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CAPÍTOL I
ÀREA DE COORDINACIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓN SOCIAL
1.1. Programa d’Intervenció Comunitària
Finalitat:
Articular iniciatives que donen resposta als problemes generats per fet social de
consum de productes generadors de conductes addictives estimulant la participació
i la coordinació dels diferents agents socials.
Actuacions:
Es desenrotllen a través dels diferents agents socials implicats en la participació
comunitària (agents de desenvolupament local, professionals del treball social,
voluntariat, associacions veïnals, associacions juvenils, etc.) i departaments de
l’Administració Pública.
S’han mantingut reunions telemàtiques i/o telefòniques de treball durant tot l’any 2020
amb les Entitats Socials de Tercer Nivell amb l’objectiu de planificar i desenrotllar
conjuntament accions de difusió de missatges preventius per a la seua visualització a
través de la xarxa d’internet amb la finalitat de provocar canvis d’actitud respecte
del consum de productes addictius i així aconseguir un entorn i uns hàbits de salut
positius, i per a això s’ha treballat coordinadament amb estes entitats amb el lema:

“Previndre les conductes addictives. Junts millor”
Es contempla la participació del major nombre d’entitats possible. Fins a la data s’han
implicat en eixa participació:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ADSIS-HEDRA
Alcohólicos Anónimos – Alcohòlics Anònims
APROVAT
AVANT
AVEX
Comité Ciudadano Anti-SIDA – Comité Ciutadà Anti-SIDA
Controla Club
Fundación Secretariado Gitano – Fundació Secretariat Gitano
PATIM
Proyecto Hombre – Projecte Home

En les reunions i contactes realitzats s’han mantingut com a objectius, contemplant les
normes socials establides per a la prevenció de contagis per la COVID19, desenrotllar
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les activitats:
1. Programa Intervenció en Barris.
2. Participació en Jornades o altres esdeveniments.
ADSIS/HEDRA
Possibilitat de desenvolupar a València un projecte d'Activitats Grupals per a la
prevenció del consum de drogues en adolescents a través del nostre Programa
d’Intervenció en Barris, ja contrastat per esta entitat per la seua aplicació en la
Comunitat Autònoma de Canàries.
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS/ALCOHÒLICS ANÒNIMS
Difusió en la xarxa, en col·laboració amb representants de l'Àrea 08 de València
d'Alcohòlics Anònims, de la Commemoració del 85é aniversari del naixement
d'Alcohòlics Anònims.
APROVAT
Continuar desenvolupant a través del Programa d’Intervenció en Barris les activitats
d'intervenció preventiva del consum de drogues en menors i adolescents del barri de
Natzaret.
AVANT
Una Jornada sobre Drogues i Dona.
AVEX
Difusió activa dels nostres materials SAF en les seues activitats i en el seu Centre al llarg
de tot l’any 2020. Es va anul·lar el desenvolupament d'una Jornada presencial de
commemoració del 50 Aniversari de la seua creació, en els preparatius de la qual
s'estava participant i es van difondre els materials informatius proporcionats per Avex
a través de la pàgina web i els contactes de correu.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (FSG)/FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO (FSG)
Petició de participació del personal tècnic de la UPCCA de València en els cursos de
formació i sensibilització per a la prevenció de substàncies addictives en població
gitana desenrotllats en les seues Aules de Formació.
La col·laboració amb esta entitat s’emmarca dins de les Accions de Participació
Ciutadana en l’àmbit comunitari.
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PATIM
Col·laboració en l’organització i difusió de la IV Jornada sobre trastorns del joc:
“L’impacte de la pandèmia per Covid19 en el trastorn per joc”, que es va celebrar el
dia 29 d’octubre de 2020, coincidint amb el Dia nacional sense jocs d’atzar, realitzantse en línia mitjançant una plataforma digital.

Col·laboració en la difusió de la campanya de PATIM sobre el Joc patològic i
l’alcohol en la Web Municipal del PMD i Xarxes Socials del Servici d’Addiccions.
PROYECTO HOMBRE/PROJECTE HOME
Durant l'any 2020 s'han mantingut els contactes de coordinació, però no s'han pogut
realitzar activitats presencials.
COMITÉ CIUDADANO ANTI-SIDA/COMITÉ CIUTADÀ ANTI-SIDA
L’any 2020 no s’ha pogut participar en les habituals activitats presencials relacionades
amb l’1 de desembre organitzades pel Comité Ciutadà Anti-SIDA, la Direcció General
de Salut Pública, el CIPS, el Banc de Sang, l’Institut de la Joventut, LAMBDA,
CALCSICOVA, ADSIS, la Universitat Politècnica de València... i s’ha difós per les xarxes
socials la informació pròpia de les dites entitats.
✔ Activitats amb Servicis i Institucions:
● Participació amb el Pla Nacional sobre Drogues (PNsD), Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, Regidoria de Benestar Social i Igualtat, Fundació
d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP), Universitat Cardenal Herrera-CEU, Universitat Catòlica de
València San Vicente Mártir, Universitat de València, Junta Central Fallera,
Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), Sanitat
Exterior.
● Periòdicament s’han fet consultes als professionals del Servici de Gestió de
Drogodependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
● Col·laboració com a membres de la Comissió Inter-Àrees d’Igualtat i Polítiques
d’Inclusió per a la preparació dels esdeveniments del 8 de maig, Dia Mundial
de la Dona.
● Els tres vídeos sobre el cànnabis, “El nostre Sistema Endocannabinoide”, “Els
Vertebrats i el Sistema Endocannabinoide” i “Els Usos del Cànnabis”, han sigut
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subtitulats en els dos idiomes oficials a la Comunitat Valenciana, valencià i
castellà, per a la seua difusió en la Xarxa d'Internet al llarg de l'any 2021.
● Participació en els “Debats en Addiccions” organitzats per la UISYS de la
Universitat de València i el Servici d'Addiccions, així com un altre tipus
d'esdeveniments realitzats mitjançant transmissió en directe en plataformes
digitals.
1.- Participació i col·laboració en l’organització i celebració del Debat en
Addiccions “Noves perspectives normatives, administratives i polítiques del joc
en Espanya”, celebrat de manera presencial en la Sala d’Actes del Palau de
Cerveró, Universitat de València, el dia 20 de febrer de 2020.
2.- Participació i col·laboració en l’organització i celebració del Debat en
Addiccions “Drogues i conducció: tolerància zero o establir límits”, celebrat
telemàticament, en format de seminari en línia, el dia 11 de juny de 2020.
3.- Participació i col·laboració en l’organització i celebració del seminari web
organitzat amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el
Tràfic Il·lícit de Drogues, titulat "Diàleg amb Experts sobre polítiques locals sobre
consum de drogues i COVID-19: Com ha impactat la COVID-19 en les polítiques
locals per a la prevenció i el tractament dels trastorns per consum de
substàncies?
L’esdeveniment es va organitzar en col·laboració amb la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los
Estados Americanos (CICAD OEA), i l’Ajuntament de València (Espanya).
L’activitat es va realitzar el dia 26 de juny de 2020 i va comptar amb els
comentaris d’experts reconeguts a Amèrica Llatina i Espanya.

4.- Participació i col·laboració en l’organització i celebració del Debat en
Addiccions “Consums durant el confinament. Anàlisi i reptes”, celebrat en
format de seminari en línia (webinari) el dia 20 d’octubre de 2020.
5.- Participació i col·laboració en l’organització i celebració del Seminari
“Webinari: És possible la prevenció en escolars en temps de la pandèmia de
COVID-19? celebrat en format de webinari –seminari en línia- el dia 3 de
novembre de 2020, en col·laboració amb l’OPS-OMS, l’OEA/CICAD i la
Universitat de València -UISYS.
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● Pla Marc d'Igualtat entre Dones i Homes de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives.
Execució dels apartats contemplats en el Pla de Polítiques Inclusives del
Ajuntament de València per al seu desenrotllament per l’UPCCA:
2.1.3.1: Col·laboració del Servici d’Addiccions per a incorporar la perspectiva
de gènere en els estudis epidemiològics que es realitzen.
2.1.3.2: Col·laboració del Pla Municipal de Drogodependències en les
campanyes, tallers i resta d’activitats de prevenció del consum de drogues
introduint la perspectiva de gènere.
2.1.3.3: Accions d’informació dirigides a joves per a previndre els abusos sexuals
en situacions de consum d’alcohol i altres drogues.
✔

Sol·licitud i distribució de les publicacions periòdiques de:

-Pla Nacional sobre Drogues (PNsD). Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.
-Servei de Gestió de les Drogodependències. Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.
-Direcció General de Salut Pública i Addiccions. Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.
-Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
-EDEX. País Basc.
✔

Distribució de materials de difusió:

A)
Esta distribució es desenvolupa bàsicament en Centres d’Ensenyament, Centres
Juvenils, Centres Socials, Centres Sanitaris, Associacions Juvenils, Associacions de
Veïns, ONG, Institucions i altres Associacions sense ànim de lucre de la ciutat de
València. A causa de les restriccions de mobilitat i contacte social per l’especial
situació de pandèmia per Covid19 s’ha restringit la distribució de materials en format
físic, no obstant, durant els mesos de setembre i octubre es va procedir al repartiment
per tots estos centres, exceptuant-ne els centres de salut per tal de minimitzar riscos, i
s’han distribuït els materials següents:
200 “Guía de información sobre Drogas” del PNsD
125 “Guía para dejar de consumir cánnabis” del PMD/UPCCA –València
125 “Los padres frente al cánnabis” de la Conselleria de Sanitat
1000 Tríptics “UPCCA-València”. PMD/UPCCA-València
1000 Tríptics “Prevenció Comunitària”. PMD/UPCCA-València
1000 Tríptics “Prevenció Escolar” . PMD/UPCCA-València
1000 Tríptics “Prevenció Familiar”. PMD/UPCCA-València
1000 Tríptics “Alternatives d’Oci i Temps Lliure”. PMD/UPCCA- València
1200 Tríptics “Escola de Mares i Pares”. PMD/UPCCA-València
200 Cartells dels components del tabac
150 Cartells de la SAF
400 Senyalitzadors de llibre amb consells sobre l’ús de les TIC per a joves.
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B) Distribució de les Monografies dels Debats en Addiccions.
C) Difusió dels materials corresponents de les campanyes o accions a través de la
web d’addiccions següents:
Falles 2020 (19 de març)
Dia Mundial sense Tabac (31 de maig)
La Nit de Sant Joan (24 de juny)
Dia Internacional de Lluita contra l’ús indegut i tràfic il·lícit de drogues (26 de juny)
Dia Internacional de la Síndrome Alcohòlica Fetal –SAF- (9 de setembre)
Dia Mundial sense Alcohol (15 de novembre)
Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA (1 de desembre).
D) Difusió de materials per correu electrònic des de pmdsanidad@valencia.es
E) Manteniment i actualització dels continguts del PMD/UPCCA-València en l’espai
web www.valencia.es/pmd, amb la creació d’un espai informatiu específicament
relacionat amb la nova situació provocada per la pandèmia per Covid19. En un
altre apartat s’explicarà més este aspecte.
F) Informació telefònica, presencial i per correu electrònic, així com la informació per
al telèfon d’informació municipal 010.

1.1.1. Setmana fallera (19 de març)
L’any 2020, patrocinades per l’Ajuntament de València a través d’esta UPCCA i amb
la col·laboració de 6 Comissions Falleres i l’entitat Controla Club, es van organitzar 6
accions per a minimitzar els consums abusius d’alcohol en les revetles organitzades
per estes Comissions els dies previs al 19 de març. A causa de les restriccions
establides per a evitar la propagació de la COVID19 i per a previndre contagis,
només es va poder participar en una de les revetles, la del 7 de març en la “Santa
Verbena” de la Falla Sant Valero, la Falla Clero i la Falla Mossén Femenía.
En el desenvolupament de les dites revetles es van dur a terme accions dirigides a
minimitzar o previndre el consum abusiu d’alcohol entre les persones assistents i les
conseqüències ambientals derivades d’això: emergències sanitàries associades als
consums abusius d’alcohol i altres drogues, brutícia, soroll, conductes incíviques.
Problemes recurrents associats a les celebracions de les festes populars i, en este cas,
a les revetles de les Falles.
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1.1.2. Dia Mundial SENSE Tabac (31 de maig)
Este 31 de maig del 2020 ens enfrontem a dos pandèmies, la del tabaquisme i la del
coronavirus, en les quals a nivell sanitari s’entrecreuen informacions i objectius per a
previndre la COVID19 i els efectes del tabaquisme en la població fumadora i no
fumadora:
PRIMER. Fumar presenta el risc de contaminar o infectar-se amb el Coronavirus pels
diferents materials que es manipulen des del mateix moment que s’adquireix el
paquet amb tabac fins que s’acaba: pel plàstic de l’embolcall on pot romandre actiu
el virus durant 4 dies, en el paper 30 minuts, en els guants de làtex o els dits 8 hores, en
l’encenedor 4 dies, en la tela (bossa, butxaca) 1 dia. Per contaminar el sòl en tirar la
burilla, podent arrossegar en la sola de les sabates el virus fins a les tendes, despatxos
o llars.
SEGON: Se sap que la Covid19 està en les gotetes d’aerosol que es produeixen en
tossir o en exhalar el fum del tabac i que pot traslladar-se per l’aire almenys a 2 metres
de la persona que fuma, si està parada, i contaminar d’esta manera a les persones
que són a prop.
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Davant això, es considera que el més adequat durant la pandèmia per Coronavirus és
apel·lar a la responsabilitat que sempre demostren les persones fumadores per
abstindre's de fumar en els “espais sense fum”, demanant-los que es prescindisca de
fumar en els espais oberts d'ús comú com són parcs o passejos i en les cues per a
entrar en els establiments.
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1.1.3. Nit de Sant Joan (24 de juny)
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1.1.4. Dia Internacional de la Lluita contra la Droga (26 de juny)

16
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1.1.5. Dia Internacional de la Síndrome Alcohòlica Fetal (9 de setembre)
“SIN PALABRAS” - “SENSE PARAULES”
Davant la rellevància d'esta Síndrome en la vida de les persones i davant el seu total
desconeixement a nivell social, és més que necessari que es “descobrisca” per a
poder iniciar accions preventives.
En esta ocasió s’ha difós a través de les xarxes socials l’eslògan anterior i un joc en el
qual es dona a conéixer que només es té una vida i que un error pot canviar el futur
de les persones. L’error en este cas és consumir alcohol durant l’embaràs. Este fet està
afavorit pel desconeixement de l’existència d’est síndrome i per viure en una
“societat alcoholitzada” en la qual l’alcohol ocupa el centre dels nostres
esdeveniments socials.
La SAF o Síndrome Alcohòlica Fetal és la primera causa que es pot previndre de
trastorn del desenvolupament intel·lectual en el món occidental. No té cura, i només
es pot evitar no bevent gens d’alcohol durant l’embaràs.
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Es van situar estos cartells en el mobiliari urbà de publicitat informativa de la ciutat de
València des del dia 14 al 26 d’octubre i esta “banderola” en la web Municipal
informant sobre esta síndrome.
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1.1.6. Dia Mundial SENSE Alcohol (15 de novembre)
Tots els anys, el 15 de novembre l'OMS ens convida a commemorar el Dia Mundial
SENSE Alcohol. La seua funció és sensibilitzar a la població sobre els perills dels consums
abusius d'alcohol.
Hui se'ns convida a més a reflexionar sobre la gènesi social del consum abusiu
d'alcohol. La pregunta que ens podem fer és per què una societat tan plural com la
nostra admet unànimement, sense més, que es pot “beure responsablement”, sense
“sobrepassar el límit”? El mateix límit per a totes les persones, homes, dones,
adolescents, en totes les circumstàncies?
La línia d'acció és denunciar la pressió de la publicitat de begudes alcohòliques sobre
la ciutadania per a crear eixa imatge falsa de l'existència d'un límit que responsabilitza
a les persones i exonera a la indústria.
Esta Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives a més actua
sancionant l'exposició il·legal de publicitat de begudes alcohòliques visibles des de la
via pública per a reduir el nombre d'impactes publicitaris que rep la població en este
espai públic, objectiu que ha aconseguit en gran manera des de l'inici de les seues
actuacions, aplicant les lleis de drogodependències i de salut des de la seua
publicació i de manera sistemàtica des de l'any 2003.
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1.1.7. Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA (1 de desembre)

El dia 1 de desembre “Dia Mundial contra la SIDA”, ONUSIDA manté l'objectiu d'animar
a totes aquelles persones que realitzen conductes de risc a conéixer el seu estat
serològic respecte al VIH. La seua finalitat és conéixer-ho, i actuar preventivament per
a evitar contagis.
L’ONUSIDA va començar en 1988 a commemorar este dia, i ja llavors des de la Unitat
de Toxicomanies, seguint amb el Servici de Drogodependències i ara des del Servici
d'Addiccions (PMD/UPCCCA-València), l'Ajuntament de València ha participat i
fomentat innombrables iniciatives dirigides a previndre la infecció del VIH per a evitar
la SIDA: “Coneix el teu estat”, és a dir, “no continues CEC davant la teua realitat”.

