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INTRODUCCIÓ	
Els	 alumnes	 de	 primer	 curs	 d’Educació	 Social	 de	 la	 Universitat	 de	 Barcelona,	 en	
l’assignatura	de	Interrogants	i	Reptes	de	futur	de	l’Educació	Social	hem	hagut	de	fer	un	
treball	 en	 grups	 basat	 en	 respondre	 mitjançant	 una	 investigació,	 uns	 interrogants	
plantejats	 prèviament.	 Per	 tal	 de	 fer-ho,	 primer	 havíem	 d’escollir	 un	 àmbit	 de	
l’Educació	Social	al	voltant	del	qual	gira	el	treball.	
	
En	el	nostra	cas,	l’	escollit	ha	estat	l’àmbit	de	les	drogoaddiccions.	Evidentment	aquest	
és	 un	 tema	molt	 general	 i	 l’havíem	 d’acotar	 per	 tal	 de	 definir	 uns	 interrogants	més	
precisos	i	concrets.	
	
Vam	començar	aquest	procés	de	definir	el	treball	amb	una	pluja	d’idees,	els	temes	que	
sortien	estaven	enfocats	principalment	en	la	vessant	legal	 i	educativa	de	les	drogues.	
Per	això	vam	decidir	unificar	en	el	treball	tots	dos	àmbits	amb	un	treball	subdividit	en	
tres	principals	preguntes:	
-Es	contempla	educar	en	el	consum	responsable?	
-Quines	són	les	limitacions	d’aquesta	educació	a	nivell	legal?	
-Hi	ha	alternatives	reals	a	la	legislació	vigent?	
	
El	 primer	 dels	 tres	 interrogants	 sorgeix	 de	 la	 reflexió	 prèvia	 de	 que	 si	 el	 consum	de	
drogues	 és	 una	 realitat	 que	 fins	 al	 moment	 ni	 amb	 educació	 preventiva	 ni	 amb	
mesures	 legals	 s’ha	pogut	 eradicar,	 pot	 ser	 és	més	 interessant	 reconduir	 les	 accions	
deixant	 de	 banda	 la	 línia	 repressiva	 per	 apostar	 per	 un	 consum	 conscient	 i	
responsable.	 El	 consumidor	 existirà	 en	 qualsevol	 dels	 casos,	 per	 tant	 creiem	 que	 és	
més	 lògic	 oferir	 eines	 a	 les	 persones	 per	 tal	 d’afavorir	 que	 aquestes	 puguin	 gaudir	 i	
experimentar	 de	 la	 forma	 més	 lliure	 possible,	 intentant	 minimitzar	 els	 riscs	 i	
responsabilitzant-les	 de	 la	 seva	 pròpia	 salut	 i	 integritat.	 Creiem	 que	 les	 mesures	
adoptades	 fins	 al	 moment,	 o	 si	 més	 no	 les	 que	 coneixem	 i	 hem	 viscut	 nosaltres,	
responen	a	una	visió	paternalista	que	priva	d’autonomia	i	capacitats	als	ciutadans	i	que	
només	 els	 fa	 més	 vulnerables	 a	 l’hora	 d’afrontar	 realitats	 com	 la	 de	 les	
drogoaddiccions.	
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La	 segona	 pregunta	 està	més	 enfocada	 a	 nivell	 legal.	 És	 evident	 que	 encara	 que	 hi	
hagués	un	replantejament	de	base	de	les	accions	educatives	en	l’àmbit	de	les	drogues	i	
el	 seu	 consum,	 si	 aquest	 no	 ve	 acompanyat	 de	 tota	 una	 sèrie	 de	 reformes	 legals	 el	
discurs	 només	 es	 quedaria	 en	 paraules.	 Estem	 parlant	 de	 llibertats,	 llibertats	 per	
decidir	 quines	 substàncies	 volem	 consumir,	 i	 en	 quines	 circumstàncies,	 quantitats	 i	
contextos	 volem	 fer-ho.	 El	 primer	 pas	 per	 assolir	 aquesta	 llibertat	 és	 la	 formació	 i	
l’educació,	 punt	 que	 plantegem	 en	 l’anterior	 pregunta,	 però	 si	 després	 de	 rebre	
aquesta	educació	la	realitat	segueix	sent	que	a	nivell	institucional	s’afronta	el	tema	en	
una	 línia	 de	 prohibició	 i	 control,	 no	 es	 dona	 marge	 d’actuació	 per	 a	 l’aplicació	
d’aquestes	accions	educatives.	
	
Per	 respondre	a	aquesta	pregunta	entenem	que	el	primer	pas	és	analitzar	quin	és	el	
context	 legal	 concret	 actualment,	 quines	 són	 les	 problemàtiques	 a	 les	 que	 pretén	
respondre,	si	realment	està	oferint	una	solució	a	la	pràctica.	
	
El	 tercer	 i	 últim	 interrogant	 reitera	 en	 el	 marc	 legal.	 Entenem,	 com	 hem	 dit	
anteriorment,	que	les	mesures	legals	no	són	gratuïtes,	que	pretenen	donar	resposta	a	
tota	una	sèrie	de	problemàtiques	que		es	poden	originar	a	partir	de	les	drogues	i	el	seu	
consum,	sabem	també	que	en	cas	que	aquestes	mesures	 legals	es	replantegessin,	en	
qualsevol	dels	 casos	 s’hauria	de	buscar	una	alternativa	per	 seguir	donant	 resposta	a	
aquestes	 problemàtiques,	 per	 això	 volem	 investigar	 quines	 podrien	 ser	 aquestes	
alternatives	 i	 de	 quines	 formes	 podrien	 aplicar-se	 sense	 recaure	 en	 el	 control	 i	 la	
prohibició.	
	
Per	 altra	 banda,	 també	 sabem	 que	 el	 fet	 que	 les	 drogues	 (excepte	 alcohol,	 tabac	 i	
fàrmacs)	 no	 estiguin	 compreses	 en	 el	 marc	 legal	 propicia	 tota	 una	 economia	
submergida	 (mercat	 negre)	 que	 no	 només	 s’enriqueix	 mitjançant	 el	 comerç	 il·legal,	
també	 posa	 en	 perill	 les	 persones.	 La	 droga	 que	 circula	 actualment	 és	 fàcilment	
adulterable	 i	manipulable	 i	per	 tal	d’enriquir-se	hi	ha	gent	amb	molt	pocs	escrúpols,	
això	és	un	greu	perill	 per	 als	 consumidors	 ja	que	els	priva	de	qualsevol	 capacitat	de	
regular	 ja	 no	 només	 les	 dosis	 exactes	 que	 s’està	 subministrant,	 fins	 i	 tot	 arriba	 a	
desconèixer	què	és	el	que	realment	està	consumint.	
	
