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Butlletí d’informació sobre prevenció de drogodependències a Catalunya

En aquest número...
 

Editorial 

El tabac al descobert – per promoure actituds contràries al tabac en 
adolescents d'onze a catorze anys (exposició).
I tu, què sents? (L'univers dels sentiments) – per fer prevenció amb joves de 
quinze a divuit anys treballant al voltant de les emocions (CD Rom amb 
diversos materials).
Targetes de visita "nocturnes" – per informar i sensibilitzar sobre l'alcohol, 
el cànnabis, la cocaïna i les "pantalles" en entorns d'oci (targetes)

Navegant

Secció doble en aquest número, que presenta, d'una banda, el programa 
Què a-prens?, de prevenció de riscos relacionats amb el consum de 
drogues a l'Anoia, impulsat conjuntament per l'Ajuntament d'Igualada i el 
Consell Comarcal de l'Anoia, i d'altra banda, el servei d'assessorament 
familiar d'alcohol i drogues (SAFAD) de l'Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia.

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

El calaix
Comentaris a propòsit del Primer concurs universitari de videoclips sobre 
drogues, del programa "Tu Punto" de l'associació PDS, organitzat el curs 
2011-2012 i dotat amb 3.500 euros de premis.

Presentació dels continguts més rellevants d'aquest número.   

Cop d'ull a la recerca 
Comentari d'un estudi multicèntric fet amb dades de set països europeus, 
sobre la relació entre l'efectivitat dels programes escolars de prevenció en 
l'àmbit de les drogues i el context socioeconòmic del lloc on s'apliquen.

Materials 

.

En pràctica 
Presentació de les característiques del Pla Salut, Escola i Comunitat, un pla 
de treball transversal entre tots els agents implicats en la salut de la infància 
i l'adolescència, que integra les diferents actuacions i programes de 
promoció de la salut que es realitzen des dels diferents àmbits (salut, 
ensenyament, món local, etc.).  

Presentació d'una biblioteca virtual de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya de materials –tant històrics com actuals– per intervenir en l'àmbit 
de les drogodependències, editats a Catalunya.  

Finestra oberta 
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La mostra va estar formada per 5.541 estudiants (50,9% nois i 
49,1% noies) amb una edat mitja de 13,2 anys. En la línia base hi 
havia diferències d'edat i gènere en funció del nivell social de les 
escoles. Així, a les de nivell social baix hi havia més nois i una 
edat mitja més alta. També hi havia més episodis recents de 
borratxeres, més intenció d'emborratxar-se i més problemes 
relacionats amb el consum d'alcohol; si bé a les de nivell social 
alt hi havia més bevedors i més estudiants que tenien intenció de 
beure. 

Els resultats de l'estudi indiquen que la participació en el 
programa es va associar amb una incidència significativament 
menor d'episodis d'embriaguesa i de la intenció d'emborratxar-
se, en comparació amb el grup control, en les escoles de nivell 
socioeconòmic baix. Els mateixos estudiants també van infor-
mar d'una reducció del nombre de problemes de comportament 
relacionats amb la beguda, tot i que per a aquesta variable la 
significació estadística va ser marginal. Pel que fa a la 
freqüència de consum d'alcohol, també va ser consistentment 
més baixa entre els estudiants d'escoles de contextos 
socialment desafavorits, si bé les diferències aquí no van assolir 
significació estadística. 

En síntesi, un estudi fet entre estudiants europeus aporta indicis 
rellevants de què l'eficàcia dels programes escolars pot variar en 
funció de l'entorn socioeconòmic, indicant en general, un major 
impacte preventiu en escoles ubicades en contextos 
desfavorits. Els autors apunten possibles explicacions a aquests 
resultats, alhora que conclouen que l'aplicació de programes 
universals eficaços en els grups socials més desafavorits pot 
contribuir a reduir les desigualtats socioeconòmiques en la salut; 
una prioritat de les polítiques de salut pública a Europa.