22

CAPÍTOL II
ÀREA D’ATENCIÓ.
2.1. Programa d’Atenció Primerenca a Persones Joves i Adultes amb
Primers Consums o Inici de Trastorns Addictius
Descripció:
Moltes persones joves i adultes s'inicien en el consum de drogues. En alguns casos hi
ha una conscienciació primerenca del risc que comporta la continuació en el
consum, en uns altres, són els familiars els qui li “pressionen” perquè abandonen el
consum. Este programa tracta d'abordar estes situacions i aportar al subjecte
informació, assessorament i suport per a potenciar la seua motivació a l'abandó del
consum i en el seu cas per a desenvolupar eixa motivació.
Objectius:
Aportar informació, assessorament i suport per a aconseguir en les persones
consumidores que estan en fase d’inici o primers consums la conscienciació del risc
que comporten les drogues amb l’objectiu de l’abandó del consum.
Metodologia:
Intervenció individualitzada, prèvia demanda. Es realitzen les sessions que requerisca
cada cas. L’assistència es realitza en el Servici d’Addiccions (UPCCA-València).
Activitats Realitzades:
Atenció individual segons demanda
Nombre de persones usuàries:
Nombre total de sessions:
Nombre total per edats:
Menors de 13 anys:
de 13 anys:
de 14 anys:
de 15 anys:
de 16 anys:
de 17 anys:
de 18 anys:
de 19 o més:

146
594
0
11
19
23
33
33
18
9

23

Addicció amb substàncies:

Addiccions sense substància:

Cànnabis

96

Alcohol

27

Altres substàncies

2

Tecnologies, vídeojocs

18

Atenció individual segons demanda i diferenciació de gènere
Nombre de persones ateses per gènere:

Xics

104

Xiques
Diferenciació per gènere i edats:
Menors de 13 anys:
de 13 anys:
de 14 anys:
de 15 anys:
de 16 anys:
de 17 anys:
de 18 anys:
de 19 o més:
Addicció amb substàncies:
Cànnabis
Alcohol
Altres substàncies

42

Xiques
0
5
8
5
9
7
7
1

Xics
0
6
11
18
24
26
11
8

Xiques

Xics

26
10
0

73
15
2

6

14

Addiccions sense substància:
Tecnologies, vídeojocs
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2.2. Programa d’Atenció a Familiars de Joves que consumeixen drogues,
de Joves que s’han iniciat en un Trastorn Addictiu o es troben en
Situació de Risc
Descripció:
Quan les mares i pares descobreixen o s'assabenten que algun fill o filla està consumint
algun tipus de drogues se senten preocupats, angoixats i, en molts casos, sense saber
com abordar esta situació. Este programa pretén ajudar i fer costat a les mares i pares
en este complex problema familiar.
Objectiu:
Oferir informació, assessorament i suport a les mares i pares que ho demanden pel
problema de les drogues i les drogodependències.
Metodologia:
A través de grups informatius i d’atenció individualitzada s’aborda i atén els aspectes
relacionats amb les drogodependències.
El programa es realitza en el Servici d’Addiccions, per l’equip de professionals de
l’Àrea Familiar.
Activitats Realitzades:
Atenció individual familiar segons demanda:
Nombre de famílies:
Nombre total de Sessions:

155
560

Per substàncies:

96 Cànnabis
28 Alcohol

Sense substància. Noves Tecnologies:

25
5 Jocs d’atzar
5 Xarxes socials
15 Vídeojocs

Atenció familiar segons demanda telefònica:
53%
15%
15%
11%
6%

Relacionades amb el Cànnabis
Relacionades amb l’Alcohol
Relacionades amb els Vídeojocs
Relacionades amb altres substàncies
Relacionades amb les Apostes en línia
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2.3. Curs d’informació sobre drogues per a menors amb infraccions per
tinença o consum de drogues o alcohol en la via pública
Descripció:
En la societat actual l'oci i el temps lliure dels joves s'acompanyen a vegades del
consum de diferents substàncies en la via pública, la qual cosa obliga a realitzar
actuacions administratives en compliment de la legislació vigent, amb la inevitable
obertura i notificació del corresponent expedient sancionador.
Objectiu:
Proporcionar informació sobre les drogues, els seus efectes i del procés d'una
drogodependència, conscienciant-los del risc del consum, amb la finalitat que
prenguen una postura més compromesa cap a l'abandó del mateix tractant d'evitar
una posterior drogodependència.
Metodologia:
El curs és de caràcter individual.
Les actuacions es realitzen a demanda, per la qual cosa és necessari un nivell de
motivació per part de la persona menor que ho precisa.
Es té en compte el nivell de consum, la situació personal i familiar del menor.
Es realitzen entre tres o més sessions, segons necessitats i implicació de la persona
menor o la seua família.
En finalitzar el curs s'entrega un certificat d'assistència, si hi ha hagut implicació i
compromís.
Si es detecta un consum que indique una drogodependència, se li motiva que
assistisca a la seua UCA de referència, facilitant-li la derivació.
Activitats Realitzades:
Nombre de persones menors ateses per infracció:
Xics
Xiques

Amb substàncies:
Cànnabis
Alcohol

56
38
18

Xiques

Xics

11

24

7

14

26

Diferenciació per gènere, edats i substància –Xiques:
Alcohol Cànnabis
de 14 anys:
de 15 anys:
de 16 anys:
de 17 anys:
de 18 anys:
de 19 o més:

0
0
3
2
2
0

2
0
4
2
3
0

Diferenciació per gènere, edats i substància -Xics:
Alcohol Cànnabis
de 14 anys:
0
0
de 15 anys:
0
3
de 16 anys:
5
6
de 17 anys:
5
12
de 18 anys:
4
3
de 19 o més:
0
0
Materials distribuïts
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2.4. Execució de la plataforma digital formativa educativa basada en
elements de joc per a la formació en hàbits positius i saludables i
preventius de les addiccions, dirigits a menors usuaris dels
programes del servici.

La utilització d'una plataforma perquè els usuaris i les usuàries que acudeixen als
programes de prevenció familiar puguen reforçar i interioritzar els aprenentatges que
s'han anat treballant durant les sessions, absorbint millor els coneixements, obtenint
recompenses davant accions concretes, podent reconéixer en qualsevol moment fins
a on ha arribat i tot això a través de la ludificació com a tècnica d'aprenentatge.
Està orientat a la prevenció de les addiccions de Cànnabis, Alcohol i Tecnologies.
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CAPÍTOL III
ÀREA DE PREVENCIÓ
3.1. Àmbit Comunitari
3.1.1.

Programa d’Informació, Orientació i Assessorament

Les activitats d'informació i sensibilització dirigides a la població del municipi de
València sobre les drogodependències i altres trastorns addictius són fonamentals ja
que constitueixen el pas previ per a la consecució d'una població formada i
coneixedora dels riscos que comporten, alhora que permet articular un discurs social
homogeni i facilitar respostes institucionals eficaces.
L’any 2020, a causa del confinament decretat com a mecanisme preventiu per a
evitar contagis i la disminució de la pandèmia de la COVID19, este programa
d'Informació, Orientació i Assessorament s'ha vist directament marcat per les diferents
etapes d'este confinament i les seues limitacions de mobilitat i reunió.
Esta Àrea ha fet eco en escrits difosos a través d'internet de fets o situacions concretes
que han sigut àmpliament tractades en els mitjans de comunicació, com ara:
- Document “El virus de les fartades. Un virus que ens aboca a cometre excessos” / “El
virus de los atracones. Un virus que nos aboca a cometer excesos”.
- Document “Confinament i Covid-19. Actituds i conductes preventives enfront de
conductes abusives i l’ansietat” / “Confinamiento y Covid-19. Actitudes y conductas
preventivas frente a conductas abusivas y la ansiedad”.
- Document “El gripau i el seu verí” / “El sapo y su veneno”.
- Document “Postconfinament i Covid 19. Previndre conductes d’evitació i l’aillament
darrere de les tecnologies” / “Postconfinamiento y Covid 19. Prevenir las conductas
de evitación y el aislamiento tras las tecnologías”.
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30

31

32

33

34

35

36

37

✔

Distribució dels Tríptics del PMD/UPCCA-València.
-PMD/UPCCA-València / PMD/UPCCA-València
-Prevención Comunitaria / Prevenció Comunitària
-Prevención Familiar / Prevenció Familiar
-Prevención Familiar. Escuela de Madres y Padres / Prevenció Familiar. Escola
de Mares i Pares
-Prevención Escolar / Prevenció Escolar
-Alternativas de Ocio y Tiempo Libre / Alternatives d’Oci i Temps Lliure
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PMD/UPCCA-València

/

PMD/UPCCA-València

39

Prevención Comunitaria

/

Prevenció Comunitària

40

Prevención Familiar

/

Prevenció Familiar

41

Prevención Familiar. Escuela de Madres y Padres
Prevenció Familiar. Escola de Mares i Pares

42

Prevención Escolar

/

Prevenció Escolar

43

Alternativas de Ocio y Tiempo Libre

/

Alternatives d’Oci i Temps Lliure
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✔

Difusió correu electrònic pmdsanidad@valencia.es

✔

Manteniment de l’espai web www.valencia.es/pmd

✔

Informació telefònica, presencial i per correu electrònic

✔

Informació per al Servici 010
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3.1.2. Programa de Reducció de l’Oferta d’Alcohol
L’oferta o disponibilitat d'alcohol ha parasitat en gran manera els espais socials
d'interrelació, tant de les persones adultes, com els de joves i adolescents, a través del
patrocini d'esdeveniments esportius de tota mena, de macro-concerts, de tornejos
estiuencs, “d’activitats preventives” en centres escolars, en l'hostaleria i col·laborant
amb organismes públics responsables del trànsit, per exemple. Amb això, la indústria,
el que pretén és aconseguir que es considere el consum d'alcohol com una activitat
normalitzada en el nostre entorn social.
A conseqüència d'això, una important minoria de la població beu en excés, la qual
cosa genera problemes a tota la societat en el seu conjunt i no sols a les persones
bevedores. Davant això, la societat té l'obligació d'eliminar els efectes perniciosos
d'este “estil cultural” i de crear un ambient social segur on s'estiga alliberat de la
“pressió” que s'exerceix a través de les estratègies de publicitat, del màrqueting i del
patrocini per a aconseguir majors vendes d'alcohol.
La “indústria de l’alcohol” per a ampliar les seues vendes ha hagut necessàriament de
buscar nova clientela creant un “fenomen nou” que no té res a veure amb la nostra
“tradició de consum”. Els nous i noves clients, paradoxalment sorgeixen entre la
població més jove i menors d'edat que a l'ensems resulten ser consumidors/es il·legals
i amb major tendència a consumir abusivament en contraposició a consumidors/es
habituals de major edat que ja han “racionalitzat” el seu consum, realitzant-lo de
manera menys compulsiva, pel fet que el seu “cos ja no està per a tants excessos”,
excepte les persones en les quals l'alcohol ha generat addicció.
L'objectiu primordial del Servici d'Addiccions és aconseguir, amb la realització de les
seues activitats, minimitzar els efectes perniciosos del consum abusiu d'alcohol i amb
això reduir les greus conseqüències de salut pública generadores d'importants
problemes socials, familiars i individuals (morts per violència de gènere, per accidents
de trànsit, accidents laborals, baixes laborals per problemes de salut, absentisme i
pèrdua d'hores de treball, agressions, etc.)
Enguany, a més de la informació i actuació habitual que es realitza, s’ha posat
l'accent en els riscos del consum d'alcohol en les Festes Populars: Falles, Sant Joan i
Dies Internacionals com el de la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF) i el Dia de la Lluita
contra la Violència de Gènere.
A) Actuacions enfront del Consum d’Alcohol i altres drogues en la Via Pública
Actuacions basades a denunciar l'incompliment de la normativa vigent, sobre la base
de les competències municipals, del consum i venda de begudes alcohòliques
contribuint amb això a la reducció de la seua demanda i la seua disponibilitat. Les
actes d'inspecció les realitza la Policia Local de València, que també intervé enfront
del consum o tinença il·lícita d'altres substàncies tòxiques.
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Descripció:
Encara que l'alcohol és una droga legal, la seua producció, venda i consum estan
regulats per llei. La nostra societat s'ha atorgat democràticament un ordenament
jurídic on s'estableixen les bases per a aconseguir la convivència social.
Des de l’any 2015 la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la
Comunitat Valenciana, actualitzada en 2018 per la LLEI 8/2018, de 20 d’abril, de la
Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat,
de Salut de la Comunitat Valenciana, regula la prohibició del consum d'alcohol a
menors de 18 anys i indica que es multarà a la persona que els venga o facilite
begudes alcohòliques. En el seu articulat també s'estableix la prohibició de consumir
alcohol en la via pública, excepte en els llocs d'esta en els quals estiga degudament
autoritzat, o en els dies de “festes patronals o locals”, regulats per la corresponent
ordenança municipal.
Objectiu:
- Realitzar activitats preventives per a evitar les conseqüències del consum abusiu
d'alcohol en diferents grups socials (conductors/es, menors d'edat, etc.)
- Facilitar a la ciutadania la capacitat de triar amb la major llibertat possible si es vol o
no realitzar un consum normalitzat d'alcohol.
Activitats Realitzades:
Les Actes que la Policia Local efectua amb motiu del consum d'alcohol en la via
pública realitzat per menors són resoltes per la Secció Administrativa d'este Servici
sense ànim punitiu sinó re-educatiu, d'acord amb la llei i allò desenvolupat en el punt
2.2. Programa d'atenció a familiars de joves que consumeixen drogues, que s'han
iniciat en un trastorn addictiu o es troben en situació de risc, d'esta Memòria
d'Activitats.
Les Actes que corresponen al consum d'alcohol en la via pública per persones
adultes (majors d'edat) són gestionades des del Servici Central del Procediment
Sancionador (Secció Dos), i segueixen un procediment administratiu amb incoació
d'expedient sancionador si escau.
Durant l'any 2020 s'han rebut en este Servici d'Addiccions un total de 253 ActesButlletins de la Policia Local de València a menors d'edat per consum i/o tinença
d'alcohol o altres drogues en la via pública.
D'estes, 196 són de menors residents en el municipi de València i 57 d'altres localitats. I
segons les substàncies decomissades es distribueixen en: 63 per consum d'alcohol, i
190 per tinença/consum de cànnabis o altres substancies estupefaents.
Totes estes actes-butlletins de denúncia relacionades amb substàncies tòxiques
diferents de l'alcohol han sigut degudament remeses a la Subdelegació del Govern
d'Espanya a València per a la seua tramitació si escau.
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Del total d’actes (253), 38 corresponen a xiques i 215 a xics.
Actes per consum d’alcohol (63):
Residents en València ciutat: 43 xics i 9 xiques.
Residents en altres localitats: 9 xics i 2 xiques.
Actes per tinença/consum de cànnabis i altres (190):
Residents en València ciutat: 127 xics i 17 xiques.
Residents en altres localitats: 36 xics i 10 xiques.
Cal ressaltar que, durant l'any 2020, probablement per les restriccions en la mobilitat i
les altres mesures preventives enfront de la pandèmia per Covid19, el nombre d'actesbutlletins de denúncia relacionades amb el consum il·lícit d'alcohol en la via pública
per part de menors d'edat a la ciutat de València ha disminuït notablement en
relació a anys anteriors, mentre que el nombre d'actes relacionades amb altres
substàncies, com el cànnabis, ha augmentat respecte a 2019.
B) Actuacions enfront de la publicitat directa o indirecta de begudes alcohòliques en
la via pública
Com totes les empreses, la “indústria de l'alcohol” té en la publicitat la possibilitat de
comunicar-se amb el mercat i de transmetre els seus objectius de màrqueting, és a
dir, aconseguir que els seus productes siguen acceptats i adquirits.
La publicitat de begudes alcohòliques nodreix el seu discurs d'elements àmpliament
consumits per la població juvenil, com són: la música, el cinema, els esports
d'aventura i competició, tot això lligat al desig de sortejar allò prohibit, per la qual
cosa s'exploten conceptes com a sexe, triomf, glamur, nihilisme i rebel·lió perquè el
mercat al qual es dirigeix esta indústria és el sector jove, buscant amb això no tan sols
mantindre els seus actuals beneficis sinó a més incrementar-los. Actualment, el major
nombre de persones que consumeixen abusivament alcohol tenen entre 14 i 18 anys,
és a dir, que consumeixen de manera il·legal i estant, a més, en procés de maduració
i desenvolupament total del seu Sistema Nerviós.
És per això que les Administracions Públiques tenen el deure d'actuar enfront de la
publicitat que no compleix la normativa vigent de manera decidida amb la intenció
d'evitar eixe “bombardeig” de campanyes milionàries de promoció de l'alcohol
davant joves en indefensió i en procés de maduració per a contindre d’esta manera
les seues tràgiques conseqüències.
Descripció:
En la nostra Comunitat la publicitat de begudes alcohòliques en la via pública està
regulada -limitada o prohibida- seguint un criteri de graduació alcohòlica, sobre la
base de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la
Comunitat Valenciana.
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Objectius:
-Evitar, en la mesura que siga possible, que la població menor d’edat i jove siga el
públic objectiu de la publicitat de begudes alcohòliques.
-Complir el mandat constitucional de protegir la salut de la població, i especialment
durant la minoria d'edat (art. 39-43 de la Constitució Espanyola).
Activitats Realitzades:
L'Ajuntament de València, a través del Servici d'Addiccions, ha actuat, de manera
sistemàtica, des de l'any 2003 quan es va publicar el Decret legislatiu 1/2003, i des del
2015 sobre la base de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut
de la Comunitat Valenciana, actualitzada en 2018 per la LLEI 8/2018, de 20 d'abril, de
la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la
Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, norma vigent en l'actualitat, sobre
els suports publicitaris que exposen publicitat d'alcohol en espais prohibits de la via
pública.
Durant l'any 2020, i a causa de les restriccions de mobilitat i altres com el confinament i
el tancament o limitació d'horaris en comerços relacionats amb el consum de
begudes alcohòliques com a bars i restaurants, entre altres raons, s'ha observat un
menor nombre d'impactes publicitaris en la via pública relacionats amb les begudes
alcohòliques. D'altra banda, i també com a conseqüència directa de les restriccions
en mobilitat i situacions de teletreball, durant l'any 2020 no s'han realitzat visites
externes per a comprovar l'existència de publicitat de begudes alcohòliques en la via
pública, però s'han atés totes les consultes realitzades per les empreses publicitàries de
manera telemàtica.
En relació a les Actuacions enfront de la publicitat directa o indirecta de begudes
alcohòliques en la via pública s'han realitzat 2 expedients informatius per a l'estudi de
dos ubicacions publicitàries i estem a l'espera dels resultats. S'han atés 6 consultes
d'empreses de publicitat per a la possible ubicació d'anuncis de begudes
alcohòliques en la via pública de València.
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3.1.3.

