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Setmana de Sensibilització
Dia sense 

AlcoholLa Sub-direcció General de 

Drogodependències de l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya impulsa

per cinquè any consecutiu

la Setmana de Sensibilització sobre 

els Riscos del Consum d’Alcohol, 

del 12 al 18 de novembre. 

Ens adherim a 

la mobilització 

de la societat 

civil europea
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• Oferir un espai de reflexió, aprenentatge i posta en
comú d’experiències i coneixement.

• Posar en valor la feina que es fa al territori i reforçar la
col·laboració entre tots els agents que estan
compromesos en la prevenció dels problemes relacionats
amb l'alcohol.

Setmana de Sensibilització

• Sensibilitzar a la població general sobre els riscos del

consum d'alcohol, tant per a la pròpia salut com per a la

de terceres persones.

Objectius vers la ciutadania

Objectius vers als professionals
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L’Alcohol: Un problema molt 

important de salut pública

4



% de morts atribuïbles a l’alcohol (2016)

Europa
té la proporció

més alta 
de morts (10,1%)

associada al 
consum d’alcohol
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Mortalitat atribuïble al 
consum d’alcohol

World Health Organization 2018. Global status report on alcohol and health 2018. http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/



De les 230 causes 

de mort del CIE 10 

on es va reportar 

consum d’alcohol, 

les més freqüents 

són: lesions no 

intencionades 

(21%), malalties 

digestives (21%) i 

lmalalties

cardiovasculars 
(19%).

Mortalitat atribuïble al 
consum d’alcohol

3 milions de morts al món a causa del 

consum nociu d'alcohol (2016)

5,3%
de totes les

defuncions

=

World Health Organization 2018. Global status report on alcohol and health 2018. http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/

20,9%
Lesions no 

intencionades

7,8%
Lesions 

intencionades
12,9%
Malalties 
infeccioses

12,6%
Càncers

4,9% 
Trastorns 
de l'ús 
d'alcohol

0,6%
Epilèpsia

19%
Malalties cardiovasculars
i diabetis

21,3% 
Malalties 

digestives
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DALY= disability-adjusted life year = anys de vida potencialment perduts per discapacitat

% de DALYs atribuïbles a l’alcohol (2016)

Europa
té la proporció

més alta 
de morbiditat (10,8%)

associada al 
consum d’alcohol

Morbiditat 
atribuïble al consum d’alcohol   

7World Health Organization 2018. Global status report on alcohol and health 2018. http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/



Impacte de l’alcohol

Al món, el consum molt nociu d'alcohol causa més de 

200 malalties i trastorns.  Les principals són:

S’estima que 
l’alcohol va ser 
responsable 
del 5,1% de 

tota la càrrega
per malaltia

(2016)

40% de les cirrosis hepàtiques

26% dels càncers de boca

26% de les pancreatitis

20% de les tuberculosis

11% dels càncers colorectals

5% dels càncers de mama

7% de les malalties cardíaco-
hipertensives

13% de les hepilèpsies

27% dels accidents de 

trànsit

18% de les violències 

interpersonals

A

B

C

D

E

F

G

H

8World Health Organization 2018. Global status report on alcohol and health 2018. http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/



A Catalunya, l’alcohol és la substància més consumida.

L’edat d’inici és als 13,9 anys.

Prevalença de consum
Catalunya (%), 2015/2016

71,6 69,9

61,9

1,5

85,1

75,5

59,9

1,6

92,7
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Alguna vegada a la
vida

Alguna vegada
darrers 12 mesos

Alguna vegada
darrers 30 dies

Consum diari en
els darrers 30 dies

14-18 anys (2016)

15-29 anys (2015)

30-64 anys (2015)

15-64 anys (2015)

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2016

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2015
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4,7%

2,9%

3,9% 3,8% 3,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Homes Dones Total

15-29 anys

30-64 anys

Total

Consum de risc d’alcohol
Catalunya

Població general (15 a 65 anys)
EDADES, 2015

Atenció primària (18 a >60 anys)
SETMANA DEL CRIBRATGE, 2013 - AUDIT

n = 2.039 n = 1.319
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19,5
18,2

4

7,3

22,8

10,4

2,9
4,6

0
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20

30

14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys

Total

21,1%

Total

3,5%

Total

5,9%

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2016

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2015

BORRATXERA:
Intoxicació etílica o consum 
intensiu d’alcohol 
autoreportada pel propi 
enquestat.

