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DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DE L’ÀREA: 

Des de desembre de 2012 l’Àrea de Prevenció de drogodependències es converteix 
en Àrea de promoció de la Salut.  Aquest canvi vol significar, per una banda,  un gir 
en les metodologies de treball més lligades a l’educació per a la salut i la promoció 
de la salut i, per altra, una ampliació de les temàtiques treballades: drogues, 
sexualitat,  alimentació, etc,  

Des de la nova Àrea de promoció de la salut es desenvolupen diversos programes i 
serveis,  per tal de poder aconseguir els següents objectius:  

- Promoure les habilitats i capacitats per a la vida d’infants i joves. 

- Promoure estils de vida saludables en població general. 

- Educar als joves sobre els riscos en l’adolescència. 

- Capacitar als educadors/es, pares/mares, professors i professores en pautes 
educatives positives cap a la salut. 

- Detectar i orientar als joves i llurs familiars davant dificultats associades a les 
relacions, sexualitat, identitat juvenil, drogues, pantalles,etc. 

- Potenciar la participació activa d’entitats i grups als diversos projectes. 

Aquesta nova proposta per àmbits i eixos de salut queda emmarcada en el Pla de 
Salut de Lleida 2012-2015: http://salutpublica.paeria.es/pla-municipal-de-salut_03-
07-2012.pdf, aprovat el juny passat pel Ple de l’Ajuntament i presentat públicament 
el passat 3 de juliol al saló del plens. 

 

 
DESPESA 

DESPESA BENESTAR SOCIAL 
 8.369.250,69€     

DESPESA EN HÀBITS SALUDABLES 172.323,43€     

 

 
 

     

http://salutpublica.paeria.es/pla-municipal-de-salut_03-07-2012.pdf
http://salutpublica.paeria.es/pla-municipal-de-salut_03-07-2012.pdf
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1. ÀMBIT: INFORMACIÓ I ATENCIÓ  

 

Servei de Salut Jove 

Descripció: 

Al mes de març vam iniciar el nou servei d’orientació i assessorament a joves en 
temes de salut (relacions familiars, afectiu-sexual, drogues, nutrició, etc), ubicat al 
Centre de Recursos Juvenils de Palma.  Pretenem sigui un referent per als joves en 
temes de salut, facilitant l’accés a la informació, la detecció de dificultats i 
derivacions a centres de tractament si es considera necessari.  El servei, que ofereix 
sessions individuals i familiars d’orientació, es veu complementat per tallers grupals 
de sensibilització en salut.  

Aquest servei agrupa diversos serveis dels que ja disposava l’Ajuntament, com el 
d’assessoria sobre drogues i la psicoconsulta, ampliant-los i afegint temàtiques noves 
com: nutrició i assessorament sobre sexualitat-mètodes anticonceptius.    

Dins d’aquest servei doncs, incorporem el servei d’atenció sobre drogues de 
l’Ajuntament, on també s’emmarcava el protocol de mesures alternatives pels casos 
de consum o tinença de drogues a la via pública.  

El servei està coordinat des de l’Àrea de promoció de la salut i incorpora 
professionals de les regidories de joventut i salut pública, així com una 
col·laboradora externa del departament de salut de la Generalitat.   

 

Resultats obtinguts:  

Les dades disponibles en aquests moments són des de març fins a desembre d’aquest 
any.  Les que fan referència a consultes en l’àmbit de les drogues i la psicoconsulta 
estan registrades des de gener 2013. 

 

Consultes: 665  

Dones: 283 

Homes: 382 

Primeres visites/casos: 231 

Visites de seguiment: 426 

 

Tipus de visites: 

Individuals; 311 

Familiars: 245 

Parella: 33 

Taller: 33 

Grup igual: 42 
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Edat: 

13-14: 46 

15-16: 177 

17-18: 196 

19-22: 95 

23 – 30: 22 

Més de 30: 126 

 
Temes 

Afectivitat i sexualitat: 39 

Relacions de parella: 22 

Suport psicològic: 67 

Relacions familiars: 54 

Addicions: 422 

Alimentació: 36 

Anticoncepció: 7 

Embaràs: 13 

 

Com arriben al servei? 