Programa de Prevenció “TOCA CINE”

Descripció:
Programa de prevenció basat en el treball en valors a partir del visionat d’una
pel·lícula.
Població destinatària:
Població escolar, juvenil i adulta.
Material didàctic:
-Guia d’activitats disponible en format pdf en la web www.valencia.es/val/pmd/ i en
el blog www.tutoriasenred.com
-DVD de la pel·lícula (se sol·licita en préstec).
Activitats:
Elaboració i difusió de quatre guies didàctiques de les pel·lícules:


El Principito



La sonrisa de mona lisa



Timbuktú



El novato
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-Elaboració i difusió del Catàleg “TOCA CINE” 2020.
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3.1.4. Xarrades per a “Grups en Risc d’Exclusió Social”
Descripció:
Són activitats que es desenvolupen a través de tallers estructurats realitzats en l'espai
de les Associacions que treballen amb col·lectius en risc d'exclusió social (població
immigrant, infantil, adolescent, dones, etc.) i per a professionals i entitats de caràcter
públic o privat que organitzen la seua activitat en relació amb estos col·lectius.
Objectius:
Es pretén millorar el coneixement específic sobre els hàbits socials que afavoreixen el
consum abusiu de drogues en estos col·lectius, per a previndre les seues
conseqüències que augmentarien encara més el seu risc d'exclusió social.
En estes xarrades s'informa sobre:
-Les conseqüències nocives del consum de drogues en el desenvolupament
individual, familiar, escolar, laboral i social, especialment les de l'alcohol.
-Els recursos assistencials i de prevenció existents.
Activitats Realitzades:
Les activitats que es desenvolupen són d'informació i assessorament específic per a
estos col·lectius, orientades cap a conductes de promoció de la salut. Les activitats es
realitzen en horari vespertí, sense entorpir la programació dels centres o el seu
calendari d'activitats.
Este programa que consta d'activitats presencials grupals no s'ha pogut realitzar
durant l’any 2020 davant la manca de demanda dels Centres usuaris d'estes activitats
de formació i informació dirigida al personal tècnic o persones usuàries, i degut
també a les especials restriccions d'activitats presencials que han prevalgut per a la
prevenció de contagis per Covid19.
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3.1.5. Distribució de les monografies de les Jornades celebrades amb
PATIM i altres esdeveniments de 2019
III Jornada PATIM: ¿Te la juegas?/ III Jornada PATIM: Te la jugues?
“Las ludopatías irrumpen en el tratamiento de las adicciones.”
“Les ludopaties irrompen en el tractament de les addiccions.”
Fundació PATIM.
València, 29 d’octubre de 2019. Palau de l'Exposició Universal.
Ajuntament de València.

Debates en Adicciones. XII / Debats en Addiccions. XII
“Políticas de reducción de la demanda de drogas”
“Polítiques de reducció de la demanda de drogues”
Dra. Jimena Kalawski.
València, 3 de desembre de 2019. Palau de Cerveró.
Universitat de València. Ajuntament de València.
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3.2. Àmbit Escolar
3.2.1. Contacte i Coordinació amb els Centres Educatius del Municipi de
València

Difusió dels programes de prevenció escolar que es troben a disposició dels
centres educatius.
Enviament de la programació per al Curs Escolar, elaborada pel PMD/UPCCAValència, a tots els Centres d'Educació Primària i Secundària del municipi, amb
l'objectiu de presentar les activitats preventives a realitzar, perquè puguen incloure-les
en la seua programació.
Es delimita el període en el qual els Centres Educatius poden realitzar les seues
sol·licituds, amb l'objectiu de planificar totes les demandes rebudes i possibilitar la
participació del major nombre de Centres en les activitats a desenvolupar.
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Orientació i Assessorament.

El personal tècnic de Prevenció Escolar del PMD/UPCCA-València i la Fad acudeix als
Centres que prèviament ho hagen sol·licitat, per a presentar al professorat els
materials, continguts i metodologia dels programes ja seleccionats.
Durant tot el període lectiu els tècnics/es de Prevenció Escolar informen i aclareixen
els dubtes plantejats pel professorat sobre les problemàtiques de l'alumnat derivades
del consum de drogues i altres addiccions, acordant conjuntament les actuacions a
desenvolupar



Reunió informativa amb la Comunitat Educativa.

Tots els anys, des del Servici d'Addiccions (PMD/UPCCA-València) es convoca al
començament del curs a les directives i als docents dels Centres Educatius, al costat
de representants de les AMPA, a una reunió de treball conjunta per a informar de
l'oferta educativa que el Servici posa a la disposició del municipi.
La propagació massiva del virus SARS-CoV-2 va originar una pandèmia i una malaltia
(COVID-19), que va canviar radicalment la nostra forma de vida, va afectar el
funcionament del sector educatiu i que va obligar a suspendre moltes de les activitats
previstes per al curs escolar 2019-2020 després de la declaració de l'estat d'alarma pel
Govern.
Amb l'inici del nou curs escolar 2020-21 es van reprendre, en la mesura que va ser
possible, les activitats que habitualment es venien desenvolupant en els Centres
Educatius del Municipi. Per a parlar de tot això es va convocar a la comunitat
educativa el dia 29 de setembre en la Sala d'actes del Complex Esportiu Cultural
“Petxina”.

Esta tretzena reunió va ser presidida pel Regidor de Salut i Consum, Sr. Emiliano García
Domene, que va dirigir unes paraules a les persones assistents en l’acte d’inauguració.
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Les professionals del PMD-UPCCA-València i la FAD van exposar les actuacions que es
desenvolupen en el Servici d'Addiccions, i es va informar de tots els programes de
Prevenció Escolar, Prevenció Familiar, Prevenció Comunitària i d'Alternatives d'Oci i
Temps Lliure, així com dels materials didàctics que es troben disponibles per a tota la
ciutadania en el PMD/UPCCA-València.
Amb la nova situació produïda per la pandèmia es va informar específicament de les
adaptacions que durant el curs es realitzaran en els tallers presencials.

Participació:
ANY
2020

N. DE CENTRES
PARTICIPANTS
21

N. D’ASSISTENTS
25
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3.2.2. Taller Ludens
Descripció:
El Taller Ludens és una activitat informativa que pretén aprofundir en l'ús que
actualment fan els i les joves dels jocs d'atzar en línia i en els possibles problemes
derivats de la seua utilització.
L'autor del programa és el professor Mariano Chóliz de la Facultat de Psicologia de la
Universitat de València. La implementació del programa es realitza pel personal
tècnic de Prevenció Escolar del PMD/UPCCA-València.

Objectiu General:
-Proporcionar a la joventut informació bàsica sobre els Jocs d’Atzar.
Objectius Específics:
-Desemmascarar els riscos més comuns d’este tipus de jocs.
-Facilitar estratègies per a la reflexió que ajuden en la presa de decisions personals
sobre este tema.
Activitats:
Realització de xarrades per part de monitors/es, els qui prèviament s'han format en el
PMD/UPCCA-València, i sota la supervisió del personal tècnic de Prevenció Escolar
del Servici d'Addiccions, en els Centres Escolars que han sol·licitat esta activitat.
El temari tractat és:
- Característiques del joc d’atzar
- Jocs legals d’atzar
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-

Joc en línia en Espanya
Testimonis de ludopatia
Què és l’addicció al joc?
Tecnologies i joc d’atzar: una mescla addictiva
Apostes / Pòquer en línia / Apostes esportives
Anàlisi de publicitat de Joc
Consell
Aclariment de dubtes que plantege l’alumnat.

Les sessions de treball amb l'alumnat pretenen aclarir conceptes, desmitificar
creences errònies i fomentar actituds sanes amb la finalitat de modificar les conductes
de risc.
Població Destinatària:
Este taller se dirigeix a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxiller i Cicles Formatius.
Materials:
-Material audiovisual i de suport que s’utilitza en les sessions:
-Visionat de vídeos sobre Joc en línia
-Treball amb altres materials audiovisuals (escenes
anuncis publicitaris, etc.)
-Notícies de premsa.

de

pel·lícules,

Temporalització:
Curs escolar.
El programa consta de tres sessions d’una hora de duració cadascuna.
Participació:
CURS
ESCOLAR

N. DE CENTRES
D’ENSENYAMENT
PARTICIPANTS

2019/2020

26

N. DE TALLERS
IMPARTITS
(Grups)

63

N.
D’ALUMNAT
PARTICIPANT
1.685

A causa de la situació per la pandèmia sanitària es van
interrompre els tallers i van deixar de realitzar-se en 5 Centres
Educatius.
Avaluació:
Mitjançant el qüestionari d’avaluació del taller sobre Jocs d’Atzar i Apostes Esportives
En línia.
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3.2.3. Taller Clickeando
Descripció:
El Taller Clickeando és una activitat informativa que tracta d’aprofundir en l'ús que
actualment fan els xiquets, xiquetes i joves de les Tecnologies de la Informació i
Comunicació (TIC), i en els possibles problemes derivats de la mala utilització d'estes.

Objectiu General:
Proporcionar als xiquets, xiquetes i joves, informació bàsica sobre l'adequada
utilització de les TIC
Objectius Específics:
-Desemmascarar els riscos més comuns per l'ús inadequat de les TIC.
-Facilitar estratègies per a la reflexió que ajuden en la presa de decisions personals
respecte a l'ús de les TIC.
Activitats:
Realització dels tallers per part de monitors i monitores, prèviament formats en el
PMD/UPCCA-València, i sota la supervisió del seu personal. Es realitzen en els Centres
Escolars que han sol·licitat esta activitat.
El temari que es treballa és el següent:
- Què són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació?
- Avantatges de les TIC
- Inconvenients: Físics (posturals, falta de son…). Relacionals. Tecnològics
- De l’ús a l’abús “enganxe”
- Estratègies personals per a no arribar a l’addicció
- Riscos associats (assetjament, falta de privacitat, utilització inadequada de la
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imatge, sexting, ciberassetjament…)
- Aclariment dels dubtes que puga plantejar l’alumnat.
Les sessions de treball són de caràcter participatiu i es fomenta el debat perquè
afloren opinions i actituds respecte a l'ús de les TIC. S'administra a l'alumnat un breu
qüestionari a l'inici de la primera sessió.
Població Destinatària:
Alumnat de 5é i 6é d’Educació Primària i 1r i 2n d’ESO, dels Col·legis i Instituts que ho
van sol·licitar a l’inici del curs.
Materials:
-Qüestionari previ sobre ús de les TIC
-Material audiovisual que s’utilitza en les sessions
Temporalització:
Durant tot el curs escolar.
-Clickeando Classic: Consta d’una sessió de dos hores de duració.
En este curs escolar s’ha realitzat un projecte pilot anomenat -Clickeando Gamificado
–Clickeando ludificat-, amb una metodologia innovadora i que s’ha testat amb èxit
en diversos Centres d’Ensenyament. Esta segona part del taller també consta de dos
hores de duració.
Participació:
CURS
ESCOLAR

N. DE CENTRES
D’ENSENYAMENT
PARTICIPANTS

N. DE TALLERS
IMPARTITS
(Grups)

N. D’ALUMNAT
PARTICIPANT

2019/2020

32

80

2.026

Clickeando 2019/2020
Gamificado
-Clickeando
ludificat-

10

25

671

Clickeando
Classic

TOTAL

2019/2020

42

105

2.697

A causa de la situació, per la pandèmia sanitària, es van
interrompre els tallers, i deixaren de realitzar-se en 6 Centres
Educatius de Clickeando Classic i 5 de Clickeando Ludificat
-Clickeando Gamificado.
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3.2.4. Taller Astrolabio: “Com orientar-se en l’univers de les drogues”.
Descripció:
El taller Astrolabi és una activitat formativa orientada a la prevenció del consum de
drogues, que pretén facilitar una informació a l'alumnat de manera objectiva, veraç i
fiable sobre les substàncies addictives, els seus efectes tant psíquics com físics, per a
evitar el seu consum o reduir riscos quan estos es produïsquen.

Objectiu General:
Facilitar a l’alumnat informació sobre les drogues, els seus efectes i les
conseqüències
Objectius Específics:
● Minimitzar els factors de risc i potenciar els factors de protecció enfront del
consumo.
● Facilitar instruments de reflexió sobre les raons per les quals se consumeixen
drogues, les conseqüències físiques i socials que comporta el consum i què
fer davant estes situacions.
● Proporcionar estratègies de reflexió per a fomentar el pensament crític en la
presa de decisions
Activitats:
En la primera sessió es pretén que l’alumnat prenga consciència de l’eventual gravetat
dels riscos que assumeixen en consumir substàncies addictives, mitjançant la reflexió
sobre els temes següents:
- Raons de consum/Raons de no consum.
- Efectes i conseqüències físiques.
- Conseqüències socials.
- Què fer davant una situació de consum.
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En la segona sessió es facilitarà informació objectiva, veraç i fiable sobre diferents
drogues: tabac, alcohol, cànnabis… treballant allò que afavoreix el seu consum, com
la funció de les drogues en l’oci recreatiu i les influències i pressions que reben de
l’exterior. Els temes que es tracten són:
1.- Desmuntant mites i creences.
2.- Les dos cares de les drogues.
3.- El procés de l’addicció.
4.- Habilitats socials. Fomentar el pensament crític i l’assertivitat per a evitar la
pressió del grup.
Població destinatària:
S’impartirà principalment per a l’alumnat d’Educació Secundària de 3r i 4t de l’ESO, i
1r d’FP dels Col·legis i Instituts del municipi de València que ho sol·liciten a l’inici del
curs escolar.
Materials:
-

Qüestionari previ sobre el consum de substàncies addictives.
Material audiovisual que s’utilitza en les sessions.
Qüestionari d’avaluació.

Temporalització:
-

Durant el curs escolar.

CURS
ESCOLAR

N. DE CENTRES
D’ENSENYAMENT
PARTICIPANTS

2019/2020

10

N. DE TALLERS
IMPARTITS

N. D’ALUMNAT
PARTICIPANT

(Grups)

34

856

A causa de la situació per la pandèmia sanitària es van
interrompre els tallers i van deixar de realitzar-se en 2 Centres
Educatius.
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3.2.4. Guies didàctiques Clickeando
El Regidor de Salut i Consum, Sr. Emiliano García Domene, va presentar en el mes de
febrer les guies didàctiques dels tallers Clickeando. Este material didàctic té la finalitat
de facilitar l'exposició de les diapositives del taller als monitors i les monitores que els
impartisquen. Alhora s'aporten explicacions i estratègies concretes que possibiliten
una adequada comprensió per part de qui rep el taller.

Estes guies sorgeixen de la necessitat de proporcionar informació bàsica sobre
l'adequada utilització de les TIC, alhora que es pretén posar en evidència els riscos
més comuns que poden succeir per l'ús inadequat d'estes.
S'han presentat dues guies adaptades a la població destinatària:
-Guia didàctica per a tallers de Primària i Secundària.
-Guia didàctica per a tallers amb Famílies.
Tot el material del taller Clickeando (guies didàctiques i presentació de diapositives)
es troben disponibles per a la seua descàrrega i ús en la web del PMD:
http://bit.ly/TalleresPreventivos
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3.2.6. Formació Pràcticum i Alumnat Becari
Descripció:
Curs de formació, dirigit a l'alumnat becari i pràcticum d'estudis universitaris que
realitzen les seues pràctiques en el PMD/UPCCA-València, per a l'adquisició de les
competències que seran necessàries en el desenvolupament de la seua activitat en
el Servici d'Addiccions. Participen en la posada en marxa dels Tallers Clickeando i
Ludens. També van col·laborar en el desenvolupament del nou programa Astrolabio.
Igualment, se'ls forma en addiccions amb l'objectiu de poder col·laborar en les Xarxes
Socials del PMD/UPCCA-València i en els materials propis que des del Servici
d'Addiccions s'elaboren.

Competències:
Durant este temps l'alumnat becari i de pràcticum adquireix les següents
competències:
-Pràctica en el treball en equip multidisciplinari.
-Habilitat per al maneig de grups.
-Destresa en el tracte amb els usuaris/es.
-Capacitat per a adaptar els missatges als diferents sectors de població.
-Aconseguir la participació de l'alumnat escolar en les diverses activitats que es
dirigeixen a este.
Duració:
La formació dels grups pràcticum ocupa com a mínim 45 hores al començament del
Curs Escolar, que es complementa amb supervisions periòdiques individuals i grupals.
Participació:
CURS
ESCOLAR
2019/2020

N. D’ALUMNAT
PARTICIPANT
8
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3.2.7. Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) com a
element de Prevenció. Web i Xarxes Socials del PMD/UPCCA-València
“K me cuentas…”
Descripció:
“K me cuentas” és un espai de participació al voltant de la prevenció de les
Addiccions en les xarxes socials.

Esta actuació pretén posar a la disposició de l'alumnat un canal de comunicació
individualitzat, en el qual, respectant el seu anonimat, puguen aclarir els dubtes que
tinguen quant a l'ús de drogues, joc en línia i les addiccions tecnològiques.
En este espai es facilita i comparteix informació, vídeos, notícies i campanyes
publicitàries dirigides a este segment de població, entre altres qüestions.
Objectiu General:
Facilitar a la joventut informació i orientació sobre les drogues i l’ús adequat de les TIC
a través de les xarxes socials.
Objectius Específics:
-Proporcionar informació específica sobre drogues, joc en línia i addiccions
tecnològiques a la població juvenil.
-Aportar informació sobre les actuacions del PMD i els recursos existents.
-Establir un canal de comunicació en el qual recollir diverses aportacions.
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Activitats:
-Difusió en la pàgina web del PMD www.valencia.es/pmd de les diverses xarxes
socials.
-Manteniment continuat d’estos recursos.
-Divulgació a través de:
o
o
o
o
o

Centres Municipals de Joventut
Col·legis i Instituts
Organitzacions Juvenils
Jornades i esdeveniments
Cartelleria.

Població Destinatària:
Joves.
Materials:
Diversos suports divulgatius.
Temporalització:
Any natural.
Avaluació:
Es valora el resultat de l’actuació en funció del nombre de seguidors/es. També es
valora la interacció d’estos.
Existeix una altra xarxa social dirigida a la població adulta denominada “Plan
Municipal de Drogodependencias (PMD)”.
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RESULTATS DE LES WEB I XARXES SOCIALS DEL PMD/UPCCA-València

WEB PMD
GENER-JUNY 2020

WEB PMD

Usuaris/es

Visionats Semestrals **

3.025

12.653

XARXES SOCIALS
GENER-JUNY 2020
Nombre de
publicacions
FACEBOOK
PMD
TWITTER
PMD
K me cuentas...

Seguidors/es

Interaccions
directes*

Visionats
Semestre **

90

5.455

2.538

40.167

87
25

1.874
1.519

1.447
371

53.772
17.064

48

531

356
115

14.591
11.991

INSTAGRAM
K me cuentas...

YOUTUBE
PMD
K me cuentas...