Influeix l'entorn socioeconòmic en l'efectivitat de la prevenció escolar?

Aquest nou butlletí s'inicia amb el comentari d'un estudi europeu que mira de respondre a la pregunta de si influeix o no 

l'entorn socioeconòmic en l'efectivitat dels programes preventius, i que aporta resultats interessants per a les polítiques de 

salut pública. També inclou informació sobre tres nous materials per treballar en diferents àmbits i amb diferents perfils de 

població; una interessant presentació del Pla Salut, Escola i Comunitat, un nou pla transversal i interdepartamental que 

parteix de l'experiència prèvia amb el Programa Salut i Escola; una "Finestra" oberta de bat a bat cap a l'Anoia per informar 

sobre dos programes que es duen a terme en aquesta comarca; informació sobre una biblioteca virtual de materials 

històrics i actuals sobre drogues editats a Catalunya; i altres informacions que esperem que trobeu interessants.  

Estudis previs havien mostrat que la participació en aquest 
programa s'associa amb un menor nombre de borratxeres i 
d'altres problemes relacionats amb el consum d'alcohol, més 
d'un any després de l'aplicació, malgrat no haver-hi canvis en el 
nivell mig de consum d'alcohol. Atès que l'estatus socioeconò-
mic de l'entorn on es viu guarda relació amb els resultats esco-
lars i amb les conductes relacionades amb la salut dels adoles-
cents, es va hipotetitzar que l'impacte preventiu del programa 
seria diferent en entorns amb nivells socioeconòmics diferents.

L'estudi d'avaluació del programa esmentat –que va aportar les 
dades per a aquest treball– es va fer en set països europeus 
emprant un disseny experimental en què es va controlar 
l'estatus socioeconòmic dels centres escolars en base a dife-
rents criteris, classificant-los com a alt, mig o baix, i assignant-
los després de manera aleatòria, bé al grup experimental (apli-
cació d'Unplugged –12 sessions amb components d'habilitats 
socials i de vida, d'educació normativa i informatius–), o bé al 
grup control (aplicació del programa habitual del centre, en cas 
que n'hi hagués). 

En l'estudi es va recollir informació dels participants dels grups 
control i experimental, abans d'aplicar el programa (línia base) i 
18 mesos després (seguiment) sobre: freqüència actual del 
consum d'alcohol, prevalença de borratxeres els darrers 30 dies, 
intenció de beure alcohol i d'emborratxar-se en els propers 12 
mesos i problemes relacionats amb el consum d'alcohol en el 
mateix període. La recollida de dades es va fer amb un 
qüestionari anònim autoadministrat a classe sense la presència 
dels professors. El qüestionari incloïa un codi confidencial per 
poder comparar les respostes individuals en la línia base i el 
seguiment. 

Editorial

Cop d’ull a la recerca

(...) l'eficàcia dels programes escolars de 

prevenció pot variar en funció de l'entorn 

socioeconòmic, indicant en general, 

un major impacte preventiu en escoles 

ubicades en contextos desfavorits.

ot i que se sap que l'entorn social pot influir sobre les conductes relacionades amb el consum d'alcohol entre els joves, s'ha 
estudiat poc la relació entre l'efectivitat dels programes escolars de prevenció i el context socioeconòmic del lloc on s'apliquen T

els programes. Això és, justament, el que han fet recentment uns investigadors italians (Caria et al, 2011) amb les dades de 
l'avaluació d'Unplugged (http://www.eudap.net), un programa europeu de prevenció escolar. 

Per seguir llegint: Caria et al.: “The influence of socioeconomic 
environment on the effectiveness of alcohol prevention among 
European students: a cluster randomized controlled trial”. BMC Public 
Health 2009, 11:312.

