
En aquest número...
 

Editorial 

Amb poques paraules

El calaix

Presentació dels continguts més rellevants d'aquest número.   

Cop d'ull a la recerca 
Comentari d'un article publicat recentment que sintetitza bona part de 
l'evidència sobre la prevenció en l'àmbit de les drogues, assenyala les 
febleses del discurs preventiu prevalent i planteja com a alternativa 
prometedora una orientació cap a la prevenció ambiental, basada en 
modificar les normes i els ambients físics, socials i econòmics, sense 
emprar la persuasió.

Materials 
Entre tots – per intervenir a l'escola amb els alumnes de 1r a 4t de l'ESO i 
amb els pares i mares dels alumnes del primer cicle de l'ESO (quatre 
manuals per treballar amb els alumnes, un dvd i dos manuals per treballar 
amb els pares).
Sandra. A primera línia amb elles – per abordar amb perspectiva de gènere 
el consum de drogues de noies de 14 anys i més grans en situació d'alt risc 
social (guia per als professionals i diari per a les noies).
8 equilibris. Pares i mares que consumeixen alcohol i altres drogues – per 
afavorir la reflexió, reduir riscos, millorar la seguretat en els espais on 
conviuen infants amb adults consumidors i afavorir un tractament educatiu 
adequat del tema amb els fills (llibret).

En pràctica 
Secció doble que presenta, en primer lloc, un projecte de l'Ajuntament de 
Tarragona basat en el treball de proximitat i l'educació entre iguals, orientat 
a millorar gestió dels plaers en l'oci nocturn. En segon lloc, es presenten les 
característiques del seguiment epidemiològic del consum de drogues i 
altres conductes de risc entre la població adolescent que es fa a l'Alt Maresme.  

Finestra oberta 
Presentació de les línies de treball del Departament de Salut en matèria de 
drogues i gènere i comentari de les característiques del treball que es duu a 
terme sobre aquest tema a nivell formatiu, assistencial i preventiu i en 
l'abordatge de la violència de gènere associada a les addiccions.

 
Comentaris i noticies breus sobre temes d'interès diversos relacionats amb 
les drogues i les drogodependències.

 
Presentació d'una guia d'estratègies per intervenir en l'àmbit familiar, 
editada per la Diputació de Barcelona, que es proposa aportar elements 
pràctics per promoure la participació de pares i mares en accions 
preventives i formular recomanacions per una prevenció familiar eficaç. 
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que complementa els altres, centrats en les persones i en la 
persuasió: prevenció indicada (adreçada a persones vulnerables), 
selectiva (adreçada a grups vulnerables) i universal (adreçada a 
grups sencers de població). Alhora, la prevenció ambiental es 
diferencia de la promoció de la salut (també més centrada en el 
context que en la persuasió) per la seva orientació cap a les normes, 
sancionades de manera positiva o negativa (comportaments 
esperats i comportaments descoratjats). D'altra banda, tot i centrar-
se també en les normes, és diferent de l'educació normativa, un 
enfocament preventiu efectiu orientat a corregir percepcions errònies 
sobre la prevalença del consum de drogues o la seva acceptació 
entre els iguals, afortunadament cada cop més present en les 
intervencions preventives. Ambdós enfocaments tenen en compte la 

És la prevenció ambiental la solució?  

Aquest nou Prevenim.DRO s'obre amb el comentari d'un article del responsable de l'Àrea de prevenció de l'Observatori Europeu sobre 
les Drogues, publicat recentment, que aprofundeix en el concepte de la prevenció ambiental, un plantejament que preconitza que els 
canvis de conducta es mediatitzen a través de canvis en el context i que es postula com una proposta per superar algunes de les 
limitacions que el procés maduratiu del cervell durant l'adolescència imposa a altres aproximacions preventives. A l'apartat dedicat a 
comentar les caracterìstiques de materials preventius en trobareu dos que són força innovadors en funció dels col·lectius als quals 
s'adrecen: noies en situació d'alt risc social i pares que prenen drogues. La Finestra s'obre també de bat a bat en aquest número per 
presentar les línies d'actuació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en matèria de gènere i drogues, completant aixÌ 
el tractament que varem fer d'aquest tema en el darrer monogràfic d'aquest butlletí. A més, hi trobareu la resta de seccions habituals 
amb informacions que esperem siguin del vostre interès.

