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Introducció 
 

 

 
En el present informe es presenten les dades de la Línia Verda. És un servei d’informació, 

orientació i atenció gestionat per la Fundació IPSS (Institut per a la Promoció Social i de la 

Salut) especialitzada en addiccions. Dona resposta professional a persones consumidores o 

de l’entorn d’aquestes que detecten un consum de qualsevol tipus de droga. També ofereix 

resposta a qualsevol dubte o necessitat de professionals, d’estudiants o de persones 

interessades en aquest àmbit. 

L’atenció inicial és telefònica o en línia i, per tal de donar una orientació més personalitzada, 

la Línia Verda ofereix el Servei d’Acollida Permanent, que permet aprofundir en la consulta 

donant atenció directa i presencial amb concertació de cita prèvia. 

En els apartats següents es mostren les dades evolutives del nombre de consultes al Servei, 

així com del perfil de les persones que hi fan les consultes i de les persones afectades, del 

tipus de sol·licitud efectuada a les consultes, de les drogues que han motivat la consulta i els 

diferents serveis on s’han derivat les persones afectades, tant per a les consultes 

telefòniques, les acollides presencials i les consultes en línia. 
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1. Activitat del servei de 
Línia Verda 
 

 

 
A continuació (figura 1) es pot observar l’evolució anual del nombre de consultes rebudes pel 

servei Línia Verda i el desglossament en funció de si la consulta és telefònica, si són 

entrevistes personals o si són consultes en línia. En el període que va de finals dels anys 

noranta fins a la primera dècada dels anys dos mil, el nombre de consultes d’aquest Servei 

triplicava el nombre de consultes actuals. L’any 2020 hi ha hagut 1.749 consultes 

telefòniques, 271 entrevistes personals i 306 consultes en línia. 

 

Figura 1. Evolució anual del nombre de trucades, visites personalitzades i consultes en línia 
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2. Consultes telefòniques  
 

 

 
 

2.1 Persones que fan les consultes a Línia Verda  

El 35% de les trucades telefòniques són dutes a terme per la persona afectada; el 22%, per 

la mare; i el 5%, pel pare. El 14% de les trucades efectuades les fan la resta de familiars i/o 

amics, i el 13% les fan professionals. L’11% de les trucades efectuades les fa la parella de la 

persona afectada (figura 2). 

 

Figura 2. Persones que fan les consultes a Línia Verda 
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2.2 Sexe i edat de la persona afectada 

El 21% de les persones afectades són dones (figura 3), i pel que fa a l’edat, més de la meitat 

(57%) tenen més de 35 anys; el 24%, de 26 a 35 anys; el 13%, de 18 a 25 anys; i el 6% són 

menors d’edat (figura 4). No s’observen diferències d’edat en funció del sexe.  

 

Figura 3. Sexe de la persona afectada 

 

 

Figura 4. Edat de la persona afectada 
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2.3 Sol·licitud de les consultes 

En el 78% de les de les consultes (figura 5) se sol·licita orientació en forma de consells i ajut 

terapèutic; en el 12% es cerquen centres de tractament; en el 3%, informació sobre el 

funcionament del servei Línia Verda; i en el 2%, acollida o seguiment. 

 

Figura 5. Sol·licitud de les consultes 
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2.4 Drogues que han motivat la consulta 

Pel que fa a les drogues que motiven la consulta (figura 6), el 36% de les consultes 

telefòniques són per l’alcohol, el 30% pel cànnabis i el 23% per la cocaïna. 
 

Figura 6. Drogues que han motivat la consulta 
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2.5 Derivació a serveis 

Finalment, pel que fa a les derivacions efectuades, en el 62% de les consultes es dona la 

informació sol·licitada, en el 22% es concerta una cita en un centre de tractament i en el 9% 

es concerta una entrevista personal -una primera acollida- al servei Línia Verda (figura 7). 

 

Figura 7. Derivació a serveis 
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3. Consultes en línia  
 

 

 

Durant l’any 2020 hi ha hagut 306 consultes en línia, de les quals 269 han estat consultes 

electròniques; 34, xats amb professionals; i 3, intervencions al fòrum de debat. De les 269 

consultes electròniques, se n’ha analitzat les dades de 260 -el 97% de les consultes- de les 

quals es disposava de suficient informació.  

