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1. Antecedents

L’any 2008, arran d’haver-se observat un augment del consum de substàncies com l’alcohol, el tabac i el
cànnabis a Canyelles, Cubelles i Olivella, les regidories de joventut i salut van assumir el compromís
polític i tècnic d’actuar i donar resposta de manera coordinada i planificada davant d’aquesta realitat.
Amb l’impuls del Consell Comarcal del Garraf i dels ajuntaments dels tres municipis de menys de 20.00
habitants, es va decidir crear el Pla de Prevenció de Drogodependències, amb el suport de la Unitat
d’assessorament i Prevenció de la Diputació de Barcelona.
Per la redacció i definició de les accions es va crear una comissió política amb la implicació dels càrrecs
electes locals i una comissió tècnica amb la participació de professionals dels àmbits de joventut,
educació, salut, serveis socials, governació i esports i d’agents dels mossos d’esquadra i la policia
municipal.
A finals de novembre del 2008, el Consell Comarcal del Garraf i els tres ajuntaments van signar un
conveni de col·laboració mitjançant el qual l’ens comarcal va contractar un tècnic de prevenció en
drogodependències, encarregat de l’elaboració i aplicació del Pla, en estreta col·laboració amb les entitats
i els professionals a nivell local.
Enguany el Pla de Prevenció de Drogodependències de Canyelles, Cubelles i Olivella, anomenat TRACA,
arriba als 4 anys de funcionament i compta amb el suport econòmic dels Consell Comarcal del Garraf,
dels tres ajuntaments pariticipants, de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de
la Diputació de Barcelona.
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2. Objectius

Els principals objectius general del Pla de Prevenció de Drogodependències de Canyelles, Cubelles i
Olvella - “TRACA” són:
-

Prevenir i reduir el consum de drogues als tres municipis, promovent estils de vida saludables en
joves d’entre 14 i 30 anys, majoritàriament.
Crear una metodologia comuna a aplicar als tres municipis, adaptant les accions a cada realitat
municipal.

Objectius Específics
-

Fomentar una cultura d’oci no associada al consum de drogues.
Reduir els riscos associats al consum de drogues en col·lectius de persones consumidores.
Definir i consensuar protocols de detecció i actuació per a diferents àmbits d’intervenció que
permetin optimitzar els recursos existents.
Detectar els casos amb consums habituals, tant d’adults com de menors, per tal d’acompanyarlos als serveis especialitzats de tractament.
Cercar complicitat amb mitjans de comunicació per poder informar i sensibilitzar a la població.
Vetllar perquè es compleixi la normativa de venda d’alcohol i tabac en establiments, superfícies
comercials i espais d’oci dels tres municipis.
Treballar amb les famílies la importància de l’educació dels fills com a eina preventiva.
Coordinar-se amb els cossos de seguretat per tal de minimitzar la venda i el consum de drogues
a la via pública.
Donar informació objectiva a la població de les normatives existents per tinença i consum de
drogues al carrer.
Donar informació objectiva a la població de les normatives sobre alcohol i conducció.
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3.