Nombre de
vídeos
13
5

(suscriptors/es)
341
977

TOTAL XARXES
NOTA:
* Interaccions Directes: Nombre de vegades que les publicacions i el
contingut de la pàgina han generat una acció en els i les usuàries. Es
contemplen: m’agrada, compartir, clics en les publicacions, etc.
** Visionats Semestre: Nombre d’impressions vistes de cada contingut
associat a la pàgina, és a dir, esta dada reflecteix el nombre total de
vegades que s’han vist les publicacions i el contingut de la pàgina.
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ADRECES D’ENLLAÇ
PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES / PLAN MUNICIPAL DE
DROGODEPENDENCIAS
WEB

www.valencia.es/pmd

Facebook https://www.facebook.com/Adicciones?ref=hl
Twitter

https://twitter.com/PMDadicciones

YouTube

https://www.youtube.com/user/kmcuentas/feed

K ME CUENTAS…
Twitter

https://twitter.com/clicker_pmd

Instagram

https://www.instagram.com/k_me_cuentas/

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCdHokGMx_5a8zggB9rPQe7A
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3.2.8. Concurs “K me cuentas…”. 2020 Huitena Edició.
Descripció:
Este Concurs és una iniciativa de creativitat encaminada al fet que la joventut
reflexione sobre com utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
de forma responsable.
Objectiu General:
Fomentar la participació de la joventut en la prevenció d’addiccions.
Població Destinatària:
Està dirigit a l’alumnat del municipi de València des de 5é de Primària a 2n de Batxiller
i C.F. de Grau Mitjà (d’11 a 18 anys).
Existeixen dos categories de participació per edats:
Categoria A
Categoria B

D’11 a 14 anys. Modalitat Cartell
De 15 a 18 anys. Modalitat Cartell i Vídeo

Material:
Cartell divulgatiu del concurs. Premis als i a les finalistes.
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Temporalització:
Del 20 de gener al 31 de març de 2020.
Participació:
CURS
ESCOLAR

NOMBRE D’ALUMNES
PARTICIPANTS

2019/2020

53

Exposició de Treballs i Entrega de Premis:
A causa de la situació sanitària per la pandèmia Covid 19, els treballs del Concurs
K me cuentas no van poder ser exposats al públic com en edicions anteriors.
El lliurament de premis es va realitzar de manera individual a cadascun dels premiats i
premiades en les dependències municipals del Servici d'Addiccions (Edifici de l’Antiga
Tabaquera).

Avaluació:
Adequació dels treballs a la finalitat del concurs.
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3.2.9. Projecte de Vídeos
Descripció:
En el treball que es realitza des del PMD/UPCCA-València, s'observa que el mitjà de
comunicació audiovisual és el més acceptat i millor valorat per la població jove.
També s'ha comprovat que augmenta l'atenció de l'alumnat i permet la transmissió
d'idees i valors preventius.
En esta línia d'intervenció, és important la creació de material audiovisual propi que
reforce les actuacions preventives que desenvolupem.

Objectiu General:
Creació de material audiovisual propi del PMD/UPCCA-València amb una finalitat
preventiva.
Objectius Específics:
-Disposar de material audiovisual preventiu per als tallers que es realitzen
-Utilitzar estos vídeos en les campanyes que es realitzen
-Difondre missatges educatius en les Xarxes Socials.
Activitats:
Elaboració de vídeos que tinguen un impacte preventiu amb continguts i forma
adaptats a diferents grups d’edat.
Enregistrament dels vídeos i l’edició posterior de tots els materials obtinguts amb el
muntatge d’estos.
Durant este curs escolar s’han publicat en els canals de YouTube 19 vídeos nous
elaborats pel PMD/UPCCA València.
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S’ha dissenyat un material audiovisual específic per a dur a terme la Ludificació del
taller Clickeando. Estos vídeos van destinats a l’alumnat d’educació primària i
secundària.
ANY
2020

NOMBRE DE VÍDEOS
ELABORATS

K me cuentas

PMD

5

14

Població Destinatària:
Joves i població general
Materials:
Equip tecnològic per a realitzar els clips de vídeo.
YouTube:
PMD Drogodependencias https://www.youtube.com/user/kmcuentas/feed
K me cuentas…
https://www.youtube.com/channel/UCdHokGMx_5a8zggB9rPQe7A/videos
Temporalització:
Curs Escolar.
Avaluació:
Avaluació d’impacte en les xarxes socials pròpies.

3.2.10. Col·laboracions
Des del PMD/UPCCA València es col·labora amb diversos organismes i institucions en
estudis, qüestionaris, etc., que permeten valorar la situació en el municipi de València
quant a les diferents addiccions o problemàtiques.
En l’any 2020 s’ha signat un Conveni de Col·laboració amb la Facultat de Psicologia
de la Universitat de València per a la cooperació en el marc dels programes
preventius de les addiccions al joc i tecnològiques. Entre altres activitats s’ha realitzat
l’Informe anual del “Qüestionari sobre l’ús dels jocs d’atzar en línia i les apostes
esportives en la població de 16 a 18 anys", emmarcat en el Programa Ludens.
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3.2.11. Projecte pilot de Cinema “DIVERSITAT EN SÈRIE”–“DIVERSIDAD EN
SERIE”
Des de Netflix al costat de la Fad
i el PMD/UPCCA València s'ha
organitzat un projecte educatiu:
Diversitat en Sèrie. Sota el lema
de “històries que mereixen ser
contades” l'IES SOROLLA de
València,
gràcies
a
la
col·laboració
del
Servici
d’Addiccions de l'Ajuntament
de València, participarà en esta
iniciativa pilot
“Diversitat en sèrie: històries que mereixen ser contades” es realitzarà en l'IES SOROLLA
de València els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2020 als cursos 1r A, 1r B, 1r C, 1r D i
1r E de l'ESO.
La dinàmica del projecte és de concurs. Els joves hauran d'elaborar guions curts amb
el tema de diversitat triat, per a reproduir-los posteriorment en un curtmetratge.
Els tipus de diversitat que es treballaran són 3: transgeneracional, de gènere i cultural.
Una vegada presentats els guions, se seleccionarà aquell que oferisca més potencial
artístic, sobre la base de la perspectiva d'ensenyament en els valors de respecte i
inclusió, per això, el guió guanyador serà aquell que siga de major aportació.
Finalment, el guió seleccionat serà produït professionalment pels estudis de Netflix i
estrenat en el Festival de Curts “Diversitat en Sèrie” organitzat per esta companyia al
costat de la Fad al gener de 2021.
Este projecte educatiu té un
doble
objectiu:
fomentar
l'interés dels joves en una futura
formació en l'àmbit audiovisual i
impulsar la creació d'un discurs
propi
sobre
valors,
concretament el de diversitat.
Amb “Diversitat en Sèrie” es
busca un canvi en la percepció
dels joves cap a la discriminació
alhora que una reflexió sobre ells
mateix i la seua capacitat en
l'àmbit audiovisual, veient-la
com
una
oportunitat
de
desenvolupament professional
on poden fer visibles les seues
històries.
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3.2.12. Programa de prevenció Escolar “CONSTRUYE TU MUNDO”
Descripció:
Conjunt d'actuacions dirigides a sistematitzar la prevenció dels problemes vinculats al
consum de drogues en l'àmbit escolar. Es recolza en una metodologia innovadora
denominada IVAC (Investigació, Visió, Acció i Canvi) que trenca amb els esquemes
tradicionals de transmissió de coneixement, en basar-se en un procés d'aprenentatge
actiu. Consta de quatre fases amb les quals es persegueix que l'alumnat participe
activament en temes de salut i prevenció de conductes de risc.

Objectius Generals:
-Reduir el consum d’alcohol, tabac i drogues il·legals
-Retardar l’edat d’inici de consum de tabac, alcohol i drogues il·legals.
Població Destinatària:
-Alumnat d’entre 3 i 16 anys
Material Didàctic:
En registrar-se en la comunitat www.construyetumundo.org es troben els materials
descarregables en format pdf, així com els audiovisuals, que també es poden
descarregar.
Activitats 2020:
-Difusió de la informació del programa a tots els centres escolars del municipi de
València amb alumnat d’entre 3 i 16 anys
-Lliurament del material didàctic (1.000 CD-ROM) als centres escolars interessats
-Assessorament al professorat en l’aplicació del programa, a demanda dels centres
escolars interessats
-Nombre de Centres Educatius: 12
-Nombre de Docents: 92
-Nombre d’Alumnat participant: 1.375
-Avaluació del programa en juny de 2020.
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3.2.13. Programa de prevenció Escolar “PASA LA VIDA”
“PASA LA VIDA" és un programa de prevenció que té com a objectiu analitzar i
mostrar les diferències i discrepàncies entre les expectatives positives que genera el
consum de drogues, això és, els “beneficis” del consum, i el seu resultat real.
El material didàctic del programa consisteix en una guia didàctica per al tutor/a i un
DVD que es divideix en cinc capítols:
- Capítol 1: El que vull fer amb la meua vida
- Capítol 2: Una miqueta de respecte
- Capítol 3: Ho deixe quan vulga
- Capítol 4: Passa la vida
- Capítol 5: Passa a l’acció.
Activitats 2020:
-Difusió de la informació del programa a tots els centres escolars del municipi de
València amb alumnat d’entre 3 i 16 anys.
-Lliurament del material didàctic (1.000 CD-ROM) als centres escolars interessats
-Assessorament al professorat en l’aplicació del programa, a demanda dels centres
escolars interessats
-Nombre de Centres Educatius: 9
-Nombre de Docents: 109
-Nombre d’Alumnat participant: 1.533
-Avaluació del programa en juny de 2020.

3.2.14. Material didàctic dels programes de prevenció escolar: “I TÚ, QUÈ
PENSES?”, “I TÚ, QUÈ SENTS?”, “EM DIUEN MARCOS”, “CIUTADANS”
Programa de Prevenció Escolar “I tú, què penses? / Y tú ¿qué piensas?”
Possibilita la realització de tasques de prevenció amb població de batxiller, cicles
formatius i/o quart de l’ESO, amb una edat compresa entre els 14 i els 18 anys,
facilitant i afavorint un desenvolupament personal equilibrat i intel·ligent a través del
foment del diàleg i la reflexió grupal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La vida en grup
Temps lliure
Publicitat i moda
Relacions personals
De marxa
Joves i adults
Els/Les joves i el món
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Programa de Prevenció Escolar “I tú, què sents? / Y tú ¿qué sientes?””
Consisteix en el tractament d’aspectes emocionals de les persones a través de suports
(textos, imatges, cançons, pel·lícules, etc.), que permeten l’anàlisi i la reflexió sobre
estos aspectes sense haver de posar en joc les pròpies emocions.
El material didàctic consisteix en una Guia Didàctica per al tutor o tutora i quatre
dossiers que aborden els àmbits emocionals següents:
 L’amor i el desamor
 L’avorriment i la diversió
 El “bon rotllo” i el “mal rotllo”
 La violència i el respecte.

Programa de Prevenció Escolar “Em diuen Marcos / Me llamo Marcos”
Cinc joves són convidats per un professor del seu institut a realitzar un documental
sobre el seu propi temps lliure, oferint-los una cámera de vídeo. Els quatre capítols
tenen en comú factors clau en la configuració del temps lliure juvenil
i de la seua associació amb el consum de drogues.
- Espai i Temps
- Valor i Consum
- Estímul i Transgressió
Grup (amb especial atenció a les relacions sexuals)

Programa de Prevenció Escolar “Ciutadans / Ciudadanos”
“Ciudadanos” pretén la implementació i l’assentament d’actituds positives cap a la
participació social, així com la sensibilització dels xiquets, xiquetes i joves sobre
l’existència d’injustícies i desigualtats, mobilitzant-los per a treballar, mitjançant el
diàleg i el debat, el respecte per les diferències...
Està compost per 5 quadernets, dirigits a les edats següents:
-De 6 a 8 anys
-De 8 a 10 anys
-De 10 a 12 anys
-De 12 a 14 anys
-De 14 a 16 anys.

En cadascun d'estos quadernets es troben activitats en les quals es pretén treballar els
valors següents: Cooperació i ajuda, Solidaritat, Respecte, Participació social i
Cooperació al desenvolupament.
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3.2.15. Taller de prevenció sel·lectiva en addiccions: “DISSENYA LA TEUA
VIDA” / DISEÑA TU VIDA

El taller té com a objectiu general la prevenció de les addiccions a través del
desenvolupament integral de l'alumnat a nivell afectiu, intel·lectual i social.
Al llarg de les sis sessions són presents les següents competències bàsiques per a
secundària: Digital; Lingüística; Aprendre a aprendre; Sentit de la iniciativa i esperit
emprenedor i Consciència i expressions culturals.
Com a objectius específics, es pretén aconseguir:
 Fomentar l’autoconeixement
 Millorar l’autoestima, l’assertivitat i la gratitud
 Enfortir la resiliència
 Millorar la comunicació en el grup, afavorir l’escolta activa
 Treballar de manera col·laborativa
 Fomentar l’empatia
 Fomentar la creativitat, donar valor a les idees
 Promoure el pensament crític i la reflexió
 Acostar-nos a la resolució de conflictes amb diverses tècniques innovadores
 Aprendre a parlar en públic
 Impulsar la pro-activitat
 Posar l’alumnat en el centre, que siguen líders en positiu: apoderament
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3.2.16. Cursos de Formació En línia: “ALCOHOL I MENORS”, “QUAN JUGAR
ÉS UN PROBLEMA” I “ULLERES VIOLETA”.

CURS DE FORMACIÓ EN LÍNIA : “ALCOHOL I MENORS”

DURACIÓ: 50 HORES
CONVOCA I ORGANITZA:
Pla Municipal de Drogodependències (PMD/UPCCA-València). Regidoria de
Salut i Consum. Ajuntament de València
Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD)
CALENDARI DEL CURS:
Data d’inici: 4 de març de 2020
Data de finalització: 14 de maig de 2020
Nombre d’alumnes: 55

DIRIGIT A: Docents, educadors i educadores, monitors/es d’oci i temps lliure,
animació sociocultural, responsables de projectes i polítiques de prevenció,
tècnics, tècniques i professionals de l’àmbit de la joventut… del municipi de
València.
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CURS DE FORMACIÓ EN LÍNIA: “QUAN JUGAR ÉS UN PROBLEMA”

DURACIÓ: 50 HORES
CONVOCA I ORGANITZA:
Pla Municipal de Drogodependències (PMD/UPCCA-València). Regidoria de
Salut i Consum. Ajuntament de València
Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD)
CALENDARI DEL CURS:
Data d’inici: 25 de maig de 2020
Data de finalització: 17 de juliol 2020
Alumnat matriculat: 70

Acreditat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat
Valenciana
DIRIGIT A:
Professionals relacionats amb l’educació i la intervenció des de l’àmbit juvenil, i
amb la prevenció de riscos psicosocials: educadors i educadores, professionals
de la psicología, de la pedagogia, del treball social, educació social, monitors i
monitores d’oci i temps lliure, animació sociocultural…
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CURS EN LÍNIA: “ULLERES VIOLETA”. La perspectiva de gènere en els
programes de prevenció del consum de drogues.

El Curs En línia “ULLERES VIOLETA” és una acció formativa que pretén contribuir a
cobrir la necessitat profesional, de distints mediadors i agents preventius, per a
capacitar-se en la inclusió de la perspectiva de gènere en els programes de
prevenció sobre els consums de drogues.
DATES: Del 3 de setembre al 6 d’octubre de 2020.
DURACIÓ: 20 hores.
Nombre d’alumnat matriculat: 57

DESTINATARIS: Professionals de l’àmbit de l’educació, la intervenció social i la
joventut del municipi de València.
Acreditat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat
Valenciana.
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3.2.17. BLOG “TUTORIAS EN RED” i XARXES SOCIALS
"Tutorías en red" www.tutoriasenred.com és
un blog de prevenció d’addiccions dirigit a
la comunitat escolar i a l’àmbit de
l’educació no formal, creat des del Pla
Municipal
de
Drogodependències
PMD/UPCCA- València de la Regidoria de
Salut i Consum Responsable de l’Ajuntament
de València en col·laboració amb la Fad.

OBJECTIUS GENERALS
 Oferir informació d'una àmplia varietat de programes i actuacions preventives
dirigides a xiquets/es i joves d'edats compreses entre els 3 i els 18 anys, i també
a pares i mares, professionals i població general.
 Assessorar tècnicament les persones responsables de l'aplicació dels
programes de prevenció de drogodependències en els diferents contextos.
 Resoldre qualsevol dubte relacionat amb l'abordatge dels conflictes associats
al consum de substàncies o a altres addiccions.
 Fomentar la participació i col·laboració dels usuaris i usuàries a través del perfil
de “Tutories en xarxa”-Tutorías en red- en les xarxes socials Facebook, Twitter i
YouTube.
Visitants mensuals al Blog “Tutorías en red”, any 2020
gen

feb

2.356 1.944

mar

1.279

abr

mai

jun

jul

1.493 1.226 1.698 1.320

ago

set

oct

nov

1.042 1.604 2.798 2.743

des

1.364

SOCIAL MEDIA TUTORÍAS EN RED 2020
BLOG
FACEBOOK

20.867 visitants
991 seguidors/es

TWITTER

1.850 seguidors/es

YOUTUBE

230.515 visualitzacions/ 1.430 subscriptors/es
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NOUS CONTINGUTS BLOG “TUTORÍAS EN RED” 2020
INICIATIVA #UNI2SOMOSMÁS
Tens un minut?, Què opines de la prevenció de les addiccions?, Quin és el teu rol
com a agent de prevenció?, Quins creus que són les millors pràctiques, les que
des de la teua experiència professional o personal han funcionat millor?,
Coneixes els recursos de prevenció d'addiccions del teu municipi?, Quina és, al
teu judici, la rellevància de la coordinació família–escola–institució en l'efectivitat
de la prevenció?
Amb la iniciativa, #Uni2SomosMás, es pretén visibilitzar la labor que es realitza des
dels centres educatius i des de les famílies, i altres àmbits professionals, en la
prevenció de les addiccions. Així que, per favor, ens envies el teu vídeo?
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3.3. Àmbit Familiar
La família té un paper fonamental en l'educació i formació de les seues filles i fills, a
afavorir hàbits de vida saludables, així com a previndre l'ús indegut de drogues.
El desenvolupament de la personalitat i la transmissió d'actituds i valors positius en els
fills i filles s'aconsegueixen, principalment, a través de la família. Estos elements, al
costat d'uns altres, són importants per a abordar la realització personal i social, al
mateix temps que són mitjans imprescindibles per a enfrontar-se al problema de les
drogues.
La família necessita ser informada, assessorada i recolzada en el seu treball de mares i
pares, actuació de vital importància per al desenvolupament conjunt com a
ciutadans/es i la seua integració en la societat.