Abans d'aprofundir en el tema, l'autor revisa el comportament 
psicosocial dels adolescents, destacant que en aquesta etapa de la 
vida preval el fet d'estar conforme amb les normes dels iguals, en 
detriment del control cognitiu dels impulsos. Això té implicacions 
preventives, apuntant a la necessitat d'influir sobre els contextos 
ambientals on té lloc el consum de drogues i on es configuren i les 
normes dels joves (això inclou els entorns habituals de l'individu, 
inclosa la família), en detriment d'informar sobre els riscos. Això és 
així perquè el comportament dels adolescents està estretament 
relacionat amb el procés de maduració cerebral, en especial de 
l'escorça prefrontal i dels ganglis basals –estructures molt importants 
per la presa de decisions–, que tanmateix tenen un ritme maduratiu 
més lent que altres àrees de cervell i no es completa fins l'inici de 
l'adultesa. Això explica perquè els adolescents, tenint plena capacitat 
per comprendre les conseqüències dels seus actes, sovint es mostrin 
incapaços de controlar-los.

La prevenció ambiental preconitza que els canvis de conducta es 
mediatitzen a través de canvis en el context. Per tant, busca alterar 
els contextos en que les persones prenen decisions. En general les 
persones actuem influenciades per una sèrie de factors, com ara allò 
que es considera normal, esperat o acceptat per la comunitat; els 
impostos (incideixen sobre el preu dels productes); la legislació; la 
publicitat; etc. La prevenció ambiental es fonamenta en l'ús 
d'estratègies per modificar les normes i els ambients físics, socials i 
econòmics, sense fer ús de la persuasió. Per entendre-la millor 
podem estructurar-la en tres nivells: nivell macro-ambiental, que es 
refereix en general elements legislatius a nivell nacional o 
supranacional (impostos, restriccions a la venda, normes sobre 
etiquetat, control de la publicitat, etc.); nivell meso-ambiental (orientat 
tant a limitar la disponibilitat de drogues com a reduir danys en 
contextos de consum, essent exemples d'aquestes estratègies 
d'intervenció les polítiques escolars relacionades amb el consum de 
drogues o determinades actuacions en els ambients recreatius); i 
nivell micro-ambiental (adreçat principalment al context familiar: 
normes, estils educatius...).

En certa manera es pot dir que les estratègies ambientals ja estan 
incloses en els àmbits clàssics de la prevenció escolar, familiar i 
comunitària. Tanmateix, quan es té en compte la seva essència 
(manca de persuasió i orientació cap al context i les normes) 
esdevenen una mena de quart pilar de les estratègies preventives, 

Editorial

Cop d’ull a la recerca

Per seguir llegint: Burkhart G. ‹‹Enviromental drug prevention in the EU. Why is so impopular?››. Adicciones, 2011; 23(2): 87-100.

El comportament dels adolescents 

està estretament relacionat amb el 

procés de maduració cerebral. Això explica 

perquè, tenint plena capacitat per comprendre 

les conseqüències dels seus actes, 

sovint es mostrin incapaços de controlar-los.

Gregor Burkhart, responsable de l'àrea de prevenció de l'Observatori Europeu sobre Drogues, i sovint participant en Jornades i activitats al nostre 
país (ex.: recentment, a Tarragona en el II Plenari de la Xarxa Perifèrics) ha publicat fa poc un article a Adicciones, que comentem en aquesta 
secció, i que ofereix una síntesi integradora de l'evidència actual sobre prevenció dels problemes relacionats amb el consum de drogues, 
assenyala les febleses del discurs preventiu actual i planteja una orientació cap a la prevenció ambiental com a alternativa prometedora. 

necessitat típica dels adolescents de conformitat amb el grup i la 
importància de la percepció de les normes, però a diferència de la 
prevenció ambiental, l'educació normativa es mou dins de l'àmbit de 
la persuasió. Alhora, l'autor aposta per la prevenció ambiental sense 
renunciar a altres estratègies efectives de prevenció, plantejant-la 
com un complement –no un substitutiu– i animant només a 
abandonar estratègies ineficaces, com les basades únicament en la 
informació.

