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Asaupam neix a 1999 per intervenir en l’àmbit de
les drogues des d’una perspectiva social i comunitària, amb una clara aposta pel treball a primer
línia i local.

1994
Pocs mesos després de la creació de l’autobús de
metadona de Badalona, L’Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet, un grup de professionals i de
persones usuàries de metadona obren un espai
assembleari de treball conjunt; es crea La Comissió del Metabús.

Des d’aleshores intervé en adolescents i joves, famílies, persones amb drogodependències i agents
socials tot compaginant la intervenció preventiva
amb la normalització de les persones afectades.
El nostre mètode es fonamenta en:
— La coimplicació de la comunitat i dels pro
fessionals en contacte amb la població en risc
o afectada.
— La visió integral de les realitats complexes al
voltant de les drogues.
— La presència en els espais de relació i trobada
de la població amb qui treballem.
— El vincle creat a partir del contacte de persona a persona, al marge de la seva situació física, social, legal o de consum.
Entenem que qualsevol iniciativa en la que participem ha de construir-se en xarxa amb:
— L’administració pública com a garant de l’estat del benestar.
— El tercer sector com a mostra de la implicació
comunitària en els seus problemes.
— Les plataformes d’activisme i reivindicació
com a defensores dels drets de les persones
usuàries i com a impulsores de polítiques de
drogues més justes.

1996
La plataforma es consolida com espai de treball i
passa a anomenar-se AUPA’M (Agrupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de
Metadona). Quan l’Agrupació gestiona algun
projecte necessita d’una estructura jurídica –una
ONG– per dur-lo a la pràctica.
1999
Per disposar d’una personalitat jurídica i d’una
estructura de gestió per al treball d’AUPA’M, es
crea Asaupam (Associació de suport a les persones amb problemes de drogues). L’entitat és un
referent en el treball d’implicació de persones
afectades, en l’abordatge en primera línia de reducció de danys i riscs, i en processos de normalització social.
2002
Es decideix aprofitar l’experiència de treball amb
administracions públiques i la seva vocació local,
i s’inicia la gestió de Programes i Plans Municipals
de prevenció comunitària sobre drogues.
2009
Ja consolidat tot el ventall d’abordatges relacionats amb les drogues; individuals, grupals i comunitaris, per potenciar l’abstinència i per afavorir un
consum menys problemàtic, es canvia el nom de
l’entitat per incorporar la nova realitat: Asaupam
(Associació d’intervenció comunitària en drogues).
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L’equip
La Junta i el grup assesor marquen les línies generals de l’entitat, i l’equip tècnic dóna forma i
executa els projectes.

Estructures de Treball
Assemblea

Grup Assesor

Junta Rectora

Coordinació Tècnica

Equip de Treball
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Participació en xarxes

Ajuntament de Badalona
— Sensibilització i normalització comunitària en
drogodependències [des de 2002].
— Inserció socio ocupacional “Enganxa’t a la feina” [des de 2002].
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
— Intervenció comunitària en drogodependències [des de 2003].
— Activitats d’auto ajuda, esportives i lúdiques.
— Inserció socio ocupacional “Enganxa’t a la feina” [des de 2006].

Àmbit local
— Taula de salut mental i adiccions de Santa Coloma de Gramenet.
— Consell de ciutat de Santa Coloma.

— Intervenció socioeducativa amb joves en espais d’oci i relacionals [des de 2009].

— EREIA. Espai de reflexió entorn la infància i
l’adolescència de Santa Coloma de Gramenet.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
— Disseny i gestió del Pla Municipal sobre drogues i altres comportaments de risc [de 2005
a 2009].

Àmbit català
— Consell Assessor de la Estratègia Nacional de
Prevenció (Agència de Salut Pública de Catalunya).

Ajuntament de Cerdanyola del Valles
— Disseny i gestió del Pla Municipal sobre drogues i altres comportaments de risc [de 2001
a 2004].

— Consell Assessor del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions (Agència de Salut Pública
de Catalunya).

Consorci Badalona Sud
— Pla Comunitari sobre drogues i altres comportaments de risc [des de 2007].
Agència de Salut Pública de Catalunya
— Recurs mòbil de punció higiènica [des de
2012].
— Reducció de danys en població usuària de
drogues per via parenteral [des de 1999].
— Disminució de danys i normalització per a
persones usuàries de drogues [des de 1999].
Federació estatal d’associacions
de persones afectades per les
drogues i l’VIH (Faudas)
— Presidència i coordinació [des de 2003 a 2009].

— Comissió Interdepartamental sobre drogues
(Agència de Salut Pública de Catalunya).
— Xarxa Perifèrics d’ens locals i entitats que treballen en la promoció de la salut i la prevenció sobre drogues.
Àmbit estatal
— Federación Estatal de Asociaciones de Personas afectadas por las drogas y el VIH
-Faudas.
— Unión de asociaciones y entidades de atención al drogodependiente -UNAD.
Àmbit internacional
— European Coalition for Just and Effective
Drug Policies -Encod.
— International Network of People who Use
Drugs -Input.
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Cartera de Serveis
Prevenció universal
[factors de protecció]
La prevenció universal potencia els factors de
protecció i redueix els de riscos per tal d’aconseguir l’abstinència a drogues o fer un ús força moderat. Es tracta de la manera més segura d’evitar
problemes relacionats.

