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UPCCA  XÀTIVA
( Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives)

ACTIVITATS PROGRAMADES

1. ÀMBIT COMUNITARI

La UPCCA ofereix el servei d’informació i orientació sobre drogodependència i altres conductes

addictives a tota la població en general tant a nivell individual com col·lectiu, de manera que les activitats

programades des d’aquest àmbit es caracteritzen per la seua diversitat.

ACTIVITAT: Jornada “Prevenció d’addiccions amb

perspectiva de gènere”. (contar difusió ràdio Villena). (10

de Març)

Objectiu:

Prendre consciència d’alguns estereotips de gènere en relació amb les

addiccions que ens travessen i ens ceguen davant realitats diferencials, fent-nos

veure com natural el que en realitat ha de veure amb l’educació patriarcal

rebuda que “normalitza” i invisibilitza i així perpetua la violència estructural que

s’exerceix sobre més de la meitat de la població mundial.

Els objectius específics fore:

● Visibilitzar experiències de treball exitoses en prevenció d’addiccions

que treballen des de la perspectiva de gènere.

● Compartir experiencies locales de treball en prevenció d’addiccions amb

perspectiva de gènere disenyades i desenvolupades pel personal de les

diferents Unitats de Prevenció Comunitàries de Conductes Addictives

(UPCCA).

Destinataris:

Agents d’Igualtat, Professionals de la prevenció de conductes addictives,

població juvenil, associacions, voluntariat, professorat, famílies, agents culturals,

agents relacionats amb espais d’oci i temps lliure, persones vinculades al treball

amb joventut i personal d’àmbit de la salut.

Desenvolupament de l’activitat:

La metodologia de la jornada va ser en línia. Buscàvem una alta participació i

per això hi havien persones encarregades de recollir les preguntes que ens feien

arribar al xat per contestar les qüestions plantejades al final de totes les

exposicions.

Es varen crear cartells, díptics i un vídeo promocinal de la campanya per fer

difusió a les xarxes socials de totes les UPCCA i ajuntaments i mancomunitats
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relacionades.

La UPCCA de Xàtiva va participar com a col·laboradora presentant la campanya

d’educació afectiva i sexual i prevenció de la pornografia convencional

anomenada “Ai! quina POR, NO?”, llançada uns quants mesos abans. Aquesta

campanya tenia com a objectiu general “ Sensibilitzar i combatre els problemes

educatius, socials, relacionals i de tecnoaddicció derivats del consum juvenil del

porno tradicional i facilitar alternatives saludables per a consolidar l’educació

afectiva i sexual de la joventut de la localitat; a més d’adquirir els coneixements,

actituds i habilitats per a viure la seua sexualitat d’una forma saludable,

gratificant i no discriminatòria, desmitificant així les creences, rols i estereotips

de gènere que envolten les relacions sexuals que la pornografia ha convertit

com a educació sexual.
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ACTIVITAT: Dia mundial sense TABAC

31 de Maig

Objectiu:

Sensibilitzar als i les adolescents i joves del risc i les conseqüències
del consum de tabac.

Destinataris:

Població adolescent i juvenil

Desenvolupament de l’activitat:

Enguany varem reprendre l’activitat de sensibilització presencial amb
la col·laboració del departament de Joventut com anys enrere.
Miitjançant taules informatives als centres escolars de Xàtiva on tenen
alumnat de secundària, varem commemorar el Dia mundial sense
tabac. Aquesta acció va consistir en informar a l’alumnat sobre la
problemàtica existent amb el consum de tabac i els seus derivats
(cigarrets electrònics/vapers), mitjançant lliurament de diversos fullets,
un joc digital de preguntes interactiu per desmitificar algunes creences
errònies, i una dinàmica grupal en la que exposaven les seues raons
per no consumir-ne.

A més, ferem difusió per xarxes socials d’Infojove a Facebook i
Instagram.
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ACTIVITAT: Dia internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic

il·lícit de drogues.

26 de Juny

Objectiu:

● Informar a la ciutadania de forma clara i propera de les
implicacions i importància de la prevenció local.

● Fer difusió de l’existència i dels serveis de la UPCCA de Xàtiva.