L'article també apunta alguns motius que dificulten la generalització 
de les estratègies ambientals en prevenció, entre els quals 
s'assenyala que és una tasca complexa que sovint requereix 
múltiples actors i compromisos polítics; que la crisis financera dificulta 
aplicar estratègies que requereixen professionals qualificats, 
mecanismes de control, sistemes d'avaluació... lo qual explicaria el 
fet que la major part de los països continuïn optant per suports 
informatius: seminaris, fulletons, cartells, etc.; que posar en pràctica 
certes estratègies ambientals requereix suports reals de la indústria 
de l'oci, la qual cosa sovint implica conflictes d'interessos; etc.



Materials

Llibret de 24 pàgines editat pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i elaborat en col·laboració amb 
l'associació GASS, adreçat de manera exclusiva a pares i 
mares consumidors de drogues. Orientat a respondre a 
les necessitats d'aquells joves dels anys vuitanta i 
noranta que van prendre drogues en aquell temps i que 
actualment, ja adults amb fills, ho segueixen fent, inclou 
vuit narracions basades en situacions reals de 
consumidors d'alcohol, cànnabis, cocaïna, ketamina... 
amb fills menors d'edat. Aquestes històries s'adrecen a 
afavorir la reflexió dels pares i mares als quals s'adreça el 
material, per tal de reduir els riscos associats al consum, 
millorar els aspectes de seguretat en els espais on 
conviuen infants amb adults que prenen drogues i afavorir 
un tractament educatiu adequat del tema del consum de 
drogues (quins valors, creences i informacions s'haurien 
de transmetre als fills). També inclou un apartat de 
consells per a pares consumidors, informació de recursos 
per saber més coses sobre les drogues li sobre l'educació 
dels fills en relació a aquest tema i informació per accedir 
a serveis d'orientació sobre drogues.

Programa de prevenció escolar de l'entitat Projecte 
Home dirigit a l'alumnat de l'ESO i els seus pares i mares, que l'any 2010 va 
obtenir el premi Reina Sofia contra les drogues concedit per la Fundació Crefat 
de Creu Roja. Adaptació i ampliació del programa Construyendo Salud (al seu 
torn adaptació espanyola del nord-americà Life Skills Training), els seus 
materials inclouen quatre manuals per al professorat (un per a cada curs de 
l'ESO), que alhora contenen el material de treball per als alumnes, un dvd de 
suport per treballar amb els alumnes de 3r i 4t de l'ESO i dos manuals per 
treballar amb els pares i mares. Dissenyat per a ser aplicat per part del 
professorat, comptant amb suport de l'entitat impulsora i amb la possibilitat de 
rebre formació prèvia, consta respectivament de 13, 8, 6 i 6 sessions de 50 
minuts per als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t de l'ESO. Alhora, en l'apartat familiar (per 
1r i 2n de l'ESO) inclou activitats per fer a casa amb els fills, quatre sessions de 
treball a l'escola i un servei d'assessorament per telèfon al llarg de l'aplicació del 
programa. La seva avaluació indica que assoleix resultats positius en relació al consum de tabac i alcohol i 
també en altres variables relacionades.

Sandra. A primera línia amb elles
Material educatiu de prevenció de consums 
problemàtics de drogues adreçat al treball amb noies 
de 14 anys en endavant amb alt risc d'exclusió social 
(del carrer o que ha entrat en el circuit de Justícia 
Juvenil o en contacte amb la Direcció General d'Aten-
ció a la Infància i l'Adolescència), no essent recoma-
nable el seu ús en intervencions de caire universal. 
Impulsat i editat pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, ha estat realitzat per 
l'associació EdPAC comptant amb la col·laboració de 
professionals de diferents organitzacions, per facilitar 
als professionals que estan en contacte amb la pobla-
ció diana orientacions i elements per a l'abordatge 
educatiu en el consum de drogues, amb perspectiva 
de gènere. Inclou dos materials: un per a les noies i un 
altre per als professionals. El primer és un diari, en 
versió catalana i castellana (Sandra, coses meves), 
que planteja situacions amb problemàtiques més de 
gènere que no pas de salut en què les drogues tenen 
un cert protagonisme. El segon és una guia de 20 

pàgines (en català) que 
inclou una part teòrica i 
quatre parts pràctiques 
relacionades amb els 
continguts del diari, que 
tanmateix no proposa 
unes activitats concretes 
sinó que fa una anàlisi 
profunda dels contin-
guts per suggerir idees 
per treballar. 

