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Conscient de la problemàtica que s’origina entorn al 
consum de substàncies que creen dependències, el 

Consell Insular de Menorca ofereix aquest servei amb 
l’objectiu de contribuir a prevenir i a reduir les 
conseqüències que es produeixen tant a nivell 

personal com familiar com social.



SERVEI COORDINADOR DE 
DROGODEPENDÈNCIES

El Servei Coordinador de Drogodependències del Consell 
Insular de Menorca va atendre durant el passat exercici un 
total de 430 persones, de les quals 320 van rebre tractament 
en els diferents programes que ofereix aquest servei. 

La xifra global d’usuaris representa un increment del 72% 
respecte les persones que van acudir al centre l’any 2003 
mentre que, pel que fa a les persones en tractament, les 
dades comparatives dels últims 4 anys ens indiquen un 
augment del 83,4% (de 229 usuaris, s’ha passat a 320). 
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Quant a les famílies que han estat ateses i assessorades, 
s’ha mantingut més estable al llarg dels últims anys: de 110 
(2003) s’ha passat a 130 (2006).

Dades comparatives



L’increment de les persones ateses pel servei en els últims 
anys té una lectura positiva en tant que, si bé ha augment el 
consum de cocaïna, el consum d’heroïna es manté bastant 
estabilitzat. 

En aquest sentit, el balanç de la feina feta pel servei ens indica 
una major demanda d’atenció per part de les persones 
afectades amb alguna toxicomania. Per una banda, la feina 
preventiva està donant els seus fruits i els afectats estan 
perdent la por a demanar ajuda. 

Per altra banda, es demostra que aquest servei del Consell 
Insular de Menorca està altament valorat i, actualment, atén a 
una gran majoria de persones amb aquest tipus d’addiccions.



SERVEI ASSISTENCIAL

El Servei ofereix diferents programes assistencials en funció 
del perfil i de les necessitats de cada usuari. 

L’any 2006, la distribució dels pacients en els diferents 
programes va ser la següent:

1. Programa d’intervenció en situacions de risc: 10
2. Programa Lliure de Drogues (PLD): 180
3. Programa amb naltrexona : 2
4. Programa amb metadona : 128



1. Programa d’intervenció en situacions de risc

Dels 3 adolescents que van acudir al servei l’any 2005, s’ha 
passat a 10 (1 menor de 16 anys i, la resta, entre 16 i 18 
anys). Aquestes dades indiquen que cada vegada es comença 
més jove a consumir drogues i que el seu ús ja no té una 
vessant lúdica, sinó que es tracta d’un consum depenent, que 
forma part de la vida dels joves. L’increment d’usuaris també 
respon a l’aplicació del Pla estratègic de resposta judicial del
Ministeri de l’Interior al voltant dels centres escolars per crear 
un entorn de convivència més segur i més saludable.

El perfil de l’usuari d’aquest programa és:
- adolescent de 16-17 anys
- menorquí
- dependent de cànnabis fumat
- sense problemes judicials



2. Programa Lliure de Drogues

De les 180 persones que van participar en aquest programa 
l’any 2006, 10 van rebre l’alta terapèutica. Es tracta d’un xifra 
positiva en tant que, comparativament, les altes terapèutiques 
s’han duplicat en els últims 4 anys i perquè cal tenir en compte
que l’abandonament d’una substància addictiva és un procés 
llarg que normalment dura uns quants anys. 

El 79% dels usuaris d’aquest programa són homes, i la droga 
principal d’abús és la cocaïna esnifada (53%) i l’heroïna 
fumada (38%). El 87% dels pacients treballen, en contracte 
temporal o fix. 



3. Programa amb naltrexona

És un programa dirigit a persones amb addició a l’heroïna. 
Durant l’any 2006 es van atendre 2 pacients, la xifra més baixa 
dels últims 4 anys. 

El perfil dels usuaris és el de un home adult (de 27 a 40 anys),
nascut a Menorca, amb certificat escolar, que treballa amb un 
contracte temporal.



4. Programa amb metadona

El perfil de l’usuari d’aquest programa és el d’un home adult 
(entre 25 a 40 anys), que treballa amb contracte temporal, que 
consumeix principalment cocaïna fumada i que va començar a 
consumir-ne quan tenia més de 18 anys, que ha realitzat 
tractaments previs i que consumeix altres drogues: alcohol, 
tabac i cocaïna de forma esporàdica.

Com a centre prescriptor, el Servei Coordinador de 
Drogodependències determina la conveniència o no que el 
pacient iniciï el programa amb metadona. Com a centre 
preparador i dispensador es preparen les dosis que diàriament 
hauran de prendre els pacients i, com a centre administrador, 
es lliure la dosi corresponent al pacient. 

L’any 2006, es van preparar un total de 24.133 dosis de 
metadona, un 74% més que l’any anterior.



Dades comparatives dels usuaris dels diferents programes
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Assistència a pacients amb problemes d’alcoholisme

De les 199 persones ateses durant l’any passat, 149 són 
pacients i 50 familiars. Ha augmentat el número de persones 
que han iniciat el tractament i es mantenen a l’alça les 
demandes d’informació, les demandes de primera visita i les 
visites familiars. 

