
És un programa impulsat conjuntament per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona.

  Pots trobar-nos...

Preguntant a la Kaserna 
(Trav. Sant. Jaume, s/n. Igua-
lada), al Consell Comarcal 
o a l’equipament juvenil 
del teu municipi, 
pel tècnic en drogues:

Xavier Vaquero 

O bé enviant un correu 
electrònic:

info@queaprens.org

També pots trucar, enviar un 
sms o un  WhatsApp:

654939702

Afegeix-nos al facebook
  

Espai de Reflexió 
sobre Drogues a 
l’Anoia

Si no et cuides tu,                           

qui et cuidarà?
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Pla d…Actuació local davant de 
les drogodependències d' Igualada

Pla de Prevenció sobre el consum 
de drogues a l'Anoia 
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És un programa que ofereix diferents serveis per la prevenció 
de riscos en relació amb el consum de drogues.
S’adreça a totes les persones que viuen a la comarca de 
l’ANOIA.

Busco informació sobre substàncies, els 
seus efectes i conseqüències.
Consumeixo... com fer-ho per no 
deixar-m’hi la pell (ni el cap)?
Què puc a_PRENDRE de les drogues?
Parlem-ne!  Sense judicis i  amb total 
confidencialitat...

Servei d’informació i
orientació a joves i 
adolescents:

Xerrades, tallers, jocs... als IES, escoles, 
casals joves, equipaments juvenils,
entitats...

Intervencions preventives en 
l’àmbit educatiu:

Formació a professors, tècnics de joventut, 
monitors de lleure i oci, treballadors socials...

Formació a altres agents 
socials:

El tema va de Drogues…
Divertir-se, riure, ballar, eufòria, sensacions, amics, lligar, no límits, saltar, alterar 
la consciència, vigor, plaer, estimulació, empatia, emocions, relaxar-se... mareig, 
baralles, vòmits, deshidratació, pàl·lides, mals rotllos, evadir-se, accidents, 
passar-se... desmotivació, agressivitat, empanades, somnolència, ansietat, 
danys cerebrals, trastorns psicòtics, paranoies...

Distribució de material preventiu 
sobre el consum de drogues.

Servei d’assessorament 
a famílies:

M’agradaria saber alguna cosa sobre 
les drogues...
Què podem fer si el nostre fill/a
consumeix...
Estem preocupats...

me’n par
len, pe

rò no 
se si p

rovar-
les…

Ja he provat 

alguna “cosa” 

tot i que…

En con
sumeixo d

e tant 

en tan
t i no 

sé si…

Sóc un cons
umidor

habitu
al de…

He pensat a 
deixar-ho, però…
M’agrada consumir, 
com puc fer-ho
sense que…
... i què passa si “passo”?