Derivació Protocol menors: 283 

Derivació Centres educatius: 17 

Derivació Educadors/serveis socials: 69 

Derivació joventut/salut jove: 38 

Derivació serveis de salut: 5 

Publicitat: 21 

Altres usuaris: 14 

Altres: 55 
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2. ÀMBIT: EDUCACIÓ FORMAL  
 
2.1. CENTRES D’ENSENYAMENT PRIMARI 
 
El programa marc que aglutina totes les activitats de promoció de la salut adreçades 
a l’educació primària és el programa “L’Aventura de la vida” i, de manera 
complementària, el programa contempla tot un seguit d’accions comunitàries que 
copsen la participació de les famílies i de diferents agents educatius de la ciutat, 
com ara els mitjans de comunicació. 
 
  

Programa  “L’Aventura de la vida” 

 

Projecte de promoció de la salut adreçat a 3er, 4art, 5è i 6 è de primària.  Planteja 
un treball continuat en diferents eixos: habilitats per a la vida, hàbits higiènics, 
drogues, alimentació, etc.  Implicació de tota la comunitat educativa: pares, mares, 
alumnes i mestres. 

El projecte es realitza a través de la col·laboració de la Fundació Catalana de 
l’Esplai. 

Material: Disposa d’un material específic per als alumnes (un àlbum de cromos per a 
cada nen/a), una guia didàctica per als professors/es i una altra per a les famílies.  

Població: 

Centres educatius participants: 18 

Total d'alumnes / es: 1307 

3r curs: 410 

4rt curs: 383 

5è curs: 249 

6è curs: 265 

Pares i mares: 250 

 

Activitats complementaries: 

Aventura de la vida al teatre  

Descripció: 

A l’igual que en curs anterior, aquest any es duran a terme les representacions de 
l’obra  de teatre “EL SECRET DELS FLOPPIS”   en la qual hi participen els nens i les 
nenes  del  grup “La Petiestable 12” de  l’Aula Municipal de Teatre. 
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S’ha optat per seguir mantenint la representació per a les famílies, que es va dur a 
terme el dia 9 de maig  entorn al dia internacional de les famílies i coincidint amb 
les festes de maig de la ciutat. Aquesta representació es va incloure en el programa 
d’aquestes Festes de Lleida. 

L’obra de teatre s’acompanya de  LA GUIA DIDÀCTICA que es distribueix a tots els 
centres educatius que assisteixin a l’obra. 

Aquesta Guia conté  activitats educatives  orientades a treballar a l’aula tots els 
temes i continguts que es visualitzen a l’obra “Secrets dels Floppis”  

(http://serveispersonals.paeria.cat/documents/gestions/Document_498_2892.pdf 

Resultats obtinguts: 

Centres educatius participants: 17 

Total d'alumnes / es: 702 

 
Més Aventura Ara tu tens l’oportunitat: Viu les discapacitats. 

Descripció:  

L’objectiu d’aquesta activitat, és sensibilitzar la població més jove sobre les 
peculiaritats de les vivències de les persones amb qualsevol tipus de discapacitats. 

Per tal d’aconseguir- ho, es treballa la integració, mitjançant una gimcana al centre 
escolar on participen els alumnes de cicle superior.  Es porten a terme diverses 
activitats relacionades amb el món dels discapacitats. 

Les activitats relaciones amb el món de les discapacitats són: l’aprenentatge de la 
llengua de signes, activitats  relacionades amb la discapacitat visual, circuit de 
cadires de rodes.  Es realitzen amb la col·laboració de les entitats: ONCE, La llar del 
sord i Aspid.       

Resultats obtinguts:   

Centres educatius participants: 9 
Total d'alumnes / es: 585 

 
 
2.2. CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI 

Tenim un programa educatiu que abasta des de 1r. de l’ESO fins a cicles formatius 
de grau mig i batxillerat, incorporant diferents projectes adaptats a les edats i 
diverses necessitats. 

Els projectes de prevenció que aquí s’inclouen estan adreçats a tots els IES de Lleida 
i centres concertats així com als centres d’educació no reglada de la ciutat (Escoles 
Taller, Centres Tècnics, Aula Taller, etc.).   

