


Desenvolupar projectes i serveis encaminats a
promoure estils de vida saludables i prevenir
situacions de risc per a la salut, adreçats al
conjunt de la ciutadania, i especialment, a
infants, joves i les seves famílies, així com també
als agents de salut comunitaris.

Missió



25 anys de treball

L’any 1991 l’Ajuntament va crear l’Àrea de prevenció de drogodependències, una iniciativa
pionera en aquells moments que sobrepassava les competències estrictament municipals, per
donar resposta a les necessitats detectades, tant en matèria de prevenció com en el suport a
entitats que treballaven en l’atenció a persones drogodependents. Des d’aleshores l’Ajuntament
ha creat i impulsat projectes adaptant-los a les diverses necessitats socials i educatives, donant-
los-hi resposta i acompanyant en el procés educatiu a tots els agents clau.

El 2 de novembre es va dur a terme l’acte commemoratiu
de la creació dels 25 anys de l’Àrea, avui com a Àrea de
promoció de la salut, al Saló de Plens de la Paeria, on es va
donar un reconeixement a totes les institucions i entitats
que ens han acompanyat i col·laborat al llarg d’aquests anys.
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Els programes i recursos en promoció 
de la salut són referents a la nostra 

ciutat per a centres educatius i 
professionals dels diversos àmbits: 

educatiu, social i sanitari, i amb una 
continuïtat d’implementació, de més 
de 18 anys en algun dels programes.

Tots són programes de prevenció 
universal dirigits a infants i joves dels 

8 fins als 20 anys amb un treball 
específic i adaptat a cada edat.

Hi participen el 90% dels centres 
educatius de secundària. 

Mitjançant el servei de Salut Jove es 
realitza una atenció personalitzada  

en problemàtiques de salut i des 
d’una visió integral. 

A través de plataformes participatives 
es desenvolupa un treball  comunitari

sobre diversos àmbits i amb la 
implicació dels agents claus.

Resultats positius en l’avaluació de 
programes amb una alta acceptació i 
valoració per part dels destinataris.

Les nostres accions arribem a 20.000 
persones/any  de tot tipus de 

col·lectius.

Impacte en la població



Atenció

Educació formal

Accions formatives

Treball amb famílies

Treball comunitari

Treball en xarxa

Suport a entitats

7

10

18

Projectes i serveis 2016

22

25

31

32



Atenció

SERVEIS D’ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EN TEMES DE SALUT PER AL COL·LECTIU DE JOVES DE LA
CIUTAT D’ENTRE 13 I 30 ANYS, I TAMBÉ PER A LLURS EDUCADORS/ES I FAMÍLIES.

L’objectiu és informar i orientar sobre diverses problemàtiques que afecten als i les joves facilitant
la detecció de dificultats, la prevenció i la reducció de riscos.

Els serveis el conformen un equip multidisciplinar de professionals especialitzats en diversos
temes, amb una clara orientació comunitària.

S’ofereixen sessions individuals, de parella, grupals i/o familiars, i es complementa amb tallers
grupals de sensibilització en salut.

ANY Persones ateses

2016 177



ANY PERSONES
ATESES

SESSIONS 
DESENVOLUPADES

2016 119 260

Servei d’orientació i assessorament a joves i famílies en temes de salut (suport 
psicològic, relacions familiars, afectivitat i sexualitat, addiccions, nutrició,...). 

Es pretén apropar informació als joves, fer detecció precoç de dificultats i derivar al servei
especialitzat, si és necessari. S’ofereixen sessions individuals i familiars d’orientació, i/o
tallers grupals de sensibilització en salut.
Ubicat al Centre de Recursos Juvenils de La Palma. 

Afectivitat i sexualitat 11

Relacions de parella 10

Suport psicològic 61

Relacions familiars 10

Addicions 23

Altres 4

Programa realitzat amb els Departaments de Joventut i Salut Pública de l’Ajuntament de Lleida.