Aleshores	 si	 hipotèticament	 arribéssim	 a	 la	 conclusió	 de	 que	 la	millor	mesura	 és	 la	
legalització,	hauríem	pensar	quines	drogues	s’haurien	de	legalitzar	i	perquè,	i	per	fer-
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ho	 creiem	 que	 és	 necessari	 qüestionar-nos	 si	 actualment	 el	 criteri	 que	 determina	
quines	 drogues	 són	 legals	 i	 quines	 no	 va	 més	 regit	 per	 una	 qüestió	 ideològica,	
preventiva	 i	 preocupada	 pel	 benestar	 dels	 ciutadans	 o	 pels	 interessos	 econòmics	
d’alguns.	

ESTAT	 DE	 LA	 QÜESTIÓ:	 CONEIXEMENT	
EXISTENT	SOBRE	LA	TEMÀTICA	
“Les	drogodependències	han	estat	durant	els	últims	30	anys	una	de	les	temàtiques	que	
de	manera	més	 evident	 i	massiva	 han	 expressat	 el	malestar	 social.”	 (Garín	 Jiménez,	
febrer	 2012)	 Podem	afirmar	 que	 cada	 època	 i	 cada	 cultura	 han	produït	 una	manera	
determinada	d’utilitzar	i	consumir	drogues.	Sabent	que	ens	trobem	en	una	societat	del	
benestar	 on	 l'eix	 central	 és	 la	 convivència	 social	 i	 el	 progrés	 econòmic;	 	 una	 de	 les	
tasques	de	responsabilitat	és	garantir	un	sistema	de	seguretat	social,	un	nivell	de	vida	
mínim	 i	 una	 plena	 ocupació	 dels	 ciutadans	 .	 A	 partir	 de	 diferents	 estudis	 podem	
observar	com	s'ha	produït	un	canvi	de	valors	en	els	joves	i	aquest	es	relaciona	amb	un	
increment	 del	 consum	 de	 drogues.	 “En	 aquests	 temps,	 i	 degut	 en	 gran	 manera	 al	
procés	de	globalització	en	què	estem	immersos,	el	mercat	de	substàncies	estupefaents	
ha	expandit	les	seves	xarxes	gràcies	al	major	intercanvi	entre	països	i	continents.	Això,	
juntament	amb	el	canvi	de	valors	i	la	manifesta	ruptura	i	dissolució	dels	vincles	socials	
en	 les	 societats	 occidentals,	 fa	 que	 l’	 educació	 social	 aparegui	 com	 una	 de	 les	més	
evidents	possibilitats	d’actuació	davant	el	manifest	desordre	regulador	dels	intercanvis	
socials	del	present.”	(Garín	Jiménez,	febrer	2012).	

	

“”L’Estratègia	Nacional	sobre	Drogues.	2000-2008”	aprovada	pel	Govern	al	desembre	
de	 1999,	 ha	 suposat	 una	 autèntica	 posada	 al	 dia	 de	 les	 polítiques	 que	 anaven	
desenvolupant	 les	Administracions	 Públiques	 al	 nostre	 país	 des	 de	 la	 creació	 del	 Pla	
Nacional	sobre	Drogues	 (PNSD).	Entre	 les	moltes	aportacions	d’aquesta	Estratègia,	 la	
més	 significativa	 és,	 sense	 dubte,	 haver	 situat	 a	 la	 prevenció	 en	 un	 lloc	 central	 i	
prioritari	 respecte	 a	 	 totes	 les	 possibles	 mesures	 que	 s’abordaran	 davant	 de	 les	
drogues”.	(Melero	&	Pérez	de	Arróspide,	2001)	Des	de	fa	anys	la	Delegació	del	Govern	i	
les	 entitats	 que	 componen	 el	 Pla	 Nacional	 sobre	 Drogues	 porten	 a	 terme	 una	 sèrie	
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d’actuacions	destinades	a	conscienciar	e	informar	sobre	les	conseqüències	del	consum	
de	drogues	a	la	població.	Entre	aquestes	actuacions	destaquen	campanyes	preventives	
que	 promouen	 la	 participació	 activa	 de	 la	 població	 a	 la	 que	 es	 dirigeix,	 amb	
instruments	com	guies	que	presenten	informació	sobre	les	drogues	i	els	seus	efectes,	
pàgines	web,	telèfons	de	consulta	entre	altres.	L’	increment	de	drogues	entre	el	joves	
ha	suposat	prendre	més	mesures	preventives.	Donada	aquesta	situació,	creiem	que	la	
solució	no	esta	 solament	en	 crear	nous	 serveis	 a	 la	 comunitat,	 si	 no	 aconseguir	 que	
aquests	treballin	conjuntament	i	optimitzin	el	màxim	els	seus	recursos.	D'	aquí	neix	la	
proposta	de	crear	programes	d’	intervenció	de	la	millora	de	les	polítiques	de	prevenció	
per	així	disminuir	el	 consum	de	drogues,	 sobretot	entre	els	 joves	que	és	el	 col·lectiu	
que	més	les	consumeix.	

	

Es	 fa	 necessari	 conèixer	 aquelles	 lleis	 fonamentals	 a	 les	 que	 ens	 veiem	 obligats	 a	
recórrer	davant	qüestions	relatives	al	consum	de	drogues,	com	pot	ser	la	consideració	
del	drogodependent	com	a	malalt,	la	investigació	de	metabòlits	de	drogues	d’abús	o	el	
consum	de	drogues	en	l’àmbit	laboral.	Exposarem	la	legislació	més	significativa,	per	tal	
de	 que	 ens	 permeti	 resoldre	 les	 qüestions	 medicolegals	 més	 freqüents:	 (BANDRÉS,	
1999)	

“1.2.1.	 Constitución	 Española.	 Capítulo	 Segundo.	 Derechos	 y	 Libertades.	 Sección	
primera	

Artículo	18	

1. Se	garantiza	el	derecho	al	honor,	a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	
imagen.	

2. La	 Ley	 limitará	 el	 uso	 de	 informática	 para	 garantizar	 el	 honor	 y	 la	 intimidad	
personal	 y	 familiar	 de	 los	 ciudadanos	 y	 el	 pleno	 ejercicio	 de	 sus	 derechos.							
(Ley	nº1.2.1.Constitución	Española.	Capítulo	segundo.	Sección	Primera.	Artículo	
18.	Palacio	de	las	Cortes,	Madrid.	27	de	diciembre	de	1978)	

	