Inclouen accions formatives adreçades als educadors/es (professors/es, tutors/es, 
monitors, pares i mares) i als alumnes.  

 

 

http://serveispersonals.paeria.cat/documents/gestions/Document_498_2892.pdf
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Resultats Totals de tots els projectes 

Total Centres:  28 (23 centres de secundària + CIJCA + Centre Tècnic Ilerdense+  
Calidoscopi + Institut Municipal d’Ocupació + Escola de Jardineria + espais 
d’educació no formal (centres oberts, grups d’entorn) 

Total alumnes: 6384 

Total joves: 9.400 (oci nocturn) + 135 (educació no formal ) 

Total coordinadors/es, professors/es, educadors/es i monitors/es:  435 

Total pares/mares:  342 

Total sessions orientació, coordinació i seguiment als centres: 71 

Total tallers realitzats per tècniques municipals amb alumnes i joves: 205 

Total tallers realitzats per tutors/es amb alumnes: 673 

 

 
Entitats col·laboradores en la realització dels projectes: 
- Associació Anti- Sida de Lleida 
- AECC. Catalunya contra el càncer 
- Fundació Catalana de l’Esplai 
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Programa ORDAGO 

Projecte de prevenció educativa adreçat als primers cursos de l’ESO (1er. I 2on.).  
Planteja un treball preventiu centrat en el tabac i l’alcohol com a primeres drogues 
de consum; a través de la potenciació de factors protectors davant les drogues, com: 
l’assertivitat, la presa de decisions, el valor del grup d’amics i les alternatives d’oci.  

El projecte es realitza a través de la col·laboració de la Fundació Catalana de 
l’Esplai. 

Material: Disposa d’un material específic per a professors/es i un altre per a 
alumnes. 

Població i resultats: 

Centres d’ensenyament: 17  

Alumnes: 2302 

Professors/es: 85 

Coordinadors/es: 22 

Reunions tutors/es (presentació programa + avaluació): 19 

Tallers realitzats per tècniques amb alumnes: 65 (inclou AECC) 

Tallers realitzats per tutors/es amb alumnes: 425 aprox.  

 

Programa Maxi a escena 

Projecte de prevenció educativa per a tercer de l’ESO, joves de 14 anys.  Contingut: 
factors de protecció en relació a drogues i situacions de risc.  Es desenvolupa durant 
tot el curs escolar.   

Material: Obra de teatre i guia educativa 

Població i resultats: 

Centres d’ensenyament secundari: 21 + Grup adaptat Escola Jardineria + UdL (dins 
d’una assignatura de projectes educatius) + CFGS Ins. Ronda 

Alumnes: 1592 

Professors/es: 59 

Coordinadors/es: 26 

Pares i mares: 250 

Reunions coordinadors/es i tutors/es: 21 

Tallers realitzats per tècniques amb alumnes: 3 

Tallers realitzats per tutors/es amb alumnes: 118 (aprox.) 

Número de representacions: 8 
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Programa “Històries de Max”  - Exposició “Sex o no sex”  

Programa de prevenció del consum de drogues i situacions de risc associades com les 
relacions sexuals sense protecció, accidents de tràfic, etc.  L’exposició “Sex o no 
sex” de l’entitat PDS (Promoció i Desenvolupament Social) ha estat aquest any com a 
activitat central.   Adreçat específicament a joves de 4art. d’ESO, entre 15 i 16 anys.  
El programa es desenvolupa durant tot el curs escolar. Programa conjunt amb 
l’Associació Anti-Sida de Lleida.  

Material: Carpeta educativa per al professor/a “Històries de Max”, còmic “Max al 
planeta J” pels alumnes i exposició “Sex o no sex”.  

Material: Carpeta educativa per al professor/a “Històries de Max”, còmic “Max al 
planeta J” pels alumnes i exposició “Sex o no sex” de l’entitat Promoció i 
Desenvolupament Social - PDS. 

