
QUÈ ÉS UN BIP?
INFORMACIÓ BÀSICA EN

PREVENCIÓ D'ADDICCIONS

DE LA RIBERA 

Us presentem el Nº00, on vos contem què és un BIP i

el que volem fer en aquest Butlletí. 

Un BIP és un Butlletí d'informació en Prevenció

d'Addiccions on es vol apropar, de forma clara i

senzilla tota la informació que creiem útil per a

facilitar la prevenció de les addiccions en qualsevol

àmbit d'actuació.

Les UPCCA de les mancomunitats de la Ribera Alta i

Ribera Baixa són un servei públic, gratuït, acreditat i

subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i

Salut Pública i pels municipis adherits al servei de la

UPCCA.

És un servei d'informació, orientació i assessorament

sobre la prevenció de les addiccions (drogues i altres

conductes addictives) i les seues problemàtiques

associades. 

VOLS UN BIP?
BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ EN PREVENCIÓ
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QUI FA EL
BIP?
UPCCA MANCOMUNITAT

DE LA RIBERA BAIXA

UPCCA MANCOMUNITAT

DE LA RIBERA ALTA



“Si algú busca la salut,
pregunta-li si està disposat
a evitar en el futur les
causes de la malaltia; en
cas contrari, abstín-te
d'ajudar-lo.” Sòcrates

Per a què vull 
un BIP?

De manera mensual, aquest butlletí em

proporcionarà:

Informació actualitzada i veraç sobre

addiccions amb o sense substància, eines i

estratègies preventives.

Coneixement sobre diversos factors de risc i

factors de protecció associats a l'ús/abús de

drogues.

Pautes, orientacions i criteris eficaços per a

l'actuació preventiva amb els nostres joves i

adolescents.

També es promouen activitats,

programes i campanyes de

prevenció de les addiccions l'àmbit

ESCOLAR, FAMILIAR, LABORAL i

COMUNITARI en les 34 poblacions

que abarquen les dos UPCCA.

Aquestes actuacions tenen per

objecte la prevenció de les

addiccions, reduint o evitant l'ús

i/o abús de drogues i d'altres

conductes addictives.

Des de les UPCCA volem potenciar

l'adquisició d'hàbits de vida

saludable i una cultura de la salut

afavoridora del benestar de la

comunitat, evitant el consum

abusiu o indegut de drogues i

altres conductes addictives. És un

servei dirigit a tota la ciutadania

dels municipis adherits.

Pròximament al butlletí d'abril...

"CONVIURE AMB LES PANTALLES"

JORNADES DE PREVENCIÓ EN ADDICIONS
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
10 de Març, 17:00h a 20:30h – 
L'objectiu d'aquestes jornades és exposar alguns
estereotips de gènere en relació amb les addiccions. 
Inscripció fins al 8 de març: https://bit.ly/37KuVu7