Accions

Disseny i aplicació de diversos protocols d’actuació
Protocol de detecció i intervenció en el consum de drogues:
L’objectiu general d’aquest protocol és l’elaboració d’un document, de forma conjunta amb els diferents
agents socials del territori, per tal de donar una resposta consensuada davant el consum de drogues,
amb una metodologia i un circuit comú per aplicar als municipis. La coordinació entre els diferents
recursos municipals per dur a terme una intervenció global en aquells casos detectats pels diferents
agents de la xarxa contribueix a disminuir els riscos i els danys associats al consum de drogues dels
menors d’edat.
Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa a menors d’edat per consum i/o
tinença de drogues en llocs públics.
Des de novembre del 2011, Canyelles, Cubelles i Olivella apliquen el Protocol de mesures educatives
alternatives a la sanció administrativa a menors d’edat per consum i/o tinença de drogues en llocs
públics. Aquest protocol preveu un procés educatiu de seguiment als joves i el seu entorn familiar, com
alternativa a la sanció econòmica estipulada en 300,56€ mínim per aquests casos, segons la llei orgànica
1/92 de 21 de febrer. A través de les mesures educatives es vol abordar el consum de drogues no
només des d’un punt de vista legal, sinó des d’una perspectiva de salut pública, facilitant una exploració
del consum del menor i oferint un espai de suport i assessorament sobre els riscos associats al consum
de drogues.
Segons el conveni que els tres municipis han signat amb els Mossos d’Esquadra, quan un menor, major
de 14 i menor de 18 anys, sigui denunciat per consum i/o tinença de drogues en espais públics, els
cossos de seguretat donaran a conèixer aquest protocol als menors i a les seves famílies. Si en el
transcurs de dues setmanes, la família s’acull al programa de mesures educatives, la sanció
administrativa quedarà suspesa temporalment. El menor i els seus pares hauran de participar en una
sèrie d'activitats com a xerrades de prevenció i trobades de grup. Si el seguiment del procés per part del
menor i la seva família és positiu, se’ls retirarà definitivament la sanció administrativa.
En l’elaboració i implementació d’aquest protocol ha participat el Servei Comarcal de Joventut, les
regidories de joventut i els equips d’educació social dels tres municipis, agents dels Mossos d’Esquadra de
Vilanova i la Geltrú i Sitges, agents de la Policia Local de Cubelles i vigilants municipals de Canyelles i
Olivella.
Protocol d’acompanyament a altres recursos de la xarxa:
Aquest protocol es va crear per facilitar el contacte entre les persones que treballen a les tardes en
relació directa amb els joves. L’objectiu és complementar la seva tasca i donar-los suport, en cas de
necessitat.
Entre el 2009 i el 2012 s’han atès 47 casos, 8 a través de telèfon o correu electrònic, 28 a través del
protocol d’intervenció i 10 mitjançant el protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa.
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Programació d’activitats complementàries a les activitats dels espais joves i
altres esdeveniments locals.
Xerrades

El Pla de Prevenció de Drogodependències “TRACA” inclou una sèrie de xerrades adreçades a joves o a
les seves famílies sobre temes diversos com: Tabac, alcohol, cànnabis, drogues en general, factors de
risc o protecció, consum crític també de drogues, “anem de festa, com anem?”, “narcotràfic: saps d’on bé
allò que consumeixes?”, “Pares, parlem de drogues?” o “Pares, sabeu com consumeixen el temps lliure
els vostres fills?”. A cada xerrada s'intenta respondre a les demandes fetes prèviament per part dels
professionals dels equipaments juvenils, les AMPAs o els mateixos joves. No es tracta d'un format
estàndard, sinó que cada activitat s’adapta al públic assistent.
Entre el 2009 i el 2012 s’han fet 74 xerrades, que han comptat amb l’assistència de 2060 persones.

Activitats Preventives
En el marc del “Traca” s’organitzen tallers de skate, grafitti, cuina, circ, música, esport, etc. L’objectiu
d’aquestes activitats es entrar en contacte amb joves en el propi territori, als seus llocs de trobada, en la
seva pròpia cultura de diversió, per identificar necessitats i motivar la seva participació en les propostes
de prevenció.
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Copa Traca de fútbol, taller de bicis, skate i grafitti

Vela Salut

La Vela de Salut, és un punt mòbil on s’ofereixen sucs i fruita com a alternatives al alcohol i es dóna
informació sobre diversos temes de salut, incloent les drogues.
Aquesta vela s’instal·la en espais d’oci nocturn, conjugant tres factors: Nit, joves i música.
Les persones referents de joventut dels municipis participen en el muntatge d’aquesta Vela amb un doble
objectiu: Aconseguir que el TRACA i el Punt Jove siguin lloc de referència dels i pels joves.
1eres Jornades TRACA
Al desembre del 2011 es van celebrar les 1eres Jornades TRACA que van aplegar unes 50 persones,
entre les quals hi havia educadors/es socials i personal dels Mossos d'esquadra i de la Policia Local, així
com professionals d'altres comarques que treballen amb projectes molt semblants. L’objectiu de les
Jornades era crear un espai de debat entre diferents professionals per a parlar sobre prevenció i consum
de drogues dels joves (sobretot experimental i ocasional).
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La Jornada també buscava posar a l'abast de tothom tots els materials elaborats durant els primers tres
anys de funcionament del Pla de Prevenció de Drogodependències: Protocols, materials educatius, etc.