Edat inici: 14,6 anys

Total

14,2%

Borratxeres
Catalunya, 2015/16

Alguna vegada els darrers 30 dies (%)

24,7 25
28,9

26,7 27,4
23,7

21,1
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Evolució 14-18 anys (%)

Dies que es van emborratxar 

• 1 o 2 dies: 15,1% 

• 3 a 5 dies: 4,6%

• + de 5 dies: 1,5%

8,4%

39,1%Total

21,1%
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27,5 28,2

17,4

19,8

27,3

15,9

8,6
10,3

0
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30

14-18 anys 15-29 anys 30-64 anys 15-64 anys

Total

27,4%

Total

13%

Total

15,1%

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2016

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES) 2015

BINGE DRINKING:

Ingesta de 6 begudes alcohòliques o
més, en el cas dels homes, i de 4 en
el cas de les dones, en la mateixa
ocasió (s’entén per consumir en la
mateixa ocasió prendre-les d’una
manera seguida o en un interval
aproximat de dues hores).

Total

22,1%

Binge Drinking
Catalunya, 2015/16

Alguna vegada els darrers 30 dies (%)

Evolució 14-18 anys (%)
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Policonsum i Binge Drinking
Catalunya, 2016

% de consumidors de diferents drogues segons 
SI FAN O NO BINGE DRINKING, 
darrers 30 dies

El consum d'alcohol, sobretot si és de tipus

intensiu (Binge Drinking, borratxeres), s'associa

amb una major prevalença de consum d'altres

drogues. El 30% consumeix més d'una

substància.

% de consumidors segons el NÚMERO DE 
DROGUES CONSUMIDES 
(tabac, alcohol, hipnosedants i drogues il·legals), 

darrers 30 dies

Dos

Tres

Quatre
Cinc o més

Cap

Una

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2016/17 13



Urgències SEM relacionades amb el
consum de drogues, 2017

Total Urgències SEM: 921.578
(Atencions directes amb supor bàsic o suport avançat;  

No inclou telefòniques)

Urgències SEM relacionades amb consum de 

drogues: 21.740 (2,36%)

40,2%
53,7%

69,8%

59,8%
46,3%

30,2%

12-15 anys 16-17 anys 18 anys o més

Altres urgències 
derivades del consum 

d'alcohol
256

1%

Intoxicacions

Alcohol
18.139
84%

Intoxicacions

Altres drogues
3.345

15%

Sistema Integrat d’Informació de Salut (SIIS)

(n= 440) (n= 921) (n= 16.433)
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Urgències ateses per abús d’alcohol
serveis urgències hospitalàries i CUAP, 2017

De mitjana, 
cada cap de 
setmana, 79  

joves (<30 anys) 
necessiten

atenció mèdica
a urgències

Font: Conjunt mínim de dades d’urgències (CMBD-UR)

Informes Breus Nº22 (Novembre 2018) Unitat d’Informació i Coneixement. Servei Català de la Salut. Sub-direcció General de Drogodependències. Departament de Salut.
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Inicis de tractament
Catalunya, 2017

Font: SIDC Informe Anual 2016. Sistema d'Informació de Drogodependències de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya. Sub-direcció General de Drogodependències

Evolució anual del nombre de casos notificat, segons droga 
principal que motiva el tractament. 

2017:

13.716 
inicis de 

tractament

16



Danys a tercers
Impacte alcohol i conducció

Font: ANUARI ESTADÍSTIC D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT A CATALUNYA 2017 - Servei Català de Trànsit i Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

Mossos 
d’Esquadra o les 

policies locals

Institut de 
Medicina Legal

Servei Català de 
Trànsit, juntament amb 
els Mossos d’Esquadra

Any 2017

Aproximadament l’1% 

dels conductors circula 

amb una taxa d’alcohol 

per sobre de la 

permesa.

Entre els accidentats, el 

percentatge es situa 

entorn el 12%.

I entre els conductors 

morts se situa al 30%

1 de cada 3 

persones mortes 

en accident de 

trànsit va donar 

positiu per 

alcohol

% de positius en els controls realitzats 
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Catalunya,  2015. Entrevista de victimització (n=14.122)
Dones van patir una agressió al espai públic

Font: Enquesta de Victimització a Catalunya (2015) ICD. Departament Interior 

Danys a tercers
Alcohol i violència masclista

El 12,2% de les dones entrevistades van patir 

una agressió al espai públic 

incloent comentaris verbals o gestos ofensius, seguiments, 
exhibicionisme sexual, acostament excessiu, fregaments o 
tocaments no desitjats, amenaces que li van fer por, tocaments 
sexuals amb violència, agressions físiques i amenaces amb armes.