Accessible a: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/312



Materials

Material elaborat en el marc del programa de prevenció en drogues de 
la Mancomunitat de la Vall del Tenes amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, consistent en quatre targetes amb continguts informatius i 
de sensibilització sobre l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna (substàncies 
molt associades al "món de la nit"), a més de les "pantalles" (xarxes 
socials, mòbils, videojocs...), un tema amb una presència creixent en 
intervencions preventives sobre drogues. Pensades per a ser 
distribuïdes entre els adolescents i joves, en espais d'oci nocturn i 
Festes Majors, s'han editat en un format petit que permet poder 
guardar-les a la butxaca. A l'anvers de cada una hi ha el nom de la 
substància i quatre maneres informals d'anomenar-la, mentre que el 
revers conté informació molt sintètica sobre el tipus de substància de 
què es tracta (en funció de l'acció sobre el sistema nerviós central), els 
efectes, riscos, pautes per reduir-los, i una frase convidant a la reflexió 
que es repeteix a cada targeta canviant el nom de la substància a la 
qual fa referència. Destaca l'ús d'un llenguatge molt col·loquial i proper 
als joves, i el seu acurat disseny gràfic. 
Més informació: Mancomunitat de la Vall del Tenes. PPD.  info@ppd.cat

Exposició de la Diputació de Barcelona orientada a generar en els adolescents d'onze a 
catorze anys, actituds contràries al tabac per evitar (o si més no retardar) el seu consum. 
Dissenyada per ser emprada en l'àmbit educatiu, al primer cicle de l'ESO, busca estimular la 
rebel·lia dels adolescents, focalitzant-la cap a les pràctiques poc ètiques de la indústria de 
tabac per animar-los a fumar. Inclou 10 plafons informatius de 200 x 100 cm, un roller de 
presentació i un mòdul amb ordinador i pantalla tàctil, que permet fer un joc interactiu de 
preguntes i respostes. Fer-ne ús requereix disposar d'un espai de 25 m lineals (mínim) amb 
connexió elèctrica. També inclou un guia de dinamització, un punt de llibre i una web 
(http://eltabacaldescobert.diba.cat), que dóna accés a tots els materials, inclosa una guia 
educativa, propostes per fer tallers, enllaços, etc. La Diputació de Barcelona ofereix un servei 
de dinamització de l'exposició (visites guiades per a grups de joves) als municipis de menys 
de 15.000 habitants, i als més grans, sessions formatives per poder fer les visites guiades.

Més informació: Diputació de Barcelona. Servei de Salut Pública.  ssp.promosalut@diba.cat

L'UNIVERS DELS SENTIMENTS

Versió adaptada per la Subdirecció 
General de Drogodependències de 
l'Agència de Salut Pública de Catalu-
nya, d'un programa elaborat inicial-
ment per la FAD, per prevenir els pro-
blemes relacionats amb el consum de 
drogues treballant al voltant de les 
emocions, i que constitueix una mena 
de segona part o continuació del pro-
grama "I tu, què en penses?". Dirigit 
als professionals de l'educació (forma 
i informal) que estan en contacte amb 
joves de 15 a 18 anys aproximada-
ment, està editat en format digital, en 
un CD que conté tot el material didàc-
tic necessari per aplicar el programa: 
guia d'aplicació, quaderns de treball, 
etc. El programa treballa quatre àm-
bits emocionals: l'amor i el desamor, 
l'avorriment i la diversió, el "bon rotllo" 
i el "mal rotllo", i la violència i el res-
pecte, partint d'una sèrie d'elements 
(textos, imatges, cançons, pel·lícu-
les, etc.) que serveixen d'estímul per 
analitzar i reflexionar sobre les emo-
cions (els seus matisos, components, 
circumstàncies, possibilitats de 
maneig...), sense posar en joc les 
pròpies ni les dels joves i, per tant, 
sense comprometre la seguretat 
emocional de qui hi participa.

Més informació: 
Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Subdirecció General de Drogodependències. 
Tel:. 935 513 900

El tabac al descobert 

Targetes de visita "nocturnes”

I tu, què sents?