Atenció- Servei de salut jove

Dones 69

Homes 50

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/BenestarSocial/DetallTramit.aspx?IdDepartament=42&IdTema=66&IdTramit=534&IdTema=66
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/BenestarSocial/DetallTramit.aspx?IdDepartament=42&IdTema=66&IdTramit=534&IdTema=66


ANY PERSONES
ATESES

SESSIONS 
DESENVOLUPADES

2016 58 387

PROGRAMA EDUCATIU ALTERNATIU A LA SANCIÓ ADMINISTRATIVA PER CONSUM O TINENÇA
DE DROGUES IL·LEGALS PER PART DE MENORS EN LA VIA PÚBLICA en compliment a la Llei
orgànica 4/2015.

 L’objectiu del programa és facilitar als joves menors d’edat que han comés una infracció un espai de
treball, que permeti prevenir situacions de risc i potenciar factors de protecció des de l’òptica de la
promoció de la salut. El programa inclou assessorament a la família del menor abordant la situació
d’una manera integral.

Atenció- Protocol mesures alternatives

L’any 2016 es va realitzar una enquesta telefònica a les famílies que havien participat del programa amb l’objectiu de 
conèixer la valoració del servei i si hi havia hagut alguna millora en la situació del/la menor: 

Les famílies valoraven amb un 9 la participació del seu fill/a en el protocol i amb un 9’7 l’atenció rebuda.

Canvis produïts després de la participació en el programa:
• Millora la comunicació família-fills/es.
• Canvi en la conducta, millora el comportament i l’actitud 

envers els estudis.
• Pressa de consciència del problema i de les amistats.

• Havien reaccionat i madurat durant aquest procés.

• Alguns havien deixat el consum.

El que més han valorat en l’atenció del programa:
• L’enfoc que es dóna a la problemàtica.
• Bona predisposició dels/les joves a les sessions.
• La millora en la comunicació familiar.
• Motivació als/les joves i oferiment d’alternatives.
• L’actitud i atenció de la professional.

Per a més informació consultar web de Benestar Social

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/BenestarSocial/DetallTramit.aspx?IdDepartament=42&IdTema=66&IdTramit=569&IdTema=66


PROGRAMES EDUCATIUS que abasten des D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA FINS ALS ESTUDIS
UNIVERSITARIS (8-20 anys), incorporant diferents projectes adaptats a cada edat i a la diversitat
de necessitats.

 L’objectiu és facilitar una acció continuada en el temps ja que s’entén la promoció de la salut
com una acompanyament a cada etapa evolutiva.

Aquests projectes de prevenció universal s’adrecen a tots els centres educatius de la ciutat, tan
públics com concertats, així com als centres d’educació no formal.

Inclou formació, assessorament i seguiment per part de les tècniques municipals per als/les
educadors/es i professionals que implementen els programes.

Any

Alumnat 
Centres 

educatius
primària

Alumnat 
Centres 

educatius 
secundària

Alumnat 
Universitaris

Total
Participants

2015-2016 1.564 6.614 22 8.178

Educació formal  



PROGRAMA “AVENTURA DE LA VIDA”
Projecte de promoció de la salut adreçat a 3r, 4t, 5è i 6è d’educació
primària que proposa un treball continuat en dos eixos: les habilitats
per a la vida (comunicació, presa de decisions, pensament crític,...) i els hàbits
saludables (alimentació, prevenció accidents, ús de medicaments, tabac i
alcohol,...).

Any Centres 
educatius

Participants

2015-2016 19 (53%) 1.564

Activitat
complementària

Centres 
educatius

Total 
alumnat

Esmorzar saludable 20 1.101

Teatre Floppis 17 735

Taller higiene 
postural

11 350

Més aventura: 
Gimcana viu les 

discapacitats

10 426

Taller salut ocular 5 240

Cloenda Aventura 13 536

Inclou un àlbum de cromos per a cada infant i una guia didàctica per al professorat i les famílies. Es
complementa amb altres propostes didàctiques com: una representació teatral, una gimcana i una cloenda
de final de curs.
El projecte es realitza a través de la col·laboració
de Fundesplai i l’Aula Municipal de teatre.