Població i resultats: 

Centres d’Ensenyament Secundari: 14 + IMO + Mercat Bordeta 

Alumnes: 1.030 

Professors/es: 41 

Coordinadors/es: 21 

Reunions coordinadors/es i tutors/es: 16 

Tallers realitzats per tècniques amb alumnes: 41 

Tallers realitzats per tutors/es amb alumnes: 62 

 

 

Programa “Preserva’t” 

Projecte de prevenció educativa adreçat específicament a joves que estan fent 
batxillerat (16-18 anys).  Treballa les situacions de risc associades a drogues.  Es 
desenvolupa durant tot el curs escolar.  Programa conjunt amb l’Associació Anti-Sida 
de Lleida.  

Material: dossier alumne i professor/a 

Població i resultats: 

Centres d’Ensenyament Secundari: 4 

Alumnes: 300 

Professors/es: 10  

Coordinadors/es: 5 

Reunions coordinadors/es i tutors/es: 7 

Tallers realitzats per tècniques amb alumnes: 20 (inclou Antisida) 

Tallers realitzats per tutors/es amb alumnes: 10 
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Programa “Saps de que va?”  

Programa de prevenció educativa adreçat específicament a joves que estan 
realitzant cicles formatius de grau mitjà (16-18 anys), també escola taller i altres 
centres de formació professional on es troben joves en situació de risc social.  
Treballa les situacions de risc associades a drogues i al món laboral.  Es desenvolupa  
durant tot el curs escolar.  Programa conjunt amb l’Associació Anti-Sida de Lleida.  

Població i resultats: 

Centres d’Ensenyament secundari: 9 + IMO + CTI + CIJCA + Calidoscopi 

Alumnes: 1160 

Professors/es : 58 

Coordinadors/es: 15 

Reunions coordinadors/es i tutors/es: 8 

Tallers realitzats per tècniques amb alumnes: 76 

Talles realitzats per tutors/es amb alumnes: 58 

 

Altres accions adaptades 

ROAD SHOW 

Col·laboració amb aquest projecte dinamitzat per la Guàrdia Urbana amb la creació 
d’un material educatiu complementari per ser treballat a l’aula després de 
visualitzar el show amb l’objectiu de disminuir els riscos dels joves en relació a la 
conducció sota els efectes de l’alcohol. Especialment adreçat a joves majors de 16.  

Centres participants: 9 

Alumnat: 688 

 

DIA MUNDIAL SENSE TABAC 

 El dia 31 de maig es va celebrar el Dia mundial sense tabac amb l’objectiu de 
difondre els riscs del consum del tabac així com presentar els recursos de la ciutat 
en matèria de deshabituació tabàquica per totes aquelles persones motivades a 
abandonar l`hàbit de fumar. Seguint el model de l’any anterior, el punt informatiu 
que es va situar a l’eix comercial va estar dinamitzat per nois i noies de l’Institut 
Castell dels Templers, dins un projecte d’Aprenentatge-Servei. Els joves voluntaris 
havien treballat el tema del tabac amb els seus educadors i educadores i també 
havien rebut una formació per part d’especialistes.  

En alguns centres educatius, també es va commemorar aquest dia amb diverses 
activitats promogudes per l’AECC, els professionals del programa Salut i Escola i 
l’equip de professors i professores.  

Joves formats: 15 dels quals 8 van fer de voluntaris el dia mundial.  
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Activitats en l’àmbit de l’afectivitat i sexualitat  

Programa Max in love 

Descripció: 

Durant aquest any s’ha elaborat el programa sobre educació afectiu sexual Max in 
love , adreçat a joves de 16 anys.  Es tracta d’un programa d’educació afectivo-
sexual d’abast universal i que servirà per tractar els aspectes fonamentals d’aquest 
àmbit amb joves; relacions igualitàries, diversitat sexual, ús de mètodes de 
protecció i anti-conceptius, mites, primeres relacions, etc.   

Materials: obra de teatre, guia educativa i tallers específics de professionals. 

Resultats obtinguts:  

Es van realitzar diversos grups focals de discussió amb joves per tal de poder copsar 
les seves necessitats i interessos en l’àmbit de l’afectivitat i sexualitat. 