Destinataris:

Població juvenil entre 12 i 30 anys.

Desenvolupament de l’activitat:

Aquest dia, celebrat a proposta de l'ONU amb l'objectiu de reforçar
l'acció i la cooperació per a aconseguir una societat lliure del consum
de drogues, és una oportunitat per a conscienciar sobre la importància
de la prevenció local en conductes addictives visibilitzant la labor que
realitzen les Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes
Addictives (UPCCA) de la Comunitat Valenciana com a actius clau de
la salut local, al costat de les famílies, les escoles i les comunitats en la
lluita contra les addiccions. La Comunitat Valenciana compta amb 86
UPCCA, que sumen més de 100 professionals experts en prevenció de
conductes addictives.

Per a commemorar aquest 26 de Juny de 2021, la UPCCA de Xàtiva
va participar al costat de les diferents UPCCA de la Comunitat
Valenciana, amb la difusió per xarxes socials d’Infojove del cartell
commemoratiu.
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ACTIVITAT: Campanya de sensibilització “Aquest estiu toca”

Objectiu:

● Oferir una informació clara, objectiva i realista sobre l’ús i l’abús
de substàncies i les conductes sexuals poc saludables.

● Desmitificar els mites i creences errònies sobre la sexualitat,
drogues i altres conductes addictives i arribar a la joventut amb
missatges realistes.

● Oferir activitats educatives i preventives de caràcter lúdic, per
tal d’oferir una nova metodologia gamificada amb el propòsit de
facilitar l’adquisició del contingut i l’aprenentatge a la gent
adolescent i jove.

Destinataris:

Població juvenil i adulta.

Desenvolupament de l’activitat:

Des del coneixement de totes les UPCCAs de la Comunitat Valenciana
sobre l’esforç fet per tota la ciutadania amb la prevenció del covid-19,
reconeguerem en especial la joventut, pel fet d’haver-se vist privada
d’opcions d’oci comunitari.

Amb la fi de l’estat d’alarme i la relaxació de les mesures del covid-19,
la joventut es trobava amb la possibilitat de tornar a reunir-se i la
possibilitat de realitzar consums de substàncies com el fenomen
“botelló”.

Per aquest motiu, des de les UPCCAs de la Comunitat Valenciana
llançarem la campanya “Aquest estiu toca”, amb l’objectiu de visibilitzar
i donar continuïtat a totes les conductes saludables que haviem
redescobert: esport, naturalesa, companyia i amistat, cultura, turisme…
Totes aquelles activitats que suposen un factor de protecció per al
desenvolupament de conductes addictives.
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ACTIVITAT: Dia nacional sense jocs d’atzar. Campanya «Tots els jocs

d’atzar #TenenTruc». 29 d’Octubre

Objectiu:

Informar i sensibilitzar a la població dels riscs i problemes dels jocs
d’atzar.

Destinataris:

Població en general / adolescents i joves.

Desenvolupament de l’activitat:
Enguany la campanya no s’ha pogut portar a terme degut a la falta de
personal tècnic adscrit a funcions de la UPCCA durant el període
d’octubre i novembre.
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ACTIVITAT: Dia mundial sense alcohol «Amb l’alcohol,

manteniu les distàncies».

Objectiu:

Sensibilitzar a la població sobre els risc del consum abusiu d’alcohol, i
en especial, el consum d’alcohol en grup, donades la situació
d’especial risc de contagi pel COVID-19.

Destinataris:

Població en general / adolescents – joves

Desenvolupament de l’activitat:

Enguany la campanya no s’ha pogut portar a terme degut a la falta de
personal tècnic adscrit a funcions de la UPCCA durant el període
d’octubre i novembre.

ACTIVITAT: Dia mundial de la lluita contra la SIDA/VIH

1 de Desembre

Objectiu:

Sensibilitzar i informar sobre què és la SIDA, el VIH i altres ITS que
també afecten a la salut sexual i el benestar general de la població.

