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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DEL MASNOU SOBRE LA
PREVENCIÓ I ATENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES AL MASNOU.

El 22 de desembre de 2009 l’Ajuntament del Masnou va aprovar, per unanimitat, l'elaboració del Pla local de
prevenció de drogodependències del Masnou i l'aprovació, creació i composició de la comissió política de
seguiment.

Finalitzats els treballs de redacció, el 19 de maig de 2011 i el 22 d’abril de 2015, el Ple de l’Ajuntament del
Masnou va aprovar, per unanimitat, el I Pla municipal de prevenció de drogodependències 2010-2014 i el II
Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019, respectivament.

Tots dos plans van néixer amb la mateixa voluntat: respondre a la necessitat del Masnou de reduir els
problemes relacionats amb les drogues des d’un abordatge preventiu, a partir de la corresponsabilitat dels
diferents actors socials, organitzacions i institucions en la resposta als problemes relacionats amb el consum
de drogues al Masnou.

Avui, 8 anys després, el Pla municipal de prevenció de drogodependències ha aconseguit una bona part dels
objectius proposats i, en aquest sentit, les actuacions realitzades han estat valorades positivament, tant pels
agents que les han desenvolupat com per les persones a les quals s’han adreçat.

I avui, quan el II Pla municipal de prevenció de drogodependències s’acosta a la fi de la seva vigència, ICV-
EUiA creu que ha arribat l’hora d’afrontar un repte més ambiciós: Incorporar, a les actuacions destinades a la
prevenció de les drogodependències, altres actuacions relacionades amb l’atenció a les persones
drogodependents i les seves famílies.

És per això que creiem necessari que, en relació a les drogodependències, el nou pla municipal que es
redacti inclogui tots dos aspectes, la prevenció i l’atenció a la drogodependència i que, per tant, aquest nou
pla sigui un Pla municipal de prevenció i atenció a les drogodependències.

Les competències municipals en matèria d’atenció a les persones drogodependents i les seves famílies són
molt limitades i, per aquesta raó I per tal d’oferir un Pla integral en relació a les drogodependències, serà
necessari vincular i incorporar els diferents agents i organismes oferidors de serveis en aquesta matèria.

És per això que la posada en marxa al CAP d’Ocata dels serveis del CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a
les Drogodependències) serà positiva a l’hora de millorar els canals de comunicació en relació a l’atenció a
les persones drogodependents del municipi i de realització de polítiques de prevenció.

Per tant, creiem de vital importància que en el proper Pla municipal s’incloguin les accions i els mecanismes
corresponents que li donin les característiques d’un Pla integral de Drogodependències: des de la prevenció
en matèria de drogodependències, centrada en l’etapa educativa dels nostres joves i infants, fins a l’atenció
a les persones drogodependents i les seves famílies i la seva reinserció en la vida social i comunitària, fugint
i lluitant enfront els estigmes i els prejudicis.

A la vegada, i mentre aquest nou pla no sigui vigent, ICV-EUIA creu imprescindible que, en el marc del Pla
vigent i dins la proposta del Pla d’accions, a més d’actuacions de prevenció, s’incorporin d’altres accions
destinades a atendre les persones drogodependents i les seves famílies, que en la concreció d’aquestes
accions participin persones afectades i també especialistes en matèria d’atenció a persones
drogodependents i que, si escau, s’ampliï el pressupost de Salut Pública destinat a treballar en l’àmbit de
les drogodependències.
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L’actual situació en matèria d’addiccions obliga a desenvolupar actuacions i polítiques cada cop més
integrals i transversals per tal d’oferir les solucions més eficients a la complexitat d’aquestes problemàtiques.

Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament Ple
prengui els següents

ACORDS:

Primer.- Instar el govern municipal a donar un pas endavant en les actuacions relacionades amb les
drogodependències, iniciant els treballs destinats a l’elaboració d’una proposta de Pla municipal de
prevenció i atenció de les drogodependències del Masnou 2020-2024 que es sotmeti a debat del Ple
municipal abans de la fi del primer trimestre de l’any 2019.

Segon.- Instar el govern municipal a, en el marc del Pla i mentre no s’hagi aprovat el nou Pla municipal
de prevenció i atenció de les drogodependències del Masnou, incorporar una proposta d’actuacions
adreçades a l’atenció a les persones drogodependents i les seves famílies.

La concreció d’aquesta proposta es realitzarà a partir de reunions ampliades del Grup Motor del pla amb
representants de famílies de persones drogodependents del Masnou i amb especialistes en l’atenció de
persones drogodependents.

Tercer.- Portar a debat i aprovació al Ple de l’Ajuntament del Masnou, abans que finalitzi el primer
semestre de l’any 2018, la proposta d’accions resultant de les reunions ampliades del Grup Motor en
relació a l’atenció a les persones drogodependents i les seves famílies.

Quart.- Instar el govern municipal a, si escau, presentar a l’aprovació del Ple una proposta de modificació
del pressupost municipal de 2018 per tal de poder realitzar actuacions relacionades amb l’atenció a les
persones dependents i les seves famílies al llarg de l’any 2018.

Cinquè.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de l’Ajuntament.

Pel Grup Municipal d’ICV - EUiA

Màxim Fàbregas i Añaños
Portaveu del GM d’ICV-EUiA
Ajuntament del Masnou

El Masnou, 2 de març de 2018