3.3.1. Programa de Formació de Mares i Pares. “Escola de Mares i Pares”
Descripció:
La funció de mares i pares és el treball més gratificant i enriquidor de quants hi haja,
però també el més difícil i compromés. Abordar-lo amb responsabilitat requereix
compromís i preparació. Este programa pretén:
Oferir a les mares i pares informació, assessorament i coneixements bàsics sobre temes
relacionats amb l'educació i formació de les seues filles i fills, amb l'objectiu de
proporcionar-los una major capacitació per a exercir la seua funció.
Facilitar més recursos educatius i formatius per a promoure en els seus fills i filles:
actituds, valors i habilitats personals i socials sanes que els permeta afrontar, de
manera responsable, la realitat de la seua vida.
Promoure l'intercanvi enriquidor d'experiències entre les mares i pares assistents.
Un adequat desenvolupament de la personalitat, unes actituds i valors sòlids són un
bon marc de referència per a decidir NO ENTRAR en el món de les drogues.
Dins d'este programa podem trobar l'Escola de Mares i Pares Infantil que es dirigeix als
qui tenen filles o fills en edats compreses d'1 a 6 anys. Com a característica
significativa és que en quatre de les huit classes assisteixen les mares i pares amb els
seus fills i filles participant i realitzant les activitats conjuntament.
A qui es dirigeix:
A les mares i pares amb filles i fills xicotets i/o adolescents, i als qui contemplen la
possibilitat de tindre’ls.
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Temes que aborda:
El programa d’Escola de Mares i Pares contempla tres nivells:
Primer Nivell: Quan es participa per primera vegada en l’Escola, sent esta de huit
sessions, tres de les quals aniran dirigides a la prevenció de les addicions tant amb
substància com sense ella i els temes a tractar seran els següents:
- El procés de la socialització a través de la família
- La paternitat i maternitat responsable
- Mares i pares preparades i preparats: pautes i estils educatius
- Tècniques de comunicació: L'escolta activa
- El desenvolupament evolutiu i psicològic de l'ésser humà
- La personalitat: desenvolupament, estructura i components
- Les relacions familiars
- La prevenció a través de la família del consum de drogues i de l'ús
indegut de les TIC.
Segon Nivell: Es pot participar després d’haver realitzat en el curs anterior el primer
nivell. Consta de 5 sessions. Els temes que es tractaran seran els següents:
- Les relacions de parella
- El rol de les mares i pares en la família
- Les relacions familiars:
- Característiques funcionals en la família
- Característiques disfuncionals en la família
- Relacions entre germans i germanes
- La coordinació entre el pare i la mare en la resolució de conflictes
- La comunicació com a element positiu per a la presa de decisions davant un
problema
- L'assertivitat en els xiquets i xiquetes i adolescents. La pressió, influència i
efectes del grup d'iguals
- L'Autoestima
- Factors de risc i com previndre l'ús de les drogues en l'adolescència
- L'autoavaluació com a pares i mares
- Temes proposats pels pares i mares.
Escola Infantil: Programa dirigit a mares i pares amb filles i fills en edats de 3 a 6 anys
abordant-se els temes següents:
- La família com a primer agent socialitzador
- La relació família i escola
- L'autoestima
- Normes i límits
- La comunicació eficaç, divertida i plaent i la gestió d'emocions
- Utilització dels jocs de manera educativa amb la finalitat de fomentar llaços
familiars
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Metodologia:
- Convocatòria dels cursos, a través de cartes i correus electrònics dirigides als col·legis
a la Direcció del centre, Departaments d'Orientació i AMPA.
- Selecció dels col·legis en funció del nombre de mares i pares preinscrits.
- Comunicació dels col·legis seleccionats.
- Calendarització dels cursos.
- Les sessions es plantegen en dos parts: una teòrica i una altra pràctica.
- Classes presencials
- Sessions en línia
Activitats:
A causa de la situació sanitària de pandèmia produïda pel sars-cov-2, es van veure
interrompudes les classes en març, buscant-se alternatives per a poder continuar
realitzant el suport a les famílies a través de l'Escola de Mares i Pares.
Durant el confinament, se'ls enviaven a les persones coordinadores els correus
electrònics amb enllaços de temes relacionats a les edats dels seus fills i filles.
Durant l'últim trimestre es van realitzar xarrades d'Aula oberta virtual, en línia.
Presencials
Són aquelles sessions que es realitzen en els centres escolars on els pares i mares i
docent acudeixen presencialment.
De l’Escola Infantil:
Es van realitzar quatre sessions.
-Una de prevenció de les addiccions,” La introducció de les pantalles en la vida
del xiquet de 0 a 6 anys, com afecta”.
- Tres relacionades amb la família i escola, autoestima, normes i límits.
Del Primer Nivell:
Es van realitzar quatre sessions:
- Tres sessions relacionades amb la prevenció de les addiccions tant amb
substàncies com a les noves tecnologies.
- Una sessió dedicada a temes concrets de psicologia i l’entorn familiar.
Del Segon Nivell:
Es van realitzar tres sessions amb temes de psicologia del temari.
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En línia
Són aquelles sessions que es realitzen a través d'internet o d'una altra xarxa de dades,
utilitzant un dispositiu com el mòbil, ordinador o tauleta. A les famílies se'ls facilita un
enllaç i un codi perquè puguen entrar a la reunió.
Infantil:
Orientades a pares i mares amb filles i fills de 0 a 6 anys.
Es van realitzar dos sessions:
-1a Sessió. “Construint des de la infància una comunicació basada en la
confiança i el respecte”
- 2a Sessió. “Utilització del joc com a eina educativa i acostament emocional”
Primària:
Orientades a pares i mares amb filles i fills de 6 a 12 anys, que cursen primària.
Es van realitzar dos sessions:
-1a Sessió. “La comunicació, l’escolta activa i la importància d’interactuar com
a pares i mares amb les filles i fills.”
-2a Sessió. “Gestió de situacions quotidianes per a ajudar a créixer i a
desenvolupar la personalitat de les nostres filles i fills”
Secundària, Cicles Formatius i Batxiller:
Orientades a pares i mares amb filles i fills de 13 a 18 anys, que cursen secundària,
cicles formatius i batxiller.
Es van realitzar dos sessions:
-1a Sessió. “Fills i filles adolescents! Què els està passant? Com entendre’ls?
Relació i implicació familiar.”
-2a Sessió. Fills i filles adolescents. Gestió de situacions quotidianes.

87

Entrega de Materials:
A l'inici s'entrega la carpeta per a prendre notes i la documentació de l'Escola de
Mares i Pares.
Durant les classes el professorat va entregant diversos materials de promoció de la
salut i de prevenció de les addiccions, així com materials relacionats amb els temes
exposats en les sessions.
El lliurament es fa presencialment o per correu electrònic segons siga procedent.
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On es realitza:
En els Centres Educatius del Municipi de València. El programa se sol·licita a través de
la Direcció, el Consell Escolar, AMPA o Departament d'Orientació, indistintament.
COL·LEGIS I INSTITUTS PARTICIPANTS
Sessions presencials 2019-2020
Escola Infantil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CEI Casa Caridad (Petxina)
CEI Casa Caridad (Benicalap)
EIM Benicalap
Escola Infantil Solc
EIM Quatre Carreres
CC Martí Sorolla
CEI Casa Cuna Santa Isabel
CEIP Tomás de Montañana
CEIP Mare Nostrum
EI Rondalles

Primer Nivell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IES Juan de Garay
CC Martí Sorolla
C. Esclavas del Sagrado Corazón
CEIP Mare Nostrum
CEIP Primer Marqués del Turia
Colegio Academia Jardín
IES Joanot Martorell
CC San José Hermanas Franciscanas
CC San Pedro Pascual

Segon Nivell
1.
2.
3.
4.

CC San José Hermanas Franciscanas
IES Joanot Martorell
CEIP San Juan de Ribera
IES Ravatxol

Sessions En línia 2019-2020
Escola Infantil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EIM Benicalap
Escola Infantil Solc
EIM Quatre Carreres
CC Martí Sorolla
CEI Casa Cuna Santa Isabel
CEIP Tomás de Montañana
CEIP San Juan de Ribera
Famílies derivades del centre social municipal
Famílies que s’han informat per la web del Servici d’Addiccions
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Primària
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CC Martí Sorolla
C. Esclavas del Sagrado Corazón
CEIP Primer Marqués del Turia
Colegio Academia Jardín
CC San José Hermanas Franciscanas
CC San Pedro Pascual
CEIP San Juan de Ribera
Famílies derivades del centre social municipal
Famílies que s’han informat per la web del Servici d’Addiccions.

Secundària, Cicles formatius i Batxiller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IES Juan de Garay
IES Joanot Martorell
IES Lluís Vives
IES Cid Campeador
CC San Pedro Pascual
CC San José Hermanas Franciscanas
CEIP Primer Marqués del Turia
IES Ravatxol
CC Martí Sorolla
Famílies derivades del centre social municipal
Famílies que s’han informat per la web del Servici d’Addiccions
Famílies que acudeixen al Servici d’Addiccions a Prevenció Familiar.

Avaluació del Programa:
En la primera sessió s’entrega la carpeta del Curs i es passa l’enquesta prèvia de
recollida d’informació.
A causa de la pandèmia produïda per la Covid-19, es van veure interrompudes les
classes el mes de març, la qual cosa va donar lloc que no pogueren realitzar-se totes
les sessions programades i per tant no es van poder recollir les dades finals
d'avaluació.
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Activitats Curs 2019-2020:
Classes presencials
Escola Infantil (entre 3 i 4 sessions)
Participació:
Nombre de
Col·legis

Nombre total
d’assistents

10

225

Mares

82%

Pares

18%

Primer Nivell (4 sessions):
Participació:
Nombre de
Col·legis

Nombre total
d’assistents
167

9

Mares

Pares

85%

15%

Mares

Pares

Segon Nivell (entre 2 i 3 sessions):
Participació:
Nombre de
Col·legis
4

Nombre total
d’assistents
61

90%

10%

Les dades recollides són de gener a març quan es va veure interrompuda la
realització de les sessions presencials.
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Sessions En línia
Escola Infantil
Participació:
Nombre Total
d’Assistents

Mares

72

79%

Pares

21%

Primària
Participació:

Nombre Total
d’Assistents
46

Mares

Pares

87%

13%

Secundària, cicles formatius, batxiller
Participació:
Nombre Total
d’Assistents
127

Mares

88%

Pares

12%

El total de participants en l’Escola de Mares i Pares presencials es va veure
afectat per l’inici de la pandèmia, moltes famílies avisaven de la seua absència
per este motiu.
Quedant de la manera següent: 453 persones assistents de les quals el 16% eren
pares i el 84% mares.
El total de persones participants en l’Escola de Mares i Pares des de l’aula virtual,
en línia va ser de 245, de les quals 85% eren mares i el 15% pares.
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3.3.2. IX Congrés Internacional d’Educació i Aprenentatge.
Participació el 10-11-20 amb un vídeo presentació del programa d’Escola de Mares i
Pares del Ajuntament de València.

3.3.3. Programa per a Adolescents. Taller “Avatars de ser Adolescents hui”
El Programa per a Adolescents és complementari al de l’Escola de Mares i Pares i
l’integra l’Activitat: Taller “Avatars de ser adolescents hui”.
Descripció:
Ser adolescent hui és una tasca ben complicada. Les persones adolescents es troben
en una etapa del procés de créixer en la que han de fer-se càrrec d'una sèrie
d'actituds i situacions que es traduiran en la seua particular manera d'abandonar el
món de la infantesa per a començar a participar d'igual a igual en el món de les
persones adultes.
Hi ha un “endins” o entorn sòcio-familiar de l'adolescent, amb característiques que en
alguns casos poden presentar dificultats pel que fa a la comunicació familiar, en la
posada de límits/autocontrol, i en la cura de la jerarquia de les relacions familiars
(autoritat); a més de modalitats inadequades de resolució de conflictes. Això pot
generar situacions marcades per tensions, desacords i angoixa. Els pares i les mares,
temen que els fills i filles “se'ls en vagen de les mans”; els i les adolescents se senten
cada vegada més incompreses i més distants de les mares i pares..
A este “endins” del que parteix l'adolescent cal sumar eixe “fora” que l’està esperant,
i que ara com ara no es caracteritza per ser especialment acollidor. Definir i concretar
un projecte personal madur, així com cobrir les necessitats econòmiques, laborals i
socials de manera adequada, solen ser objectius de difícil abast.
Enmig d'estes tempestes del “endins” i del “fora” l'adolescent intenta definir la seua
identitat d'home o de dona, intenta reubicar la relació amb els seus pares, cerca
aclarir els seus ideals socials, encarar un projecte cap al camí de realitzar-se com a
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persona, sostindre una adequada relació amb “els amics i amigues”, plasmar
projectes de parella, fer front al risc de les drogues, etc. i, per descomptat, sense
desatendre el seu rendiment acadèmic.
L'Activitat “Avatars de Ser Adolescent Hui” contribueix, per tant, al procés de
creixement de l'adolescent, i per tant al seu benestar, i al del seu entorn familiar,
escolar i social.
Objectius:
-Habilitar un espai de comunicació en el qual els i les adolescents puguen reflexionar
sobre els diversos aspectes que impliquen “ser adolescent hui”.
-Brindar elements d'anàlisis que faciliten la resolució de situacions que generen
conflicte i malestar en els seus àmbits de desenvolupament: individual, familiar, grupal,
escolar i social.
-Promoure un procés de créixer més saludable, amb conseqüències de major salutbenestar tant en l’adolescent, com en el seu entorn social i familiar.
-Oferir continguts informatius, emocionals i actitudinals vinculats als diversos àmbits de
la vida als quals els i les adolescents s'enfronten en el dia a dia, així com una millor
gestió dels malestars i situacions conflictives; generant efectes preventius cap a
actituds negatives.
Població Destinatària:
Este Taller va dirigit, prioritàriament a l’alumnat d’Educació Secundària i cicles
formatius dels Col·legis i Instituts que el sol·liciten.
Continguts:
 Avatars de ser adolescent hui: Què significa ser adolescent hui? Aspectes físics, sòcioculturals i psicològics.
 Procés de créixer: construint la personalitat. Allò “normal”. Ser “home”, ser “dona” i
ser persona. Càrrega sòcio-cultural de “ser xic” i de “ser xica”. La trobada amb un/a
mateix, i amb l’altre/a. Rols i estereotips socials. Contradiccions actuals.
 “L’endins”: Avatars d'una nova relació amb el pare i/o la mare. Necessitats de
cadascun en el grup familiar. Comunicació, límits, autoritat. Contradiccions entre el
desig de continuar sent xiquet i xiqueta i ser major.
 “El fora”: els espais de participació, les complexitats del grup d'amics i amigues, la
formació educativa, els models i exigències socials. Els estereotips de diversió i altres
similars que condicionen la “llibertat” fora de casa.
 Cap a la construcció del projecte de ser adulta i adult.
Metodologia:
Tallers participatius de 2 sessions (tallers) d'hora i mitja de duració realitzats en els
Col·legis i Instituts que ho sol·liciten.
Els exercicis pràctics i lúdics permeten, a través del dispositiu grupal i l'ús de tècniques
participatives, no sols facilitar la reflexió sobre aquestes problemàtiques i la cerca
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d'alternatives, sinó que crea un apropiat clima de treball.
A conseqüència de la situació sanitària que viu el país es planteja la possibilitat de
cerca d'altres modalitats de participació.
TALLERS PRESENCIALS
La metodologia és participativa i s'utilitzen dinàmiques com ara: role playing, debats,
pluges d'idees, reproducció de vídeos, que impliquen l'alumnat, afavorisca el treball
en equip i ajuden tant a la reflexió com a l'autoconeixement.
Es van realitzar dos sessions de 90 minuts.
TALLERS EN LÍNIA
Amb els mateixos objectius, dinàmiques i activitats, que la modalitat presencial però
adaptada al format.
A través d'una plataforma que permet videoconferència, es podrà realitzar de dos
formes:
- L'alumnat estarà de manera presencial a l'aula i serà la persona formadora qui,
de manera telemàtica, dirigirà el taller.
- Tant l'alumnat com la persona formadora es troben connectats de manera
individual a la plataforma, sent el taller únicament telemàtic.
Es realitzaran en un total de 3 hores distribuïdes segons la flexibilitat del grup.
CURS EN LÍNIA
Disseny d'un curs a través de la plataforma Moodle, la qual dona accés personal al
professorat i/o orientador/a que ho sol·licite.
El curs es compon de quatre mòduls, cadascun d'ells amb una part teòrica i una altra
pràctica, on també es poden visualitzar vídeos, el contingut dels quals està
directament relacionat amb la temàtica. El curs està dissenyat perquè l’alumnat puga
tant llegir com comprendre la teoria com desenvolupar les activitats.
Als orientadors/es i professorat se’ls forma i assessora durant la duració de tot el curs.
Els mòduls són els següents:
Mòdul 1.- Ser Adolescent
Mòdul 2.- Eines per a la vida
Mòdul 3.- Alerta, amb cura!
Mòdul 4.- Addiccions
La duració del curs serà d’un total de 8 hores de formació distribuïdes de manera
flexible a les necessitats de l’aula-classe
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Sol·licituds:
El curs es va posar en marxa en setembre de 2020.
La demanda la realitzen els centres educatius bé a través de la regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de València, per telèfon al Servici d’Addiccions a Prevenció Familiar,
per correu electrònic o a través de la sol·licitud del Programa Avatars de la pàgina
web del Servici d’Addiccions.