El Pla Salut, Escola i Comunitat (PSEC) és un pla 
transversal interdepartamental promogut per l'Agència 
de Salut Pública de Catalunya a través del Programa de 
Salut Maternoinfantil i el Departament d'Ensenyament en 
conjunció amb els ens locals. El PSEC té com a punt de 
partida l'experiència acumulada i els resultats obtinguts 
amb el Programa Salut i Escola (SiE) iniciat el curs 2004-
2005 i desplegat, de forma inicial, a 3r i 4t d'ESO i pos-
teriorment, de forma progressiva, a la resta de cursos 
d'ESO i Batxillerat. Els seus principals objectius són: 
millorar la salut d'infants i joves mitjançant la realització 
d'accions que afavoreixin l'adopció de conductes positi-
ves vers la salut individual i col·lectiva i la generalització 
d'hàbits saludables; detectar precoçment problemes de 
salut a fi d'intervenir el més aviat possible; proposar un 
marc comú de referència per a la coordinació de les 
accions d'educació i promoció de la salut als diferents 
àmbits implicats en el territori; implicar entitats i institu-
cions en projectes de prevenció i promoció de la salut; i 
arribar al conjunt de la població infantil i juvenil a partir de 
la millora del treball en xarxa entre els serveis i recursos 
de cada territori.

El PSEC és un pla de treball transversal entre tots els 
agents implicats en la salut de la infància i l'adolescència, 
en el qual s'integren les diferents actuacions i programes 
de promoció de la salut que es realitzen des dels 
diferents àmbits (salut, ensenyament, món local, etc.). El 
Programa Salut i Escola (SiE), amb la seva consulta 
oberta, queda integrat en aquest Pla, de la mateixa 
manera que d'altres estratègies territorials de promoció 
de la salut. El marc comú de referència recull les com-
petències bàsiques en l'àmbit de la salut, que cal adquirir 
en les diferents etapes educatives (infantil, primària i 
secundària), segons els quatre eixos següents: benestar 
emocional, hàbits saludables, afectivitat i socialització, i 
seguretat i riscos. Tot i presentar els continguts en quatre 

El Pla Salut, Escola i Comunitat

En pràctica 

Mar Maresma i Mireia Jané. 
Pel grup de treball del PSEC. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Més informació: http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/psec

eixos, aquests, no s'han de considerar compartiments 
estancs sinó que tots ells tenen estretes interrelacions, 
coincidències i interdependències. Pel que fa al consum 
de drogues, inclòs el tabac i l'alcohol, és un dels pro-
blemes de salut que ja es va prioritzar des d'un inici en el 
Programa SiE i que s'ha incorporat en el currículum 
escolar com una de les prioritats en salut, fent especial 
èmfasi en els eixos de seguretat i riscos i afectivitat i 
socialització, segons quina sigui l'etapa educativa 
(infantil, primària o secundària).

La gestió funcional del PSEC, propera als usuaris, 
parteix del territori per tal d'aconseguir una àmplia cober-
tura poblacional i tenir en compte, el màxim possible, les 
necessitats locals. Aquest pla pretén facilitar el treball 
transversal dels agents implicats des dels diferents 
àmbits del territori, així com facilitar les metodologies 
més efectives i els recursos més adients. Disposarà d'un 
complet inventari d'activitats i programes de promoció de 
la salut en l'àmbit territorial i establirà uns criteris de 
prioritat que donaran suport a la planificació. El seu des-
plegament al territori s'està duent a terme, d'una manera 
progressiva i en fase preliminar, amb la implicació dels 
diferents agents que treballen en la promoció de la salut, i 
ja es troba actiu en 15 sectors de les diferents regions 
sanitàries de Catalunya. 

Navegant

Hemeroteca Drogues

S’han identificat al currículum escolar els continguts lligats a les prioritats en salut

Infantil
Primària
Secundfària

4 Eixos

Benestar emocional
Hàbits saludables
Afectivitat i socialització
Seguretat i riscos

Salut / Ensenyament
Món local
Joventut
Interior
Esports, ...

Gestió a nivell
Sector / Comarca.