Mostra: N= 14.122 dones (12%=1.717)

De les 1.717 dones 

que havien patit

una agressió, se’n

va fer una 

submostra (n=807). 

D’aquestes, el 

27,6% van 

manifestar que 

el seu agressor 

havia begut 

alcohol i/o 

consumit 

drogues.  

Submostra: N= 807 dones 

(27,6%=223)

63,4%

16,2%

6,6%

4,8%
8,9%

No, ni alcohol, ni 
drogues (n=512)

Sí, alcohol (n=131)

Sí alcohol i drogues 
(n=53)

Sí drogues (n=39)

Ns/Nc (n=72)

27,6%

En un context de festa, has patit 

alguna de les següents situacions? 
(pots senyalar més d’una opció)

Gestos o mirades obscenes 68,4%

Insinuacions incòmodes 68,6%

Tocaments no desitjats 44,9%

Converses intimidadores 33,9%

Acorralament intimidador 20,4%

Pressió per realitzar actes 

sexuals que finalment no 

s’han realitzat

12,1%

Pressió per realitzar actes 

sexuals als que s’ha cedit a 

pesar de sentir-te incòmode. 

3,8%

Obligació de participar en 

actes sexuals no desitjats 
2,9%

No he patit cap de les 

situacions anterior
15,5%

Font: Mostra 1566  Informe Mujeres Drogas y 

Fiesta. Energy Control (ABD) 2012
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40,7

23,1

17,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1er Trimestre

2on trimestre

3er trimestre

Font: Blasco-Alonso (2015) Exposure to tobacco, alcohol and drugs of abuse during pregnancy. A study of 

prevalence among pregnant women in Malaga (Spain)

Danys a tercers
Alcohol i embaràs

Consum d’alcohol en dones gestants 

Mostra: N= 451
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Costos socials de l’alcohol
Europa 2012 

Font: Rehm & Shield (2012) Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: Potential gains from effective interventions for alcohol dependence

Total: 155.800 Milions d’euros
(309 euros/persona)
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Campanya de 

comunicació
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Campanya de comunicació

La campanya apel·la a la 

responsabilitat que té 

tota la societat envers 

l’alcohol i els danys que 

ocasiona.

Perquè tothom pot tenir un 

paper actiu en la reflexió 

i conscienciació des dels 

diferents àmbits 

d’actuació. 
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…des de l’administració, 

els municipis, 

qui organitza festes i esdeveniments, 

les empreses productores de 

begudes alcohòliques, 

els cossos de seguretat, 

els i les comerciants, 

els centres educatius, 

els i les professionals de la salut, 

els mitjans de comunicació, 

les famílies, 

el grup d’amistats, 

…i un mateix.

23

Campanya de comunicació



Materials de la Campanya

3 materials

Pòster

Díptic

Vídeo
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Materials de la 
Campanya

3 materials

Pòster

Díptic

Vídeo
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Materials de la 
Campanya

3 materials

Pòster

Díptic

Vídeo
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Materials de la 
Campanya

3 materials

Pòster

Díptic

Vídeo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=x2YifKk6nF4


Materials de la 
Campanya

3 materials

Pòster

Díptic

Vídeo

Xarxes socials
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Responsabilitat de 

tothom...

29



30 30

Àmbits d’actuació:



Alguns exemples:
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32 32

10.  

VIGILAR LOCALS

I ESPAIS 

PROBLEMÀTICS

9. 

AFAVORIR L’ÚS 

DEL TRANSPORT

PÚBLIC

8.  

PROMOURE UNA

ACTITUD EXEM-

PLAR ENTRE ELS

ORGANITZADORS

5.  

PROMOURE LES 

BARRES SENSE

ALCOHOL

4.  

POTENCIAR EL 

CONSUM D’AIGUA I 

DI-VERSIFICAR 

L’OFERTA DE LES 

BEGUDES SENSE

ALCOHOL

3. 

ESTABLIR 

MESURES SOBRE

LES BEGUDES

AMB ALCOHOL

2. 

VIGILAR LES 

ACTIVITATS DE 

PROMOCIÓ

DEL CONSUM.

1. 

PROMOURE

ENTORNS

SALUDABLES

I DE 

CONVIVÈNCIA

7. 