Entre tots 

Més informació: Projecte Home Catalunya. Tel.: 932 989 875

Més informació: 
Generalitat de Catalunya. 

Departament de Salut. 
Tel.: 935 513 599

8 equilibris

Més informació: 
Associació GASS. Grup Associat pels Serveis de la Salut. E-mail: gass@gass.cat
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Tel.: 935 513 608

Pares i mares que 
consumeixen 
alcohol i altres 
drogues



ls antecedents d'aquesta experiència es 
troben en el projecte "Plataforma Nits Q" E

de Tarragona, una iniciativa participativa de 
promoció de la salut i gestió de plaers en 
l'oci nocturn que des de l'any 2008, amb el 
suport inicial del Departament de Salut de la 
Generalitat, agrupa els agents i entitats 
involucrats en l'oci nocturn d'aquella ciutat 
(la meitat dels locals en formen part) amb 
l'objectiu d'aconseguir uns entorns d'oci 
nocturn de més qualitat i més segurs i 
saludables. En aquell moment inicial es van 
cercar solucions als conflictes que hi havia 
entre les persones que sortien de festa i els 
veïns, fet que va portar a endegar una 
campanya per fomentar la convivència entre 
l'oci nocturn i el dret al descans, que van dur 
a terme diferents grups de teatre juvenil 
mitjançant performances coloristes i 
divertides per transmetre el missatge de 
convivència d'una manera simpàtica i 
original pels carrers de la ciutat. Amb el 
temps, un d'aquells grups va esdevenir un 
grup estable de joves preocupats per la salut 
i la seguretat dels seus iguals i, donada l'alta 
acceptació de les seves accions, la 
Plataforma Nits Q va decidir, no sols 
mantenir-les en el temps sinó ampliar també 

Intervenir en la nit: l’exemple de Komando Nits Q 

En pràctica 

Més informació: Ajuntament de Tarragona. Equip de prevenció en l'àmbit drogues i sexualitat. Tel.: 977 244 414

l Programa Intermunicipal de Drogodependències de l'Alt Maresme ve 
fent cada dos anys, des de l'any 2000, un seguiment del consum de Edrogues entre la població d'adolescent de 14 a 18 anys escolaritzada 

en els centres reglats d'aquell territori. L'any 2011 s'ha fet l'estudi per sisè 
cop, la qual cosa permet analitzar l'evolució de les tendències de consum i 
dels factors associats. Alhora, des que es va endegar aquesta iniciativa s'han 
anat incorporant nous centres educatius fins assolir la participació del cent 
per cent dels centres públics i concertats del territori.

És un estudi epidemiològic que es fa sobre una mostra representativa de la 
població (822 alumnes d'un total de 2.966 matriculats en l'última edició) 
proporcional al nombre d'alumnes de 14 a 18 anys dels diferents municipis. 
La recollida de la informació es fa mitjançant un qüestionari anònim administrat a les aules seleccionades per part de 
professionals aliens als centres educatius. El qüestionari, de 85 preguntes, inclou dades personals no identificatives, dades 
socioeconòmiques i dades sobre consum de drogues. A més, la darrera edició inclou un modul addicional sobre conducta 
sexual, només per als alumnes de secundària post-obligatòria.   

L'estudi aporta informació sobre la situació i les tendències de consum de drogues dels joves escolaritzats de 14 a 18 anys 
de l'Alt Maresme, facilitant l'adequació de les polítiques del Programa Intermunicipal de Drogodependències. Alhora, en 
facilitar que els agents del territori que treballen amb joves disposin d'informació objectiva sobre les seves pautes de 
consum de drogues, permet ajustar millor les accions preventives a les necessitats. A més, és un instrument d'avaluació del 
programa i de la repercussió de les activitats preventives que es porten a terme. 

