
MENORS I DROGUES



JORNADA SOBRE LA MARIHUANA-

CANNABIS COMO CABALLO DE TROYA 

DE OTROS MALES
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Drogues i lleis
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Índex

1. Com ens organitzem?

2. Quines accions de prevenció 

realitzem?

3. Amb qui ens coordinem? 

4. Quins mitjans fem servir? 



59 Àrees Bàsiques 

Policials

30 Comissaries de 

Districte

1. Com ens organitzem la PG-ME a nivell intern?

444

 922 mossos i mosses UCPAC/URPAC/ORC i Proximitat  

9 Regions policials



Proximitat a 

la PG-ME

Policia

comunitària
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ÀREA BASICA POLICIAL

ORC

i

grup de proximitat
Interlocutors Comunitat



6

2. Quines accions realitzem la PG-ME en relació a les 

drogues i els menors? 

POE CENTRES EDUCATIUS

Des de 2008

Interlocució periòdica a través ORC

Coneixement de la realitat dels centres

Contacte amb més de 4.000 centres

1. Coordinació/treball transversal

2014-2015

17.638 presentacions/tallers

293.342 assistents

2. Activitats formatives de prevenció

3. Serveis planificats específics per part dels grups de proximitat 

4. Visites a dependències policials
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Tipus d´activitats formatives preventivesen relació a 

les drogues i els menors? 

Drogues i lleis

Situacions de risc per a menors

2014-2015

906 presentacions

27.276 assistents

2014-2015

741 presentacions

22.739 assistents

Nou taller en format ROA (Reflexió, Oferiment i Aplicació) 

Pla de prevenció de drogues als CRAE 



1. Treball en prevenció de drogues a la PG-ME

2. Prevenció integral a un col·lectiu específic

3. Preparació prèvia: Reunions amb DGAIA i 

referents territorials de la PG-ME
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Pla de prevenció de drogues als CRAE - Projecte
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Adaptació de la presentació Drogues i 

lleis

 Prevenir el consum

 Prevenir conductes de tràfic

Preparació prèvia en funció de les 

necessitats de l’auditori

 Resoldre dubtes

 Concretar més la temàtica en funció

de l’interès dels oients

Novetats de la presentació als CRAE

Valoració posterior
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Valoració dels agents

 Valoració general positiva

 Es valora molt el format de taula rodona

 Bona valoració de les preguntes prèvies

 Detecten molt interès dels nens

 Lògiques diferències en funció del grau de 

maduresa dels nens

 Bona valoració dels agents envers els 

educadors
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Valoració dels menors (enquestes)
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Valoració dels menors (enquestes)
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Valoració dels menors (enquestes)
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Valoració dels menors (enquestes)
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3. Amb qui ens coordinem? 

Departament Ensenyament

Departament de salut (hospitals, CAP…)

CRAE

DGAIA

Associacions

Institucions

Clubs esportius

Associacions socials/joves

Casals i esplais



16

Quins altres mitjans fem servir per arribar als joves? 

FACEBOOK

TWITTER

MITJANS DE 

COMUNICACIÓ

CARTELLERIA…



Gràcies per la 

vostra atenció

Ana Hernández Cosculluela

itpg336@gencat.cat