PSEC

Marc comú 
de referència

Implicar els 
diferents àmbits

Gestió
territorialitzada

Ampliar 
edats

Biblioteca virtual de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de 

materials editats a Catalunya per intervenir en l'àmbit de les 

drogodependències. Gestionada per l'associació EdPAC, constitueix 

un reconeixement a la feina realitzada al llarg d'anys per part de les 

administracions públiques i les ONG del sector per crear eines per 

reduir els problemes relacionats amb l'ús de drogues. 

Integrada dins del Canal Drogues de la Generalitat de Catalunya, 

permet l'accés i la descàrrega d'un ampli recull de materials de tota 

mena (documents, guies, manuals, etc.), tant històrics com actuals, informatius i de sensibilització, didàctics i de 

formació permanent. Permet consultar la totalitat d'entrades de la seva base de dades, fer cerques combinades en 

funció de diferents criteris (per tipus d'abordatge, droga, població destinatària), proposar la inclusió de nous 

materials i fer comandes de materials; limitat però, aquest darrer servei, als materials de l'Agència de Salut Pública de 

Catalunya o als fets o gestionats amb la seva col·laboració. 

Adreça del web: http://hemerotecadrogues.cat/



Programa de prevenció de riscos relacionats amb el 
consum de drogues impulsat conjuntament per 
l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia 
amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de 
Barcelona. Resultat de la voluntat d'aquests ens locals 
d'endegar un treball en xarxa sobre aquest tema a la 
comarca, s'emmarca en els seus respectius plans 
territorials d'actuació en matèria de drogues, i contempla 
cinc àmbits d'actuació: educatiu, comunitari, del lleure i l'oci, de les 
famílies i de coordinació interprofessional.  

En relació a l'àmbit educatiu dóna suport al professorat per fer front a 
situacions de consum (protocol d'actuació davant consums de drogues 
als centres educatius) i ofereix assessorament i materials per treballar 
el tema amb els alumnes. També ofereix xerrades i tallers de prevenció 
per als alumnes d'educació secundària, PQPI, UEC i residents dels 
CRAE. A més, es preveu ampliar l'oferta d'activitats en aquest àmbit 
amb xerrades per a les AMPA.

En l'àmbit comunitari s'inclouen activitats d'assessorament i de 
formació dels agents socials per a l'abordatge del consum de drogues 
amb els usuaris d'equipaments de joventut, de serveis socials o de 
l'EAIA, entre altres; així com la distribució de material preventiu als 
espais públics del territori (centres cívics, biblioteca, etc.).

Pel que fa a l'àmbit del lleure i de l'oci s'està treballant per implantar al 
territori el programa "Nits de Qualitat" per desenvolupar accions 
d'informació i sensibilització entre els professionals del sector de l'oci 
nocturn i per impulsar taules de participació i coordinació per disminuir 
els riscos associats al consum de drogues en espais d'oci. Alhora, 
s'ofereix formació al personal dels pubs i les discoteques, així com als 

El SAFAD va néixer a finals de 2009 dins del Pla de Drogues de Sant Sadurní d'Anoia (CTRL+D), per respondre a la dificultat 
detectada entre la població del municipi per accedir a recursos d'informació, assessorament o tractament en matèria de 
drogues; per motius, tant de distància física –el CAS de referència es troba en un altre municipi– com d'estigmatització social i 
d'orientació d'aquesta mena de centres, més orientats al tractament que a l'assessorament dels familiars.

El SAFAD s'adreça a tota persona, jove o no (pares, parelles, amics, professionals...), que tingui dubtes 
relacionats amb les drogues i vulgui informació o assessorament sobre el tema. Compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i del CAS de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i està ubicat al CAP del municipi –un 
espai accessible i normalitzat– on presta atenció una tarda (dues hores) cada quinze. Té com a objectius: 
oferir atenció personalitzada davant dubtes i problemes relacionats amb el consum de drogues; orientar, 
assessorar i derivar –quan pertoqui– a serveis especialitzats; ajudar a reduir riscos associats amb l'ús de 
drogues; oferir una alternativa a la sanció a menors per ús i tinença de drogues (gestiona el programa 
psicoeducatiu i fa el seguiment i la valoració dels menors i de les famílies); i assessorar sobre el tema a altres 
professionals. En definitiva, esdevenir el recurs referent sobre drogues a Sant Sadurní.

