I Pla Municipal de Drogues
Ajuntament Sant Antoni de Portmany

MEMÒRIA ANY 2012

MEMÒRIA ACTIVITATS 2012
PLA MUNICIPAL DE DROGUES SANT ANTONI DE PORTMANY

INTRODUCCIÓ
El I Pla Municipal sobre Drogues de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany és fruit
d'una llarg període de feina, encaminat a estudiar la realitat de la situació actual quant el
problema de les drogues al nostre municipi. Aquest anàlisis es realitza

des del

departament de Serveis Socials Comunitaris Bàsics en col·laboració amb altres
departaments de l'Ajuntament i entitats relacionades amb la problemàtica. A partir
d'aquest punt, s'estableixen una sèrie d'àrees d'intervenció que articulen tota la feina que
es desenvoluparà durant la duració del Pla. Aquestes àrees són:
1 - Prevenció comunitària.

5- Control de l'oferta.

2 - Prevenció laboral.

6- Reducció de danys.

3 - Prevenció escolar.

7- Integració sociolaboral.

4 - Prevenció familiar.

8- Formació i investigació.

Finalment, l'any 2012 va ser aprovat pel Ple de la Corporació el dia 7 de febrer. Durant
aquest any, el IPMD es posa en marxa i té com a missions fonamentals el donar-se a
conèixer entre la població i ordenar tota la tasca referent

que ja

s'estava fent

anteriorment dins d'una planificació que permetés un major aprofitament de cadascuna. El
resultat és l'engegada del Pla amb la priorització d'unes àrees concretes:
1 Prevenció comunitària.
3. Àrea de prevenció escolar.
4. Àrea de prevenció familiar.
5. Àrea de control de l'oferta.
6. Àrea de reducció de danys.
A continuació presentem les accions desenvolupades durant el primer any del IPMD.

ÁREA PREVENCIÓ COMUNITÀRIA

a) Celebració Diades.
Respon a l'objectiu 1 d'aquest àrea: Sensibilització, informació i formació en matèria de
drogodependències a tota la població.
Es tracta de donar visibilitat i importància a les diades internacionals relacionades amb les
drogodependències, com a eina de prevenció inespecífica i d'apropament a tota la
població
Es celebren les següents:
1- Dia mundial contra el tabac (31/05/2012).
Les activitats realitzades amb motiu d'aquest dia varen ser:
- Taula informativa a l’ Ajuntamente de Sant Antoni.
-Xerrada

i

projecció

de

documental

sobre

tabaquisme

a

càrrec

de

José

M.Carreras(infermer del Centre de Salut de Sant Antoni) a l’Auditóri del Centre Cultural
Cervantes.
- Taller gratuït de Tai-Txi impartit pel gimnàs Budoka a la platja de s’Arenal.

2- Dia mundial de lluita contra les drogues (26/6/2012).
Es van desenvolupar les següents activitats:
- Taula Informativa en el Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany.
- Presentació a càrrec de Narcòtics Anònims en sala habilitada en el Centre de Salut de
Sant Antoni de Portmany.
- Exhibició d'acrobàcies amb bicicletes bmx i patinets en el skate park de Can Coix.
-Xerrada “Els nostres fills davant el consum de drogues. Què podem fer?” a l'auditori de
l’Espai Jove, a càrrec del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (CEPCA).

3- Dia mundial contra l'alcohol (15/11/2012)
Es varen realitzar les següents activitats:
- Taula Informativa davant l'Ajuntament Vell, amb la col·laboració de Alcohòlics Anònims.

