
AVALUACIÓ DEL PROGRAMA  
DE MESURES ALTERNATIVES DEL  
SERVEI D’ORIENTACIÓ SOBRE DROGUES 

X 

1 Tipus d’intervenció Programa 

   

2 Descripció de la intervenció El programa de mesures alternatives consisteix a oferir una mesura educativa 

alternativa a la sanció administrativa per aquells menors que han sigut 

denunciats per alguna infracció relacionada amb el consum o tinença de 

drogues. Aquest programa té l’objectiu d’evitar o reduir els riscos associats al 

consum de drogues en menors 

   

3 Principals determinants 

de la salut implicats 

-Governança urbana 

-Context socioeconòmic: polítiques públiques (educació, salut, serveis socials, 

etc.)  

   

4 Principals eixos de 

desigualtat implicats 

Classe social 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de procés 

Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Disseny no-experimental pre-post 

   

7 Resultats (outcomes) Canvis positius percebuts pels menors després de la intervenció en relació a 

quatre àmbits (relació amb la família, escola, amics i temps de lleure), canvis 

positius percebuts per les famílies després de la intervenció en relació al 

menor per a quatre àmbits (relació amb la família, escola, amics i temps de 

lleure), canvis en el consum de cànnabis (qüestionari CAST), canvis en el 

consum d’alcohol (qüestionari AUDIT-C) 

   

8 Metodologia quantitativa, 

qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: qüestionaris 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 

   

10 Principals resultats  

de l’avaluació 

Als 3, 6 i 12 mesos de finalitzar la intervenció breu, tant els menors com les 

seves famílies refereixen canvis positius en els quatre àmbits estudiats 

(relació amb la família, escola, amics i temps de lleure). Sembla que hi ha 

una relació entre incorporar canvis positius i disminuir el consum de cànnabis. 

Els canvis podrien ser deguts a la intervenció breu, a l'impacte de la sanció o 

a l’efecte conjunt d'ambdós 
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11 Documents relacionats Article científic 

 

Guitart AM, Bartroli M, Villalbí JR, Guilañá E, Castellano Y, Espelt A, Brugal MT. Prevención 

indicada del consumo problemático de drogas en adolescentes de Barcelona. Rev Esp Salud 

Pública 2012; 86: 189-198 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22991061 

   

12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona 

 