“La	veritat	és	que	es	 continua	consumint	drogues.	Espanya	 juntament	amb	el	Regne	
Unit	 són	 els	 països	 en	 els	 quals	 el	 consum	 de	 drogues	 com	 la	 cocaïna	 s’ha	 elevat,	
mentre	 que	 el	 cànnabis	 i	 els	 seus	 derivats	 s’han	 estandarditzat.	 Aquestes	 dades	 són	
extretes	 de	 L’Informe	 Anual	 del	 2010	 de	 l’Observatori	 Europeu	 de	 Drogues	 i	
Toxicomanies.	No	obstant	 això,	 l’informe	alerta	de	 l’	 increment	 sense	precedents	de	
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nous	compostos	sintètics.	Aquests	se	solen	comercialitzar	per	Internet	com	a	legals	(de	
vegades	no	estan	 tipificats	 com	a	drogues,	 ja	que	al	 legislador	no	 li	 dóna	 temps	des	
que	 són	 creats	modificant-ne	 l’estructura	química	 i,	 per	 tant,	 no	 estan	 establerts	 en	
cap	llista),	i	estan	pensats,	pel	que	fa	a	l’elaboració	i	la	comercialització,	per	eludir	els	
controls	establerts	a	aquest	efecte”.	(Garín	Jiménez,	febrer	2012)		

	

“En	 l’actualitat	 els	 opiacis	 són	 la	 principal	 droga	 consumida	 per	 les	 persones	 que	
inicien	tractaments.	Però	no	obstant,	la	bona	notícia		és	que	algunes	de	les	estratègies	
d’	 intervenció	 organitzades	 en	 aquest	 moment	 han	 anat	 oferint	 resultats	 que	 han	
afavorit	la	inserció	social	dels	subjectes	i,	en	primera	instància,	han	contribuït	a	salvar	
moltes	 vides.	 És	 el	 cas	 dels	 programes	 de	 reducció	 del	 dany.	 El	 tractament	 de	
substitució	 d’opiacis	 (metadona),	 quan	 es	 combina	 amb	 actuacions	 de	 caràcter	
psicosocial	és	un	converteix	en	una	de	les	opcions	més	eficaces	per	als	consumidors	ja	
que	redueixen	el	consum	en	general,	les	conductes	de	risc	i	la	transmissió	del	VIH	per	l’	
intercanvi	 de	 xeringues.”	 (de	 Pedagogía,	 2006).	 Els	 professionals	 i	 entitats	 que	
treballen	en	aquest	àmbit	han	d’actuar	amb	flexibilitzat	 i	capacitat	d’adaptació.	“Fins	
fa	 molt	 poc	 les	 administracions	 atenien	 amb	 serveis	 i	 infraestructures	 fixes	 els	
drogodependents	amb	un	grau	d’	exclusió	social	més	alt	en	els	poblats	o	agrupacions	
urbanes	on	s’instal·laven.	Però	el	grau	de	mobilitat	dels	usuaris	de	drogues,	que	varia	
en	funció	de	la	ubicació	dels	punts	de	venda,	de	la	pressió	policial,	ha	fet,	entre	altres	
raons,	que	en	gran	manera	 les	unitats	d’atenció	siguin	mòbils	en	aquests	casos.	Així,	
els	 serveis	 es	 desplacen	 en	 forma	 d’unitats	 mòbils	 (vehicles	 habilitats	 i	 equips	
professionals)	als	 llocs	de	nou	tràfic	 i	consum	de	substàncies.	La	pretensió	en	aquest	
punt	és	pensar	el	nostre	present	articulant	la	nostra	actuació	professional	en	matèria	
de	drogues	amb	els	àmbits	econòmic	i	polític,	 i	amb	els	models	d’	 intervenció	que	es	
posen	 en	 joc	 per	 tal	 de	 no	parcialitzar	 excessivament	 la	 nostra	mirada	 i	 evitar	 en	 la	
mesura	que	es	pugui	els	reduccionismes.	“	(de	Pedagogía,	2006)	

	

La	 drogues	 son	 qualsevol	 agent	 que	 provoca	 canvis	 de	 conductes,	 d’ànim	 i	 de	
percepció.	 Per	 tant	 la	 forma	 de	 com	 es	 consumeixin	 aquestes	 és	 el	 que	 provocarà	
danys	i	riscos	a	les	persones.	
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Hi	ha	diferents	models	d’intervenció,	el	que	es	feia	servir	les	dècades	dels	50,	60	i	70	és	
el	model	ètic-jurídic,	que	entenia	el	consum	de	drogues	com	una	decisió	personal	i	no	
comprenia	 l’entorn	 social.	 L’estat	 responia	 legislativament	 i	 la	 policia	 de	 forma	
repressiva.	
	
Altres	 models	 existents	 són	 el	 sociocultural,	 que	 es	 basa	 en	 el	 contorn	 social	 i	 el	
biopsicosocial	 que	 treballa	 sobre	 la	 integritat	 personal,	 es	 basa	 en	 la	 persona	 i	 el	
context	social	de	la	persona.	
	
Aquest	últim	és	el	més	complert	però	malauradament	actualment	hi	ha	 implantat	el	
model	mèdic-sanitari,	que	entén	 l’addicció	com	una	malaltia	 i	promou	 la	medicació	 i	
menysté	l’assistència	psicològica	i	la	social.	
	

Intervenció:	
Hi	ha	diverses	maneres	d’intervenció	en	aquest	afer:	
Que	són	bàsicament:	
	

● 	Per	prevenció	dels	danys:	
Programa	d’intercanvi	de	Xeringues:	consisteix	en	subministrar	equips	esterilitzats,	per	
entendre-ho	donar	xeringues	netes	als	usuaris.	L’objectiu	d’aquesta	acció	és	reduir	 la	
morbimortalitat,	és	a	dir,	reduir	aquelles	malalties	infeccioses,	que	es	poden	contagiar.	
Espais	 per	 al	 consum	 de	 drogues:	 En	 diferents	 centres	 supervisats	 on	 les	 persones	
poden	consumir	les	seves	drogues	(via	injectada	o	fumada).	Així	es	pretén	disminuir	les	
transmissions	de	diverses	malalties	infeccioses	com	VIH,	VHB	y	VHC.	
Programes	de	manteniment	amb	metadona:	Serveix	per	evitar	l’addicció	a	l’heroïna	a	
base	 de	 l’opiaci	 (substància	 que	 redueix	 l’acció	 del	 sistema	nerviós	 que	 s’administra	
per	via	oral.	La	idea	d’aquest	mètode	es	que	els	usuaris	tinguin	consciència	dels	danys	
que	provoca	el	consum	(sobredosi,	accidents,	comorbiditat	psiquiàtrica,	etc.)	
Prevenció	de	sobredosis:	Per	una	banda	es	preparen	tallers	educatius	ala	consumidors,	
familiars	 o	 amics	 sobre	 com	 preveure	 les	 sobredosis.	 Per	 altre	 banda	 es	 distribueix	
naloxona,	que	és	un	fàrmac	que	anul·la	la	crisi	respiratòria	i	així	intenta	evitar	la	mort	
del	 usuari.	 L’objectiu	 d’aquesta	 acció	 és	 evitar	 el	 risc	 de	 mort	 i	 disminuir	 danys	
associats	 a	 l’ús	de	drogues,	 com	conductes	 sexuals	de	 risc	 entre	els	 consumidors	de	
drogues.	
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Prevenció,	detecció	i	tractament	de	VIH	i	ETS:	On	es	realitzen	tallers	de	salut	sexual,	es	
distribueixen	 preservatius	 i	 en	 una	 basant	 més	 mèdica	 es	 fan	 proves	 de	 detecció	 i	
tractaments	del	VIH.	L’objectiu	d’aquesta	última	pràctica	és,	augmentar	la	qualitat	de	
vida	dels	usuaris	de	drogues.	I	també	donar	accés	a	la	xarxa	sanitària	i	a	la	comunitat	
de	serveis.	
	