- Taller de cocktails sense alcohol al Punt Jove
En total, les dades d'aquestes actuacions són les següents:

- Núm. d'actuacions: 3
- Departaments municipals implicats: 3 (Serveis Socials, Esports. Joventut)
- Núm. col·laboracions amb serveis i institucions: 5 (CEPCA, AECC, Projecte
Home Narcòtics Anònims i Alcohòlics Anònims).
- Núm. Persones participants: 97

b. Elaboració Guia Recursos Socials en l'ambit de les Drogodependències.
Respon a l'objectiu 1 d'aquest àrea: Sensibilització, informació i formació en matèria de
drogodependències a tota la població.
Es tracta de confeccionar un document que reculli i ordeni a totes aquelles entitats i
institucions que fan feina en el món de les drogodependències dins de la nostra illa i que
permeti una major optimització d'aquestos recursos per a intervencions futures. De
cadascuna de les entitats es contempla: Nom, destinataris, objectiu principal, programes
desenvolupats, contacte.

- Núm. d'entitats: 14
- Núm. de contactes: 24
Assenyalem la necessitat de anar treballant cada any en aquest aspecte, per tal de
mantenir actualitzada aquesta guia.

c. Continguts de prevenció de drogodependències i foment de vida saludable en
activitats amb alumnes d'ALTER, PISE i PQPI.
Respon a l'objectiu 2 d'aquesta àrea:

Fomentar el desenvolupament d'activitats

preventives entre col·lectius especialment vulnerables.
Es basa en la impartició de mòduls específics sobre l'ús i l'abús de les drogues dins els
diferents programes educatius i formatius desenvolupats per l'Ajuntament, en col·laboració
amb el CEPCA.

- Núm. d'activitats: 3 (1 ALTER+PISE i 2 de PQPI's)
- Núm. d'alumnes: 39 (7 d'ALTER, 2 PISE i 30 PQPI)
- Núm. d'hores: 12h
- Núm. de materials lliurats: 39

ÀREA DE PREVENCIÓ ESCOLAR

a- Xerrades informatives de policia local.
Respon a l'objectiu 1 d'aquesta àrea: Foment d’activitats d'informació i sensibilització
dirigides a tota la comunitat educativa.
Es tracta d'una sèrie de xerrades impartides per la Unitat de Policies Referents i una
educadora de Serveis Socials, de dues hora de duració, a tots els alumnes de 1 r de la
ESO del municipi.
Els continguts treballats són:
- Presentació del Projecte de Policia Referent.
- Intervencions específiques del PR dins de l'escola: l'absentisme escolar, control

d'expulssions i “bullying”.
- Els menors i les drogues: consum i venta d'alcohol als establiments, entrada de
menors, “botellón”, intoxicació etílica, tenència i consum de drogues...
- Infraccions de la llei 1/92
- ...

- Núm. de centres educatius: 4 (IES Quartó, IES Sa Serra, can Bonet i
Trinitàries)
- Núm. d'unitat de la ESO: 9.
- Núm. d'alumnat: 186

b- Xerrades Projecte Home.
Respon a l'objectiu 1 d'aquesta àrea: Foment d’activitats d'informació i sensibilització
dirigides a tota la comunitat educativa.
Es tracta d'una sèrie de xerrades de 1,5 hores impartides per Projecte Home als alumnes
de 1r i 2n de la ESO en les quals es donen les nocions bàsiques sobre drogues i la seva
problemàtica relacionada.

- Núm. de centres educatius: 4.
- Núm. d'unitat de la ESO: 17.
- Núm. D'alumnat: 356

c- Xerrades Programa “En parlem? Del CEPCA.
Respon a l'objectiu 1 d'aquesta àrea: Foment d’activitats d'informació i sensibilització

dirigides a tota la comunitat educativa.
Es tracta d'un programa de xerrades adreçades a tota l'ESO y Batxllerat on es treballen
diferents temes segons el nivell, sempre relacionats amb les drogues, els seu efectes...

- Núm. de centres educatius: 2.
- Núm. d'unitat de la ESO: 24
- Núm. d'unitat de Batxillerat: 4
- Núm. D'alumnat: 560 (dades aproximades)

ÀREA DE PREVENCIÓ FAMILIAR

a- Actes de notificació de la unitat de Policia Referent.
Respon a l'objectiu 3 d'aquesta àrea: Col·laborar en la detecció i intervenció en situacions
en les quals es doni un consum de drogues que afecti negativament a un individu i/o
col·lectiu.
Es tracta de posar en coneixement dels pares o tutors legals les infraccions i incidents
relacionades amb l'ús i l'abús de drogues, comeses pels seu fills.

