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Els centres educatius olotins no tenen una especial conflictivitat en l’àmbit del consum de
drogues i estupefaents en el seu entorn. Tot i això, la Policia Municipal d’Olot hi fa vigilància
esporàdica mitjançant controls aleatoris de seguretat ciutadana. L'objectiu d'aquests controls és
detectar la possible tinença i/o consum de drogues i estupefaents a l’entorn dels centres
escolars, en especial durant les hores de descans. La finalitat és ajudar a aconseguir un entorn
segur en els centres escolars per mirar d’allunyar els joves del món de les drogues.

Olot té set centres educatius amb alumnes en edats que poden ser susceptibles d’aquest tipus
de situació. Durant el mes de novembre de 2012 es van efectuat controls aleatoris, que van
portar a identificar vint alumnes entre els 15 i els 23 anys que o bé consumien o bé portaven a
sobre algun tipus de substància. Varen ser sancionats en tots els casos en aplicació de la Llei
1/1992, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

De les vint infraccions, sis eren per consum i catorze per tinença. En la pràctica totalitat dels
casos es tractava de marihuana.

D’altra banda, al llarg del curs escolar la Policia també aprofita les classes d’educació per a una
mobilitat segura que imparteix a ESO per explicar i reflexionar amb els alumnes sobre els
efectes negatius que les drogues poden tenir en la seva vida, la seva família i el seu entorn
més proper.
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La Policia seguirà treballant i no estalviarà esforços per seguir detectant aquestes infraccions i
ajudar a reconduir aquestes conductes tan nocives per al jovent, tant per a la seva salut com a
nivell social. També seguirà participant activament en la formació dels joves, tot insistint en les
sessions formatives. Aquesta doble vessant, la formativa i la sancionadora, seguirà essent
l’estratègia d’actuació policial.
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