Per a més informació consultar la web de Benestar Social

Educació formal- Centres d’ensenyament primari

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=582
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=582


PROGRAMA “ÓRDAGO”

Projecte adreçat al 1r i 2n curs de l’ESO que planteja un
treball preventiu centrat en el tabac i l’alcohol com a primeres
drogues de consum a través de la potenciació de factors de
protecció com l’assertivitat, la presa de decisions, el valor del
grup d’amics, les alternatives d’oci,...

Any Centres 
educatius

Participants

2015-2016 16 (64%) 2.106

Inclou un quadern de treball per l’alumnat i una guia didàctica per professorat. 

El projecte es realitza a través de la col·laboració de Fundesplai.

Educació formal- Centres d’ensenyament secundari

Per a més informació consultar la web de Benestar Social

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=579


PROGRAMA “MAX A ESCENA”

Any Centres 
educatius

Altres
centres

Participants

2015-2016 23 (92%) 2 1.618

El material elaborat per aquest projecte consta d’una obra de teatre i d’una guia 
educativa per treballar amb els i les joves a l’aula.

Projecte amb 18 anys de trajectòria a la ciutat. 

El projecte es realitza amb la col·laboració de la l’Aula Municipal de Teatre a 
través de la representació de l’obra teatral Max i Maxi.

Per a més informació consultar la web de Benestar Social

Projecte de prevenció educativa per alumnat de 3r curs de l’ESO    
amb continguts per treballar les situacions de risc i els factors de 
protecció en relació al consum de drogues. 

Educació formal- Centres d’ensenyament secundari

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=577


PROGRAMA “MAX IN LOVE”

Programa educatiu per abordar la temàtica de l’afectivitat i la 
sexualitat adreçat a joves que cursen 4t d’ESO.

Any Centres Altres
centres

Participants

2015-2016 21 (90%) 3 1.528

El material del programa consta d’una representació teatral, una guia didàctica amb 
suport interactiu i tallers específics realitzats per diferents professionals.

- La primera vegada què?- Servei de salut jove
- La Caixa d’eines – Associació Antisida
- Promoció de les relacions saludables – CIAD Ajuntament de Lleida

Per a més informació consultar la  web de Benestar Social

Aquest ha estat el 3r any de la seva implementació.

El projecte es realitza amb la col·laboració de l’Aula de Teatre de Lleida i l’Associació Antisida de Lleida. 

Educació formal- Centres d’ensenyament secundari

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=576


RESULTATS DE L’AVALUACIÓ PROGRAMA MAX IN LOVE
Aquest any 2016 es va realitzar una avaluació del programa després de la seva implementació durant 3 cursos 
amb l’objectiu de poder copsar els canvis i/o millores que es donen amb els i les joves que hi participen.

L’estudi s’ha dut a terme amb professionals especialitzats en ciències de la conducta i estadística de l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLL).

Canvis estadísticament significatius:

Cos a cos
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Codi personal

57,6
%
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dedicació
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treball a l’IES

+ 4 hores
treball a l’IES

A una mostra de 438 joves, identificats a través d’un codi personal, se’ls hi va passar un qüestionari abans i després
de fer les activitats.
Les dades obtingudes fiquen en relleu l’augment de la informació i una millora en les actituds lligades als 4 blocs en
els quals es distribueix el programa. S’evidencia un treball efectiu en les actuacions educatives i, sobretot, amb la
dedicació de més hores els resultats són notablement positius.
També ha posat de manifest que, després dels amics i amigues, l’escola és l’espai on treuen informació sobre temes
de sexualitat.

Educació formal- Centres d’ensenyament secundari



PROGRAMA “SAPS DE QUÈ VA?”

Projecte de prevenció educativa adreçat específicament a joves
d’estudis post obligatoris que cursen batxillerat, cicles formatius o
altres formacions professionals.

Any Centres Altres 
centres

Participants

2015-2016 17(100%) 5 1.362

Treball a través de la visita a l’exposició Drogues i què? cedida per l’entitat PDS.
S’aborden situacions de risc associades al consum de drogues i el món acadèmic i laboral.
Programa conjunt amb l’Associació Antisida de Lleida.