Es va crear un grup interdisciplinari de professionals per tal de poder elaborar el 
material, comptant amb diversos professionals del propi Ajuntament, l’UDL i els 
Departaments de Salut i d’Ensenyament de la Generalitat. 

S’ha creat l’obra de teatre Max in Love, per part de l’aula municipal de teatre.  Es 
realitzen les primeres representacions durant els dies  12 i 19 de novembre de 2013. 

Per altra banda, partint de la col·laboració d’una professora de l’UDL, s’ha elaborat 
una guia educativa, que creiem es podrà presentar a començaments 2014. 

Tenim una previsió de centres participants per al curs 2013-2014 de 18 tant públics 
com a concertats. 

 

3. ÀMBIT: FORMACIÓ de FORMADORS/ES 

Aquest àmbit inclou diverses jornades i seminaris formatius, tant adreçats a mestres, 
professors/es d’educació secundària, com a altres professionals de la salut, de 
l’educació, voluntaris i joves que estan treballant AMB infants i joves. 

 

El total de formadors/es formats ha estat de: 472 

 

Sessions d’orientació i assessoria adreçades als educadors/es del centres 
d’ensenyament. 

Descripció:   

Sessions d’orientació adreçades a professionals tant de l'educació reglada com no 
reglada ( aules taller , centres especials de treball , UECS , centres tècnics, etc . ) 

Es realitzen sessions grupals d'assessorament pràctic respecte als programes de 
promoció de la salut, centre educatiu per centre. En aquestes sessions s'adapta el 
programa educatiu a les necessitats del centre, es recullen propostes i es treballen 
algunes situacions de conflicte a nivell individual o de grup.  

Resultats obtinguts:  
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En total podem parlar d'uns 300 mestres/as i professors/es aproximadament que han 
rebut una orientació i assessoria adaptada a les seves necessitats durant tot el curs. 

Aproximadament es van fer 150 sessions de treball. 

 

Jornades Formatives del Programa l’Aventura de la vida 

Descripció:   
El 9 d’octubre es va realitzar la Jornada al Centre de recursos Juvenils de Palma. 
Impulsat per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida, amb la 

col·laboració de la Fundació Catalana de l’Esplai, anualment s’ofereix un espai de 
formació adreçat als professionals que desenvolupen el programa .  

Amb aquesta nova edició 2013/14 val voler que aquest espai esdevingués un moment 
de reflexió per a  compartir experiències, actualitzar informació i desenvolupar eines 
de treball compartit . 

Resultats obtinguts:  

Mestres participants: 12 mestres  

Centres d’ensenyament primari participants: 8 centres de Lleida 

 

Formació en promoció de la salut en una assignatura d’infermeria comunitària de 
l’UDL  

Descripció: 

Sessió de formació sobre els programes de promoció de la salut de l’Ajuntament de 
Lleida en el marc d’una assignatura d’Infermeria comunitària de la Facultat 
d’infermeria de la UdL.  

Resultats obtinguts:  

Persones participants: 45 
 

Formació voluntaris joves 

Descripció:  

Sessió de formació sobre hàbits de salut i prevenció de drogodependències per 

voluntaris joves participants al projecte SENSESON i pre-monitors joves de 

l’Ajuntament de Lleida.  

Resultats obtinguts: 

Persones participants: 50 
 
Sessions formatives en Supervisió de casos  

Descripció:  

Sessions de treball centrades en la supervisió dels casos de joves amb usos i abusos 

de drogues amb els que estan treballant l’equip d’educadores d’entorn de 

l’Ajuntament de Lleida.  

Resultats obtinguts:  

3 sessions de treball 
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13 professionals participants 
 

Formació adreçada a la Fundació Verge Blanca sobre prevenció 

drogodependències 

Descripció: 

Sessió “Prevenció educativa de les drogodependències” en el marc dels cursos de 
monitors i monitores de lleure de la Fundació Verge Blanca. Es realitza en 
col·laboració amb l’Associació Anti-Sida de Lleida.  

Resultats obtinguts: 

Persones participants: 32 

 

Sessions de formació amb els pre-monitors i entrenadors de futbol de Balàfia i 
Magraners  

Descripció:   

Es tracten de sessions formatives sobre prevenció de drogodependències en el marc 
de la formació que realitzen aquests nois per a preparar-se com a entrenadors i pre-
monitors de futbol.   