La recollida de dades del darrer estudi es va fer a l'abril i maig de 2011 i, tot i que encara no ha finalitzat el procés d'anàlisi 
(que compta amb el suport del Centre d'Estudis Epidemiològics de Catalunya), avancem d'una manera preliminar algunes 
dades significatives referides al consum d'alcohol, com ara que gairebé un terç dels nois de 13 a 14 anys i prop de la meitat 
de les noies d'aquesta edat han pres alcohol algun cop a la vida; que tres quartes parts dels nois de 17 a 18 anys i bastant 
més de la meitat de les noies d'aquesta edat han assolit estats d'intoxicació; que malgrat l'anterior, la majoria dels joves 
d'aquestes edats consideren que beuen poc o el normal.
Més informació: Programa Intermunicipal de Drogodependències de l'Alt Maresme. Tel.: 937 671 560 ext. 0618.

Seguiment epidemiològic del consum de drogues i 
altres conductes de risc. L'exemple de l'Alt Maresme 

els seus objectius, donant lloc al naixement 
de "Komando Nits Q", un projecte basat en el 
treball de proximitat i l'educació entre 
iguals, que té com a objectiu principal 
contribuir a una millor gestió dels plaers en 
l'oci nocturn. 

"Komando Nits Q" està format per cinc joves 
agents de salut (que han rebut 20 hores de 
formació sobre alcohol i drogues, sexualitat, 
actuació en situacions conflictives i primers 
auxilis en urgències per abús de substàn-
cies), que amb la col·laboració de cinc joves 
voluntaris desenvolupen accions en el con-
text de l'oci nocturn un dissabte al mes de 12 
a 4 de la matinada. Com a suport a la 
intervenció, els dies d'acció de "Komando" 
l'staff dels locals integrats a la Plataforma 

Nits Q porten una samarreta identificativa 
del projecte. A més, persones i entitats 
representatives del món artístic i musical de 
la ciutat "apadrinen" el projecte i ajuden a 
difondre les seves accions, que es duen a 
terme tant a dins dels locals com al carrer. 
"Komando" actua immers en la festa oferint 
als usuaris de la nit un "kit dels plaers" (uns 
300 cada nit d'acció), que és un porta- 
targetes amb un tiquet gratuït de bus 
nocturn, informació sobre drogues, una 
regleta d'alcoholèmia, un preservatiu i un 
telèfon de consulta sobre sexualitat. A més, 
amb accions teatrals, convida les persones 
que estan fumant i xerrant a l'exterior dels 
locals a baixar el to de veu per no molestar 
els veïns. Per últim, al final de la nit "Koman-
do" pregunta als hospitals si tenen ingres-
sos per abús d'alcohol o drogues i, si és així, 
contacten amb els amics o familiars a la sala 
d'espera, per calmar l'angoixa, assessorar i 
derivar si cal a recursos específics, con-
nectant d'aquesta manera el món de la nit 
amb els serveis d'atenció diürns. L'ava-
luació del projecte indica que un 25% de la 
població usuària de l'oci nocturn de la ciutat 
el coneix. 



Eix formatiu. La formació constitueix una eina bàsica per 
assolir la transversalització de les polítiques de dones a 
les administracions públiques. Les línies de treball del 
Departament de Salut en aquest eix s'orienten a formar 
formadors per a que incorporin la perspectiva de gènere 
en les seves accions. Les accions realitzades en aquest 
eix inclouen una "matinal" sobre dona i droga per a 
educadors socials i professionals de la xarxa d'atenció a 
les drogodependències de Catalunya (XAD), un curs 
sobre violència de gènere i consum de drogues i una 
Jornada de treball adreçada a formadors, l'any 2010, que 
es preveu repetir i fer extensiva a formadors de l'Institut 
d'Estudis de la Salut. Algunes de les recomanacions que 
van sorgir en el marc d'aquesta Jornada són: disposar 
d'espais d'anàlisi en els equips per integrar la perspectiva 
de gènere en el dia a dia, oferir oportunitats de formació 
accessibles i descentralitzades, impulsar estudis per 
conèixer la realitat des de la perspectiva de gènere, 
incorporar el gènere en l'elaboració de materials, millorar 
l'accessibilitat als recursos atenent als aspectes de 
gènere, adoptar un enfocament inclusiu que tingui en 
compte la dona sense excloure l'home, etc. La imatge que 
il·lustra aquesta secció mostra alguns dels materials que 
es van analitzar en aquesta Jornada. 