Destinataris:

Població en general / adolescents – joves

Desenvolupament de l’activitat:

En coordinació amb la Regidoria de Joventut i el Consell de la Joventut
de Xàtiva, la UPCCA col·labora amb la campanya del Dia mundial de
la lluita contra la SIDA/VIH a Xàtiva. Per aquest motiu, un any més
commemorarem aquest dia especial i vam promoure activitats de
caràcter informatiu en centres de secundària del municipi, mitjançant
una sèrie de pancartes per tal d’apropar aquest fenomen a l’alumnat
dels centres. A més a més, hem fet difusió del portal d’informació
sobre el VIH i les ITS que crearem l’any passat, per tal d’aproximar
informació objectiva i fiable a la joventut xativina, i previndre conductes
de risc que posen en perill la salut sexual.

https://joventut3.wixsite.com/diacontralasida

Per tant, les accions desenvolupades per a l’1 de desembre són:
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● Informar i sensibilitzar a la població jove i adulta a través de les
xarxes socials d’Infojove i el Consell de la Joventut de Xàtiva, i
de la web dissenyada per a tal fi, dels riscos per a la salut de
dur a terme conductes sexuals sense protecció que augmenten
el risc de transmissió del VIH i les diverses ITS.

● Promoció de l’ús d’anticonceptius de barrera (preservatius
masculins i femenins), donat que són efectius per previndre el
VIH i altres ITS.
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ACTIVITAT: Contacte i coordinació amb altres recursos sanitaris,

socials, educatius i de joventut.

Objectiu:

Coordinar el servei que s’ofereix des de la UPCCA amb altres recursos
amb l’objectiu d’optimitzar la intervenció amb els usuaris i la població
xativina.

Destinataris:

Recursos sanitaris, socials, educatius, juvenils i població jove i adulta
amb problemes d’addicció.

Desenvolupament de l’activitat:

Hem treballat de manera multidisciplinar, recolçant-nos amb els
recursos públics al nostre abast:

● Amb la UCA (Unitat de Conductes Addictives) de Xàtiva, on es
deriven els pacients que cumplixen criteris de trastorns
addictius.

● Amb el EEIIA (antic SEAFI) en el cas que la persona usuària
siga una menor o una persona adulta amb fills/es que són
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menors. Així treballar aspectes relacionats amb el benestar
familiar.

● Amb l’Equip Social Base (ESB) del departament de Benestar
Social de l’ajuntament de Xàtiva, per fer una valoració de la
possibilitat de treballar aspectes familiars, i també si cal valorar
i treballar la situació socioeconòmica de la família.

● Amb la tècnica encarregada del Programa de Mesures Judicials
de Xàtiva.

● Amb el Centre de Dia d’Ontinyent, per tal de dur a terme
activitats preventives conjuntament i informar i assessorar
sobre els recursos disponibles per facilitar l’ajuda, rehabilitació i
reinserció als pacients que ho necessiten.

● Amb els departaments d’orientació dels centres educatius de
Primària, Secundària i Formació Professional, per tal d’incloure
una prevenció universal i selectiva per a l’alumnat.

● Amb les Regidories de Joventut, Dona i Igualtat, Educació i
Participació Ciutadana, per tal d’optimitzar, reforçar i
recolçar-nos per a una millor atenció i prevenció del conjunt de
la població del municipi.

● Amb la USM (Unitat de Salut Mental) per coordinar-nos amb els
diferents casos comuns i també per dur a terme activitats
preventives sobre drogues i salut mental als centres escolars.

● Amb el CJX (Consell de la Joventut de Xàtiva) per dur a terme
campanyes conjuntes sobre diverses temàtiques dirigides a la
població juvenil.

● Amb altres UPCCA de la Comunitat Valenciana per posar en
comú bones pràctiques i reforçar i optimitzar els recursos per
dur a terme accions preventives amb més efectivitat.
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ACTIVITAT: Difusió serveis i activitats de la UPCCA

Objectius:

Informar a la població xativina quins són els serveis que presta aquesta
unitat i com es pot accedir a ella.

Destinataris:

Població en general.