Per a més informació consultar la web de Benestar Social

Educació formal- Educació post-obligatòria

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=574


PROGRAMA “EN PLENES FACULTATS”

Projecte de promoció de la salut entre iguals en entorns
universitaris. Els i les joves participants reben formació i
assessorament en temes de salut i posteriorment organitzen accions
de difusió per als seus iguals a l’entorn universitari.

Any Participants

2015-2016 22 Educació social, treball 
social i infermeria

El projecte es realitza amb la col·laboració de la Fundació Salut i Comunitat que
desenvolupa aquest projecte en d’altres universitat del territori espanyol.

Aquest curs és la 3a edició que es realitza a la ciutat de Lleida i els joves
universitaris participen com a voluntaris al programa Nits Q Lleida.

Educació formal- Universitat



Organització de jornades, seminaris i tallers formatius adreçats a professionals de
diferents àmbits com l’educatiu, el social, la salut, del lleure,.... i també estudiants,
voluntaris i joves que estan treballant o treballaran amb infants i joves en l’àmbit de la
prevenció i promoció de la salut.

15 anys de formació ininterrompuda.

ANY Total participants

2016 317

Accions formatives



Espai de formació adreçat als professionals que desenvolupen
programes vinculats a la promoció de la salut i que vol esdevenir
us espai de reflexió per compartir experiències, actualitzar
informació i desenvolupar eines de treball compartit.

ANY Participants jornada

2016 129

Aquest any es van commemorar els 15 anys de formació continuada i sota el títol 
“Què  funciona?” s’invitava als assistents a reflexionar sobre aquells aspectes que 
durant aquests 15 anys han estat claus en la promoció d’hàbits saludables i 
prevenció de conductes de risc.

La jornada està coorganitzada amb l’entitat Fundesplai i compta amb la 
col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Per més informació consultar la web de Benestar social

Formació- Jornada formativa

MEMO PÚBLICA promoció salut.pptx
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Emergent=1&IdTramit=754


TALLER: “Prevenció educativa de les drogodependències” en el marc dels cursos de monitors i monitores de 
lleure de la Fundació Verge Blanca a Lleida.

CURS: “Prevenció, gènere i drogues”.

TROBADA de professionals municipals de l’àmbit educatiu i social amb Jaume Funes.

L’objectiu del curs era proporcionar eines d’anàlisi de la realitat sota la perspectiva de gènere, compartir experiències i metodologies
sobre la prevenció de les violències masclistes.

Formació impartida per la Fundació Salut i Comunitat i dirigida a professionals de l’àmbit social i de polítiques d’igualtat de
l’Ajuntament.
Total participants: 15 persones

Mòdul formatiu de 4 hores dins la programació didàctica dels cursos de lleure que organitza l’entitat.
 L’objectiu és facilitar informació, eines i recursos als futurs monitors/es per abordar la prevenció de drogues amb infants i joves.

Amb l’assistència de 120 participants.

Trobada de reflexió amb educadors, educadores i altres professionals
municipals que treballen amb adolescents i joves, amb l’especialista Jaume
Funes. Es va establir un diàleg amb ell sobre com s’està intervenint amb
joves (què estem fent i com ho estem fent?) i quines són les perspectives
futures de l’educació.
Total participants: 53 professionals

Formació- Professionals



Formació- Participació en jornades

 Presentació de Nits Q Lleida en el marc de l’Assemblea anual de Party+ i Newnet. Barcelona – 8 d’abril

 Presentació de Nits Q Lleida al Fòrum internacional “Oci nocturn saludable a les ciutats”. Coimbra
(Portugal) 4-6 maig

 Participació en la “I Jornada de joves i ciberassetjament: un espai de diàleg” dins la taula rodona sobre
aspectes de salut. Organitzat per l’Observatori Lleida Pantalles i Lleida - 17 de maig

 Presentació Nits Q Lleida a la Jornada “El Kit de la qüestió sobre oci nocturn” organitzat per l’Ajuntament
de Reus - 18 de maig

 Presentació Nits Q Lleida a la “Jornada Q de festa” organitzada per la Subdirecció General de
drogodependències de la Generalitat. Barcelona