● 	Una	altre	manera	d’intervenció	és	la	Xarxa	d’Atenció	a	la	Drogodependència	
(XAD)	que	habilita	diferents	dispositius:	

Unitats	 Hospitalàries	 de	 Desintoxicació	 (UHD):	 Centres	 d’ingrés	 hospitalaris	 de	 curta	
estafa	 que	 realitzen	 tasques	 de	 desintoxicació	 o	 manteniment	 amb	 agents	
antagonistes	als	opiacis.	

Unitats	de	Patologia	Dual:	“És	un	servei	de	psiquiatria	d’adults	públic	i	gratuït	que	atén	
tant	 pacients	 amb	 problemes	 de	 consum	 de	 tòxics,	 com	 aquells	 que	 pateixen	 una	
patologia	psiquiàtrica	associada	a	l'addicció	i	que	pot	ser	causa	o	conseqüència	d’una	
malaltia	mental.”	(Institut	d'Assistència	Sanitària)	

Comunitats	 Terapèutiques:	 És	 un	 servei	 d’	 acollida	 on	 el	 drogodependent	 rep	 un	
seguiment	que	li	permet	ajuda	per	la	integració	social.	

Centres	de	Dia:	Centres	diürns	on	es	 realitzen	activitats	socials	d’inserció	social,	 com	
per	 exemple	 programes	 de	 caràcter	 ocupacional,	 d’ensenyament,	 d’hàbits	 i	
responsabilitats.				

Centres	 d’Atenció	 i	 Seguiment	 (CAS):	 Centre	 de	 tractament	 ambulatori	 per	 a	 les	
persones	que	pateixen	problemes	per	l’ús,	abús	o	dependència	a	tot	tipus	de	drogues,	
excepte	el	tabac.	
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REPTES	 I	 INTERROGANTS	 QUE	 PLANTEJA	
AQUESTA	 TEMÀTICA	 PER	 L’AMBIT	 DE	
L’EDUCACIÓ	SOCIAL	
Actualment,	 vivim	 en	 una	 cultura	 de	 drogues,	 els	 valors	 màxims	 de	 la	 qual	 són	 la	
recerca	 de	 la	 satisfacció	 immediata	 i	 el	 dret	 personal	 a	 viure	 noves	 experiències.	
Vulguem	 o	 no,	 els	 nens	 creixen	 en	 aquest	 ambient	 des	 de	 ben	 petits,	 i	 darrera	
d’aquests	 trobem	 tant	 a	 pares	 com	 a	 professors	 patint	 i	 lluitant	 contra	 l’abús	
d’aquestes	substàncies.	Tot	i	així,	a	la	pràctica	estan	implicades	persones	de	totes	les	
edats.	
	
Les	 drogues	 estableixen	 actualment	 molts	 reptes	 i	 interrogants	 a	 nivell	 educatiu.	
L’educació	 requereix	de	programes	que	no	 tan	 sols	proporcionin	 coneixements,	 sinó	
també	valors,	creences	i	actituds	que	s’oposin	a	l’abús	de	substàncies	tòxiques.	
	
Educació	entesa	com	una	eina	per	posar	en	marxa	els	mitjans	adequats	per	assegurar	
la	 formació	 o	 el	 desenvolupament	 dels	 individus	 i	 grups	 socials	 amb	 la	 fi	 de	
promocionar	la	salut	col·lectiva	basant-se	en	la	prevenció.	
	
La	tasca	de	l’educador	doncs,	entesa	com	promocionar	el	ple	desenvolupament	de	les	
persones,	 no	 és	 gens	 fàcil,	 donat	 que	 va	 més	 enllà	 de	 la	 simple	 transmissió	 de	
coneixements.	 Aquesta	 tasca,	 per	 tant,	 no	 s’acaba	 en	 oferir	 la	 informació	 sobre	 els	
perills	 de	 les	 substàncies,	 fet	 que	 sovint	 provoca	 un	 efecte	 contrari,	 incitant	 així	 al	
consum	 de	 substàncies	 prohibides.	 Lo	 primer	 és	 saber	 a	 on	 ens	 volem	 dirigir,	 i	
seguidament	saber	quins	mitjans	tenim	a	l’abast.		
	
L’educació	 és	 partidària	 d’orientar	 i	 recolzar	 en	 l’ús	 responsable	 de	 les	 drogues,	
acceptant	 la	possibilitat	d’un	consum	segur,	donat	que	parteix	de	 les	necessitats	que	
tinguin	els	propis	 consumidors,	 sempre	associades	a	 factors	personals	 i	 socials.	 Tot	 i	
això,	 no	 renuncia	 a	 l’objectiu	 de	 “no	 consum”	 en	 certes	 situacions	 i	 estats	 psíquics,	
especialment	quan	l’ús	pot	resultar	addictiu	i	perillós.	
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Per	tant,	podríem	dir	que	una	de	les	funcions	de	l’educació	es	capacitar	 les	persones	
per	 aconseguir	 la	 responsabilitat	 que	 necessiten	 davant	 de	 les	 substàncies	 que	 els	
causen	dependència.	
	
	
Amb	aquesta	realitat,	sorgeixen	moltes	preguntes,	com	ara:	
	
➢ Fins	on	pot	arribar	l’educació	en	quant	a	l’	intervenció	contra	les	drogues?	

➢ De	totes	les	estratègies	existents,	quina	és	la	més	efectiva	en	la	prevenció	i	en	

el	tractament	de	l’abús	de	substàncies	tòxiques?	

➢ És	considerada	l’addicció	una	malaltia?	

➢ Quins	 mètodes	 utilitzen	 els	 educadors	 socials	 per	 tractar	 amb	 persones	

addictes?	

➢ L’educador	té	limitacions	a	nivell	legal?	

➢ Es	treballa	per	un	consum	responsable?	

➢ Hi	ha	un	veritable	perfil	d’un	“drogoaddicte”?	