Treball educatiu en
medi obert amb joves en risc
Treball de proximitat en espais de relació amb joves consumidors de drogues per tal d’afavorir un
ús amb menys riscos, prevenir conflictes amb la
comunitat i afavorir un oci més constructiu.

Tallers preventius a centres educatius
Tallers preventius realitzats a ESO I post-obligatoria sobre diferents substàncies, riscos associats i habilitats que actuen com a factors de
protecció.
Assessorament a famílies i agents socials
Espai permanent d’atenció a famílies interessades en rebre pautes per a la prevenció de problemes associats a les drogues a casa, i a agents
socials que volen desenvolupar accions preventives des de diferents àmbits.

Alternativa educativa per a menors a la
sanció per tinença o consum
Programa educatiu que substitueix la tramitació
d’una sanció per la realització d’una intervenció
preventiva amb la participació de les famílies.
Atenció socioeducativa per a
persones adultes sancionades
Abordatge socioeducatiu adreçats a joves majors d’edat sancionats per consum o tinença de
drogues a l’espai públic, per subtituir la multa
per una intervenció preventiva.

Prevenció indicada i selectiva
[reducció de riscos]
La reducció de riscos s’adreça a persones u
 suàries
de drogues per dotar-los d’estratègies perque no
presentin problemes i sàpiguen detectar-los i
reaccionar de manera ràpida i saludable.
Tallers preventius especifics a
recursos i espais formals i no formal
Realització de tallers educatius adaptats a les
característiques de cada espai i realitzats a

demanda.

Punts informatius a espais de festa
Intervenció a través de una carpa on professionals
especialistes faciliten informació sobre substàn
cies i diferents tipus de consum per prevenir riscos
derivats del mateix. També es facilita la dispensació de material profilàctic de reducció de danys.

Prevenció determinada [reducció de danys]
La prevenció determinada pretén reduir els
impactes indesitjables per les característiques
de les substàncies, per la via de consum o per
les característiques personals o entorns d’exclusió.
Asaupam inclou la figura socioeducativa en els
equips sanitaris de reducció de danys per aconseguir l’adhesió dels afectats als tractaments.

Intercanvi de xeringues
a oficines de farmàcia
A través de visites regulars als punts adherits al
programa mantenim i fomentem l’organització
de la distribució dels kits per a la punció, i gestionem la recollida del material contaminat.

Detecció de zones calentes
i recollida de xeringues
A través dels equips mòbils, dispensem material
higiènic i recollim de forma inmediata el contaminat, per la seva destrucció, a espais de consum d’alt risc degut a la seva proximitat a la ciutadania en general.

Gestió d’equipaments
per a la punció higiènica
Crear i formar equips interprofesionals d’assistència en la punció, de prevenció i de suport
socioeducatiu a les persones injectores. Detectem les zones de consum i trànsit per a la ubicació del recurs i establir els horaris de servei més
efectius.
Atenció socioeducativa
en espais de tractament
Donar atenció socioeducativa en dispositius de
dispensació de metadona per afavorir plans individualitzats d’incorporació social i facilitar el
contacte de les persones en tractament amb els
recursos sociosanitaris de la comunitat des de
l’acompanyament.

Formació sanitària
de persones en actiu
Formem a persones consumidores per a la prevenció i actuació, entre iguals, de problemes associats a les drogues injectables: infeccions per
VIH i hepatitis, sobredosis, etc.
Formació a persones usuàries
en administració de naloxona
Assessorament a persones en actiu i persones
afins, per actuar en cas de sobredosis d’heroïna.
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Normalització social

Inserció ocupacional
Apliquem, a través d’una metodologia de baixa
exigència, en persones amb drogodependèn
cies, tècniques bàsiques relacionades amb l’àmbit ocupacional per desenvolupar habilitats
d’inserció social. Alhora, aconseguim incidir de
forma paral·lela positiva en la comunitat i en l’espai públic.

Intervenció en zones calentes
de prevenció i mediació de conflictes
Intervenim a espais de trobada de persones en
actiu per tal de prevenir conflictes entre el propi
grup i amb la comunitat, i mediar en cas d’haver-n’hi.

Espais socioeducatius
alternatius a zones calentes
Organitzem tallers i punts de trobada amb persones amb drogodependències a espais normalitzats amb propostes socioeducatives.

Grups d’autoajuda i autoorganitzatius
Dinamitzem espais grupals per al suport entre
parells i organitzem activitats especials de lleure..
Assessorament legal i psicològic
Contem amb el suport de professionals de l’àmbit jurídic i psicològic per acompanyar a les persones amb drogodependències en la seva normalització social.
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Sanatori, 13 -local[al costat del Pont del Molinet i la plaça Salvador Dalí, front l’Esperit Sant]
tel. 93 392 74 11
08923 Santa Coloma de Gramenet
www.asaupam.cat
www.dependencias.info
ong@asaupam.info