Balanç activitats 2009-2012
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Elaboració de materials propis destinats a joves i famílies.
Aquests materials es distribueix acompanyat d’alguna activitat com xerrades o tallers.
“Si viatges...”
Material sobre reducció de riscos associats al consum de drogues, per a joves de 15-18 anys i les seves
família

“Amb qui viatges”
Material sobre factors de protecció-risc per a joves de 12-15 anys i les seves famílies.
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“Anem junts”
Material per a mares i pares: Propostes educatives envers l’inici del consum de drogues.

Enganxines prevenció de dependències i riscos juvenils:
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Reconeixement del TRACA en diversos àmbits acadèmics
L’experiència i el bagatge del TRACA han estat reconeguts en diversos àmbits acadèmics, el tècnic de
prevenció de drogodependències del Garraf ha estat convidat a participar com a expert en equips de
treball, com a professor en cursos monogràfics i com a ponent en jornades d’altres territoris.
2009
-

Participació com a expert de la taula tècnica per a l’edició de la guia per a elaborar protocols de
detecció i intervenció en el consum de drogues. Diputació de Barcelona.
Monogràfic “Traca”. Una proposta preventiva envers el consum de drogues. Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

2010
-

Participació a la Xarxa d’Infància de Cubelles.
Participació com a expert en l’edició de la guia per a elaborar projectes de mesures alternatives
per consum i tinença de drogues. Subdirecció General de Drogodependències. Generalitat de
Catalunya.

2011
-

Participació setmanal com a docent en el Projecte Onada. Institut de Cubelles.
Docent dins el curs Repensem les drogues. Ajuntament de Terrassa.
Ponències a segon i tercer curs d’Infermeria. Universitat de Terrassa.
Ponent dins les IV jornades “Cocaonline”. Fundació Ingenus. Subdirecció General de
Drogodependències. Generalitat de Catalunya.

2012
-

Ponent dins el seminari sobre drogues a estudiants de Psicologia. Universitat de Vic.
Ponent dins les IV Jornades sobre Salut Drac. Osona.
Monogràfic “Prevenció en el consum de drogues”. Ajuntament de Cubelles.
Ponent a alumnes de 4rt del Grau en Educació Social. Universitat de Vic.
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Valoració tècnica
Les expectatives del projecte s’ha complert plenament, ja que durant el quart any s’han consolidat les
aplicacions dels protocols que s’havien estat elaborant durant la primera fase del pla. El nombre de
participants a tallers i assistents als diferents actes es considera satisfactori. Seguint les orientacions de
millora de la darrera avaluació, s’ha augmentat la presència del tècnic preventòleg al territori.
Els tallers i la presència del preventòleg han tingut molt bona acceptació, ja que responen a demandes
específiques de tècnics que treballen amb joves o directament dels joves. A més, permeten contactar
amb joves d’entre 15 i 18 anys, evitar el consum durant un període de temps i introduir conceptes de
prevenció de riscos, creant espais saludables i creatius. De la interacció entre assistents als tallers i el
preventòleg sorgeixen iniciatives que donen continuïtat i diversitat a la programació.
En el context actual d’inestabilitat i precarietat laboral, disposar d’un professional que actua “in situ” als
equipaments juvenils, que ofereix una atenció personalitzada i que gestiona una xarxa de professionals
esdevé fonamental.
La continuïtat de la majoria de professionals que s’hi han relacionat des dels diversos àmbits (tècnic de
prevenció, de joventut, cossos de seguretat, serveis socials, ensenyament, ha facilitat l’aplicació del Pla
de Prevenció de Drogodependències. L’aplicació efectiva dels protocols ha enfortit el treball en xarxa i ha
visualitzat la presència del preventòleg al territori, tot agilitzant la resposta i facilitant la coordinació amb
els tècnics i dinamitzadors municipals.
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