
AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ SOBRE  
LES DROGUES DE BARCELONA 2013-16 

 

1 Tipus d’intervenció Pla o mesura de govern 

   

2 Descripció de la intervenció El Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16 (PADB 13-16) és el 8è pla 

de drogues de la ciutat. Els seus trets distintius es basen en la conjunció de: 

1. abordatge multisectorial, 2. estratègies poblacionals de promoció de la 

salut i de prevenció de riscos de qualitat, 3. atenció a les persones amb 

problemes derivats del consum de drogues responent a les diferents 

necessitats 4. actuacions especialment dirigides també a les persones que 

encara estan en fase de consum actiu de substàncies i orientades a la 

reducció dels danys que aquestes puguin causar. El Pla està dividit en 5 

eixos: abordatge de ciutat, perspectiva de salut pública i els seus 

determinants, millor accessibilitat als recursos i major inclusió social, més 

qualitat i major expertesa i teixint aliances. 

   

3 Principals determinants 

de la salut implicats 

-Governança urbana 

-Context socioeconòmic: factors econòmics, ocupació i condicions de treball, 

entorn domèstic i familiar, polítiques públiques i transferències socials 

-Entorn: barri i escola 

   

4 Principals eixos de 

desigualtat implicats 

Classe social, gènere i diversitat sexual, ètnia, estatus migratori 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de procés 

Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Disseny no-experimental pre-post i de series temporals, depenent de 

l'indicador 

   

7 Resultats (outcomes) Abordatge dels objectius de ciutat i de salut pública, accessibilitat a recursos, 

compliment dels objectius de qualitat 

   

8 Metodologia quantitativa, 

qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia Mixta: Concept Mapping 

Metodologia quantitativa: qüestionaris 

Metodologia qualitativa: grups de discussió i entrevistes en profunditat 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 

   

10 Principals resultats  

de l’avaluació 

Resultats segon eixos del Pla: 

- -Abordatge Ciutat: 76% objectius completats de forma òptima. S’han reduït 

en un 55% el nombre de xeringues recollides a l’espai públic. 

- -Salut Pública i els seus determinants: 66% dels objectius complerts de forma 

òptima. Ha augmentat l’edat d’inici del consum de drogues en ambdós sexes. 

A la vegada, ha disminuït el consum de risc en els darrers 30 dies, tant en 
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nois com en noies. 

- -Accessibilitat a Recursos: 66% dels objectius complerts de forma òptima. 

L’alcohol segueix sent la droga que genera més inicis de tractament. Cal 

millorar l’accés al tractament reduint les llistes d’espera i reforçant el vincle 

amb atenció primària i serveis socials. 

- -Objectius de Qualitat: 85% dels objectius complerts de forma òptima. La 

recerca clínica és una eina per millorar la pràctica clínica de les i els 

professionals del CAS. 

-Teixir aliances: 50% dels objectius complerts de forma òptima. Cal millorar 

les estratègies dirigides a aconseguir una intersectorialitat i una coordinació 

eficaces 

   

11 Documents relacionats Informes 

Brugal MT, Teixidó-Compañó E, Guitart AM, Espelt A i Bosque-Prous M (Reds). Pla d’Acció sobre 

Drogues de Barcelona 2017-2020. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2017 

https://www.aspb.cat/documents/pla-daccio-sobre-drogues-barcelona-2017-20/ 
 

Avaluació qualitativa del Pla d’acció sobre drogues de Barcelona. 2013-16. 

https://www.aspb.cat/documents/avaluacio-qualitativa-pla-daccio-sobre-drogues-barcelona-

2013-1016-avaluacio-centrada-collectiu/ 

   

12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona; Departament d’Antropologia de la 

Universitat Rovira i Virgili 
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