Descripció activitat:

De forma periòdica hem assistit a programes de ràdio local o per
telèfon, per tal de difondre les principals actuacions i campanyes més
importants realitzades. També ens hem fet servir del blog de
l'ajuntament de Xàtiva i les xarxes socials d'Infojove Xàtiva (Instagram i
Facebook) per donar a conèixer a la ciutadania i la joventut local les
diferents activitats realitzades. Al mateix temps, hem sigut entrevistats
per la televisió autonòmica d’À punt per fer difusió d’un nou servei
d’orientació per a joves de Xàtiva.
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ACTIVITAT: Exposició cartells prevenció consum d’alcohol en

el JOC.

Objectiu:

Sensibilitzar i informar la gent jove dels riscos del consum d’acohol i
drogues, especialment durant l’adolescència.

Destinataris:

Població adolescent i jove assistent al JOC.

Desenvolupament de l’activitat:

A petició del departament de Joventut segons les necessitats
detectades en el JOC (Centre de Joventut, Oci i Cultura de Xàtiva)
entorn a la problemàtica del consum d’alcohol i altres drogues, hem
deixat en préstec diversos cartells i fullets informatius de disposició
lliure.
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ACTIVITAT: Servei d’orientació i assessorament a la joventut

“JoveMent”

Objectiu:

● Orientar i assessorar a joves en les seues problemàtiques de caràcter

psicològic i emocional.

● Derivar i facilitar els recursos assistencials més pròxims.

Destinataris:

● Joves de Xàtiva, d’entre 12 i 30 anys amb qualsevol

Desenvolupament de l’activitat:

Atenció, orientació i assessorament inicial. Problemes no clínics psicològics i

emocionals derivats o agreujats per les conseqüències de les circumstàncies

que acompanyen la pandèmia de la COVID-19, que a més puguen ser factors

de risc de conductes addictives. Entrenament en eines psicològiques, de gestió

emocional i breu seguiment.

Derivació d’altres problemàtiques o de trastorns clínics, de salut mental o altres

qüestions que requereixen tractament específic. Contacte i coordinació amb

recursos municipals, comarcals, autonòmics o estatals relacionats.

Nº de persones/famílies ateses:
12
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2. ÀMBIT ESCOLAR

L'escola es converteix, per la seva estructura i característiques, en el lloc més idoni per
realitzar programes de prevenció en matèria de drogodependència i altres conductes
additives, atès que el personal de docència és el principal agent socialitzador i educador
juntament amb la família i el seu grup d'iguals.

La comunitat educativa és un agent preventiu pel seu paper com a educador i la proximitat
amb els seus alumnes. Per tant és el lloc idoni per detectar els primers inicis de consum
entre els adolescents i joves, així com identificar els factors de risc associats a les conductes
addictives.

ACTIVITAT: Difusió sobre serveis de la UPCCA a centres

escolars i AMPES.

Objectius:

Informar a la comunitat educativa de la localitat quins són els serveis,
activitats, programes i novetats sobre prevenció de conductes
addictives.

Destinataris:

Equip docent i d’orientació dels centres escolars i AMPES.

Descripció activitat:

Mitjançant correu electrònic s’informa als centres escolars i a les
AMPES dels serveis que ofereix la UPCCA i el material preventiu
disponible per treballar a les aules. També s’informa de qualsevol
novetat en matèria d’addiccions, bé siga campanyes de sensibilització
com aproximació als recursos de salut disponibles per a la ciutadania.
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ACTIVITAT: Xerrades sobre la relació entre el cànnabis i la Salut

Mental en centres escolars

Objectiu:

Conscienciar els alumnes dels riscs que corren si es fuma cànnabis i
la relació existent del consum d’aquest amb l’aparició de trastorns
psicòtics.

Destinataris:

Alumnes d’ESO

Desenvolupament de l’activitat:

Mitjançant la intervenció de les psicòlogues clíniques de la unitat de
salut mental del centre Ausiàs March, varem apropar la problemàtica
existent sobre el perill d’un brot psicòtic pel fet de consumir cànnabis.

Les xerrades es realitzaren al IES Josep de Ribera als cursos de
Batxillerat. Durant l’activitat, les psicòlogues informaren sobre les
conseqüències reals sobre la salut que comporta el consum de
cànnabis, tant a curt com a llarg plaç; recalcant la baixa percepció de
risc que tenen els joves per el desconeixement de l’impacte de la
substància, causa principal del seu elevat consum.