Eix assistencial. Les línies de treball del Departament de 
Salut en aquest eix inclouen conèixer, mitjançant un 
qüestionari en línia, l'opinió dels professionals dels CAS i 
dels programes de reducció de danys sobre diferents 
aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere, com 
ara necessitats de formació, estereotips o intervencions 
específiques. Una altra línia de treball en aquest àmbit 
inclou estudiar a nivell qualitatiu (amb persones que 
encara no han accedit al tractament per a les que se'ls ha 
recomanat anar-hi) les barreres d'accés al tractament en 
drogodependències des de la perspectiva de gènere. 
D'aquesta manera es vol corroborar amb població cata-
lana els resultats d'estudis internacionals sobre aquest 
tema, per a posteriorment traduir els seus resultats en 
recomanacions de tipus pràctic.

Eix preventiu. L'objectiu principal d'aquest eix és 
incorporar la perspectiva de gènere en els materials de 
prevenció del Departament de Salut o que s'elaborin amb 
el seu suport. Un exemple d'això n'és el material Sandra. 
A primera línia amb elles del qual es presenten les seves 
característiques a la secció "Materials" d'aquest butlletí. 
Alhora, en aquest sentit també disposa i ofereix un servei 
d'anàlisi, assessorament i valoració de materials 

Línies d'actuació del Departament de Salut 
en matèria de Drogues i Gènere

Finestra oberta

Més informació: Departament de Salut. Tel.: 935 513 604  

 (1) http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Institut/Documents/pla_accio/pub_eines12.pdf

preventius i de reducció de danys des de la perspectiva 
de gènere. 

A més de tot l'anterior, s'han impulsat accions per abordar 
la violència de gènere associada a les addiccions, dos 
problemes sociosanitaris i de salut pública molt 
importants sobre els quals hi ha evidència creixent de 
correlació empírica, però que el seu abordatge conjunt 
topa sovint amb resistències per part, tant d'aquells que 
afirmen que la violència de gènere està bàsicament 
causada pel consum d'alcohol i altres drogues, com 
d'aquells que sustenten que les drogues no tenen res a 
veure amb la violència de gènere i que són un intent de 
justificar la conducta violenta. Entre les accions dutes a 
terme s'inclou un estudi de necessitats dels centres i 
professionals de la XAD, el desenvolupament d'un model 
teòric explicatiu d'aquesta relació, l'elaboració d'un 
protocol amb recomanacions per abordar la doble 
problemàtica i una estratègia formativa i participativa que 
aborda els models explicatius socials de la masculinitat i 
la feminitat i les habilitats per a la detecció, la intervenció i 
el diagnòstic diferencial.

Finalment, les actuacions del Departament de Salut en 
matèria de drogues i gènere també inclouen un Programa 
d'embaràs sense alcohol ni drogues, de recent creació, 
fruit d'un treball conjunt de la Unitat de Salut Materno-
infantil i de la Subdirecció General de Drogodependències.

El darrer monogràfic d'aquest butlletí (número 30) va estar dedicat a tractar sobre la incorporació de la perspectiva de 
gènere en l'àmbit de les drogodependències. Aquest nou número completa el tractament d'aquesta temàtica revisant 
les línies d'actuació del Departament de Salut en matèria de Drogues i Gènere. Per fer-ho, cal fer referència al Pla de 

(1)polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011 , que reconeix la necessitat que els poders 
públics incorporin la dimensió de gènere en totes les seves actuacions (transversalització de gènere), estenent la 
responsabilitat del seu desenvolupament a tots els departaments i unitats orgàniques del Govern i als agents socials. 
Això implica impulsar la transversalització de les polítiques de dones a tots els àmbits de la Generalitat, promoure la 
seva la consolidació a nivell local i estimular l'aplicació de la perspectiva de gènere a altres àmbits de la societat. En 
aquest sentit, el Departament de Salut treballa per incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit de les drogode-
pendències a través de tres eixos: el formatiu, l'assistencial i el de la prevenció. 