COMPTAR AMB 

ESTANDS I ACTUA-

CIONS DE SENSI-

BILITZACIÓ I 

REDUCCIÓ DE 

RISCOS

6. 

FORMAR EN DIS-

PENSACIÓ 

RESPONSABLE EL

PERSONAL 

DE BARRES I   

LOCALS
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• El 87% dels anuncis d’alcohol en TV, i el 63% dels online, com mínim 

tenen 1 element considerat atractiu pels joves*:

 Consum associat amb sociabilitat

 Utilització d’un to humorístic

 Consum en festes o celebracions (el 17%)

* https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-exposure-

minors-alcohol-advertising-tv-and-online-services

• Evitar associar l’alcohol a conceptes relacionats amb la vida saludable.
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Missatges de salut contradictoris
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• Disponibilitat percebuda dels joves (14-18 anys): el 80% pensa que és FÀCIL o 

MOLT FÀCIL aconseguir alcohol.

• Els menors d’edat adquireixen alcohol en botigues (34%) i 

supermercats (32%) principalment. Als 18 anys, botigues 

(50%) i supermercats (61%).

• Als 15 anys, 1 de cada 4 va ser capaç d'obtenir alcohol 

directament. 

Als 16 i 17 anys, ascendeix al 35% i 58%, respectivament. 

• “Shoulder tapping” (Majors d’edat compren alcohol pels menors d’edat): 

17% als 14 anys, 24% als 15 anys, 38% als 16 anys i 44% als 

17 anys.

36Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2016



Law Enforcement: actuacions que faciliten el compliment del marc 

legal.

Actuacions Reactives (Inspeccionar i sancionar)

Proactives i preventives

 Comunicar: Explicant la llei (normes i sancions) / Explicant les activitats

per la supervisió del seu seguiment

 Implementar projectes multisectorials i comunitaris

European Commission, Eyes on Ages, July 2013

Incrementen 

un 20% la 

probabilitat 

de complir la 

llei.

Màxima 

efectivitat

versus

37



“Si ets menor, sense alcohol” 

Nous projectes

LAW ENFORCEMENT COM A EINA DE TREBALL PREVENTIU

Projecte pilot amb l’objectiu de reforçar el coneixement i compliment

de la normativa vigent en relació a la venda i dispensació de begudes

alcohòliques a menors d’edat entre els comerços de proximitat.

38

Els últims destinataris del projecte són els menors, però en aquest cas es treballa amb

el venedor/a d’alcohol per afavorir el seu compromís en la construcció d’entorns

saludables, reduint l’accessibilitat dels menors a l’alcohol.



“Si ets menor, sense alcohol” 

Pilot:

• 723 visites a comerços 

d’11 municipis

• 70% a supermercats, 

comerços d’alimentació i 

centres comercials. 

• 4.500 adhesius establiment / 

4.500 pòsters informatius per 

ciutadania sobre el projecte

• 800 materials amb recomana-

cions (compliment legalitat i Salut 

Pública) per a botiguers/eres

11 municipis: Girona, Lleida, Tarragona, Sant Cugat del Vallès, Castell-Platja d’Aro, Tagamanent, La Garriga, L’Ametlla del Vallès, Figaró-

Montmany, Sant Feliu de Guixols i Les Franqueses del Vallès.

• Molt bona acollida del programa en la 

majoria dels establiments: alta 

receptivitat a la proposta, 

comprensió dels objectius i 

col·laboració.

• Valoració positiva del projecte i el 

treball conjunt Interior-Salut.

• Implementació segons criteris 

d’oportunitat i a demanda municipal. 

39

Nous projectes
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• Les fonts millor considerades (+ objectives) són els professionals 

sanitaris, seguits dels professors/es o els programes de 

prevenció a l’escola.

• La majoria d’estudiants de 14-18 anys consideren els professors/es o els programes de 

prevenció a l’escola com la seva principal font d’informació sobre drogues (66%). La segona 

són els pares/mares/familiars 64%, la tercera les amistats (51%), seguit dels mitjans de comunicació 

(47%) i, en cinquena posició, Internet  (38%).

Font: Sub-direcció General de Drogodependències.ASPCAT.-PNSD. Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal 

sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2016



L´objectiu principal és realitzar cribratge d´alcohol a la població que es visiti 

durant aquesta setmana als Centres d’Atenció Primària, i sensibilitzar dels 

problemes que ocasiona el consum de risc i/o perjudicial d´alcohol.