	
Tal	 i	 com	passa	 amb	els	 interrogants,	 com	a	 futurs	 educadors	 socials,	 ens	 sorgeixen	
també	 possibles	 reptes	 en	 relació	 amb	 les	 addiccions,	 tant	 de	 prevenció	 com	 de	
tractament:	
	
➢ Un	repte	podria	ser	introduir	més	educadors	socials	en	serveis	o	institucions	en	

els	 que	 hi	 hagi	 una	 abundància	 d’addiccions,	 com	 pot	 ser	 un	 centre	 de	
desintoxicació,	 una	 presó,	 un	 centre	 sociosanitari,	 etc.,	 o	 si	 més	 no,	 crear	
centres	educatius,	on	es	tracti	amb	gent	addicta	a	alguna	substància	tòxica.	Ja	
que	la	tasca	d’aquests	és	diferent	a	la	d’altres	professionals.	Un	educador	no	es	
limita	 a	 arrabassar-li	 la	 substància	 a	 la	 persona,	 sinó	 que	 aquest	 farà	 un	
seguiment,	 tenint	 en	 compte	 els	 valors	 de	 la	 persona	 tractada,	 el	 seu	 “jo”	
interior,	les	seves	fortaleses,	etc.	És	a	dir,	l’educació	ha	de	fer	pensar,	no	obeir.	
i	per	tant,	l’educador	ha	d’aconseguir	que	sigui	la	persona	tractada	la	qui	digui	
‘prou’.	
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El	fet	de	que	no	hi	hagi	centres	educatius	dedicats	a	això,	ha	propiciat	que	els	
discursos	educatius	sobre	les	drogues	i	el	seu	ús,	s’hagin	fet	des	de	institucions	
no	educatives,	amb	professionals	aliens	a	la	pedagogia	i	a	l’educació	social.	
	

➢ Un	altre	 repte	pot	ser	el	de	retocar	 i	participar	en	programes	per	millorar	 les	
polítiques	 de	 prevenció,	 ja	 que	 aquestes	 no	 acaben	 de	 ser	 del	 tot	 efectives,	
donat	que	cada	cop	són	més	els	joves	que	consumeixen	drogues.	Per	exemple,	
els	 educadors	 socials	 podrien	 assistir	 a	 escoles	 de	 primària	 a	 parlar	 sobre	
l’alcohol	i	el	tabac,	dues	drogues	legals,	i	a	més	les	més	conegudes	i	utilitzades	
per	 tota	 la	 població.	 Fer-los	 conèixer	 tots	 els	 aspectes	 negatius	 que	
caracteritzen	aquestes	substàncies	i	fer-los	entendre	que	hem	de	mantenir	un	
camí	paral·lel	al	consum	d’aquestes,	el	mateix	que	dir	mantenir	una	vida	més	
saludable.	Que	coneguin	aquestes	substàncies	abans	d’arribar	a	l’adolescència	
(entesa	com	 l’etapa	on	es	comencen	a	consumir	drogues),	els	 facilita	a	 l’hora	
de	mantenir	un	esperit	crític	mes	vàlid,	donat	que	ja	tenen	informació	suficient	
com	per	ser	conscients	dels	perills	d’aquestes	substàncies.	
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ACTUACIONS	 D’ÈXIT:	 APORTANT	 LLUM	
FRONT	A	UN	FUTUR	INCERT	
“Hem	de	tenir	en	compte	que	l’educador	social	no	té	com	a	subjecte	del	seu	treball	als	
“malalts”	ni	com	a	objecte	a	la	salut	o	a	la	malaltia.”	(Educathor,	2009).	Un	dels	greus	
problemes	del	nostre	temps	és	que	molts	cops	s’obliga	al	addicte	a	participar	en	dites	
teràpies,	en	les	quals	les	comunitats	oficials		porten	a	terme	activitats	“educatives”	que	
tan	 sols	 són	 un	 passatemps,	 sense	 profunditzar	 en	 la	 persona.	 Es	 dóna	 doncs,	 un	
contracte	terapèutic,	però	no	educatiu.	
	

Alternatives:	
● Crear	 institucions	 específicament	 educatives	 amb	 pràctiques	 democràtiques	

incentivant	la	participació	i	la	col·laboració	de	les	persones.	
● Que	 siguin	 institucions	 compatibles	 amb	 altres	 branques	 com	 la	 pedagogia	

social,	l’antropologia,	etnobotànica,	etc…	
● Compatibilitzar	el	model	psicobiològic	amb	el	model	socioeducatiu.	
● 	

Les	adicions	suposen	un	fenomen	mundial,	per	tant,	el	seu	tractament	necessita	unes	
mesures	 amb	 un	 enfocament	 equilibrat	 i	 una	 responsabilitat	 compartida,	 tal	 com	 a	
establert	la	Comunitat	Internacional.		
	

Què	s’ha	de	fer?	
● Fomentar	la	cooperació	internacional	amb	objectius	i	mecanismes	afins	
● Pla	 Estratègic	 de	 la	 UE	 que	 considera	 el	 conjunt	 d’aspectes	 interrelacionats	

(subministres,	 producció,	 trasllat	 i	 contraban,	 addicció,	 reducció	 de	 la	
demanda).	 L’objectiu	és	 reduir	 l’oferta	com	tal	 la	demanda	 i	 treballar	des	del	
respecte	 de	 la	 vida	 humana	 i	 cobrint	 les	 necessitats	 d’ajuda	 d’aquestes	
persones.	

● Resposta	 de	 manera	 conjunta	 i	 coordinada	 a	 la	 necessària	 implicació	 de	
diferents	subjectes	(governs,	universitats,	famílies,	metges…).		
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Actualment	 s’estan	 portant	 a	 terme	 experiències	 de	 cobertura	 a	 les	 comunitats	
educatives	per	crear	xarxes	de	col·laboració,	perquè	es	doni	la	co-rresponsabilitat	real	
entre	les	diferents	figures	socialitzadores	dels	adolescents	(sistema	educatiu,	famílies,	
ajuntaments…),	 un	 exemple	 en	 seria	 l’	 EAP	 (Equips	 d’Assessorament	 i	 orientació	
Psicopedagògica),	servei	de	suport	i	assessorament	psicopedagògic	i	social	als	centres	
educatius	i	a	la	comunitat	educativa.	Desenvolupen	les	seves	actuacions	en	els	centres	
educatius	i	en	el	seu	entorn	amb	estreta	col·laboració	amb	altres	serveis	i	professionals	
del	sector.		
	
“A	partir	 de	diferents	 estudis	 i	 l’elaboració	 sobre	el	 Pla	Nacional	 sobre	Drogues	 s’ha	
proposat	la	creació	d’una	xarxa	educativa	local	de	la	població	escollida:	Sant	Carles	de	
la	Ràpita.	“	(Actuació	d’exit	cas	Sant	Carles	de	la	Ràpita).	
	

I	quines	són	les	propostes	d’aquesta	xarxa?	
	

● Millorar	la	comunicació	entre	els	agents	socialitzadors.	
● La	creació	d’una	comunitat	virtual.	
● Creació	d’un	butlletí	local.	
● Creació	d’un	programa	de	ràdio.	
● Dinamització	sociocultural	incentivant	la	participació	dels	joves.	

