Nota de premsa
Terrassa, 8 d’abril de 2015

L’Ajuntament i el CAS de Mútua Terrassa activen el
Programa de mesures alternatives per a joves en
risc de consum de drogues
L’objectiu és prevenir el consum de drogues entre el jovent i l’entorn familiar

Coordinat pel servei municipal de Salut i Comunitat, la Policia Municipal i el Centre
d’Atenció i Seguiment de les drogodependències (CAS) de Mútua Terrassa, s’ha
iniciat a la ciutat l’aplicació d’un Programa de mesures alternatives a la sanció
administrativa adreçat a persones menors d’edat denunciades per consum de
drogues il·legals en espais públics o per tinença il·lícita de drogues.
Amb l’objectiu de promoure la prevenció del consum de drogues entre adolescents i
joves i les seves famílies, els actors principals del programa han elaborat un protocol
d’intervenció anomenat protocol ASA, Alternativa a la Sanció Administrativa, que
propicia la responsabilitat de la persona menor d’edat i permet fer un abordatge
educatiu, possibilitant una exploració individualitzada tant del consum com d’altres
possibles factors de risc.
Segons aquest protocol, el o la menor d’edat (entre 14 i 17 anys) que hagi estat
denunciat per una presumpta infracció de la llei de protecció de seguretat ciutadana
referent al consum de drogues il·legals a l’espai públic o a la tinença il·lícita de
drogues, podrà optar de forma voluntària a participar en un programa educatiu
alternatiu a la sanció. La intervenció educativa es porta a terme en diverses sessions
amb l’objectiu de disminuir els factors de risc i de potenciar els factors protectors.
Els programes de mesures alternatives són eficaços per a la detecció precoç i la
derivació de menors en situació de risc de consum problemàtic de drogues.
Permeten contactar amb jovent que té un accés difícil als serveis d’atenció treballant
conjuntament amb el seu entorn familiar.
Aquest model de coordinació entre els cossos de seguretat i els serveis d’atenció al
consum de drogues és una de les accions prioritàries del Pla local de drogues de
Terrassa.
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