
AVALUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ SOBRE  
LES DROGUES DE BARCELONA 2017-20 

 

X 

1 Tipus d’intervenció Pla o mesura de govern 
   

2 Descripció de la intervenció El Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017-20 (PADB 17-20) és el 9è 
pla de drogues de la ciutat i marca les grans línies i estratègies a 
desenvolupar en l'àmbit de les drogodependències durant 4 anys. El Pla 
està dividit en 5 línies estratègiques: (1) trencant l’estigma; (2) abordatge 
de ciutat; (3) perspectiva de salut pública i els seus determinants/ 
promoció de la salut i prevenció; (4) millor accessibilitat, major inclusió 
social, i major expertesa i de més qualitat; i (5) teixint aliances i millorant 
la participació 

   

3 Principals determinants 
de la salut implicats 

-Governança urbana 
-Context socioeconòmic: factors econòmics, ocupació i condicions de 
treball, polítiques públiques (educació, salut, serveis socials...), xarxes 
socials, participació comunitària  
-Entorn: barri, centre educatiu, lloc de feina 

   

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 
 

   

7 Resultats (outcomes) S'avaluen molts outcomes en relació a cinc línies d'acció: trencant 
l'estigma, abordatge de ciutat, perspectiva de salut i determinants, millor 
accessibilitat, inclusió social, expertesa i qualitat i teixint aliances 

   

8 Metodologia quantitativa, 
qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: Sistema d’Informació de Drogues de Barcelona, 
enquestes poblacionals (ESB, FRESC, etc.), entre d’altres.  
Metodologia qualitativa: grups de discussió, grups nominals 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 
   

10 Principals resultats  
de l’avaluació 

Veure Informe:  
Pla d'Acció sobre Drogues i Addiccions 2021-24  
https://www.aspb.cat/documents/pladroguesadiccionsbcn-2021-2024/ 
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11 Documents relacionats Informe 
Pla d'Acció sobre Drogues i Addiccions 2017-20 (versió extensa) 
https://www.aspb.cat/documents/pla-daccio-sobre-drogues-barcelona-2017-20/ 
 
Pla d'Acció sobre Drogues i Addiccions 2017-20 (lectura fàcil) 
https://www.aspb.cat/documents/que-fa-barcelona-per-prevenir-i-reduir-el-consum-de-
drogues/ 

   

12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 
Districtes, Grup de Drogues del Consell Municipal de Benestar Social,  
Subdirecció General de Drogodependències, i altres administracions 

 