Nombre Total
de Col·legis
sol·licitants
17

Nombre de grups
que sol·liciten el
Curs Presencial
45

Nombre de grups
que sol·liciten
els Tallers En línia
14

Nombre de grups
que sol·liciten
el Curs En línia
11
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3.4 Àmbit d’Oci i Temps Lliure
3.4.1.- Programa “En eixir de classe”
Descripció:
Ofereix a la infància i la joventut alternatives
actives i participatives enfront de l'oferta d'oci
consumista
i
la
possibilitat
de
gaudir
d'instal·lacions
municipals
en
període
extraescolar fora de l'horari habitual dels Centres
d'Ensenyament. Es parteix de la concepció dels
espais d'oci i temps lliure com a espais
d'educació, aportant a la pràctica d'estes
activitats la connotació d'experiències significatives per a esta població.
Objectius:
- Oferir alternatives saludables per a l'ús del temps lliure de la joventut.
- Educar per a la Salut.
- Formar en valors i normes.
El que es tracta d’aconseguir:
-Generant alternatives atractives d'oci, cultura i temps lliure promocionant hàbits de
vida saludables com a factors de protecció enfront dels nous patrons de consum de
drogues, incidint sobre el desenvolupament personal i social de la infància i la
joventut.
-Potenciant recursos saludables, per a millorar la qualitat de vida dels joves i les joves
en el seu barri com a entorn natural de participació.
-Facilitant la relació intergrupal mitjançant la creació d'espais que servisquen de punt
de trobada a la joventut, afavorint l'establiment de vincles estables en un ambient
lliure d'addiccions.
-Sensibilitzant als qui participen, en el desenvolupament d'actituds d'auto-exigència,
de superació i de responsabilitat, a més de la companyonia, la cooperació, l'amistat,
la solidaritat i el treball en grup; incentivant actituds contràries a comportaments
agressius i elements negatius com la rivalitat competitiva o l'exclusió discriminant per
característiques personals, sexuals o socials.
Metodologia:
L’Ajuntament de València a través de la Regidoria de Salut i Consum ofereix un pla
alternatiu d'utilització del temps lliure per a la Infància i la Joventut de la ciutat. Sota el
lema “En eixir de classe” s'emmarca una àmplia gamma d'accions a desenvolupar en
diferents districtes del municipi en funció de la demanda dels Centres d'Ensenyament
99

Primari; valorant que els Col·legis compten amb equipament bàsic, infraestructura i
instal·lacions apropiades i/o que compten amb programes de suport educatiu de la
Conselleria d’Educació.
Les activitats incloses es designen intentant cobrir les inquietuds i interessos de
l'adolescència i tenen caràcter gratuït. Es proporciona un lloc on relacionar-se amb
altres companys/es i participar en jocs, tallers, i esports creatius, amb la supervisió per
part de monitors i monitores amb experiència en el camp de l'animació en el temps
lliure i formats en prevenció d'addiccions.
La inscripció es realitza pel professorat o personal de l'AMPA en els Centres
d'Ensenyament en què tindran lloc les actuacions. La matrícula serà oberta a tota la
població escolar, sent el criteri de selecció l'ordre d'inscripció. Les persones
participants aporten autorització parental i fotocòpia de la Targeta d'Assistència
Sanitària (SIP o similars).
Els tallers tenen lloc simultàniament en els Centres Escolars seleccionats en horari
extraescolar, 1,30 hores per sessió. El nombre màxim d'alumnes per col·legi ha sigut de
30, sent la ràtio màxima de 15 components per cada monitor/a.
Les actuacions es dirigeixen a la població infantil de 2n i 3r cicle d'Ensenyament Primari
de la Ciutat de València i els seus Pobles.
Les entitats responsables del sosteniment de les activitats realitzen una avaluació
contínua que permet ajustar el projecte al “dia a dia”, notificant a la UPCCA-València
els elements rellevants en l'aplicació, i qualsevol modificació que es valore oportuna
abans de la seua posada en marxa.
Activitats:
En el Curs Escolar 2019-2020 (1 d’octubre de 2019 fins al 31 de maig de 2020) es van
realitzar les activitats en els 20 col·legis de la ciutat següents:
CEIP Torrefiel
CEIP Ciutat Artista Faller
Col·legi Lluís de Santángel
CEIP Miguel Hernández
CEIP El Grau
CEIP Santiago Calatrava
CEIP Bartolomé Cossío
CEIP Luis Braille
CEIP Malvarrosa
CEIP L’Amistat
CEIP Benimàmet
CEIP Luis Vives
CEIP Serrería
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CEIP Jaume I
CEIP Marjo
CEIP Angelina Carnicer
CEIP Fernando de los Ríos
CEIP San Pedro
CEIP Raquel Payá
CEIP Profesor Santiago Grisolía

En els col·legis van participar 30 alumnes mensuals en cadascun, la qual cosa va fer
un total de participació de 600 escolars/mes.
En finalitzar el programa es va obtindré una participació total d'aproximadament
4.800 escolars.

3.4.2. Taller de Begudes Saludables
Descripció:
És un taller on compartir entre els/les joves un espai
amé, divertit i saludable, per a fomentar el consum
de begudes sanes com a alternativa al consum
d’alcohol.
Objectius:
-Informar sobre begudes saludables i begudes no
saludables i la repercussió que tenen en el nostre
organisme.
-Informar sobre tipus de fruites i les seues
combinacions.
-Desmitificar els erronis avantatges associats a la
joventut i l'alcohol.
-Informar sobre els problemes socials que ocasiona
l'abús i dependència de l'alcohol.
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Metodologia:
Es tracta d'intervencions de dos hores de duració, en les quals en una primera part els
monitors i monitores realitzen una explicació del taller, motivant la participació del
públic de joves assistents i el debat i reflexió sobre el consum de begudes alcohòliques
i les alternatives existents.
En una segona fase els/les joves realitzen la part pràctica per a la qual se’ls facilita el
material necessari per a la realització de les seues pròpies begudes saludables.
Activitats:
Els llocs on es van desenvolupar, un total de 10 tallers, van ser:
Centre de Joventut de Russafa
Centre de Joventut de Campanar
Centre de Joventut Trinitat
Centre de dia Malva-rosa
Centre de dia Aprovat
YMCA
Centre Menors Campanar
Pisos Tutelats Missatgers de la Pau

Temporalització:
Els tallers es van realitzar durant tot l'any, excepte els mesos de confinament domiciliari
per la COVID-19.
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3.4.3. Taller de prevenció del Cànnabis

Descripció:
El taller es desenvolupa en dos modalitats de prevenció
general i indicada (en el cas de perfils específics).
Objectius:
-Informar sobre el cànnabis i els efectes del seu consum.
-Descobrir mites i falses creences associades a este
consum provocant una reflexió entre els i les
adolescents, afavorint un posicionament crític.
-Retardar i/o previndre l'edat d'inici del consum.
-Informar sobre els problemes socials que ocasiona l'ús i
abús del mateix així com les alternatives al consum des
de tots els àmbits socials.

Metodologia:
Activa i motivadora; la idea és utilitzar els jocs i dinàmiques per a crear un ambient
amé i distés, que facilite la reflexió entorn de les informacions que vagen sorgint, i
afavorisca el plantejament i resolució dels dubtes de les persones participants.
Activitats:
Els llocs on s’han realitzat, un total de 10 tallers, van ser:
-Centre de dia Malva-rosa
-Centre Municipal de Joventut de Russafa
-Centre de dia Aprovat
-Centre Municipal de Joventut de Trinitat
-YMCA
-Vivendes Tutelades
-Centre d’Acollida Don Bosco
Temporalització:
Durant tot l’any, excepte els mesos de confinament domiciliari per la COVID-19.
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Distribució de materials
Tant en els Tallers de Begudes Saludables com en els de Prevenció del Cànnabis, a la
seua finalització es donen uns fullets informatius a les persones assistents.
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3.4.4. Programa de Formació de Monitors/es en Prevenció d’Addiccions
en Temps d’Oci

Es tracta d'un programa de suport als/a les
joves que intervenen com a formadors/es
en el desenvolupament d'activitats de
prevenció en el temps d'oci.
Objectiu General:
Millorar la formació dels monitors/es
Activitats:
Curs formatiu
Temporalització:
Períodes previs a l’inici de les activitats.
En 2020 s’ha realitzat un grup en setembre amb 25 monitors.

3.4.5.
Programa de Suport i Assessorament a Entitats Públiques i
Privades (Institucions, ONG, Associacions, etc.)
Col·laborem amb informació i suport, sol·licitat tant telefònicament
presencialment, a les persones interessades que ho van demandar.

com

Durant tot l'any s'han mantingut reunions participatives amb diferents entitats de
Tercer Nivell iniciant un període de col·laboració encaminat a generar activitats
preventives en els diferents camps d'acció de les mateixes i en les seues àrees i
poblacions d'influència.
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3.4.6.

Intervenció en barris (INBAS)

Descripció:
Creació d'una línia de subvencions tendents al suport de les ONG i associacions dels
barris de València, per a activitats encaminades a la prevenció de conductes
addictives.
Objectiu General:
Prevenció de conductes addictives en els distints barris del municipi.
Objectius Específics:
-Generar alternatives d'oci i temps lliure.
-Donar a conéixer les activitats de la UPCCA-València i les seues directrius.
-Donar suport econòmic i tècnic a les activitats de les ONG i associacions del municipi
en el camp de la prevenció de les conductes addictives.
-Intervindre en els barris a través d'infraestructures ja existents.
-Fomentar valors pro socials (empatia, autoestima,…) com a factors de prevenció
positius enfront de les conductes addictives.
Activitats:
-Totes aquelles proposades per les ONG i associacions que siguen susceptibles de ser
subvencionades.
Temporalització:
Durant tot l’any i variant segons la pròpia activitat proposada per cadascuna de les
entitats que participae.
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Entitats subvencionades en 2020:

- Centre de música i dansa Natzaret: “Creixent en Valors 2020”
- Fundació Adsis: “Generant Alternatives”
- Fundació Aprovat: “Teixint el Teu Barri”
- Fundació Secretariat Gitano: “Taller de Prevenció de Conductes Addictives per a
menors i joves Gitanos i Gitanes”
- YMCA: “Espai Alternatiu d’Oci Saludable”
- Controla Club: “Prevenció de Drogodependències en Centres de Menors de la
Ciutat de València”
- Iniciatives Solidàries: “Projecte BONHÀBIT, Prevenció i detecció de Conductes
Addictives”
- Associació Veïns Torrefiel: “Oci Divergent en el Barri II”
- Associació Cultural Gitana Confianza: “Salut Jove, Aprendre és Salut”
- Associació AESCO: “Espai Preventiu d’Addiccions 2.0”
- FAGA: “T’Acompanye”.
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CAPÍTOL IV.
ÀREA DE FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I DOCUMENTACIÓ
4.1. XXIX Jornada sobre Addiccions: “Pandèmia entre Pantalles: Riscos i
Oportunitats”
El 16 de desembre del 2020, es va celebrar la XXIX Jornada sobre Addiccions,
organitzada com cada any des del Servici d'Addiccions PMD/UPCCA-València, de la
Regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament de València i la Fad.

L'ús de les xarxes socials per part dels menors; les oportunitats que ofereixen alguns
videojocs; les claus per a fer un ús segur de la tecnologia (ciberseguretat); com
enfortir el sentiment de pertinença i els vincles familiars a través de l'ús adequat de les
pantalles i quines eines ens poden ajudar a optimitzar la nostra labor docent a través
de la tecnologia.

Són algunes de les qüestions sobre les quals es va reflexionar en l’esdeveniment en
línia “PANDÈMIA ENTRE PANTALLES: RISCOS I OPORTUNITATS”. Acompanyats per veus
expertes en els diferents àmbits.
Enllaç al vídeo: https://www.tutoriasenred.com/webinar-pandemia-entre-pantallasriesgos-y-oportunidades/
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4.2. Desenvolupament i manteniment del Centre de Documentació i
Informació sobre Drogodependències “Dr. Emilio Bogani Miquel”
4.2.1. Activitats de Gestió
Durant l'exercici 2020 s'ha continuat amb les activitats de revisió, actualització,
ampliació i esporgada del depòsit de documents del catàleg general del CENDOCBogani en el període previ a la pandèmia per la COVID-19:










La col·lecció Bibliografia Científica
La col·lecció de Materials Preventius
La col·lecció Prevenció en la Comunitat Valenciana
Recursos web
Publicitat
Cartelleria
Tríptics
Tríptics propis
La producció pròpia del Pla Municipal de Drogodependències (PMD/UPCCA
València).

a) Tasques en el Centre de Documentació.
Assistència presencial a requeriment per a actualització de material en bases de
dades i arxiu de documentació en format paper.
Assistència virtual de les demandes d'informació que s'han realitzat.
b) Tasques en la pàgina web www.cendocbogani.org.
S’ha fet una revisió i actualització de diversos apartats:
Bibliografia científica. De 56.077 registres, s’ha passat a tindre 61.416 aportacions
científiques, per la qual cosa ha augmentat en un 9,52 %.
Materials preventius. S’ha fet una àmplia revisió i s’han incorporat materials redirigint
l’aportació a la font original. En este cas s’ha passat de 1.056 registres a 1.097 registres,
el que representa un increment del 3,88 %.
Prevenció en la Comunitat Valenciana. S’ha fet una revisió del que s’està duent a
terme en les tres províncies de la Comunitat Valenciana en matèria de prevenció i
s’han incorporat materials actualitzats redirigint-los a la font original. S’ha passat de
tindre 70 elements a 135 registres de materials, el que representa un increment del
92,9%.
Recursos web. S’ha comprovat que totes les URL de les aportacions estigueren actives.
S’han eliminat els recursos que ja no existeixen i a més s’han incorporat nous recursos.
En este cas s’ha incrementat un 64,4%, passant de tindre 118 recursos a presentar 194
recursos web.
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Publicitat. Este apartat ha augmentat en un 14% ja que es partia de 250 elements
referenciats i en l’actualitat es presenten 285 materials publicitaris.
Producció pròpia. En l’actualitat s’inclouen 195 referències de publicacions pròpies,
havent experimentat un increment del 137% respecte a l’anualitat anterior.


Participació en les llistes de distribució de la Comunitat Acadèmica Espanyola.



Difusió mensual per correu electrònic de publicacions pròpies.



Difusió local, autonòmica, nacional i internacional dels fons bibliogràfics del
CENDOC.



Difusió en tots els esdeveniments organitzats des del PMD / UPCCA-València.



Participació en l’organització, difusió i assistència a Jornades, Seminaris, Reunions,
etc. durant 2020:
-Debat en Addiccions: “Noves perspectives normatives, administratives i polítiques
del joc en Espanya”. Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano. València, 20 de
febrer de 2020.
-XLVII Jornades Nacionals de Socidrogalcohol. Madrid del 5 al 7 de març de 2020.
-Webinari “Coviddata-19, un portal per a mostrar l’evolució de les dades”.
València. Generalitat Valenciana. Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica. Càtedra Transparència i Gestió de Dades.
Universitat Politècnica de València. Dijous, 7 de maig a les 18:00 h.
http://www.ctranspa.webs.upv.es/especial-covid-19/
-Jornades Dimecres + Facultat de Psicologia. Les tecno-addiccions: abús de TIC i
Tecnologies Emergents. Evolució, present i futur després del confinament per la
COVID-19. Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”. València 13 de
maig de 2020. En línia.
-Webinari “Els usos de Twitter durant la pandèmia”. València. Generalitat
Valenciana. Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica. Càtedra Transparència i Gestió de Dades. Universitat Politècnica
de València. 18 de maig a les 18:00 h.
http://www.ctranspa.webs.upv.es/especial-covid-19/
-Webinari “La informació en temps de COVID-19: mitjans, credibilitat i
desinformació.” València. Generalitat Valenciana. Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Càtedra Transparència i
Gestió de Dades. Universitat Politècnica de València. 19 de maig a les 18:00 h.
http://www.ctranspa.webs.upv.es/especial-covid-19/
-Taula Redona Virtual “Prevenció del consum de substàncies basada en
l’evidència i l’adaptació cultural”. OEA-CICAD. Washington (DC).19 de maig de
2020. En línia.
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-Taula Redona Virtual “COVID-19 i consum d’alcohol”. OEA-CICAD. Washington
(DC). 20 de maig de 2020. En línia.
-Sessió científica. “Intervencions comunitàries per prevenir el consum abusiu de
l’alcohol. Evidència i experiències”. Agencia de Salut Pública de Barcelona.
Dimarts 26 de maig de 13 a 15 hores. Canal de YouTube de l’ASPC.
www.aspb.cat.
-Debat en Addiccions: “Drogues i conducció: tolerància zero o establir límits”. Dr.
Francisco Javier Álvarez González. València, 11 de juny de 2020.
-Webinari: “Diàleg amb experts sobre polítiques locals sobre consum de drogues i
Covid 19. Com ha impactat la COVID-19 en les polítiques locals per a la
prevenció i el tractament dels trastorns per consum de substàncies?”
Col·laboren: Organització Panamericana de la Salut, Comissió Interamericana
per al Control de l’Abús de Drogues, Ajuntament de València, Ciutat de Buenos
Aires i Universitat de València. 26 de juny, Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús
Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues.
-Debat en Addiccions: “Consums durant el confinament. Anàlisis i Reptes”. Dr.
Francisco Pascual Pastor. València, 20 d’octubre de 2020.
-Webinari: “És possible la prevenció en escolars en temps de la COVID-19?”
Col·laboren: Organització Panamericana de la Salut, Comissió Interamericana
per al Control de l’Abús de Drogues, Ajuntament de València i Universitat de
València. 3 de novembre.
-Webinari en addiccions. “L’esport entre els joves: valors i dopatge”. 25 de
novembre de 2020. Total d’assistents: 97.
-Webinari: “Prevenció dels trastorns del joc: recomanacions en temps de
pandèmia”. Col·laboren: Organització Panamericana de la Salut, Comissió
Interamericana per al Control de l’Abús de Drogues, Ajuntament de València i
Universitat de València. 2 de desembre de 2020.
-Jornada en línia: “L’impacte de la pandèmia per COVID-19 en el trastorn del
joc”. Col·laboren: Pla Municipal sobre Drogodependències de l’Ajuntament de
València i la Fundació Patim. Seminari realitzat amb motiu del Dia sense Jocs
d’atzar, per a analitzar l’impacte generat per la COVID-19 en el trastorn per joc
en el qual van participar especialistes en el tractament de les addicions, la
investigació i la comunicació. València, 29 d’octubre de 2020.
-Jornada XXIX sobre Addiccions. Organitzen: Servici d’Addiccions de la Regidoria
de Salut i Consum de l’Ajuntament de València (PMD/UPCCA-València) i la
Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD). Col·labora: Universitat de
València.
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4.2.2. Activitats de Difusió
Actualització i seguiment de les Xarxes Socials associades al Centre de
Documentació. S'han realitzat 33 difusions d'informació en Facebook i 239 en Twitter,
de les quals 70 presentaven publicacions o vídeos del PMD. La mitjana d'entrades
d'informació mensual és de 2,75 en Facebook i 19,91 en Twitter. La mitjana
d'impressions de les difusions d'informació en Facebook al mes va ser de 417
impressions. La mitjana d'impressions de Tuits al mes ha sigut de 4.116 impressions
incrementant-se un 301,36% respecte a l'any anterior. S'ha seguit emprant una
estratègia de difusió de major qualitat, amb més informació i continguts propis del
PMD.
En Facebook es compta amb 1.195 amics i 819 seguidors i en Twitter amb 545
seguidors. Durant l'any 2020 en Facebook s'ha augmentat un 2,25% en el nombre de
seguidors, i s'ha disminuït un 0,13% en el nombre de “m'agrada” i en un 9,43% en el
nombre d'amics; mentre que en Twitter s'ha augmentat un 34,24% en el nombre de
seguidors.
Publicacions i vídeos propis difosos en Facebook i Twitter

Mes

Usuaris/es
als quals
arriba la
publicació
(Facebook i
Twitter)

Tipus

Publicació

Gener

377

Pòster
congrés

Investigació espanyola sobre les infeccions per VIH,
hepatitis i SIDA entre els usuaris de drogues.