Resultats obtinguts: 

Diferents sessions de treball realitzades durant els mesos d’abril i maig de 2013. 

20 participants.  

 

4. ÀMBIT: LLEURE 
 

TOTAL participació: 9.485 joves 

 

Intervenció amb adolescents i joves de grups d’entorn  
Descripció: 
Incorporació d’accions específiques en salut en els grups de joves de Cappont, 
Magraners i Balàfia i en altres recursos de la ciutat (El Mercat de la Bordeta, 
Trampolí). Inclou assessorament a educadors/es i sessions amb grups.  
 
Resultats obtinguts:  
Joves atesos: 85 adolescents i joves i 10 educadors/es   
 

Programa Nits Q a Lleida: 

Descripció: 

Aquest nou programa ve a donar continuïtat i aprofundiment a les accions puntuals 
que veníem realitzant en aquest àmbit.  Es tracta d’un programa d’intervenció en 
l’oci nocturn  dels joves, que copsa la participació dels diferents agents implicats en 
l’oci nocturn de Lleida (propietaris i treballadors de sales de festa i pubs de la 
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ciutat, entitats juvenils, cossos de seguretat, etc.) en una proposta continuada i 
compromesa de reducció dels riscos vinculats a l’oci dels joves.   

Contempla diverses accions com: 

La creació i dinamització de la Plataforma Nits Q (amb la participació de locals d’oci 
nocturn, entitats veïnals, juvenils, cossos de seguretat, etc),  

La incorporació del Segell de Q de festa, adreçats als locals d’oci que compleixin una 
sèrie de requisits en salut (formació personal, accés als preservatius, informació 
sobre drogues, informació sobre transport públic, disponibilitat d’aigua corrent, 
etc.) 

La creació d’un grup de voluntaris joves que dinamitzi totes les accions, etc- 

Resultats obtinguts:  

En referència a les accions puntual que veníem desenvolupant: PUNTS INFORMATIUS 
FESTES UNIVERSITÀRIES I CAP D'ANY . 

Joves que han rebut l'impacte de l'acció : 9.400 

Intervencions : 

Nit Sonora (Nit Sonora ), setembre 2013 

Festa de Cap d'Any , desembre 2012 

Festa Major UdL , abril 2013 

Festa de la Bata - facultat de Medicina , maig 2013 

Locals participants : Wonder , Excess , River , Chic , La Posada de Granados , 
Manolita, Patacona i City Arms. 

Materials repartits : de l'Associació Anti - sida quant a prevenció del VIH –SIDA,  
malalties de transmissió sexual i preservatius. Respecte al material de prevenció en 
drogues, es va utilitzar el material del departament de Salut de la Generalitat: "Nits 
de qualitat". També es va repartir el fullet informatiu del servei d'assessoria i 
informació sobre drogues de l'Ajuntament. 

 

Respecte del Programa Nits Q Lleida: 

- S’inicia al setembre de 2013 una  diagnosi per tal de detectar les necessitats a 
Lleida pel que fa a l’oci nocturn en relació als locals d’oci, les demandes 
juvenils, les vivències veïnals, els serveis de salut, etc.  En aquests moments 
estem realitzant enquestes d’opinió a població jove, unes 400 aprox. i 
iniciarem, en breu, la fase d’entrevistes a agents clau.  Per fer aquest estudi 
comptem amb el suport tècnic i econòmic de la Subdirecció de Drogues de la 
Generalitat i també amb la col·laboració de l’UDL. 

- Presentació del programa i de la Taula participativa Nits Q el dia 21 d’octubre 
2013: 50 participants.  Des del mes de setembre s’inicien tots els contactes 
amb els agents diversos i, especialment, amb els locals d’oci nocturn.   

- Inici d’una de les primeres accions: Incorporació del distintiu de qualitat Q de 
festa.  Treball de camp amb els locals. 
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- Nit de cap d’any amb Q: Adhesió de 14 locals d’oci nocturn a criteris de 
qualitat per la Nit de Cap d’any.  Els criteris han estat:  

-Facilitar juntament amb el cotilló: Materials informatius sobre 
prevenció de riscos en relació a drogues, sexualitat i conducció, 
preservatius i informació detallada del transport públic més proper. 

