
 

 

 

FORMA D'ACCÉS 

 

Hi ha dos formes d'accedir al servici prestat 

per l'UPCCA. 

 

DIRECTE 

Per iniciativa propia, una persona jove o els 

seus familiars poden solicitar una entrevista 

amb la tècnica responsable a través del 

telèfon: 965677550 o be per correu 

electronic: 

upcca.salgeiis@gmail.com 

També directament a la Regidoria d’ 

Educació al teléfon: 965675065 o per 

correo electrónic: educacion@raspeig.org 

 

DERIVAT 

En l'UPCCA també s’atenen persones 

derivades per altres servicis comunitaris 

(socials, educatius, sanitaris, etc). 

 

UBICACIÓ 

Carretera Agost, nº1 Entresòl 2 

 
CONTACTE 
Telèfon: 965 67 75 50 
Mail: upcca.salgeiis@gmail.com 
Concejalía de Educació: 
Teléfon: 965675065 
Mail: educacion@raspeig.org 
 

AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 

CIF: P-0312200-I 

Plaza de la Comunitat Valenciana, 1 

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante) 

Tlf.: 965675065  Fax: 965675004 

Web: http://www.raspeig.org 

E-Mail: ssociales@raspeig.org 

Servici finançat per: 

 
Servici gestionat per: 

 
UPCCA San Vicente del Raspeig 

Unitat de Prevenció 
Comunitària en Conductes 

Addictives 

mailto:upcca.salgeiis@gmail.com
mailto:upcca.salgeiis@gmail.com
http://www.raspeig.org/
mailto:ssociales@raspeig.org


 

 

 

 

 

 

CAMPANYES ESCOLARS 

En col·laboració amb els centres 

educatius s'organitzen i impartixen tallers 

per a la prevenció universal i selectiva del 

consum de drogues i ús problemàtic del 

joc. A més, es presta suport tècnic als 

docents i es faciliten materials per a la 

seua aplicació a l'aula. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS COMUNITÀRIES 

Estes accions estan encaminades a la 

conscienciació de la població en els 

problemes i danys relacionats amb el 

consum de drogues y/o joc. 

¿ QUÈ OFERIX L’UPCCA? 

 

INTERVENCIÓ INDIVIDUAL 

És una atenció personal amb jóvens 

que comencen a presentar un consum 

problemàtic de substàncies o noves 

tecnologies, o bé, conductes addictives. 

Es proporciona un espai 

d'assessorament i atenció privat per a 

poder explorar les causes d'esta 

situació i suport per a enfrontar-les. 

ASSESSORAMENT A FAMÍLIES 

Moltes vegades les famílies són les 

primeres a detectar situacions de risc. 

Des de la unitat s'oferix atenció i 

assessorament a familiars de jóvens 

iniciats en el consum de drogues o joc 

problemàtic. 

ESCOLES DE FAMÍLIES 

S'organitzen activitats grupals amb 

famílies on es treballen aspectes 

relacionats amb la parentalitat positiva i 

recursos per a previndre el consum i 

enfortir les relacions familiars. 

L’UPCCA és una unitat 

especialitzada en conductes 

addictives dependent de la 

Regidoria de Benestar Social de 

l'Ajuntament de Sant Vicent del 

Raspeig i finançat per la 

Conselleria de Sanitat y Salut 

Pública. 

Les accions de prevenció es 

desenvolupen a nivell individual, 

familiar, escolar i comunitari. 

Està dirigida a la població general 

amb especial atenció sobre els 

JÓVENS i grups de risc. 