Gener

315

Pòster
congrés

Research trends on sport education in the 2008-2017
decade.

Gener

315

Pòster
congrés

Tobacco, alcohol and performance enhancing drugs
consumption amongst young gym users in València (Spain).

Abril

263

Tema
actualitat

Addicció a l’exercici, un nou trastorn?

Juny

166

Presentació

Presentació: Debats en Addiccions -Drogues i conducció:
Tolerància zero o establir límits.

Juny

104

Tema
actualitat

Alteracions emocionals en les persones amb el trastorn per
ús d’alcohol.

Juny

23

Tema
actualitat

COVID-19 i consum de tabac.

Juliol

40

Tema
actualitat

L’addicció a Facebook i la importància de la família.

112

Mes

Usuaris/es
als quals
arriba la
publicació
(Facebook i
Twitter)

Tipus

Publicació

Juliol

64

Nota
actualitat

Consells per a afrontar l’educació a distància en xiquets
amb discapacitat intel·lectual durant una pandèmia.

Juliol

58

Nota
actualitat

Hiperactius i adults. Un nou nínxol per al desenrotllament
d’una addicció?

Juliol

83

Nota
actualitat

Plasma de donant convalescent enfront de COVID-19.

Juliol

49

Nota
actualitat

Podem fiar-nos d’una intervenció breu sobre alcohol a
través d’una aplicació de mòbil?

Juliol

108

Tema
actualitat

El consum de drogues i la violència en la parella.

Juliol

219

Monografia

Polítiques de reducció de la demanda de drogues.

Juliol

327

Monografia

Jornada sobre Addiccions. Comunicació i Salut. Llegiu-vos
detingudament les instruccions.

Octubre

310

Presentació

Presentació: Debats en Addiccions: Consums durant el
confinament. Anàlisis i reptes.

Octubre

54

Tema
actualitat

Les addiccions comportamentals són comparables a les
addiccions tòxiques?

Octubre

58

Tema
actualitat

Col·laboració científica en Drogodependències entre
Llatinoamèrica i Unió Europea 2012.

Octubre

57

Tema
actualitat

Dopatge: de l’esport professional a l’esport amateur?

Octubre

58

Tema
actualitat

Internet, joves i esteroides anabolitzants: un problema
infravalorat?

Octubre

107

Tema
actualitat

Absentisme escolar i la seua relació amb el consum de
cànnabis i alcohol en adolescents d’un col·legi de Torrent
(València).

Octubre

277

Tema
actualitat

Pharming. Ús recreatiu dels medicaments.

Octubre

79

Tema
actualitat

Efectes del Cànnabis sobre la memòria i l’aprenentatge.
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Mes

Usuaris/es
als quals
arriba la
publicació
(Facebook i
Twitter)

Tipus

Publicació

Octubre

72

Tema
actualitat

La prevenció del consum de drogues ara i en el futur.

Octubre

118

Tema
actualitat

El cigarret electrònic.

Octubre

74

Tema
actualitat

Substàncies d’abús emergents: les drogues que estan per
arribar.

Octubre

89

Tema
actualitat

Nous consums recreatius: viatges tòxics.

Octubre

83

Tema
actualitat

Drogues de disseny. Actuacions de la Comissió Europea.

Octubre

71

Tema
actualitat

Desadaptació escolar i consum de drogues.

Octubre

60

Tema
actualitat

Revolucionària proposta “d’experts” en drogues a l’ONU.

Octubre

59

Tema
actualitat

Primer fòrum SET d’intercanvi d’experiències professionals
en el tractament de les drogodependències.

Octubre

60

Tema
actualitat

Drogodependències, prevenció i comunicació. Anàlisi
comparativa del tractament informatiu de les drogues en la
premsa d’informació general a Espanya, Regne Unit, França
i Holanda.

Octubre

61

Tema
actualitat

La prevenció comunitària en Conductes Addictives.

Octubre

80

Informació
científica

Bibliometric and social network analysis on the abuse of
anabolic in athletes.

Octubre

58

Informació
científica

Analysis of scientific production on consumption od
addictive substance and road safety.

Octubre

60

Tema
actualitat

Treballs sobre drogodependències i dopatge presentats en
els congressos d’AEISAD (2010-2014).

Octubre

220

Tema
actualitat

Tendències d’investigació en les tesis espanyoles sobre
drogodependències en la base de dades TESEO (19782016).
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Mes

Usuaris/es
als quals
arriba la
publicació
(Facebook i
Twitter)

Tipus

Publicació

Octubre

213

Tema
actualitat

L’enquesta ESTUDES es posa les “piles” amb les addiccions
comportamentals: Noves preguntes que busquen
respostes.

Octubre

18

Tema
actualitat

2C-B, Nexus, Venus… una “nova” substància amb atractiu
perillós.

Octubre

18

Tema
actualitat

Deep Web i substàncies addictives: Quan el mercat de les
drogues no té fronteres.

Octubre

23

Tema
actualitat

La prevenció de les addiccions en els llibres de text
espanyols: una assignatura pendent.

Octubre

23

Tema
actualitat

El consum recreatiu de cànnabis i la seua legalització: Una
foto fixa per a una realitat canviant.

Octubre

22

Tema
actualitat

Poblacions ocultes: on l’epidemiologia convencional mai
arriba.

Octubre

27

Tema
actualitat

Família i escola. Pilars bàsics en l’educació de les filles i fills.

Octubre

31

Tema
actualitat

Abordatge del Chemsex. Lliçons apreses.

Octubre

25

Tema
actualitat

Diferències entre homes i dones adolescents en la
inflamació cerebral produïda pel consum d’alcohol en
fartada.

Octubre

25

Tema
actualitat

Què caracteritza als jugadors “en línia” i “fora de línia”?

Octubre

24

Tema
actualitat

L’ús problemàtic d’internet i el rendiment acadèmic i
cognitiu entre adolescents.

Octubre

24

Tema
actualitat

L’alteració de la imatge corporal mitjançant l’ús de la
realitat virtual.

Octubre

25

Tema
actualitat

Afrontament de la problemàtica dels joves atrapats per les
xarxes socials i les TIC.

Octubre

29

Tema
actualitat

Tractaments farmacològics per a l’addicció a l’alcohol.
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Mes

Usuaris/es
als quals
arriba la
publicació
(Facebook i
Twitter)

Tipus

Publicació

Octubre

26

Tema
actualitat

Els efectes del cànnabis en el cervell adolescent.

Octubre

24

Tema
actualitat

Addicció a l’exercici, un nou trastorn?

Octubre

25

Tema
actualitat

L’aïllament en l’edat més difícil. Qui es recorda d’ells?

Octubre

27

Tema
actualitat

El consum de drogues i la violència en la parella.

Octubre

31

Tema
actualitat

Els joves i les apostes. La sobreexposició a la publicitat.

Novembre

773

Presentació

Presentació del webinari: És possible la prevenció en
escolars en temps de pandèmia de COVID-19?

Novembre

240

Tema
actualitat

Personalitat i consum d’alcohol.

Novembre

16

Tema
actualitat

El problema de les drogues a Europa.

Novembre

152

Tema
actualitat

El consum de tabac i alcohol no protegeix enfront de la
COVID-19.

Novembre

137

Tema
actualitat

Xiquets i adolescents en la segona onada de COVID-19.

Novembre

407

Tema
actualitat

El Dret a l’Educació i el rol de les famílies durant la COVID19.

Novembre

421

Tema
actualitat

Violència de gènere i addiccions en les dones.

Novembre

322

Tema
actualitat

Consideracions en el tractament d’adolescents amb
trastorns mentals durant la pandèmia del COVID-19.

Novembre

116

Tema
actualitat

Les conseqüències de la legalització del cànnabis sobre una
major prevalença del seu consum.

Novembre

481

Presentació

Presentació: Els esports entre els joves: valors i dopatge.
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Usuaris/es
als quals
arriba la
publicació
(Facebook i
Twitter)

Mes

Tipus

Publicació

Novembre

127

Tema
actualitat

El consum d’alcohol en edats primerenques davant el
confinament. Què ens espera davant l’escassetat de
recursos d’oci?

Novembre

13

Tema
actualitat

Salut Mental en temps de la COVID-19.

Desembre

596

Presentació

Presentació: Prevenció dels trastorns
recomanacions en temps de pandèmia.

Desembre

33

Tema
actualitat

Els consumidors de drogues davant la pandèmia per la
COVID-19.

del

joc:

Durant l’any 2020 s’ha difós periòdicament publicacions pròpies mitjançant correus
electrònics (Veure Taula).
Enviament de publicacions pròpies per correu electrònic i a llista de distribució
Mes

Enviament per
Correu electrònic
(nombre de
correus)

Publicació

Abril

2.768

III Jornada. Te la jugues? Les Ludopaties irrompen en
el tractament de les Addiccions.

Juny

2.650

Debat en Addiccions- Drogues i conducció: Tolerància
zero o establir límits.

Juliol

2.633

Debats en Addiccions- Polítiques de reducció de la
demanda de drogues.

Juliol

2.636

Jornada Sobre Addiccions. Comunicació i Salut.

Octubre

2.603

Saluda – Debat en Addiccions: Consums durant el
confinament. Anàlisis i reptes.

Octubre

2.580

Presentació del webinari: És possible la prevenció en
escolars en temps de la pandèmia de COVID-19?
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Mes

Enviament per
Correu electrònic
(nombre de
correus)

Publicació

Novembre

2.548

Saluda – L’esport entre els joves: Valors i dopatge.

Novembre

2.535

Saluda - Prevenció dels trastorns del joc Recomanacions en temps de pandèmia.

Desembre

2.525

Presentació de la XXIX Jornada sobre Addiccions en
format de webinari: Pandèmia entre pantalles: Riscos
i Oportunitats.

4.2.3 Activitats de la web del CENDOC: www.cendocbogani.org
Durant l’any 2020 s’han realitzat 1.475.309 visites a la pàgina web i dins d’esta s’han
visitat 925.377 pàgines interiors, a més de les d’inici, per un total de 296.576 persones.
Açò representa un increment del 369,52 en el nombre de pàgines visitades i del 166%
en el nombre de persones, com es pot observar en la Taula següent:

Data

Nombre
de visites

Nombre de
pàgines
visitades

Nombre de
persones

Gener

173.006

105.627

23.712

Febrer

97.286

49.216

24.714

Març

85.400

47.333

24.042

Abril

89.196

48.353

23.360

Maig

89.083

51.096

22.933

Juny

97.480

64.138

22.954

Juliol

150.143

98.875

25.584

Agost

85.170

58.394

23.443

Setembre

172.284

134.863

22.431

Octubre

206.976

151.781

27.525

Novembre

104.066

39.517

31.184

Desembre

125.219

76.184

24.694

1.475.309

925.377

296.576

Total
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Quant a l’origen dels visitants per països, s’han obtingut visites d’almenys 50 països,
dels quals predomina els Estats Units amb 811.032 visites i Espanya amb 162.261 visites.
La distribució completa es pot apreciar en la Taula següent:
País

Nombre
de visites

Desconegut
Estats Units
Espanya
Xina
Regne Unit
Mèxic
Alemanya
Txèquia
Federació Russa
Uruguai
França
Canadà
Corea, República de
Suècia
Colòmbia
Argentina
Romania
Itàlia
Xile
Perú
Ucraïna
Holanda
Veneçuela
Equador
Suïssa
Polònia
Aràbia Saudita
Turquia
Puerto Rico
Portugal
Índia
Àustria
El Salvador
Dinamarca
Austràlia
Panamà
Costa Rica
Japó
Indonèsia

349.655
811.032
162.261
4.600
20.233
13.566
28.120
5.905
6.242
8.067
19.783
4.761
1.497
783
1.926
1.399
2.068
1.056
1.243
1.188
507
2.727
1.169
604
2.912
364
410
346
314
304
258
14.793
514
183
785
278
525
141
55

Visitants

154.393
121.276
6.396
2.131
1.649
1.548
1.519
1.223
1.167
908
893
524
252
243
230
175
171
166
155
129
109
107
98
86
79
64
56
51
41
41
39
38
36
34
32
31
27
27
26

% del Total
de visitants

52,06%
40,89%
2,16%
0,72%
0,56%
0,52%
0,51%
0,41%
0,39%
0,31%
0,30%
0,18%
0,08%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
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País

Grècia
República Dominicana
Vietnam
Sud-àfrica
Noruega
Irlanda
Brasil
Bolívia
Nicaragua
Paraguai
Eslovàquia
Altres
Total

Nombre
de visites

Visitants

106
267
122
28
97
77
146
202
252
148
196
1.094
1.475.309

25
23
21
21
19
19
18
18
18
17
16
191
296.576

% del Total
de visitants

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,06%
100%

Des de l’any 2015 i fins a final de l’any 2020 s’han realitzat 4.387.519 visites a la pàgina
web per un total de 797.447 persones d’almenys 50 països, com es pot observar en la
Taula següent.
País

Estats Units
Desconegut
Espanya
Xina
Regne Unit
Mèxic
Alemanya
Uruguai
Canadà
Itàlia
Xile
França
Colòmbia
Federació Russa
Argentina
Txèquia
Perú
Ucraïna
Corea, República de
Veneçuela
Polònia
Holanda
Puerto Rico

Nombre de
visites

1.418.510
985.194
1.345.649
34.907
56.601
55.190
83.543
42.221
47.266
57.315
38.171
51.195
12.888
18.353
14.161
7.824
7.735
7.851
4.857
4.894
4.484
7.124
5.879

Visitants

334.344
312.945
51.687
14.238
13.595
10.618
8.159
7.503
5.198
4.686
4.590
4.397
2.823
2.550
2.357
1.941
1.465
1.385
948
920
809
680
673

% del Total
visitants

41,93%
39,24%
6,48%
1,79%
1,70%
1,33%
1,02%
0,94%
0,65%
0,59%
0,58%
0,55%
0,35%
0,32%
0,30%
0,24%
0,18%
0,17%
0,12%
0,12%
0,10%
0,09%
0,08%
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País

Suècia
Romania
Japó
Suïssa
Equador
Vietnam
Brasil
Dinamarca
Costa Rica
Portugal
Àustria
Austràlia
Índia
República Dominicana
Panamà
Eslovàquia
El Salvador
Bolívia
Noruega
Turquia
Indonèsia
Guatemala
Tailàndia
Israel
Bulgària
Taiwan
Bèlgica
Altres
Total

Nombre de
visites

3.327
5.679
2.859
7.799
2.115
1.624
2.700
1.508
3.298
1.481
15.918
1.650
926
1.058
1.210
1.504
1.401
1.030
1.263
1.406
516
517
482
698
475
361
1.558
11.344
4.387.519

Visitants

649
638
579
567
447
367
358
351
248
227
225
222
208
192
183
179
175
167
161
143
125
124
120
116
109
96
92
1.868
797.447

% del Total
visitants

0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,23%
100%
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4.2.4. Realització d’Estudis d’Investigació




Desenvolupament d’una base de dades d’estudis d’addiccions comportamentals,
per a analitzar què s’investiga a nivell mundial.
Desenvolupament d’una base de dades de conducció i consum de drogues
il·legals, per a analitzar què s’investiga a nivell mundial sobre esta temàtica.
Publicació que recull els resultats més importants del “Estudi diagnòstic sobre
l’esport i l’activitat física dels joves valencians en els gimnasos”, que tinga a més
recomanacions per a la població en general que fa exercici físic o esports i per als
joves.

4.2.5. Congressos, Jornades, Seminaris, Simpòsiums, etc., tant Nacionals
com Internacionals
Presentació de comunicacions tècniques i participació en els Congressos, Jornades,
Seminaris, etc., per a difondre a la comunitat científica les diverses activitats que es
realitzen en el PMD/UPCCA-València.
4.2.5.1. Comunicacions Nacionals en format de Pòster:
XLVII Jornades Nacionals de Socidrogalcohol. Madrid, 5 a 7 de març de 2020.
1. Coneixements, creences i actituds dels investigadors en addiccions sobre l’ús
compartit de dades. Sixto-Costoya A., Vidal Infer A., Aleixandre-Benavent R.,
Bueno-Cañigral FJ. i Valderrama-Zurián, JC.
2. El joc privat i les apostes: un enfocament comparat de la legislació actual a
Espanya. Bartolomé-Cenzano JC, Aleixandre-Benavent R, Bueno-Cañigral FJ i
Valderrama-Zurián, JC.
3. Problemàtiques associades a l’ús de les aplicacions mòbils per joves de la ciutat
de València. Agulló-Calatayud V., Valderrama-Zurián JC., Aleixandre-Benavent
R., Bueno-Cañigral FJ., Sixto-Costoya A. i Castelló-Cogollos L.
4. Anàlisis de la col·laboració en les investigacions espanyoles sobre
drogodependències (1962-2017). Valderrama-Zurián JC., Castelló-Cogollos L.,
Bueno-Cañigral, FJ., Vidal Infer A., Moscoso-Luppi A. i Aleixandre-Benavent R.
5. Impacte acadèmic derivat dels projectes finançats per la Delegació del Govern
per al Pla Nacional sobre Drogues. Castelló-Cogollos L., Valderrama-Zurián JC.,
Bueno-Cañigral FJ., Vidal Infer A., Alonso Arroyo A. i Aleixandre-Benavent R.
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4.2.5.2. Comunicacions Internacionals:
IX. International Congress on Education and Learning.
Chicago, 24-26 juny 2020. Virtual Communication
X Congrés Virtual d’Educació i Aprenentatge
Vídeo
1. Programa Escola de Mares i Pares de l’Ajuntament de València. GómezRequena A., Arjona-García A., Bueno-Cañigral FJ., Aleixandre-Benavent R.,
Aleixandre-Agulló, J. i Valderrama-Zurián, JC.