 Presentació “Intervenció amb famílies” i “Programa Nits Q Lleida” en el marc de l’Àgora comunitària
organitzada per l’Institut Català de la Salut. Lleida - 27 de maig

 Presentació dels programes de l’Àrea de promoció de la salut en “ 2n Debat sobre drogodependències.
Estratègies de prevenció per a adolescents” organitzat per Projecte Home. Tremp – 28 d’octubre



La implicació de les famílies en la promoció de la salut és un factor clau per l’assoliment dels
hàbits saludables per part dels infants i joves. Diversos materials educatius i iniciatives pretenen
facilitar a les famílies aquesta tasca. Igualment, s’ofereixen espais de reflexió compartits amb
d’altres famílies per parlar d’aquells temes que preocupen a pares i mares i fomentar un model
de parentalitat positiva.

Any Participants totals

2015-2016 560

Treball amb famílies



Esplai de reflexió per famílies amb fills/es que cursen l’ESO amb la
finalitat de millorar les relacions familiars durant l’adolescència i
modificar els factors de risc i de protecció a l‘entorn familiar.

Facilita informació als pares i mares sobre drogues, potencia les habilitats 
educatives de la família i afavoreix l’intercanvi d’experiències amb altres 
famílies. 

Consta de tres sessions formatives i es duu a terme conjuntament amb 
l’Associació Antisida de Lleida.

Any Grups Moneo Participants
totals

2015-2016 2 30

Famílies- Programa Moneo

Per a més informació consultar la web de Benestar Social

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/BenestarSocial/DetallTramit.aspx?IdDepartament=42&IdTema=66&IdTramit=580&IdTema=66


Any Participants
totals

2016 530

Representació teatral dirigida a famílies amb una sessió contínua de les obres de teatre
que s’ofereixen a infants i joves dins els programes educatius Aventura de la vida, Max
a Escena i Max in Love.

L’objectiu és que les famílies puguin gaudir de l’espectacle acompanyats dels seus fills i filles, infants i
adolescents, i els permeti obrir un diàleg sobre temes d’interès que sorgeixen a l’obra com són la
salut, les drogues, la sexualitat, els límits familiars,...

Aquest any 2016 es va programar dins els actes de la Festa Major de Maig.

Famílies- Max Experience



Les accions dutes a terme dins d’aquest àmbit s’emmarquen en el treball realitzat periòdicament
amb d’altres institucions, serveis i recursos, entitats i professionals de la ciutat. A través de la
col·laboració i participació activa en els diferents àmbits, es materialitzen intervencions i accions
conjuntes, de caràcter social i educatiu, per tal de millorar el benestar i la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes.

Treball comunitari

Any Participants totals

2016 9.701



Comunitari- Programa Nits Q Lleida
Programa d’intervenció educativa en l’àmbit de l’oci nocturn amb l’objectiu
d’aconseguir entorns d’oci més segurs, atractius, saludables i de qualitat per a
tothom a la ciutat de Lleida.

PARTICIPANTS 2016

LOCALS AMB DISTINTIU Q DE FESTA! 8

LOCALS DISTINTIU COMPROMÍS ADHESIÓ 26

PARTICIPANTS REUNIONS PLATAFORMA 46

PARTICIPANTS CAMPANYA CAP D’ANY Q 5.000

JOVES FORMATS EN TEMES DE SALUT 27

PERSONES FORMADES EN DISPENSACIÓ RESPONSABLE 
D’ALCOHOL (LOCALS OCI I BARRES FESTES POPULARS)

63

SESSIONS FORMATIVES 3

Es desenvolupa des de fa 3 anys i compta amb tres eixos d’intervenció:

 Dotar de distintius de qualitat als locals que compleixen amb criteris de salut (Distintiu Q
de festa! i Distintiu Nits Q Lleida per adherir-se al compromís de participació)

 Implicar a tots els agents vinculats a l’oci nocturn a través de la Plataforma Participativa.
 Dur a terme accions directes en els espais d’oci i festes populars a través d’un equip de

joves voluntaris que han estat formats en temes de salut.