45%

27% 26%

18%
13% 13% 9%

Girona Camp de
Tarragona

Catalunya
Central

Barcelona Alt Pirineu i
Aran

Lleida Terres de 
l’Ebre

Previsió 2018

N=83 centres (22% del total de centres de Catalunya)

• Més de 20 anys en funcionament a Catalunya

• 7.000 professionals formats de 380 CAPs (96%)



ALCOHOL I HOSPITALS:

Manual per a la prevenció i 

l’abordatge del consum d’alcohol i 

els problemes relacionats en 

l’àmbit hospitalari.

La prevalença del consum d'alcohol en

persones malaltes hospitalitzades és més

elevada que a la població general, inclús

en pacients ingressats per processos no

relacionats amb el consum.

La detecció i abordatge, a més de prevenir la

síndrome d’abstinència, permet:

• Reduir els riscos de salut i socials derivats del consum

d’alcohol.

• Millorar el pronòstic de les malalties relacionades.

• Garantir una bona derivació als serveis especialitzats

de les persones amb dependència de l’alcohol.

42

Nous projectes
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Aquesta guia pretén aconseguir un tractament 

ponderat en la repercussió mediàtica del consum 

de drogues pel que fa al sensacionalisme i la 

morbositat, sense amagar, el dramatisme que 

comporta el consum de determinades substàncies.

Les recomanacions incideixen en la importància  de 

diversificar les fonts d’informació periodística, 

d’eliminar prejudicis, estereotips, estigmes i 

tòpics, i de fomentar els missatges de prevenció i 

d’advertiment de riscos.



Baròmetre del CIS
3 problemes principals a Espanya (Multirresposta %)

L'atur L'atur 1

31
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La corrupció i el frau

Els/les polítics/es, els partits i 
la política

Els problemes d'índole 
econòmica

La immigració

La sanitat

Els problemes 
d'índole social

Les pensions

Probl. relacionats amb la 
qualitat de l'ocupació

L'educació

Les drogues

Les drogues

La inseguretat 
ciutadana

El terrorisme d’ETA

L'educació

Els problemes 
d'índole econòmica

Les pensions

Els problemes 
d'índole social

Problemes de l'agric., 
ramaderia i pesca

La corrupció i el frau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

91,0%

49,0%

36,3%

30,1%

10,9%

10,1%

6,0%

3,5%

3,2%

2,5%

Juliol 2018Juny 1988

64,3%

38,5%

22,2%

19,2%

11,1%

10,9%

10,1%

9,2%

7,7%

0,5%

9,3%
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Els pares i mares com a factor de protecció:

• Oferir un estil educatiu consistent

• Facilitar vincles socialitzadors

• Establir/pactar normes i límits clars i estables

• Potenciar el sentit de la responsabilitat

• Oferir un bon exemple: Mostrar coherència entre el que 

diem i el que fem (model). 
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El Grup d’amics consumidors

• Pressió del grup

• Recompenses a la conducta

• Càstigs a les conductes convencionals

• Aprenentatge per observació: creences, 

valors, conductes

Promocions, jocs, reptes...

Missatges i imatges compartides
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• Pensament crític

• Capacitat per prendre decisions 

• Informació

• Habilitats socials

• Autoestima

• Ampli ventall d’alternatives a l’oci

• Diversificar els grups de relació

• Estratègies per saber afrontar i resoldre problemes.

• Acceptació de normes socials.

• Vinculació emocional positiva amb els pares/mares.



Nova Calculadora Online

“Veus el que beus?”

48

Nous projectes

S’han definit noves franges 

d’edat

S’han inclòs 

circumstàncies personals 

que podrien incidir 

directament en els efectes 

d’alcohol en la teva salut.

http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/sobre_les_drogues/calculadora-veus-el-que-beus/
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Nous projectes

S’han incorporat  pregunta 

per identificar Binge

Drinking

Nova Calculadora Online

“Veus el que beus?”

http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/sobre_les_drogues/calculadora-veus-el-que-beus/
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https://www.youtube.com/watch?v=epN_2SxjBag
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Us animem a gravar un vídeo amb la frase

“Alcohol és responsabilitat de tothom“, “Jo m’hi adhereixo”

i que el compartiu a les xarxes amb l’etiqueta 

#responsabilitatdetothom

o, si ho preferiu ens ho podeu enviar a: 

alcoholmenysmillor@gencat.cat. 



http://drogues.gencat.cat/