Els dos primers anys de funcionament el servei ha atès 131 visites relatives a 31 casos diferents: 46 l'any 
2010 i 85 l'any 2011, indicant una tendència clarament creixent d'utilització del servei. També ha augmentat 
molt (d'un 42% el 2010 a un 88% el 2011) el nivell d'ocupació (ratio entre visites ofertades i demanades). El 
perfil majoritari d'usuari del servei ha estat el pare i/o la mare de consumidors (78% dels casos), seguit de la 
parella (11%). L'edat mitjana de les persones que han motivat la consulta ha estat de 24 anys, amb una franja 
d'edat majoritàra de 14 a 18 anys, però també han motivat consultes persones més grans de 65 anys i de 
menys de 14. Les drogues que han generat més consultes són el cànnabis (61%), la cocaïna (17%) i 
l'alcohol (11%). La major part dels casos atesos (28%) han estat derivats per la policia (amb motiu del 
programa de mesures alternatives). Els serveis socials i els instituts del municipi han aportat un 22% dels 
casos cadascun, ocupant el CAP el següent lloc com a font de derivació cap al servei. 

En síntesi: una evolució molt positiva en els dos primers anys de funcionament d'aquest servei, que ha millorat l'accessibilitat a 
l'atenció de les persones amb problemes de consum de drogues i ha esdevingut un referent per al municipi en matèria de drogues. 

Programa Què a-prens?

Servei d'assessorament familiar d'alcohol i drogues de Sant Sadurní d'Anoia (SAFAD)

Finestra 

 

oberta

Més informació: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Servei de Salut.  salut@santsadurni.cat 

professionals i voluntaris de les entitats i associacions 
juvenils de la comarca.  

Un dels principals eixos del programa és un Servei 
d'informació i orientació per a joves i famílies. Aquest 
servei ofereix als adolescents i joves que prenen 
drogues, en funció de la seva situació i desitjos, 
informació i orientació per abandonar-ne el consum o 
per fer-ne un ús més responsable i amb menys riscs. 

Alhora, ofereix informació a les famílies sobre els efectes i els riscos de 
les drogues, facilita pautes per treballar situacions de consum des del 
nucli familiar, i ajuda a identificar i treballar dinàmiques familiars que 
poden influir en el consum de drogues dels fills. 

Pel que fa a la coordinació interprofessional, es planteja establir un 
marc de col·laboració conjunta amb diferents departaments i serveis 
de l'Ajuntament d'Igualada i del Consell Comarcal de l'Anoia que també 
tenen a veure amb el tema, així com amb la Xarxa Local de prevenció 
de les drogodependències de la Diputació de Barcelona, i amb la Xarxa 
Perifèrics d'ens locals i entitats que treballen en prevenció en l'àmbit de 
les drogues.

En el marc de Què a-prens? també s'ha creat l'Observatori sobre 
drogues de l'Anoia, un espai d'anàlisi i reflexió sobre la realitat local del 
consum de drogues, on hi són representats tots els recursos de la 
comarca que d'una manera o altra tenen a veure amb el tema. A més, 
es preveu endegar properament noves actuacions, com ara un 
programa de mesures alternatives a la sanció administrativa per 
consum de drogues en espais públics o accions de formació d'agents 
preventius en l'àmbit esportiu i del lleure, entre altres.

Prevenció de riscos davant del consum de drogues a l'Anoia

Més informació: Ajuntament d'Igualada i Consell Comarcal de l'Anoia.  info@queaprens.org



Primer concurs universitari de videoclips sobre drogues.