Estrategias de intervención en el ámbito familiar. Guía para promover la implicación y la 
participación de la família en los programas preventivos. La família és un element clau en 
la prevenció de les drogodependències atès el seu important paper en el desenvolupament i 
la socialització dels fills. Tanmateix, l’escassa implicació i participació de pares i mares en les 
intervencions preventives centrades en la família és una realitat que limita les possibilitats de 
la prevenció en l’àmbit de les drogues. Aquesta guia, editada per la Diputació de Barcelona i 
elaborada en el marc de les activitats de la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodepe-
ndències d’aquell ens de l’administració local, es proposa aportar als professionals de la 
prevenció de les drogodependències elements pràctics per promoure la participació de 
pares i mares en accions preventives i formular recomanacions per una prevenció familiar 
eficaç. Dirigida pel professor Roberto Secades del Grup de Conductes Addictives de la 
Universitat d’Oviedo, la seva elaboració ha comptat amb la col·laboració de tècnics de 
prevenció d’ajuntaments i entitats i del Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona, que 
han analitzat els seus continguts en el marc d’una de les comissions de treball de la 
Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències de 2011. Alguns temes tractats a la guia 
són la funció preventiva de la família, els nous models familiars, les particularitats de la població immigrant en 
relació a la prevenció familiar o les estratègies per captar, motivar i incentivar la participació en els programes de prevenció 
familiar. El document, de 90 pàgines, disponible actualment només en castellà, es pot baixar en PDF des de l’enllaç 
http://www.diba.cat/es/web/benestar/spott/xarxa_drogues o bé sol·licitar un exemplar imprès, els ajuntaments interessats, 
a la Llibreria de la Diputació (llibreria@diba.cat). 

Nova convocatòria del Premi Europeu a la Prevenció en Drogues 2012. Convocat cada dos anys, des de 2004, pel Grup 
Pompidou del Consell d'Europa, s'hi poden presentar projectes innovadors, actualment operatius, adreçats a infants i joves i 
administrats pels propis joves. S'hi poden presentar sol·licituds fins al 30 de març de 2012. En la darrera edició dos projectes 
catalans van resultar premiats: "Energy Control" (guanyador) i "Max a escena" (menció d'honor). Més informació: 
www.coe.int/t/dg3/pompidou/Initiatives/PreventionPrize/default_en.asp

Aprovats 24 nous plans locals de drogodependències. Amb assessorament del Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona, l'any 2011 un 
total de 24 ens locals han elaborat i aprovat els seus respectius plans locals de drogodependències, concretament els ajuntaments de Begues, 
Castellbisbal, El Masnou, Esplugues de Llobregat, Manlleu, Montcada i Reixac, Palau Solità i Plegamans, Sabadell, Sant Pere de 
Ribes, Sitges, Terrassa, Vilassar de Dalt i Vilanova i la Geltrú, a més del Consell Comarcal de l'Anoia. Felicitats a tots ells!

European drug prevention quality standards: A manual for prevention professionals. (Criteris de qualitat en prevenció de 
drogues a Europa: un manual per a professionals de la prevenció). Manual adreçat a tots els professionals que intervenen directa o 
indirectament en la prevenció en l'àmbit de les drogues, que presenta l'evidència disponible actualment per a una bona prevenció; 
no tant per unificar una manera de fer a tota Europa com per assolir nivells de qualitat equivalents des de la diversitat de les 
intervencions. Es pot baixar (només en anglès) de: www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards

IV Informe de l'Observatori 2010 de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències. Document prospectiu que aporta 
informació de les intervencions i polítiques preventives dels municipis adherits a la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències 
de la Diputació de Barcelona. Elaborat pel Grup de Recerca en Psicologia de la Salut de la Universitat de Girona, es pot baixar de: 
http://www.diba.cat/web/benestar/spott/xarxa_drogues

Avançament de resultats de l'última enquesta estatal sobre ús de drogues en estudiants de 
secundària de 14 a 18 anys (ESTUDES 2010). Disponible al web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, un resum dels resultats a nivell estatal de l'enquesta ESTUDES 2010, Accés al resum a: 

http://www.msps.es/novedades/docs/PRESENTACION_ESTUDES_2010.pdf

Amb poques paraules

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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