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PARTICIPANTS A LES ENQUESTES

79 enquestes contestades. Més de 1.200 enquestes contestades de 
forma anònima, d’entre 12 i 55 anys.



PERCEPCIÓ CONSUM EN EL MUNICIPI

Majoritàriament elevada/alta, sobretot 
en els joves.

¾ Elevada/alta, tant en els joves com els adults.
¾ Dolenta i nociva per al nostre cos.
¾ Necessitat de canvi.



ÉPOQUES QUE MODIFIQUEN 
PATRONS HABITUALS DE CONSUM

Sí, sobretot estiu, cap de setmana i festes.



ÉS CONSUMEIX MÉS QUE A
ALTRES MUNICIPIS?

Semblant No.



PERCEPCIÓ DE DROGUES 
MÉS CONSUMIDES



PERCEPCIÓ DE PROBLEMES 
RELACIONATS AMB EL CONSUM 

AL MUNICIPI
Majoritàriament sí.



PROBLEMES MÉS FREQÜENTS 
QUE OCASIONA

¾ Delinqüència (bregues, robatoris, 
vandalisme en el mobiliari urbà,...)

¾ Accidents de tràfic (arribar a produir inclús la 
mort).

¾ Trastorns de conducta i problemes/malalties 
psicològiques.

¾ Problemes de salut (càncer, vies 
respiratòries,...)

¾ Problemes familiars i socials.



A QUIN SECTOR DE LA 
POBLACIÓ AFECTA MÉS?

Joves
.



HI HA LOCALS QUE GENEREN PROBLEMES 
RELACIONATS AMB EL CONSUM?

També s'assenyala que aquests problemes es donen a 
algunes "cases" i més als locals de Cala Millor.



A LES FESTES POPULARS, SOL 
HAVER-HI MÉS PROBLEMES RELACIONATS AMB 

EL CONSUM DE DROGUES?



COMENTARIS AFEGITS RESPECTE ALS 
PROBLEMES RELACIONATS AMB EL CONSUM DE 

DROGUES EN EL MUNICIPI

¾ Sovint en els llocs on els joves es 
reuneixen per consumir ocasionen 
problemes de convivència.

¾ Fàcil accedir a les drogues (facilitat per 
adquirir-les).

¾ Robatoris.
¾ Extensió del consum d'alcohol en els joves, 

cada cop a una edat més primerenca.
¾ Hi ha locals que venen alcohol i tabac a 

menors d'edat.

¾ Necessitat de canvi i reduir el consum 
de drogues a espais públics.

¾ Factor alt de la delinqüència en el 
municipi.

¾ Més control per part de la Policia 
Local.

¾ Educar i conscienciar més als joves 
d’entre 12 i 17 anys dels efectes 
nocius del consum de drogues.



PERCEPCIÓ COMPLIMENT DE LA NORMATIVA



ES RESPETA LA PROHIBICIÓ DE FUMAR?



OPINIÓ SOBRE EFECTES DEL CONSUM DE 
DROGUES I CONDUCCIÓ

¾ Més problemes els caps de setmana.
¾ Sembla que els joves estan més conscienciats que 

la població adulta.
¾ Fan falta més controls.
¾ Accidents de trànsit.

¾ Necessitat de més controls per part de la 
Policia.

¾ Alt coneixement de les conseqüències de 
conduir baix els efectes de les drogues 
(les més anomenades, accidents de 
trànsit i mort).

¾ Minoria de persones que condueixen el 
vehicle baix els efectes de les drogues 
sabent quines són les seves 
conseqüències.



ES DONEN CONSUMS A LA VIA PÚBLICA?

* Sobretot els caps de setmana.

¾ Sí, normalment els caps de setmana i 
festes puntuals.

¾ Llocs del municipi on es consumeixen 
drogues, tant a Cala Millor com a Son 
Servera: 
¾ A tots els parcs en general, 
¾ “Muntanya”, 
¾ Polígon, 
¾ Estació, 
¾ Pàrquing del molí,...



OPINIÓ SOBRE FER UN PMD

Bona idea! Que sigui útil i real!



QUÈ HAURIA DE FER EL MUNICIPI?

¾ Prevenció escolar i familiar.
¾ Informació, sensibilitzar.
¾ Educar.
¾ Fer complir la normativa.

¾ Més controls de vigilància i imposicions de 
multes més cares per part de la Policia.

¾ Càmeres de seguretat arreu del municipi.
¾ Compliment de la normativa al 100% (prohibir 

i no vendre a menors d’edat).
¾ Prevenció, sensibilització, informació, ...



POT COL·LABORAR EL VOSTRE 
SECTOR EN EL PMD?



QUÈ ES PODRIA FER?

¾ Conferències
¾ Xerrades informatives
¾ Tallers preventius (reducció de riscs, informació, 

sensibilitzar...)
¾ Informació personalitzada, derivació a recursos 

específics
¾ Educació salut
¾ Plans de prevenció
¾ Mesures restauratives front sancions
¾ Campanyes control
¾ Tallers per nins i pares
¾ Diagnòstic primerenc (detecció primerenca)
¾ Vigilància als centres educatius
¾ Ampliar ventall d'oferta cultural i esportiva.

¾ Educar des de ben petits aquest aspecte.
¾ Xerrades i tallers informatius.
¾ Programes i campanyes de prevenció i 

sensibilització.
¾ Díptics d’informació als diferents serveis del 

municipi.
¾ “Fer el bé” del ciutadà en acudir a la Policia o 

denunciar el fét.



MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!