3.1 Persones que fan les consultes a Línia Verda 

El 31% de les consultes electròniques han estat fetes per la persona afectada; el 17%, per la 

resta de familiars i/o amics d’aquesta; el 17%, per la seva parella; el 14% per professionals o 

estudiants; i el 12%, per la mare o pare (figura 8). 

 

Figura 8. Persones que fan les consultes electròniques a Línia Verda 
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3.2 Sexe i edat de la persona afectada 

Pel que fa al perfil de les persones afectades (figura 9), el 24% són dones; i cal destacar que, 

en un alt percentatge, es desconeix el sexe de les persones que fan consultes (15%). 

Respecte a l’edat (figura 10), el 15% de les persones afectades tenen menys de 26 anys; el 

18% tenen entre 26 i 35 anys; el 17%, entre 36 i 45 anys; i el 13%, més de 45 anys; i hi ha 

un 37% de consultes de les quals no es té informació sobre l’edat de la persona que fa la 

consulta.  

 

Figura 9. Sexe de la persona afectada 
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Figura 10. Edat de la persona afectada 

 

3.3 Sol·licitud de les consultes 

En el 76% de les consultes electròniques se sol·licita orientació -consells o ajut-; en el 10%, 

informació sobre altres recursos; en el 7% es cerquen centres de tractament; en el 2% se 

sol·licita acollida o seguiment des de Línia Verda; en el 2%, informació de Línia Verda; i en 

l’1%, informació sobre drogues (figura 11). 

 
 

Figura 11. Sol·licitud de les consultes 
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3.4 Drogues que han motivat la consulta 

Pel que fa a les drogues per les quals es fa la consulta (figura 12), el 42% de les consultes 

electròniques van ser per cocaïna; el 31%, per cànnabis; i el 10%, per alcohol. 

 

Figura 12. Drogues que han motivat la consulta electrònica 
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3.5 Derivació a serveis 

Finalment, pel que fa a les derivacions efectuades, en el 77% de les consultes es va donar 

informació; en el 18% dels casos se’ls va remetre a un centre de tractament i en el 3% es 

van fer acollides al servei de Línia Verda. 

 

Figura 13. Derivació a serveis 
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4. Acollides i seguiments 
a Línia Verda  
 

 

 

Durant el 2020 es van concertar 271 visites presencials: es van poder fer 213, entre les 

quals 167 eren primeres visites i 46 eren seguiments. Les dades que s’analitzen a 

continuació fan referència només a aquestes 167 primeres acollides. 

4.1 Persones que fan les consultes a Línia Verda 

El 26% de les persones que van a l’acollida o primera visita són les mares; el 22%, la mateixa 

persona afectada; el 20% són altres familiars i/o amics; el 19%, la seva parella; i el 8%, els 

pares i mares junts (figura 14). 

 

Figura 14. Persones que van a l’acollida a Línia Verda 
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4.2 Sexe i edat de la persona afectada 

Pel que fa al perfil de les persones afectades, el 27% són dones (figura 15) i només el 2% 

tenen menys de 15 anys; el 21%, entre 15 i 20 anys; el 16%, entre 21 i 30 anys; el 19%, 

entre 31 i 40 anys; el 23%, entre 41 i 50 anys, i el 19%, més de 50 anys (figura 16).  

 

Figura 15. Sexe de la persona que va a l’acollida 

 

 

Figura 16. Edat de la persona que va a l’acollida 
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4.3 Drogues que han motivat la consulta 

Respecte a les drogues a les quals es fa referència en les acollides, independentment de la 

persona que vagi a l’acollida, en el 35% dels casos és l’alcohol; en el 30%, el cànnabis; en el 

24%, la cocaïna; i en el 3%, el joc d’apostes (figura 17).  

 

Figura 17. Drogues que han motivat l’acollida 

 

Altres=Altres drogues. 
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4.4 Derivació a serveis 

Finalment, pel que fa a les derivacions efectuades, al 95% de les persones acollides se’ls va 

donar informació i al 3% se les va remetre a un centre de tractament. 

 

Figura 18. Derivació a serveis després de l’acollida 
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