	
A	Catalunya	també	s’han	portar	a	terme	diferents	programes	de	prevenció	i	educació	
formal	 en	 diferents	 centres	 de	 primària	 i	 secundària,	 centres	 de	 formació	
professional/ocupacional,	 programes	 de	 qualificació	 professional	 i	 inicial,	 centres	
d’educació	per	a	adults	i	universitaris.	
	
Un	exemple	en	seria:	

● L’Aventura	de	la	vida	(De	7	a	12	anys).	
	
“Programa	de	promoció	de	la	salut	i	de	prevenció	de	les	drogodependències,	basat	en	
l’enfortiment	de	la	personalitat	i	la	col·laboració	educativa	com	a	estratègia	que	entén	
la	salut	com	a	forma	de	vida.	Tracta	de	potenciar	actituds	fermes	davant	el	consum	de	
drogues	 en	 els	 infants,	 oferir	 materials	 i	 formació	 als	 mestres	 i	 a	 pares	 i	 a	 mares,	
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incorporant	els	continguts	als	projectes	i	dissenys	curriculars.	Hi	ha	un	concurs	escolar	i	
es	fan	activitats	d’animació.”	(Consorci	d’Educació	de	Barcelona).	

IMPLICACIONS	 PER	 A	 LA	 PRÀCTICA	 DE	
L’EDUCADOR/A	SOCIAL	
Arribats	a	aquest	punt	del	treball,	i	tenint	en	compte	el	nostre	perfil	personal,	creiem	
convenient	 introduir	 la	 figura	 de	 l'educador	 social	 dins	 d'aquest	 àmbit	 de	 les	
drogoaddiccions	amb	més	profunditat.	
	
Els	educadors/es	socials	constitueixen	el	grup	més	nombrós	de	professionals	dedicats	
a	 l'atenció	directa,	 és	 a	 dir,	 que	 comparteixen	 amb	els	 seus	usuaris	 una	 significativa	
quantitat	de	temps,	el	que	resulta	en	una	elevada	implicació	personal,	i	dóna	lloc,	a	un	
"acompanyament	educatiu".	Aquest	acompanyament	es	pot	dur	a	terme	en	diferents	
llocs	 d'implicació,	 el	 que	 facilita	 una	 intervenció	 personalitzada	 en	 la	 qual	 es	 poden	
adequar	 les	 respostes	 a	 les	 característiques	 determinades	 de	 l'usuari.	 Tots	 aquests	
trets	 i	 capacitats	 pròpies	 dels	 educadors/es	 socials	 fan	 possible	 la	 pràctica	 d'una	
"pedagogia	de	 la	 vida	quotidiana",	en	 la	qual	 la	quotidianitat	és	 l'espai	d'intervenció	
habitual,	i	en	la	qual	s'utilitza	l'espontaneïtat	com	a	eina	fonamental.	L'objectiu	final	de	
qualsevol	acompanyament	educatiu	és	provocar	canvis	en	l'usuari.	(Educathor,	2009)	
	
En	 primer	 lloc,	 anem	 a	 parlar	 de	 la	 funció	 de	 els	 educadors/es	 en	 les	 Comunitats	
Terapèutiques	 de	 drogodependències,	 en	 aquest	 tipus	 d'Assistència	 Sanitària	 és	
necessària	 la	 intervenció	 d'equips	 interdisciplinaris	 compostos	 per	 diferents	
professionals,	 sense	 jerarquia	 de	 coneixements	 (inclòs	 personal	 auxiliar),	 dins	 dels	
quals,	destaquen	els	educadors/es	socials.	Les	funcions	principals	d'aquests	són:	

● Elaboració	d'estudis	i	informes	de	caràcter	tècnic.	
● Disseny,	 implementació,	 avaluació	 de	 programes	 i	 projectes	 d'intervenció	

preventiva.	
● Planificació	i	seguiment	de	tasques	quotidianes.	
● Assessorament	 especialitzat	 en	 la	 intervenció	 socioeducativa	 amb	 persones	

addictives.	
● Tutorització	de	casos	i	coordinació	amb	altres	professionals.	
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● Tramitació	 de	 la	 informació,	 coneixement	 i	 aplicació	 dels	 protocols	
d'intervenció.	

● Gestió,	 coordinació	 i	 organització	 dels	 recursos	 educatius	 aplicables	 al	
col·lectiu.	

● Potenciar	l'adquisició	d'hàbits	saludables	a	través	de	tallers	educatius,	inserció	
social	i	laboral.	

A	més	 del	 treball	 desenvolupat	 a	 les	 Comunitats	 Terapèutiques,	 els	 educadors	 i	 les	
educadores	 socials	 també	 tenen	 la	 tasca	de	 tirar	endavant	els	projectes	explicats	en	
l'apartat	 anterior	 d'actuacions	 d'èxit.	 Per	 això	 han	 de	 ser	multidisciplinaris,	 realitzar	
tasques	 de	 tot	 tipus	 i	 de	 camps	 molt	 diferents.	 Des	 de	 fer	 propostes,	 preparar	
pressupostos,	 exposar	 projectes,	 promoure	 iniciatives,	 fer	 propaganda	 dels	 nous	
serveis....	 I	 un	 cop	 assolits	 amb	 èxit	 els	 projectes,	 treballar	 perquè	 hi	 hagi	 una	
continuïtat.	
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CONCLUSIONS	
Després	d’haver	treballat	 la	situació	actual	envers	a	 les	drogues	i	 les	possibilitats	que	
existeixen	de	tractar-les	hem	vist	que	els	resultats	no	són	esperançadors.	És	necessari	
una	educació	des	de	ben	petits/es	sobre	quines	drogues	ens	podem	trobar,	tenir	tota	
la	 informació	 al	 nostre	 abast	 per	 poder	 ser	 crítics.	 Però	 sobretot,	 és	 necessari	 una	
introspecció	 personal,	 un	 creixement	 com	 a	 persona	 en	 bases	 igualitàries	 ja	 que	
normalment	 es	 cau	 en	 les	 drogues	 buscant	 un	 sortida,	 evadir-se	 dels	 problemes	 fet	
que	tan	sols	fa	agreujar-lo.	
	