Es mantenen les teràpies de grup a Maó i a Ciutadella, amb 
un bon funcionament i amb un augment de la demanda. Cal 
destacar també les reunions de la teràpia de grup que es fan 
una vegada cada mes a Maó. 

El perfil de l’usuari és el d’un home, d’entre 41 i 50 anys, que
treballa, bevedor excessiu regular de tot tipus de beguda, tot i
que s’està igualant amb el bevedor excessiu irregular.



Seguiments judicials

Al llarg de 2006, s’han realitzat un total de 56 seguiments 
judicials. D’aquests:

- 46 són per substitució de condemna per tractament.
- 3 per suspensió de sanció.
- 3 per llibertat condicional.
- 4 en llibertat vigilada.

Número de seguiments. Dades comparatives
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Des del Servei Coordinador de Drogodependències es valora 
molt positivament el fet de poder oferir aquest programa, atès 
que es permet que no s’interrompi el procés rehabilitador i de 
resinsertament del pacient.

Es valora també la confiança que diposita el sistema judicial 
en aquesta alternativa i, en concret, en el servei del CIM tenint 
en compte, a més, que gairebé un 45% dels pacients tenen 
actualment problemes judicials. 



Coordinació amb altres entitats

La feina que es fa des del Servei Coordinador de 
Drogodependències requereix del seguiment global dels 
pacients i els seus familiar i implica la coordinació dels 
professionals del Servei amb altres institucions, com ara per 
exemple l’IB-Salut, l’Institut de Reinserció Social, els serveis 
d’Atenció Primària de cada municipi, Projecte Home o Càritas
Diocesana. 



SERVEI DE PREVENCIÓ

La prevenció és una de les feines prioritàries de l’equip del 
Servei Coordinador de Drogodependències. En aquesta línia, i 
a través del Servei de Promoció de la Salut, el servei ofereix 
diferents tallers i programes dirigits als alumnes de tots els 
cicles educatius i als pares i educadors que, des de l’educació
per a la salut, tenen com objectiu:

� Potenciar els factors de protecció individual, familiar i social.
� Detectar els factors de risc i incidir sobre ells.
� Evitar o, si més no retardar l’edat d’inici en el consum de 

drogues.
� Donar informació a la població en general sobre els efectes 

nocius de les drogues i les conductes que poden generar 
dependència.



Seguiment dels programes. Any 2006.

2.77212636TOTAL

528248“L’alchol, una droga?”

660308“Les drogues de síntesi, què són?

8804011“El cànnabis i els seus derivats”

374176“Fumar tabac és prendre una droga?”

330153“Prevenció de les drogodependències”
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Altres activitats:

� Conferències adreçades a pares i mares d’alumnes.
� Intervenció en mitjans de comunicació.
� Formació del professorat en l’aplicació de diferents 

programes.
� Coordinació amb l’equip sobre drogues del Govern de les 

Illes Balears.
� Realització d’un taller al centre de persones adultes de 

Ciutadella.
� Coordinació amb el Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de 

Maó.
� Assessorament a diferents administracions i col·lectius com 

ara, per exemple, per a la redacció del Pla Municipal de 
Drogodependències de Ciutadella.



NOVA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 

El juny de 2006 es va constituir la nova Comissió Insular de 
Coordinació en matèria de drogues i altres addiccions de 
Menorca amb l’objectiu de definir les línies bàsiques del Pla 
Insular de Drogodependències de Menorca.

El contingut del Pla abraça:
� Anàlisi de la realitat.
� Marc normatiu.
� Destinataris i objectius.
� Línies d’actuació i programes.
� Funcions dels organismes.
� Temporalització.
� Mitjans i recursos.
� Avaluació i investigació.



PRESSUPOST

Durant els últims 4 anys (2003-2006), el Consell Insular de 
Menorca ha destinat 1.042.030,71 € al desenvolupament de 
tots els programes del Servei Coordinador de 
Drogodependències. El CIM ha rebut una subvenció anual del 
Govern de les Illes Balears de 59.500 €, que representa el 
22,8% de la inversió total. Per l’esforç que es realitza amb èxit 
des de fa anys,  el servei necessita d’un major finançament 
per part de l’administració que té competències en la matèria, 
és a dir, el Govern de les Illes Balears. 

Subvencions

El CIM també ha col·laborat també en el desenvolupament de 
les activitats d’AMUR i Projecte Home amb l’aportació de 
154.588,8 € en subvencions al llarg de 2003-2006. 



EQUIP HUMÀ

El Servei Coordinador de Drogodependències atén a les 
oficines de la Platja Gran de Ciutadella i al local de Josep 
Maria Quadrado de Maó.

L’equip de professionals que treballa al centre està format per:
1 infermera cap de servei
2 psicòlogues clíniques
1 metgessa
2 auxiliars d’infermeria
1 treballadora social



GRÀCIES