Nº alumnat assistent:
150
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ACTIVITAT: Programa escolar “Pasa la vida”

Objectiu:

Conjunt d’actuacions dirigides a treballar la prevenció dels problemes
vinculats al consum de drogues en l’àmbit escolar. Especialment es
treballa la prevenció selectiva en consum de cànnabis.

Formar i educar a l’alumnat en habilitats socials, resolució de conflictes,
millorar l’autoestima i l’autoconeixement, a més d’informar i conèixer els
mites de les distintes drogues i com aquestes afecten al seu progrés
acadèmic.

Destinataris:

Alumnes del PQFB.

Desenvolupament de l’activitat:

Amb coordinació amb el departament d’orientació del centre CIPFP La
Costera (on hi ha més demanda del programa), el tècnic de la UPCCA ha
aplicat 6 tallers basant-se en el programa “Pasa la vida”.

Eel contingut de les sessions està enfocant-se no solament amb les
drogodependències si no relacionant aquesta amb aspectes de la seua
vida escolar, familiar, de temps lliure, etc. S’utilitza, per tant, material
audiovisual i una sèrie de dinàmiques i jocs d’equip per tal de captar més
fàcilment el seu interès i d’aprendre de forma lúdica i entretinguda a mode
de taller grupal, trencant els esquemes tradicionals de transmissió de
coneixements, al basar-se en un procés d’aprenentatge actiu.
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ACTIVITAT: Coordinació amb la comunitat educativa.

Objectiu:

Coordinar les diferents accions educatives que es realitzen en els
centres escolars de la localitat, per tal de millorar la tasca preventiva i
optimitzar els recursos existents.

Destinataris:

Professionals de l’educació, equip docent i equip d’orientació.

Desenvolupament de l’activitat:

Organització i planificació de les accions educatives a dur a terme amb els

centres escolars i altres departaments afins a la prevenció, com la USM (Unitat

de Salut Mental), les regidories de Joventut i Educació, la Policia Local, i altres

UPCCA de la Comunitat Valenciana.

ACTIVITAT: Programa escolar “Clickeando” sobre prevenció

d’addiccions amb les TIC en centres de primària

Objectiu:

Informar i orientar a la joventut en torn a l’ús actual que fa de les TIC
i en els possibles problemes derivats d’una mala utilització de les
noves tecnologies.

Destinataris:

Alumnes de 6é de Primària

Desenvolupament de l’activitat:

Al mes de juny del 2021 varem realitzar 2 sessions presencials del
programa en 3 aules de 6é de Primària del CEIP Beato Jacinto
Castañeda, amb una participació total de 72 alumnes. Es dugueren a
terme les mesures de seguretat sanitàries necessàries.

Durant les sessions es va prioritzar treballar amb l’alumnat els
aspectes següents:

- Avantatges i desventatges físics, socials i tecnològics del mal
ús de les TIC.

- Explicació i debat sobre l’ús, abús i l’addicció de les Noves
Tecnologies.

- Risc de l’ús dels videojocs i valors que promocionen.
- Recomanacions i solucions per fer un bon ús.

Nº alumnat assistent:
72
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3. ÀMBIT FAMILIAR

La família es considera base fonamental en la política preventiva en matèria de
drogodependència. La intervenció que es realitza des de la UPCCA és principalment
d’informació, orientació i assessorament a les famílies, i la intervenció preventiva integral
de la persona usuària amb la finalitat de reforçar els factor de protecció i reduir els factors
de risc entorn a les conductes addictives.

Activitat: Prevenció indicada en persones joves i adultes

Objectius:

● Informar, orientar i assessorar a les persones que sol·liciten una
atenció individual i personalitzada, prioritzant la joventut.

● Intervenció preventiva integral del cas per el·liminar i/o reduir el
màxim possible el consum de substàncies o la conducta addictiva
en qüestió.

Destinataris:

Joves i persones adultes amb factors específics de vulnerabilitat, que
experimenten els primers símptomes d’abús de substàncies, d’altres
conductes addictives o que tenen altres problemes de conducta
relacionades.