-Assegurar l’accés a aigua fresca als usuaris i usuàries que ho 
requereixin, sota criteris de prevenció i reducció de riscos 

-Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de venda i 
subministrament de qualsevol tipus de beguda alcohòlica als menors 
de divuit anys. 

-Vetllar pel compliment de la normativa en relació a les promocions 
d'alcohol i vetllar per tal que la dispensació de beguda alcohòlica 
s’ajusti als criteris de distribució  responsable (Article 15. 2 i 3 de la 
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria 
de substàncies que poden generar dependència 

-Afavorir una nit de respecte i convivència cívica en l’espai públic 

 

 

5. ÀMBIT: FAMÍLIES   

 
TOTAL participació: 452 famílies 

 

Programa MONEO  

Descripció:   

Es duu a terme conjuntament amb l’Associació Anti-Sida de Lleida.  Adreçat a les 
famílies de l’ESO.  Té com a finalitat incidir en la modificació dels factors de risc i 
de protecció de l’entorn familiar per prevenir l’abús de drogues en els 
preadolescents, mitjançant el increment de la informació sobre drogues per part 
dels pares i/o mares, la millora de les seves habilitats educatives i la clarificació de 
la posició de la família en relació al consum de drogues.-  El programa consta de 3 
sessions formatives i s’adreça a les famílies en els moments en que els seus fills/es 
poden tenir un contacte amb les drogues tant legals com il·legals i amb les 
pràctiques sexuals. ` 

El programa que realitzem és una adaptació del programa MONEO de l’entitat PDS.  

També s’han realitzat sessions monogràfiques sobre el tema de les drogues i les 
pautes educatives per a la prevenció. 

Contingut dels cursos: 

 Primera sessió: Informació sobre drogues i conductes associades de risc. 

 Segona sessió: Pràctiques educatives per millorar la relació amb els fills / es i la 
tasca preventiva de les famílies. 
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 Tercera sessió: Pràctica a través de simulacions de com fer front a situacions 
educatives quotidianes i / o conflictives. 

Resultats obtinguts: 

Grups realitzats: 3  

Pares i mares participants: 70 

 

Participació famílies a l’obra de teatre Maxi 

Descripció:   

Representació de l’obra de teatre “Maxi” per a famílies del projecte Max a escena. 

Resultats obtinguts: 

van participar famílies dels centres educatius de Lleida, com cada any, i es van 
afegir 70 persones procedents de 6 grups de preservació familiar de l’àrea d’infància 
de la regidoria de serveis personals.  En total unes 250 famílies. 

Es va realitzar un assessorament amb els educadors/es dels grup de preservació per 
tal que poguessin fer un debat amb els assistents a l’obra de teatre.   

 

Participació famílies a l’obra de teatre “El secret dels Floppis” 

Descripció:   

Com a part del projecte educatiu “L’Aventura de la Vida”, vam participar les 
famílies a l’última representació de l’obra dedicada específicament a aquest 
col·lectiu.  

Resultats obtinguts: 

Van participar famílies dels centres educatius de Lleida, un centenar 
aproximadament. 

 

Grupos de parentalitat positiva  

Descripció:   

Sessions formatives adreçades a famílies dels barris amb el següent contingut: Què 
implica el procés de l'adolescència? Pautes educatives; comunicació, normes i límits. 
El temps lliure com a espai d'intervenció educativa primordial en l'adolescència.  
Alternatives i recursos comunitaris. 

Resultats obtinguts: 

Participació: 32 persones 

Grups realitzats: 3 grups 

Grup de pares i mares al barri de la Bordeta. Participants: 7 persones  

Grupo pares i mares al barri de Magraners. Participants: 5 persones 

Taula participativa del barri del Secà de St. Pere: 20 persones 
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6. ÀMBIT: COMUNITARI   
 

Taula Nits Q  

Descripció:   

Creació d’una plataforma participativa  de totes les persones, locals d’oci, 
institucions i entitats juvenils, culturals, etc. implicades en l’oci nocturn de la nostra 
ciutat per tal d’aconseguir un pacte ciutadà de millora en la convivència i l’oci 
nocturn.  Aquesta plataforma servirà d’element dinamitzador i propositiu d’accions 
concretes a realitzar en el marc del programa d’oci nocturn.   