Per a més informació consultar la web de Benestar Social

https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/Departamental/BenestarSocial/DetallTramit.aspx?IdDepartament=42&IdTema=66&IdTramit=557&IdTema=66


Comunitari- Programa Nits Q Lleida

ACCIONS DIRECTES AL CARRER 15 

Població atesa 4.000

Accions directes i campanyes als espais d’oci:

Rutes Zona alta: “Aquesta nit... Valora el què et cal per passar-ho bé”
Festa UdL: “A la festa de la UdL surto amb els cinc sentits”
Festa Major de maig: “Per Festa Major... Viu i conviu”
Aplec: “Vivim l’Aplec amb els 5 sentits”
Terrasses: “Practica el Shhhhhh...”
Festes de la Tardor: “Respect@ el meu Sí, Respect@ el meu No”
Festes de Nadal i Cap d’any: “Viu unes bones festes Q”



Valoració de la qualitat de la intervenció. Alta i Molt Alta (%)

Comunitari- Avaluació Nits Q Lleida

L’any 2013 es va realitzat un estudi sobre l’oci nocturn de la ciutat per tal de conèixer els
hàbits i experiències de la gent que surt de festa. Aquest 2016 s’ha valorat l’impacte que ha
tingut el programa Nits Q en la població usuària dels espais d’oci i festes populars de la ciutat

Hàbits en els que la experiència amb Nits Q Lleida ha tingut influència* (%)

El 85% creu que el mètode d’intervenció de 
Nits Q és molt o bastant útil. Aquest 

percentatge encara puja fins el 91,6% en el 
cas de les persones que han estat 

implicades en una intervenció. 

La satisfacció amb l’atenció rebuda és 
altament positiva. El 92% de les persones 

directament implicades en una intervenció 
està bastant o molt satisfeta. 

Mostra:
396 persones, majors de 16 anys, entrevistades al carrer i que han sortit de nit per 
Lleida almenys 1 cop en els últims 6 mesos.

Estudi realitzat per la consultora social Spora Sinèrgies.



Comunitari- Accions de difusió

Sota el lema “Amb l’alcohol, menys és millor”, es va
realitzar una acció a la Plaça de la Paeria,
conjuntament amb l’Associació d’alcohòlics
rehabilitats de Lleida, per sensibilitzar a la població
envers el consum d’alcohol i els riscos associats.

Es va instal·lar un punt informatiu per tal que la
ciutadania s’apropés a demanar informació i també
se’ls obsequiava amb un seguit de combinats sense
alcohol.

Població atesa: 150 persones

DIFUSIÓ ENTRE ELS JOVES DE LA WEB 
LACLARA.INFO 

Punt informatiu a l’eix comercial amb professionals
de l’àrea de promoció de la salut i joves voluntaris
per difondre la web amb informació sobre drogues
i sexualitat amb un llenguatge molt proper als
joves.

Es poden fer consultes on-line i també s’oferia
informació sobre el Servei de salut jove municipal.

http://www.laclara.info

Població atesa: 100 joves

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL SENSE 
ALCOHOL – 15 DE NOVEMBRE

http://www.laclara.info/


Comunitari- Joves i adolescents

TALLER: “Les primeres sortides nocturnes. Mites sobre l’alcohol”

TALLER: “Usos de drogues i reducció de riscos en espais d’oci nocturn”

TALLER:  #jugolesmevescartes

Activitat formativa per a joves que organitzen activitats de lleure alternatiu per facilitar informació sobre 
prevenció i reducció de consums, i com resoldre situacions conflictes durant la seva tasca.

Formació adreçada als joves de l’entitat Sense Son i en el marc del curs de dinamitzadors juvenils a La Palma.

Total participants: 18 persones

Accions específiques en temes de salut per a joves de diversos barris amb l’objectiu de fer prevenció dels primers 
consums de drogues vinculats al seu lleure.

Persones participants: 15 persones

Joc de cartes per donar a conèixer la web d’informació de drogues i sexualitat per a joves 
majors de 16 anys laclara.info i el Servei de salut jove municipal.
L’objectiu es promoure la reflexió entre els joves sobre el consum de drogues i desmentir 
alguns del seus mites que circulen boca-orella o a través de les xarxes socials.