És	 cert	 que	 la	 informació	 per	 si	 sola,	 no	 es	 la	 solució,	 però	 constitueix	 una	 condició	
imprescindible	 per	 aprendre	 a	 evitar	 les	 drogues	 o	 reduir	 els	 seus	 danys	 quan	 els	
consums	 es	 produeixen.	 Per	 això	 instruments	 com	 la	 Guía	 (més	 informació,	 menys	
riscos)	establerta	pel	Govern	pot	ajudar	a	 la	població	a	superar	els	missatges	tòpics	 i	
erronis	 que	 s’estableixen	 en	 relació	 amb	 les	 drogues	 i	 així	 contribuir	 a	 que	 els	
ciutadans	 tinguin	 una	 visió	 més	 fiable	 i	 complerta	 del	 fenomen.	 Només	 d’aquesta	
manera	 és	 podrà	 comprendre	 en	 tota	 la	 seva	 complexitat	 i	 tindran	 capacitat	 per	
reaccionar	davant	d’aquest	amb	intel·ligència	i	llibertat.	L’objectiu	és	la	prevenció	però	
perquè	 aquesta	 sigui	 eficaç	 haurem	 d’estimular	 els	 factors	 de	 protecció	 i	 reduir	 els	
factors	de	risc.	Aquesta	tasca	serà	possible	quan	la	relació	en	l’entorn	familiar	estigui	
basada	en	una	combinació	d’amor,	ja	que	qualssevol	persona	ha	de	sentir-se	estimada	
i	 sentir-se	 important,	 i	 també	 ha	 de	 basar-se	 en	 una	 relació	 en	 que	 hi	 hagi	 una	
disciplina.	Els	límits	constitueixen	un	marc	de	referència	per	l’adolescent	que	aprèn	així	
a	 interioritzar	els	valors	 i	 les	normes	per	 les	que	es	regeix	 la	vida	social	en	 la	que	de	
mica	en	mica	va	endinsant-se.		

La	 funció	dels	educadors	socials	en	quant	al	 tema	de	 les	addiccions	és	 fonamental	 ja	
que	la	seva	elevada	implicació	personal	permet	realitzar	grans	canvis	en	les	persones,	
progressant	 en	 els	 diversos	 processos	 de	 desintoxicació.	 La	 figura	 d’aquests	
professionals	 hauria	 de	 ser	 més	 reconeguda	 perquè	 porten	 a	 terme	 una	 tasca	
imprescindible	 treballant	 en	 diferents	 àmbits	 per	 portar	 endavant	 nombrosos	
projectes.	

En	quant	 a	nivell	 legislatiu,	 creiem	que	hi	 ha	una	doble	moral	molt	marcada,	 ja	 que	
moltes	 substàncies	 perilloses	 són	 legals,	 ja	 sigui	 l’alcohol	 o	 certes	 substàncies	 d’ús	
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sanitari,	i	per	contra,	moltes	substàncies	que	podrien	tenir	un	ús	terapèutic	o	fins	i	tot	
mèdic,	consumides	en	certs	casos,	són	il·legals,	com	per	exemple	el	cànnabis.	

A	més,	amb	 la	 legalització	de	certes	drogues,	afavoriria	 la	higiene	dels	consumidors	 i	
també	sabrien	aquests	què	estan	prenent	exactament.	Creiem	que	prendre	drogues	és	
un	 tema	 personal,	 amb	 el	 que	 cadascú	 hauria	 de	 ser	 autocrític	 abans	 de	 consumir	
drogues,	si	és	el	cas,	i	ser	un	mateix	el	que	es	posa	un	límit	a	aquest	consum.	Amb	la	
legalització	de	les	drogues,	qui	no	vol	consumir-les	es	mantindria	en	la	seva	línea,	i	els	
consumidors	seguirien	consumint	d’una	manera	més	segura.	

Per	tant,	creiem	que	s’haurien	de	fer	certs	canvis	al	marc	legal,	ja	que	sovint	l’educació	
es	troba	mancada	per	les	lleis,	que	suposen	obstacles	dins	el	marc	educatiu.	

Amb	 la	 legalització	 de	 les	 drogues,	 el	 mercat	 negre	 d’aquestes	 es	 reduiria	
dràsticament,	 tot	 i	 que	 no	 podem	 dir	 que	 desapareixeria.	 Els	 consumidors	 però,	
almenys	tindrien	una	opció	legal	davant	el	consum.	
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REFLEXIONS	PERSONALS	
Alícia:	 	Aquest	treball	reflexa	d’alguna	forma	un	malestar,	almenys	des	del	meu	punt	
de	vista,	 ja	que	a	nivell	educatiu	 la	gran	majoria	de	programes	i	accions	tenen	com	a	
destinataris	els	joves	però	es	realitzen	des	d’una	línia	completament	despòtica	ja	que	
volen	ser	una	font	de	protecció	i	conscienciació	per	als	joves	però	paradoxalment	no	es	
té	en	compte	la	visió,	les	necessitats	i	inquietuds	d’aquests.	Crec	que	en	general	no	ens	
sentim	identificats	en	la	forma	de	gestió	de	la	problemàtica	i	això	redueix	l’efectivitat	
dels	diferents	programes	preventius	que	es	duen	a	terme.	

Per	altra	banda,	a	nivell	legislatiu,	reitero	en	la	idea	ja	mencionada	en	les	conclusions,	
de	 que	 darrere	 les	 polítiques	 	 referents	 a	 les	 drogues	 existeixen	 tota	 una	 sèrie	
d’interessos	econòmics	que	evidentment	distorsionen	 l’objectiu	d’aquestes.	El	 fet	de	
normalitzar	 certes	 drogues	 donant-los	 una	 acceptació	 social	 i	 per	 altra	 banda	
criminalitzar-ne	 altres,	 només	 fa	 que	 envoltar	 certes	 substàncies	 de	 mites	 	 i	 falses	
creences	que	distorsionen	i	generen	desinformació,	i	aquest	fenomen	ve	potenciat	pel	
fet	que	aquestes	siguin	il·legals.	En	resum,	cal	abandonar	les	accions	legals	i	educatives	
paternalistes	dotant	al	ciutadà	d’informació,	eines	i	capacitat	de	decisió	sobre	les	seves	
accions	i	consums,	el	control	s’ha	d’exercir	des	d’un	mateix	i	cap	a	un	mateix,	mai	des	
de	l’estat	cap	a	les	persones.	

Andrea	 B:	 Penso	 que	 aquest	 treball	 m’ha	 fet	 pensar	 en	 que	 falten	 alternatives	 per	
tractar	 les	addiccions	que	no	siguin	sanitàries,	sinó	educatives,	alternatives	que	facin	
pensar	més	que	obeir.	L’educació	autèntica	valora	l’individu	tal	i	com	és,	ajudant-lo	a	
créixer	en	tots	els	àmbits.	Podríem	dir	que	aquesta	ja	fa	un	paper	preventiu	tot	i	que	
no	parli	directament	de	les	drogues.	Es	un	repte	per	a	nosaltres,	futurs	educadors,	 ja	
que	 quan	 els	 nens	 i	 joves	 s’involucren	 en	 el	 món	 de	 les	 drogues,	 és	 causa	 de	 que	
alguna	cosa	no	funciona	ja	sigui	en	la	família,	a	l’escola	o	en	la	societat	en	general,	fent	
que	 la	persona	perdi	el	desig	de	créixer	 i	comenci	a	destruir-se	a	si	mateix,	amb	la	 fi	
d’omplir	un	buit.	