Resultats obtinguts: 

Convocatòria Taula participativa 21 d’octubre de 2013. 

50 participants 

 

Sessió formativa sobre el consum d’alcohol i altres drogues adreçada al Tercer 
sector 

Descripció:   

Formació sobre prevenció de l’abús de l’alcohol i altres drogues en entorns de festa, 
adreçada a usuaris d’entitats del 3r sector participants en un projecte de 
l’Ajuntament, la Federació d’Hoteleria i St. Miquel.  

Resultats obtinguts: 

Persones participants: 12 

 

Taules de treball col·laboratiu 

L’Àrea de promoció de la salut està impulsant i coordinat vàries taules a nivell 
municipal de treball col·laboratiu i coordinació professional, comptant amb la 
col·laboració de diverses institucions i entitats de la ciutat en l’àmbit educatiu i de 
la salut: 

 Comissió interna sobre programes d’educació per a la salut amb la 
participació del departament de salut pública i l’àrea d’infància i promoció 
del departament de benestar social. 

 Comissió sobre usos i abusos de pantalles, amb la participació de diversos 
departament de la Generalitat (interior, salut i ensenyament), així com 
entitats de la ciutat i departaments municipals: benestar social, seguretat, 
salut pública i joventut.  

 Comissió sobre programes de promoció de la salut de Lleida.  Participació de 
diversos departament de la Generalitat (interior, salut i ensenyament), així 
com d’entitats de la ciutat i departaments municipals: benestar social, salut 
pública, seguretat i joventut Una de les eines d’aquesta comissió, que també 
lidera i gestiona L’Ajuntament, és la web lleidasaludable.com 

 A nivell de tota Catalunya, L’Ajuntament és membre fundador i coordinador 
de la Xarxa Perifèrics, d’ens locals i entitats en l’àmbit de les drogues.  I ha 



 17 

participat en les diverses trobades professional perifèriques i en el plenari 
celebrat a Girona.  Al novembre de 2013 La Federació Catalana de 
Drogodependències va premiar a Xarxa Perifèrics per la “Feina ben feta” en el 
marc de la seva IX Jornada Anual. 

 

http://fcd.cat/
http://fcd.cat/
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7. ÀMBIT:  PREVENCIÓ TERCIÀRIA 
 

Suport a entitats 

Aquest programa inclou la col·laboració, coordinació i suport econòmic i tècnic a 
diferents entitats que treballen al territori en matèria de prevenció i d’inserció de 
drogodependències. 

Entitats:  

Associació Anti-Sida de Lleida:   

 4.500 € en concepte de subvenció a  programes de prevenció i pels Dies 
Mundials i Memorials de la Sida.  

 7.000 € en concepte de provisió de bens 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:  

 6.000 €  en concepte d’ Ajuts a projectes per a la inclusió de persones i 
col·lectius en situació de vulnerabilitat social 

 
FAV (moviment ciutadà contra la droga), integra  ACJAR i ARLLE 
 

 1.125 € Ajuts a projectes de prevenció i reinserció en drogodependències 
 
 

Suport a als Programes de disminució del dany 

  

Suport al Programa de disminució del dany de Boters 

Programa que porta a terme la Fundació Arrels amb el suport del departament de 
salut de la Generalitat. 

Des de l’Ajuntament mantenim coordinacions periòdiques pel bon desenvolupament 
del recurs i l’impacte positiu dintre de la comunitat. 

 

Suport a les brigades de neteja  

Assessoria sobre gestió de residus en temes de xeringues i estris del consum de 
drogues al carrer amb col·laboració amb la Fundació Arrels. 
 

Participants contenidors Nº xeringues 

Ilnet 1 de 1 litre 25 

UT jardiners 3 de 1 litre 75 

Guardia urbana 2 de 1 litre 50 
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