Total participants: 282 persones



•Xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les
drogues, que es reuneix periòdicament des de l’any 2001, per compartir experiències i esforços, i
reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum. També per impulsar
iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat del programes de prevenció.

•Elaboració document orientacions educatives clubs cannàbics.

Xarxa Perifèrics:

•L’objectiu és valorar i detectar mancances i necessitats educatives en l`àmbit de la prevenció i la promoció
de la salut, per poder desenvolupar projectes i/o accions amb línies de treball i estratègies conjuntes. Hi
participen departament municipals (salut pública, joventut, seguretat ciutadana i benestar social), diversos
departaments de la Generalitat (interior, salut i ensenyament) i entitats socials de la ciutat.

•Elaboració i gestió per part de l’Ajuntament d’una Guia de recursos de promoció de la salut de la ciutat de
Lleida.

Comissió sobre 
programes de promoció 

de la salut de Lleida:

•Grup format per professionals de l’àmbit educatiu i de la salut per reflexionar i debatre sobre els usos que
fan infants i joves de les tecnologies i les necessitats i riscos associats a aquests usos. L’objectiu final del
grup és crear propostes o materials educatius que afavoreixin uns usos responsables, potenciant usuaris
autònoms i crítics, al mateix temps que establir els mecanismes bàsics de prevenció i atenció dels riscos i
problemes derivats del seu ús.

Observatori Lleida 
Pantalles (sobre usos i 
abusos de pantalles):

•Equip de treball interdisciplinari, amb representació d’administracions, universitat i entitats socials de
la ciutat, que desenvolupa tasques d’anàlisi i detecció de necessitats en relació a l’ús de les tecnologies
per part de persones, col·lectius i entitats. Té com finalitat afavorir un ús responsable, crític i saludable
de les tecnologies digitals i dels entorns audiovisuals.

•Actualment s’està duent a terme un estudi de recerca sobre “Usos de les pantalles en els joves dels
centres de primària i secundària de la ciutat de Lleida” vinculat a la Càtedra d’Educació i Adolescència
Abel Martínez.

Grup de treball de 
promoció d’hàbits 

saludables en relació 
als usos de pantalles: 

Treball en xarxa



SUBVENCIONS:

CESSIÓ D’ESPAIS:

Les entitats a les quals se’ls va atorgar un ajut a través d’aquesta línia:
Associació Antisida de Lleida:
 4.309,44€ per a programes de prevenció al col·lectiu de joves i sensibilització a la ciutadania.

FAVLL a través de la coordinadora que engloba ARLLE i ACJAR
 860,54€ per a programes de prevenció i sensibilització en l’àmbit de l’alcoholisme i el joc patològic.

Ajuts que s’ha atorgat a entitats a través d’altres línies:
Associació Antisida de Lleida:
 9.501,17€ en concepte de provisió de béns i serveis de primera necessitat de les persones VIH-Sida i dels seus familiars.
 6.451,32€ en concepte de subvenció nominativa que té per objectiu el funcionament del Punt d’Atenció Únic i el servei de 

promoció social adreçat a les treballadores sexuals.

Agrupa’t:
 10.008,24€ en concepte d’Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

FAVLL, integra ACJAR i ARLLE:
 Cessió d’un despatx a la 2a planta de l’edifici de la Plaça de Sant Llorenç i d’una sala per fer tallers.

AGRUPA’T:
 Cessió de d’un despatx a la 3a planta de l’edifici de la Plaça Sant Llorenç.

Concessió d’ajuts a través de la convocatòria de subvenció per a projectes de protecció de la salut i sensibilització
envers la Salut Pública.

Cessió d’espais municipals a les entitats de la ciutat que no disposen d’infraestructura pròpia on poder desenvolupar
les seves activitats.

Suport a entitats



Àrea de Promoció de la Salut
Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones

Rambla Ferran, 13 5a planta
973 700 631

promociosalut@paeria.cat

http://benestarsocial.paeria.cat/serveisespecialitzats/habits

Dades de contacte

mailto:promociosalut@paeria.cat
http://benestarsocial.paeria.cat/serveisespecialitzats/habits