En	quant	al	marc	 legal,	crec	que	falta	molt	per	fer	 ja	que	 les	polítiques	existents	que	
toquen	 les	 drogues	 no	 són	 100%	 efectives	 i	 no	 ajuden	 al	 no-consum,	 sinó	 que	
potencien	un	consum	brut	i	insegur.	
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Penso	que	 la	 tasca	dels	educadors	socials	és	 imprescindible,	 ja	que	aquests	efectuen	
unes	 tasques	 que	 considero	 més	 vàlides	 per	 tractar	 amb	 gent	 que	 pateix	 alguna	
addicció,	 ja	 que	 aquests	 no	 són	 tractats	 com	malalts,	 sinó	 com	 a	 productes	 bastant	
lògics	en	aquesta	societat	tant	endinsada	en	el	món	de	les	drogues.	Per	això	penso	que	
la	tasca	de	l’educador	és	molt	important,	ja	que	no	només	implica	una	desintoxicació,	
sinó	que	seguidament	trobem	una	rehabilitació	i	una	reintegració	social.	

Guillem	Mayoral	Martí:	Sobre	el	tema	del	treball,	les	drogues,	jo	crec	que	també	hi	ha	
un	 transfons	 social.	 S’entén	 la	 drogoaddicció	 com	 una	 malaltia,	 no	 es	 veu	 com	 un	
problema	ètic-social,	de	la	persona	i	de	l’entorn	que	ha	viscut	 i	 les	seves	vivències.	A	
l’actualitat	 per	 qualsevol	 cosa	 sempre	 s’agafa	 el	 camí	 de	 la	medicació.	 Tenim	molta	
dependència	 dels	 medicaments.	 En	 contes	 d’entendre	 i	 intentar	 comprendre	 el	
problema	 per	 poder	 saber	 la	 situació	 personal	 i	 a	 partir	 d’aquí	 poder	 treballar	 per	
solucionar	el	problema.	

Les	 lleis	 sempre	 parteixen	 de	 la	 prohibició	 i	 no	 de	 la	 comprensió.	 La	 prohibició	 no	
garanteix	 la	seguretat.	Sempre	amb	 l’argument	de	 la	seguretat	es	creu	que	realment	
arribem	 a	 un	 estat	 segur.	 Però	 realment	 la	 prohibició,	 en	 algunes	 situacions	 crea	
curiositat	cap	a	l’objecció	prohibida.						

Andrea	Jean:	Crec	que	és	molt	 important	promoure	una	educació	en	valors	amb	una	
actitud	de	respecte	i	responsabilitat	en	quant	a	la	nostra	salut	i	la	de	les	persones	que	
ens	envolten.	En	els	programes	preventius	que	es	fan	a	les	escoles	del	nostre	país	es	fa	
molt	important	la	tasca	que	presenten	els	educadors	per	tal	de	conscienciar	als	infants	
i	 joves	 en	 què	 la	 nostra	 salut	 no	 depèn	 de	 l’atzar	 si	 no	 que,	 en	 gran	 mesura	 esta	
condicionada	per	les	decisions	que	cada	persona	adopta	a	la	seva	vida.	Els	factors	de	
protecció	per	detectar	les	causes	del	consum	de	drogues	són	molt	importants	perquè	
treballant	 diferents	 aspectes	 podrem	 reduir	 aquest	 consum	 com:	 canalitzant	
positivament	 la	curiositat	que	ens	ofereix	provar	coses	noves,	estimular	 l’autoestima	
d’una	 persona	 perquè	 tingui	 una	 imatge	 positiva	 de	 si	 mateixa	 i	 així	 ser	 menys	
vulnerable	a	 les	 influències	externes,	un	factor	clau	també	és	desenvolupar	habilitats	
socials	 que	 ens	 permetin	 tractar	 amb	 autonomia	 la	 nostra	 relació	 amb	 els	 altres	 i	
promoure	una	vivència	enriquidora	del	nostre	temps	de	lleure	ja	que	ocupant	el	nostre	
temps	lliure	fent	activitats	extraescolars	reduirà	el	temps	per	les	drogues.		
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Celia	Prior:	La	problemàtica	de	les	drogues	està	actualment	molt	present	i	estesa	per	
tot	el	món.	La	veritat	és	que,	és	una	actuació	irresponsable	per	part	dels	consumidors	i	
totalment	 nociva	 per	 la	 seva	 salut.	 Però,	moltes	 persones	 cauen	 en	 les	 drogues	 per	
múltiples	 raons	 com	 poden	 ser	 infermetats,	 depressions,	 inseguretats...	 i	 això	 ens	
porta	 a	 pensar	 que	 les	 persones	 estan	 poc	 conscienciades	 del	 que	 veritablement	
suposa	 el	 seu	 consum.	 Per	 una	 altre	 part,	 cal	 destacar	 que	 un	 ampli	 sector	 dels	
consumidors	són	joves,	i	això	és	pot	donar	per	una	curiositat	davant	d’aquestes,	i	pot	
ser	també	inconsciència	per	la	seva	edat.	 	De	totes	maneres	el	motiu	principal	de	les	
addiccions	és	 la	falta	d’informació,	 la	gent	no	està	suficientment	documentada	sobre	
les	 conseqüències	 que	 aquestes	 substàncies	 poden	 generar	 en	 el	 nostre	 organisme.	
Per	eradicar	aquesta	falta	d’informació	hem	de	treballar	des	de	l’educació,	ampliar	els	
programes	de	prevenció	i	 incidir	amb	més	profunditat	en	un	tema	tan	proper	i	comú	
com	son	les	drogues.	Per	tant,	els	educadors	socials	tenim	per	davant	una	 important	
tasca	de	conscienciació	a	la	població.	

	

Sara	Martín:	Aquest	treball	m’ha	obert	la	ment	en	el	sentit	de	percebre	l’addicció	com	
un	 fet	molt	 complexe	 i	 no	 tan	 individual	 en	una	persona.	 És	 un	problema	que	a	dia	
d’avui	es	presenta	en	tots	els	àmbits	de	la	societat	 i	és	per	a	mi	 la	màxima	expressió	
d’un	 buit	 existencial	 imperant	 en	 les	 persones.	 Com	 a	 futura	 educadora	 abordar	
aquest	 tema	 se’m	 presenta	 com	 un	 repte,	 intentar	 comprendre	més	 l’atmosfera	 de	
l’addicció,	les	raons	per	les	quals	s’hi	entra	i	com	n’és	la	inserció	després	de	superar-la.	
Per	 a	 mi	 les	 persones	 addictes	 són	 persones	 mortes	 emocionalment,	 persones	 que	
necessiten	d’algú	que	cregui	amb	ells,	persones	que	creuen	que	l’únic	que	saben	fer	és	
consumir	 perquè	 la	 societat	 els	 ha	 fet	 pensar	 que	 no	 tenen	 un	 altre	 lloc	 més	 que	
aquest.	
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