Descripció activitat:

Primerament s’atén i es registra la demanda del usuari/a i es pren nota de
les dades personals i les circumstàncies que l’acompanyen. Després es
cita a la persona aproximadament cada 1 o 2 setmanes, per seguir amb la
recollida d’informació, tindre un seguiment de l’activitat i treballar els
factors de risc i protecció associats a l’individu i les conductes-problema
(per exemple baixa autoestima, pares autoritaris, grup d’iguals conflictiu,
poca capacitat per a divertir-se, distancia emocional amb la família, etc).

Amb aquest tipus d’intervencions és de gran importància realitzar una
avaluació precisa sobre el risc personal en el que es troben els usuaris,
així com del nivell de conductes problemàtiques relacionades, en lloc de
centrar l’atenció únicament en el consum de substàncies o la conducta
addictiva en qüestió.

Els programes de prevenció indicada tenen una durada major que els de
prevenció universal i selectiva. El número de participants és menor en
comparació.

Nº de casos atesos:

9
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Activitat: Informació i Assessorament

Objectius:

● Informar i assessorar a les persones i famílies que ho
sol·liciten.

● Implicar a les famílies en les tasques que es realitzen en
relació a la prevenció de drogues i conductes addictives.

● Donar estratègies per a previndre a l’àmbit familiar les
conductes addictives.

Destinataris:

Famílies.

Descripció activitat:
Les persones interessades en el servei sol·liciten cita prèvia, bé per
telèfon, de forma presencial o per correu electrònic, on s’indica nom i
cognoms, telèfon de contacte i motiu de consulta.

Les accions han sigut tant individuals com conjunta (pare i mare o
tutors/es legals), i s’han realitzat principalment al despatx de la
UPCCA en la Casa de la Joventut, i també en els centres de primària.

Quan el cas es troba fora de l’àmbit d’actuació de la UPCCA s’ha
derivat al recurs més adequat. En els casos que s’ha detectat un
trastorn addictiu ja instaurat, s’ha motivat al usuari/a a acudir a la UCA
per iniciar un procés de desintoxicació.

Nº de persones/famílies ateses:
12
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Activitat: Coordinació amb altres departaments sobre casos

en comú

Objectius:

Coordinar-se per oferir una ajuda integral a les persones usuàries.

Destinataris:

Professionals que estiguen treballant en casos en comú.

Descripció activitat:
Una vegada la persona usuària del servei ha signat el consentiment
de privacitat i protecció de dades, i està a favor de compartir
informació rellevant sobre el seu cas a professionals amb qui ja està
treballant, ens posem en contacte amb aquests per tal d’adquirir i
compartir la informació necessària per poder oferir uns serveis de
millor qualitat.
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4. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ

ACTIVITAT: Formació tècnica relacionada amb el treball de la

UPCCA

Objectius:

Formar els professionals d'aquesta unitat en matèria de
drogodependències i altres conductes addictives.

Destinataris:

Tècnics d’aquesta Unitat.

Descripció de l’activitat:

Assistència per part dels tècnics d’aquesta unitat a les diferents
accions formatives que des de la Conselleria de Sanitat es realitzen
en matèria de drogodependències i altres conductes addictives:

➔ Webinar del programa escolar “¿Qué te juegas?”. Organitzat
pel Servei de Gestió de les Drogodependències de la
Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

Entre les formacions als que s’ha assistit durant el 2021 estan:

➔ 2a edició del curs en línia d’Introducció a la Prevenció de les
Conductes Addictives des de la Família (20h). Organitzat per la
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. (Gener i
Febrer)

➔ Conferencia online “El cerebro y los estímulos adictivos” (2h).
Organitzada per la UPCCA de la Mancomunitat de l’Alcoià i el
Comptat. (22 gener)

➔ Webinar “Neurobiología de las redes sociales”. Organitzat per
La Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TICs de la
Universidad Miguel Hernández amb la col·laboració amb el
Centro de Inteligencia Digital (28 junio)

➔ Webinar “Prevención ambiental en adicciones”. Organitzat per
la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues,
dins del cercle d’encontres ÁGORA. (2 de desembre de 11:00 -
13:00).
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