2020 NIDA International Forum, Hollywood.
Florida, 19-22 de juny 2020.
Pòster
1. Typifying discoveries and quality of research in the most highly cited research
papers on drug addiction. Moscoso-Luppi, A.C.; Bueno Cañigral, F.J.; AleixandreBenavent, R.; Castelló Cogollos, L. i Valderrama-Zurián, J.C.
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4.2.6. Publicacions en Revistes tant Nacionals com Internacionals


Títol: Investigació espanyola en les àrees d’addiccions i de trastorns de
l’alimentació: anàlisis de la producció, col·laboració i impacte científic (19622017).
Autors: Rafael Aleixandre-Benavent; Víctor Agulló-Calatayud; Adolfo AlonsoArroyo; Francisco-Jesús Bueno-Cañigral, Lourdes Castelló-Cogollos; Rut LucasDomínguez, David Melero-Fuentes; Andrea Sixto-Costoya; Antonio Vidal-Infer i
Juan Carlos Valderrama-Zurián.
Acceptat: Revista Española de Documentación Científica.



Títol: Publicacions derivades de les ajudes a projectes d’investigació de la
Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.
Autors: Rafael Aleixandre-Benavent; Víctor Agulló-Calatayud; Adolfo AlonsoArroyo; Francisco Jesús Bueno-Cañigral, Lourdes Castelló-Cogollos; Rut LucasDomínguez, David Melero-Fuentes; Andrea Sixto-Costoya; Antonio Vidal-Infer i
Juan Carlos Valderrama-Zurián.
Acceptat: Adicciones.



Títol: Anàlisis de gènere dels investigadors espanyols en addiccions i trastorns de
l’alimentació (1962-2017).
Autors: Rafael Aleixandre-Benavent; Víctor Agulló-Calatayud; Adolfo AlonsoArroyo; Francisco Jesús Bueno-Cañigral, Lourdes Castelló-Cogollos; Rut LucasDomínguez, David Melero-Fuentes; Andrea Sixto-Costoya; Antonio Vidal-Infer i
Juan Carlos Valderrama-Zurián.
Enviat a: Salut i Drogues / Drugs and Addictions.
Estat: En revisió.



Títol: Covid 19 i la seua repercussió en les addiccions.
Autors: Andrea Sixto, Rut Lucas i Victor Agulló.
Enviat a: Salut i Drogues / Drugs and Addictions.
Estat: Acceptat.



Títol: Bibliometric analysis of highly cited papers in addiction research.
Autors: Juan Carlos Valderrama-Zurián, Francisco Jesús Bueno-Cañigral, Lourdes
Castelló-Cogollos i Rafael Aleixandre-Benavent.
Enviat a: Drug and Alcohol Dependence.
Estat: En revisió. Enviada la revisió en gener de 2021.
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4.2.7. Publicacions: Llibres i/o Monografies
-Debats en Addiccions:
“Polítiques de reducció de la demanda de drogues.”
Dra. Jimena Kalawski.
-Debates en Adicciones.
“Políticas de Reducción de la Demanda de Drogas”.
Dra. Jimena Kalawski.
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-Debats en Addiccions:
“Noves perspectives normatives, administratives i polítiques del joc en
Espanya”.
Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano.
-Debates en Adicciones:
“Nuevas perspectivas normativas, administrativas y políticas del
juego en España”.
Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano.
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-Estudi comparat sobre el joc.
Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano.
-Estudio comparado sobre el juego.
Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano.
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-Debats en Addiccions:
“Drogues i conducció: tolerància zero o establir límits.”
Dr. Francisco Javier Álvarez González.
-Debates en Adicciones:
“Drogas y conducción: tolerancia cero o establecer límites”.
Dr. Francisco Javier Álvarez González.
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4.2.8. Publicacions “Temes d’actualitat en Addiccions” en la web:
www.cendocbogani.org
Publicacions de caràcter divulgatiu dirigides a població general i a professionals de
l’àmbit de les addiccions.
N.

Títol

Autors

Data

1

Consums d’alcohol recreatius, ús Romo-Avilés, Nuria
de tecnologia i violències amb
perspectiva de gènere.

Pendent de
publicar

2

Cànnabis i Conducció. On estem?

27/11/2020

3

Violència de gènere i addiccions en Arteta Molina, Dayana
les dones.

08/11/2020

4

Personalitat i consum d’alcohol.

Mezquita-Guillamón,
Laura; Ortet-Fabregat,
Generós; Ibáñez-Ribes,
Manuel I.

19/10/2020

5

L’addicció a Facebook
importància de la família.

la Badenes-Ribera, Laura/
Fabris, Matteo
Angelo/Longobardi,
Claudio
Alteracions emocionals en les Romero Martínez, Ángel
persones amb el trastorn per ús
d’alcohol.

10/07/2020

7

COVID-19 i consum de tabac.

04/06/2020

8

Els joves i les apostes.
sobreexposició a la publicitat.

9

El consum de drogues i la violència Siria, Sandra / Leza,
en la parella.
Leire i FernándezMontalvo, Javier

08/05/2020

10

L’aïllament en l’edat més difícil. Qui Arjona García, Antonia
es recorda d’ells?

21/04/2020

11

Addicció a
trastorn?

26/03/2020

6

l’exercici,

un

Álvarez González,
Francisco Javier

i

Granda-Orive, José
Ignacio de
La Parrado-González,
Alberto/León-Jariego,
José Carlos

nou Simón-Grima, Javier

16/06/2020

30/05/2020
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4.2.9.
Notes
d’actualitat
www.cendocbogani.org

en

Addiccions

en

la

web:

Durant l’any 2020 s’han realitzat notes d’actualitat encaminades a l’actualització tant
de la població general com dels professionals que treballen en trastorns addictius.
Estes notes d’actualitat han estat molt relacionades amb la COVID 19. En total s’han
realitzat 33 notes d’actualitat.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TÍTOL
Els consumidors de drogues davant de la pandèmia per la COVID-19
Salut Mental en temps de COVID-19.
El consum d’alcohol en edats primerenques davant el confinament. Què ens
espera davant l’escassetat de recursos d’oci?
Allò que els programes de tractament amb metadona poden aprendre de la
COVID-19.
Resultats esperançadors amb el candidat a vacuna BNT162b2 front a la COVID19.
Les conseqüències de la legalització del cànnabis sobre una major prevalença
del seu consum.
Consideracions en el tractament dels adolescents amb trastorns mentals durant
la pandèmia de la COVID-19.
El dret a l’Educació i el rol de les famílies durant la COVID-19.
Xiquets i adolescents en la segona onada de COVID-19.
El consum de tabac i alcohol no protegeix enfront de la COVID-19.
El problema de les drogues en Europa.
Consells per a afrontar l’educació a distància en xiquets amb discapacitat
intel·lectual durant una pandèmia
Hiperactius i adults. Un nou nínxol per al desenvolupament d’una addicció?
Podem fiar-nos d’una intervenció breu sobre alcohol a través d’una aplicació de
mòbil?
Plasma de donant convalescent enfront de COVID-19.
Vacunes: candidats potencials front a SARS-CoV-2.
Dexametasona en pacients greus amb COVID-19.
COVID-19 i grip estacional, estem preparats?
Quan el dany associat a l’alcoholisme el pateix qui no beu.
Hidroxicloroquina front a COVID-19.
Cigarrets electrònics. És pitjor el remei que la malaltia?
Comprant fàrmacs en el cripto-mercat.
El binge-watching o fartada de sèries de TV. Estem davant d’un nou tipus
d’addicció?
COVID-19 i consum d’alcohol.
Incidència de la COVID-19 en la compra de substàncies a través de la “darknet”.
Consum d’alcohol i tabac després de la pandèmia COVID-19.
Aprendre sobre la Covid-19 i les addiccions compartint informació.
Missatges de salut pública i reducció de danys en el temps de COVID-19.
Conseqüències de la COVID-19 en l’atenció sanitària i psicosocial de les
persones amb trastorn per ús de substàncies en el context de la UE.
Estratègies terapèutiques enfront de COVID-19.
Canvis en l’oferta i demanda de cànnabis en el context COVID-19.
COVID-19 i consum de drogues.
Els consumidores d’opiacis: un grup vulnerable en temps de pandèmia.

Data
25/11/2020
25/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
28/10/2020
28/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
28/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
24/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
11/06/2020
11/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
04/06/2020

130

4.2.10 .Col·laboració Internacional
1) Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)
-Videoconferència el 27 de febrer de 2020 per a emprendre noves activitats de
col·laboració en el marc del Conveni. En esta reunió es van tractar els assumptes
relacionats amb les activitats de col·laboració que s’han explorat com per exemple:
-Analitzar les convocatòries de col·laboració entre Espanya i Brasil i explorar possibles
línies de treball conjunt.
-Organització d’un Taller sobre Prevenció en la Universidade Federal de Santa
Catarina en l’últim quadrimestre de 2020 (activitat pendent de confirmació de data
per a 2021, en funció de l’evolució de la pandèmia).
-A causa de la pandèmia no s’han pogut realitzar activitats conjuntes en les
Universitats en l’any 2020, per la qual cosa s’han realitzat diverses videoconferències
per a promoure els programes de prevenció de l’Ajuntament de València,
intercanviar informació i valorar la possibilitat de realitzar un seminari conjunt
interinstitucional en març de 2021, amb el desenvolupament, a més, d’estudis
d’investigació.
2) Organització Panamericana de la Salut (OPS) i Organització dels Estats Americans
(OEA). Comissió Interamericana per al Control de l’Abús de Drogues (CICAD).
Continuació de les activitats amb l’Organització Panamericana de la Salut (OPS) per
a la formació en Gestió de Programes de Prevenció basats en l’evidència en els
àmbits locals.
-Taula Redona “Prevenció del consum de substàncies basada en l’evidència i
l’adaptació cultural”. OEA-CICAD. Washington (D.C.).19 de maig de 2020. En línia.
-Taula Redona “COVID-19 i consum d’alcohol”. OEA-CICAD. Washington (D.C.). 20 de
maig de 2020. En línia.
-Reunió d’experts en addiccions per videoconferència, el 21 de maig de 2020, dels
Doctors Francisco Jesús Bueno-Cañigral, Juan Carlos Valderrama-Zurián, Rafael
Aleixandre Benavent i Luis Alfonzo Bello, Assessor Regional sobre Consum de
Substàncies i Salut Pública de l’Organització Panamericana de la Salut (OPS-OMS). En
esta reunió s’explorà la possibilitat de realitzar un webinari, que tindria el format i
característiques següents:
-Estaria organitzat conjuntament per l’OPS i el Servici d’Addiccions (PMD-UPCCAValència) de la Regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament de València, dins del
marc de les activitats de cooperació que realitzen totes dues institucions i que
s’establiren durant la celebració del “Debat en Drogodependències: La prevenció
de les addiccions basada en l’evidència”, el 10 de maig de 2018 en la Facultat de
Medicina de la Universitat de València.
-La data de celebració seria el 26 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de la
Lluita contra l’Ús indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues.
-Estaria dirigit al públic en general, més que a l’acadèmic.
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-Les opinions abocades pels participants servirien per a obtindre informació que
permetria disposar tant d’una perspectiva qualitativa sobre l’efecte de la
pandèmia i del confinament sobre el consum de drogues, com d’una perspectiva
quantitativa.
-Es proposa preparar una llista de preguntes d’interés que servisquen de guia per a
conduir el seminari cap a les temàtiques d’interés per a la població.
-Per a aconseguir la màxima difusió es proposa, a més i com a activitat
complementària després del webinari, l’elaboració de càpsules informatives a partir
de les intervencions en el seminari.
-Reunió d’experts en addiccions per videoconferència, el 28 de maig de 2020, dels
Doctors:
-Francisco-Jesús Bueno Cañigral. Cap del Servici d’Addiccions (PMD/UPCCAValència),
-Juan Carlos Valderrama Zurián. Universitat de València.
-Rafael Aleixandre Benavent. Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
-Luis Alfonzo Bello. Assessor Regional sobre Consum de Substàncies i Salut Pública de
l’Organització Panamericana de la Salut (OPS-OMS).
-Jimena Kalawski. Cap de Reducció de la Demanda de l’Organització dels Estats
Americans-OEA / Comissió Interamericana per al Control de l’Abús de Drogues.
OEA-CICAD.
-Jesica Vanesa Suarez. Assessora de la Subsecretaria d’Estratègies de Tractament i
Prevenció, SEDRONAR. Argentina.
-Elisabeth Arribas Ibar. Consultora per a l’Organització Mundial de la Salut,
Programa COPOLAD i el Banc Interamericà de Desenvolupament.
L’objectiu d’esta segona reunió va ser concretar les propostes del webinari formulat
en la reunió del 21 de maig de 2020 i al qual s’adhereix l’OEA-CICAD com a entitat
organitzadora. A esta reunió van seguir tres reunions més, el 5, 12 i 19 de juny.
- Celebració del Webinari:
“Diàleg amb experts sobre polítiques locals sobre consum de drogues i Covid 19. Com
ha impactat la COVID-19 en les polítiques locals per a la prevenció i el tractament
dels trastorns per consum de substàncies?”
Col·laboren: Organització Panamericana de la Salut, Comissió Interamericana per al
Control de l’Abús de Drogues, Ajuntament de València, Ciudad de Buenos Aires i
Universitat de València.
Data: Divendres, 26 de juny a les 11 hores (Washington). 17 hores (Espanya). Dia
Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic il·lícit de Drogues.
Duració: 3 hores i mitja (des de les 17 a les 20:30 hores).
Assistents a la videoconferència: 410.
Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=iPCGk3aHcUg&feature=emb_err_woyt

132

-Programació de dos nous webinaris per a l’últim quadrimestre de 2020. Per a la seua
organització i planificació, s’han realitzat videoconferències els dies 18 i 25 de
setembre, i 7 i 16 d’octubre de 2020 amb la participació dels doctors:
- Francisco-Jesús Bueno Cañigral. Servici d’Addiccions. (UPCCA-València).
- Juan Carlos Valderrama Zurián. Universitat de València.
- Rafael Aleixandre Benavent. Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
- Luis Alfonzo Bello. Assessor Regional sobre Consum de Substàncies i Salut Pública de
l’Organització Panamericana de la Salut (OPS-OMS).
- Jimena Kalawski. Cap de Reducció de la Demanda de l’Organització dels Estats
Americans-OEA / Comissió Interamericana per al Control de l’Abús de Drogues
(CICAD) Xile.
En estes reunions es van discutir les diverses temàtiques sobre les quals podrien versar
els webinaris, amb especial èmfasi en la prevenció de les addiccions en la segona
onada d’infecció per la Covid-19 i destacant especialment la prevenció en la família.
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-Celebració del Webinari:
“És possible la prevenció en escolars en temps de la COVID-19?”
Col·laboren: Organització Panamericana de la Salut, Comissió Interamericana per al
Control de l’Abús de Drogues, Ajuntament de València i Universitat de València. 3 de
novembre.
Assistents a la videoconferència: 130.
-Celebració del Webinari:
“Prevenció dels trastorns del joc: recomanacions en temps de pandèmia”.
Col·laboren: Organització Panamericana de la Salut, Comissió Interamericana per al
Control de l’Abús de Drogues, Ajuntament de València i Universitat de València. 2 de
desembre de 2020.
Assistents a la videoconferència: 176
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3) Universitats Argentines.
-Seminari web “Polítiques locals de prevenció de les addiccions”.
Dilluns 29 de juny de 2020. De 12 a 14 hores ART.
International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals (ISSUP
Argentina).
Ponent: Dr. Francisco-Jesús Bueno Cañigral
Enllaç: https://www.issup.net/es/events
-Impartició de classes en la “Diplomatura en abordatge integral dels consums de
drogues”.
Universidad del Museo Social Argentino i ISSUP Argentina.
https://www.issup.net/es/national-chapters/issup-argentina/news/202007/diplomatura-en-abordaje-integral-los-consumos-drogas
-Apertura el 7 d’agost a les 18 hores d’Argentina.
-Classe 1: Introducció a la prevenció.
Dijous 5 de novembre de 2020 a les 13:00 - 14:00 ART
-Classe 2: Introducció a la prevenció.
Dijous 12 de novembre de 2020 a les 13:00 - 14:00 ART
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4.2.11. Realització de Debats i Jornades en Addiccions
1) Debats en Addiccions
Noves perspectives normatives, administratives i polítiques del joc en Espanya.
Dr. José Carlos de Bartolomé Cenzano
Lloc: Palau de Cerveró. Universitat de València.
València, 20 de febrer de 2020.
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Drogues i conducció: tolerància zero o establir límits.
Dr. Francisco Javier Álvarez González
Format: webinari
València, 11 de juny de 2020
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Consums durant el confinament. Anàlisis i reptes.
Dr. Francisco Pascual Pastor
Format: webinari
València, 20 d’octubre de 2020
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4.2.12. Projectes d’Investigació.
Sol·licitat al programa “Horizonte 2020”.
- Personalised Interventions for Addiction Disorders: from Data to Wellbeing-ADWELL
Entitats: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Ajuntament
de València, Recognai SL, Asociación para la Intervención e Integración en
Adicciones y otras Conductas, Senior Europa, S.L, Poznan Supercomputing and
Networking Center affiliated to the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish
Academy of Sciences (Polonia), Croatian Institute of Public Health (Croacia),
Open Evidence Italy, SRL (Italia), Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati (Italia), Erasmus Universitari Medisch Centrum Rotterdam (Holanda),
Fondazione Bruno Kessler (Italia).
Encara que estos projectes no han sigut finançats, es continua treballant per a poder
competir en futures convocatòries.
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