir al preu de cinc euros a: 
http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&ID=48381

El calaix

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.sida@pdsweb.org
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Properament: XXXVIII Jornades Nacionals de Socidrogalcohol a Madrid. La Sociedad Científica 
Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol), amb seu 
social a Barcelona, celebrarà a Madrid, del 7 al 9 d’abril proper, les seves XXXVIII Jornades Nacionals, amb 

el patrocini de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Més informació i inscripció en línia a: 
http://www.socidrogalcohol2011.org/

Informe anual 2010 sobre l'estat del problema de la drogodependència a Europa. Publicat per l’Observatori Europeu de 
les Drogues i les Toxicomanies, aquest informe ofereix una visió actualitzada del fenomen de les drogues al 
conjunt de la UE i en els diferents països. Inclou, entre altres, capítols dedicats a les diferents drogues il· legals, a 
les malalties infeccioses i les mort relacionades amb les drogues i a les noves drogues i les tendències 
emergents (com ara el fenomen “spice”).La versió electrònicaconté hipervincles per consultar les fonts en 
línia que se citen i es pot baixar de: http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010

Reconeixement europeu per a dos programes catalans. 

L’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies ha publicat la monografia 
Reducció de danys: evidència, impactes i desafiaments que aporta una visió àmplia (468 pàgines) i actualitzada d’aquest camp. Inclou 
tres grans apartats: el primer repassa el sorgiment dels enfocaments de reducció de danys; el segon revisa les proves actuals i els seus 
efectes (amb capítols sobre la reducció de danys aplicada al consum de drogues com ara la cocaïna i les amfetamines, el cànnabis, el 
tabac o l’alcohol); el tercer tracta sobre els reptes actuals i les innovacions en aquest àmbit. Disponible (en anglès) a: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction

El Grup Pompidou, un organisme del Consell 
d’Europa que convoca cada dos anys un Premi Europeu de Prevenció de Drogues, ha atorgat el Premi 
Europeu de Prevenció de Drogues 2010 al programa Energy Control d’ABD. Alhora, en la mateixa edició, un 
altre programa català: Max a escena, de l’Ajuntament de Lleida, ha obtingut un reconeixement per la seva 

contribució a la innovació educativa. Sens dubte, dues proves de la qualitat i el bon fer de la prevenció a casa nostra. 
Enhorabona a tots dos programes!

Amb poques paraules


