
Jornada  

Bones pràctiques en la 

prevenció de 

drogodependències 

Participants: 

- Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les 

Persones 

- Equips Bàsics d’Atenció Social del Berguedà 

(EBAS) 

-Equip d’Assessorament Psicopedagògic. Serveis 

Educatius del Berguedà 

- INS de l’Alt Berguedà de Bagà. 

- INS Guillem de Berguedà de Berga 

- SI Serra de Noet de Berga 

- Col·legi La Salle de Berga 

- Escola Xarxa de Berga 

- INS Pere Fontdevila de Gironella 

- INS de Puig-reig 

- Regió Sanitària de la Catalunya Central del Ser-

vei Català de la Salut 

- Àrees Bàsiques de Salut del Berguedà 

- Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) 

- Jutjats d’Instrucció de Berga 

- Mossos d’Esquadra del Berguedà 

- Policia Local de Berga 

 

 

24 de maig de 2013 

PAVELLÓ DE SUÈCIA 

Pla de d’alemany s/n 

Butlleta d’inscripció: 

Nom i cognoms: 

.................................................................... 

Entitat: 

.................................................................... 

Ocupació o càrrec: 

.................................................................... 

Adreça laboral: 

.................................................................... 

Codi postal i població: 

.................................................................... 

Telèfon: 

.................................................................... 

Adreça electrònica: 

................................................................. 

Signatura: 

      

Per inscriure’s: 

Per mail : cristina@ccbergueda.cat 

Per telèfon al 93 821 35 53 demaneu per Cristina de 9 

a 14h. 

mailto:cristina@ccbergueda.cat


El Consell Comarcal del Berguedà, con-

juntament amb els ajuntaments de la 

comarca,  al 2002 varen iniciar actuaci-

ons en l’àmbit de la salut i les drogode-

pendències dirigides als alumnes. 

Més tard, a l’any 2008, es va veure la ne-

cessitat de tenir un Pla Marc de preven-

ció de drogodependències per la com-

arca. 

Durant l’any 2011 es va començar a des-

plegar el Pla, essent una de les accions 

del Pla aquest Protocol  que s’emmarca  

com una acció prioritzada dins l’àmbit 

educatiu-escolar. 

 

L’objectiu general d’aquest protocol  és 

que sigui una eina eficaç que permeti 

definir un únic circuit des de que es de-

tecta un cas de consum fins que s’intervé 

amb el/la menor. 

El protocol estableix un procediment de 

treball coordinat per a les diferents situa-

cions : en primer lloc, determina les actu-

acions específiques que ha de dur a ter-

me cadascun dels agents implicats, tot 

definint les pautes concretes i els recursos 

necessaris per l’acció. En segon lloc, es-

tableix un marc temporal que guia tot 

aquest procés, definint quines són les eta-

pes i els nivells d’actuació en cada mo-

ment. 

 

 

 

12,00h-13,30 h 

Taula rodona “Intercanvi d’experiències i 

bones pràctiques en prevenció de drogo-

dependències  als centres de secundària“  

Otger Amatller, Tècnic del Pla de preven-

ció de drogodependències de l'Alt Pene-

dès 

 Xavier Vaquero, Tècnic del Pla de preven-

ció de drogodependències del Consell 

Comarcal de l'Anoia i de l'Ajuntament d'I-

gualada  

 Carla Fernández , Tècnica del Pla de pre-

venció de drogodependències  C-17dels 

municipis de La Garriga, Les Franqueses, 

Tagamanent , Figaró-Montmany 

i  L'Ametlla del Vallès. 

 Modera: Núria Garcia Rosell. 

Tècnica de la Subsecció de Programes i 

projectes de la Diputació de Barcelona 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

11.00 h Benvinguda i presentació 

Maribel Iglesias Trasserra.  

Consellera Comarcal de l’Àrea  

d’Atenció a les persones.  

Josep Oliva i Santiveri 

Diputat Delegat de Benestar Social, Salut 

Pública i Consum. 

Diputació de Barcelona. 

Sergi Roca i Vargas 

President del Consell Comarcal del Ber-

guedà 

11.30 h-12,00 h  

Presentació del “Protocol  de detecció i 

intervenció del consum de drogues en 

menors d’edat dels centres de secundà-

ria de la comarca del Berguedà” 

Neus Padrós .  

Tècnica del  Pla de prevenció de drogo-

dependències del Consell Comarcal del 

Berguedà. 

Presentació del Servei d’informació i su-

port sobre drogodependències del Ber-

guedà  

Carles Fontana 

Educador Social Responsable del Servei 

 