- Núm. de famílies ateses: 5
- Núm. d'intervencions realitzades a partir de la notificació: 4
(assessoraments)

b- Xerrades informatives als pares de Menors Infractors per consum d'alcohol
Respon als objectius 2 i 3 d'aquesta àrea:
- Informar a les famílies sobre la importància del seu paper com agents preventius
orientar en aspectes relacionats amb el consum de drogues.
- Col·laborar en la detecció i intervenció en situacions en les quals se de un consum
de drogues que afecti negativament a un individu i/o col·lectiu.
Es tracta de reunions realitzades per l'educadora de SSCB amb els pares dels menors
que han comés qualsevol infracció relacionada amb el consum de drogues. En elles, es fa
conscients als pares de la problemàtica dels seus fills i es proposa el canvi de sanció
econòmica per mesures educatives, així com l'objectiu d'aquest canvi i la manera de
gestionar-lo.

- Núm. d'actuacions: 11
- Núm. de famílies ateses: 11
- Núm. de reunions: 12

c- Actuacions amb Menors infractors per consum d'alcohol.
Respon a l'objectiu 3 d'aquesta àrea: Col·laborar en la detecció i intervenció en situacions
en les quals se de un consum de drogues que afecti negativament a un individu i/o
col·lectiu.
Aquestes actuacions possibiliten la substitució de la sanció econòmica pertinent per la
realització de mesures socioeducatives que estiguin relacionant amb la falta comesa.

- Núm. d'actuacions: 1 (Neteja de Parc de ses Variades)
- Núm. de menors infractors: 11

- Núm. d'hores: 4h (cada menor)
- Núm. de reincidències: 0

d- Escola Pares.
Respon a l'objectiu 2 d'aquesta àrea: Informar a les famílies sobre la importància del seu
paper com agents preventius i orientar en aspectes relacionats amb el consum de
drogues.
Es tracta de diferents sessions cap als pares d'alumnes de primària i secundària
impartides pel CEPCA, a les quals es tracten diferents temes, alguns d'ells relacionats
tant directa com indirectament amb la prevenció amb el consum de drogues.

- Núm. d'actuacions formatives: 4
- Núm. de centres educatius participants: 10
- Núm. de famílies participants: 60
- Núm. d'hores: 72 (18 hores per a cada grup/actuació)

ÀREA DE CONTROL DE L'OFERTA

a- Control de venda d'alcohol en establiments.
Respon a l'objectiu 2 de l'àrea: Afavorir el compliment de la normativa vigent en matèria
de control de la venda i consum de drogues.

Es tracta de la realització, per part de la Policia Local, d'una sèrie d'accions d'inspecció i
vigilància regulars tant als establiments com a la via pública on s'expenguin i/o
consumeixi begudes alcohòliques i tabac, amb la finalitat de fer complir la normativa
vigent.

- Núm. d'establiments inspeccionats: 7
- Núm. d'actuacions preventives: 3
- Núm. d'establiments infractors: 1
- Núm. de denuncies: 102

6. ÀREA DE REDUCCIÓ DE DANYS
a- Controls de trànsit.
Respon a l'objectiu 2 d'aquesta àrea:

Desenvolupar actuacions dirigides a reduir els

accidents de tràfic associats al consum de drogues.
Aquesta és una tasca realitzada des de Policia Local. S'ha de destacar que es tracta tant
de controls ordinaris, als quals es també es presta atenció al consum evident d'alcohol i
drogues com altres exclusius de detecció del consum.

- Núm. de controls preventius de la Prefectura de policia Local: 65
- Núm. de controls de la DGT: 4
- Núm. d'atestats per conducció sota la influència de l'alcohol/drogues. 89
- Núm. d'atestats per negativa a realitzar les proves d'alcohol/drogues: 6

