Programes de mesures educatives
per a joves amb consum
o tineçncça de drogues

Propostes educatives alternatives a les sancions per
la Llei orgànica sobre protecció de la Seguretat Ciutadana,
l’ordenança cívica municipal
i les normatives dels centres educatius

22 de març de 2013

Casal cívic de Sant Roc
Avinguda Maresme, 182
Badalona

Introduccio
L’adolescència és una etapa de la vida on els joves experimenten canvis molt
importants que fa que estiguin exposats o siguin més vulnerables davant
d’una sèrie de conductes de risc.
Tot i que molts joves experimentaran amb el consum de drogues que
majoritàriament no derivaran en consums problemàtics, resulta necessari
preveure que alguns estaran exposats a situacions de risc associades al seu
consum. Caldrà doncs poder-los oferir una proposta educativa que els ajudi
a prendre consciencia dels riscos, a valorar-los i a decidir amb responsabilitat
per prevenir i evitar els consums problemàtics. .
Els PME s’orienten a aquest objectiu dins un nivell de prevenció selectiva
en funcionament en diferents territoris de Catalunya a partir de les mesures
que permet la normativa actual.
Badalona desenvolupa diferents actuacions orientades a la promoció d’estils
de vida saludables entre els joves i a la prevenció de conductes de risc. Actualment hem començat a treballar en una experiència positiva de PME a partir de
les oportunitats que permet l’Ordenança de Civisme. Ara, volem compartir
l’experiència acumulada en aquest camp educatiu, i ampliar-la a altres àmbits per poder transferir a la nostra ciutat nous recursos d’atenció preventiva.
Volem fer-ho a través d’un procés obert i participatiu i per això hem organitzat
aquesta jornada que us presentem adreçada a tots els professionals dels serveis que treballen amb joves des de diferents àmbits: socio- educatius, salut,
seguretat ciutadana, dinamització juvenil.

Objectius
•
•

Activar un protocol transversal d’actuació educativa davant sancions per
consum en via pública de drogues il·legals.
Estimular el treball preventiu entre professionals alternatiu a mecanismes
sancionadors com a una oportunitat per a educar en la prevenció de conductes de risc vers els consum de drogues.

A qui va dirigit

Professionals de l’àmbit comunitari des del camp de lo social, sanitari, educatiu, de justícia, de seguretat, juvenil, mediació... En definitiva a tots aquells
professionals que treballin a primera línea i es trobin amb la necessitat de tenir
un model d’actuació davant usuaris menors o no, sancionats per consum de
drogues il·legals en via pública.

Programa de la Jornada
9,00 h Recepció dels assistents
9,30 h Presentació del matinal formatiu
Xavier Crego
Tècnic del Servei de Salut de l’Ajuntament de Badalona
9,45 h Conferències inaugurals
Què diu la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana 1/92?
Alicia Moratalla
Tècnica de l’Assessoria jurídica regió metropolitana de la policia
Presentació de la guia per la implementació del programa de
reparació a menors per consum en via pública.
Eulàlia Sot
Tècnica de la Subdirecció General de Drogodependències
Generalitat de Catalunya
11,15 h Pausa
11,45 h Taula rodona d’experiències; oportunitats dins la llei
L’experiència de Badalona en la aplicació dels PME com alternativa reparadora de l’ordenança de civisme per a sancions
per consum d’alcohol en via pública
Ester Estallo, tècnica d’Asaupam
El programa educatiu alternatiu a la sanció de Santa Coloma i
la seva ampliació a altres espais comunitaris
Carme Romera, tècnica del Pla Municipal sobre Drogues
de Santa Coloma de Gramenet
L’atenció des dels CAS amb una perspectiva de salut dels joves
amb consum o tinença
Eva López, educadora social del CAS de Mataró
12,50 h Grups de treballs: Com iniciem el protocol a Badalona?
14,00 h Conclusions i comiat
Xavier Crego
Tècnic del Servei de Salut de l’Ajuntament de Badalona

Inscripcio
Inscripció gratuïta.
Termini fins el 18 de març.
Per apuntar-se, enviar: nom, centre educatiu o servei, telèfon de contacte i
adreça electrònica a prevencio@asaupam.cat
Més informació als telèfons 658 852 601 i 658 852 606

Ubicacio

http://dependencies2011.blogspot.com.es/