Els vídeos premiats es poden veure a: http://tupunto.org/?page_id=1322

 "Tu Punto" és un programa de 

l'associació PDS adreçat a estudiants universitaris per facilitar informació sobre els riscos de 

consumir drogues (legals i il·legals) i suggerir estratègies d'autocontrol i limitació de riscos en cas de 

consumir-ne. Finançat pel Plan Nacional sobre Drogas, compta també amb la col·laboració de 

l'Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Junta de Castilla y León i de les associacions AESED 

i Alborada. Actualment 19 universitats d'arreu de l'Estat –entre les quals les de Barcelona, Girona i 

Lleida– estan adherides a aquest programa que inclou una pàgina web, diferents materials de 

sensibilització i un servei de consulta en línia, i que el curs 2011-2012 ha organitzat un Concurs 

universitari de Videoclips sobre Drogues (3.500 euros en premis), amb el  doble objectiu d'afavorir 

processos de reflexió crítica sobre els riscos de consumir drogues i la difusió de missatges 

preventius entre iguals. S'hi han presentat 54 vídeos (d'una durada màxima de 2 minuts), que ha 

valorat un jurat format per representants de l'organització, de l'entitat finançadora, de la comunitat 

universitària i dels mitjans de comunicació, en base a criteris d'originalitat, qualitat tècnica i artística i adequació i idoneïtat del missatge. 

Quatre dels premiats –entre els quals els dos primers– han estat estudiants d'universitats catalanes: de l'Escola Politècnica de Mataró, la 

Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'ha premiat a estudiants de la Universidad Complutense de 

Madrid (tercer premi) i de la Universitat d'Alacant. 

Nova edició digital de "I tu, què en penses?". La Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut 
Pública de Catalunya ha editat en suport digital el programa "I tu, què en penses?" un cop exhaurida l'edició impresa. 
Aquest programa ofereix als educadors dels àmbits escolar o del lleure, propostes per treballar amb joves de 15 a 18 
anys sobre temes com ara el temps lliure, la publicitat, la moda o la vida en grup, entre altres, i la seva possible relació 
amb l'ús de drogues. 

Properament: Jornades Nacionals de Socidrogalcohol. La Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el 
Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol), entitat amb seu social a Barcelona, celebrarà a Múrcia del 18 al 20 
d'abril de 2013 les seves XL Jornades Nacionals. La inscripció amb quota reduïda i el termini per proposar comunicacions 
acaba el 17 de febrer. En vàries de les taules d'aquestes Jornades, finançades pel Plan Nacional sobre Drogas, s'hi tractaran 
continguts relacionats amb la prevenció. 

25 anys de la Unitat de Conductes Addictives de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Amb aquest motiu el cicle de conferències 
divulgatives habitual d'aquest hospital "La Medicina al teu abast" està dedicat enguany a les addiccions. D'aquesta manera, al llarg de 
sis dijous, des del 18/10/2012 fins el 18/4/2013, diferents professionals de la Unitat abordaran aspectes relacionats amb els 
mecanismes de les addiccions i el seu tractament. L'entrada és lliure i gratuïta. Lloc de celebració: Sales polivalents de la 2a planta del 
Bloc A del centre hospitalari, al carrer Sant Quintí, 89 de Barcelona. 

Informe 2011 d'anàlisi de substàncies d'Energy Control. El programa Energy Control de l'Associació Benestar 
i Desenvolupament ha publicat els resultats del seu Servei d'Anàlisi corresponents a l'any 2011 a Catalunya, en 
què es van analitzar 1.290 mostres de substàncies psicoactives i en el que com a novetat s'han analitzat per 
primera vegada mostres de cànnabis. 

Se'n poden demanar exemplars a través del telèfon 935 513 900.

Més informació i inscripció en línia a: http://www.socidrogalcohol2013.org

Més informació: comunicacio@santpau.cat

Accessible a: http://energycontrol.org/files/analisis/Informe_analisis_cat_2011.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.dro@pdsweb.org
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