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OBJECTIU
La campanya “A GANDIA… SI TE’N 
PASSES, T’HO PERDS” té, com a objectiu 
principal, fomentar les conductes 
responsables en el desenvolupament 
del temps d'oci, per part dels joves de 
Gandia, amb especial incidència en tot 
el que té a veure amb el consum d'alco-
hol i altres drogues, però també parant 
atenció en altres perills provocats per la 
connivència entre el consum de 
substàncies psicoactives i altres con- 
ductes de risc, com la seguretat vial, les 
baralles i el vandalisme, les conductes 
sexuals, el soroll i les molèsties veïnals, 
etc.

reunions amb els col·lectius relacionats amb el 
desenvolupament de l'oci ciutadà, amb 
l'objectiu de fomentar la seua participació i 
coresponsabilitzar en la campanya: associa-
cions de veïns, associacions de dones, establi-
ments hostalers d'oci nocturn a Gandia i 
Platja, Consell dels Joves de Gandia, consells 
escolars dels diferents centres educatius de la 
ciutat, Fundació Esportiva Municipal, Federa-
ció de Falles de Gandia, etc.

NOVEMBRE 2016
1. Accions informatives i de sensibilització 
sobre l'alcohol, consum en adolescents i 

dirigides als pares 
i mares d'alumnes: com a complement a les 
accions descrites, es duran a terme dues 
xarrades informatives, dirigides a pares i 
mares, en les qual es tractaran aspectes sobre 
la permissivitat dels adults, davant determi-
nats comportaments relacionats amb el 
consum d'alcohol i els joves.

DESEMBRE 2016
1. Accions de mediació social, informatives 
i de prevenció, a l’entorn de les festes 
nadalenques: realització de 2 accions de 
mediació i intervenció presencial, amb motiu 
de l'inici de les festes nadalenques, dirigides 
als joves en espais públics i locals d'oci, en la 
qual es transmetran els missatges de la 
campanya.
2. Estudi de percepció sobre la problemàti-
ca de les drogodependències en els joves i 
sobre la problemàtica de l'impacte del desen-
volupament de l'oci nocturn: tant les xarrades 
en IES com les accions presencials en espais 
d'oci serviran per a enquestar els joves, amb 
l'objectiu d'elaborar un estudi de percepció 
de les problemàtiques tractades en la 
campanya.

MARÇ 2017
1. Accions de mediació social informatives i 
de prevenció, a l’entorn de les falles de 
Gandia: realització de 2 accions de mediació i 
intervenció presencial, amb motiu de les 
Falles de Gandia, dirigides als joves en espais 
públics, en les quals transmetran els missatges 
de la campanya.

SETEMBRE 2016
1. Acció de comunicació: Presentació de les 
activitats de la campanya, a través d'una 
roda de premsa als mitjans de comunicació
2. Elaboració, disseny i impressió de 
materials de divulgació per als diferents 
agents socials
3. Distribució de materials informatius 
pels diferents espais del municipi
4. Accions de mediació social informati-
ves i de prevenció, durant la Fira i Festes de 
Gandia: realització de 2 accions de mediació 
i intervenció presencial, amb motiu de les 
festes patronals de Gandia, dirigides als 
joves en espais públics i locals d'oci, en la 
qual es transmetran els missatges de la 
campanya.

OCTUBRE 2016
1. Accions informatives i de prevenció als 
centres educatius i els IES: xarrades 
dirigides als i les alumnes de 1r de batxiller i 
cicles formatius, sobre prevenció i reducció 
de riscos vinculats al consum d'alcohol i 
altres drogues, posant especial atenció en 
l'adquisició de competències amb les quals 
generar unes conductes responsables en 
l'oci recreatiu juvenil.
2. Reunions informatives amb agents 
socials: organització i participació en 


