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1. Parlem de drogues, el congrés:  
 

 
La FAD, l’Obra Social ”la Caixa” i el Ministeri de Sanitat i 
Política Social presenten el Congrés Parlem de drogues 

 
• El congrés, organitzat per l’Obra Social ”la Caixa”, la Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción (FAD) i el Ministeri de Sanitat i Política Social, se 
celebra els dies 3, 4 i 5 de juny a CosmoCaixa Barcelona. 
 

• Inaugura el congrés S. M. la Reina acompanyada d’Isidre Fainé, president de 
”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, i de José Ángel Sánchez Asiaín, 
president de la FAD. 

 
• Ponents nacionals i internacionals de prestigi reconegut, més de 600 

congressistes i joves de tot Espanya debatran i dialogaran sobre el consum 
de drogues i plantejaran propostes de prevenció noves. L’eix temàtic del 
congrés és el tractament multidisciplinari de la prevenció del consum de 
drogues entre els joves, des de diferents perspectives.  

 
• L’objectiu és ser un marc en el qual professionals, famílies i joves puguin 

reflexionar i revisar de manera crítica la prevenció dels problemes derivats 
dels consums de drogues. També es pretén analitzar el context social de 
famílies i joves i comprometre la societat i les institucions perquè prenguin 
decisions eficaces sobre aquest tema.  

 
• Segons l’Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyament 

Secundari (ESTUDES) 2006-2007, aproximadament tres de cada quatre 
adolescents de 14 a 18 anys han provat l’alcohol i el 58% consumeix begudes 
alcohòliques habitualment; entre els adolescents, la proporció de 
consumidors actuals de tabac és d’un 27,8%, i la de cànnabis és d’un 20,1% 
(els darrers 30 dies). 
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Del 3 al 5 de juny de 2009, CosmoCaixa acull experts internacionals i joves de tot 
Espanya per analitzar en profunditat i debatre les últimes aportacions en la 
prevenció del consum de drogues. 
 
En el Congrés Parlem de drogues s’analitzaran les diferents fórmules de prevenció des del 
punt de vista de les bones pràctiques, inclòs l’àmbit internacional, a partir de la revisió 
crítica del context social en què es mouen les famílies, els joves i els professionals, que 
condiciona les estratègies i l’eficàcia potencial que tenen. Rebran una atenció molt 
especial tots els fenòmens socials i culturals actuals (com les noves tecnologies, la 
multiculturalitat, la cultura del lleure...) que són clau per al disseny i el desenvolupament de 
les intervencions preventives en el futur. 
 
Els objectius del Congrés Parlem de drogues s’agrupen en cinc grans blocs: 
 
• Obrir un espai de diàleg i reflexió que ajudi els professionals que treballen en aquest 

àmbit a revisar de forma crítica les estratègies de prevenció dels consums de drogues.  
• Aprofundir en l’anàlisi del context social de famílies i joves, per ajustar aquestes 

estratègies de prevenció. 
• Sensibilitzar i fer més realistes, més compromeses, les actituds de la societat civil 

envers els problemes derivats dels consums de drogues. 
• Contribuir a fer que les decisions i les actuacions futures de les institucions i les 

administracions implicades en la matèria siguin més eficaces.  
• Dotar d’eines noves i eficaces els professionals que treballen en la prevenció. 
• Establir un procés participatiu entre joves perquè tinguin l’oportunitat de plantejar i 

traslladar propostes amb relació a la prevenció del consum de drogues als 
professionals i les institucions que s’hi dediquen. 

 
Per assolir aquests objectius, el Congrés disposa de la participació de ponents de prestigi 
reconegut, com la directora del National Institute of Drug Abuse (NIDA), Nora Volkow; el 
filòsof José Antonio Marina; el catedràtic de Sociologia Javier Elzo; el catedràtic de 
Farmacologia Rafael Maldonado; el catedràtic de Psiquiatria Miquel Casas; el catedràtic de 
Sociologia Lluís Flaquer; el professor de Bioètica Diego Gracia, o el psicòleg i expert en 
adolescència Jaume Funes, entre altres. 
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Els joves hi participen activament i hi fan propostes 

A més, el Congrés Parlem de drogues obre la possibilitat que els joves també hi tinguin 
una participació molt activa i destacada. Amb aquesta finalitat, s’ha organitzat el workshop 
Els joves per la prevenció, que consisteix en un procés participatiu en el qual 40 joves de 
tot Espanya, amb edats compreses entre els 19 i els 25 anys, participen en el Congrés en 
paral·lel a la resta dels assistents. L’objectiu és donar-los l’oportunitat de plantejar opinions 
i fer propostes amb relació a la prevenció del consum de drogues i a les estratègies 
preventives adreçades a joves.  

Els joves reflexionaran i debatran sobre les inquietuds que tenen amb relació al consum de 
drogues, i elaboraran un diagnòstic de la situació actual i unes propostes que es 
traslladaran als assistents al congrés en el plenari del divendres 5 de juny, a les 11.15 
h. La lectura de les conclusions la moderarà la Sra. Elisa Durán, directora general adjunta 
de la Fundació ”la Caixa”. 
 
Debat entre 300 adolescents i la Dra. Volkow 

La ciència ens ha ensenyat molt sobre l’abús de les drogues i la seva addicció. Però, i 
sobre com es pot posar fre a l’extensió dels consums?, per què consumeixen drogues les 
persones?, com influeixen aquestes substàncies en el cervell per crear i consolidar la 
drogoaddicció?, quines conseqüències biològiques tenen, i com es poden tractar els 
problemes d’addiccions? 

Més de 300 estudiants d’11 instituts de Catalunya han estat treballant a classe de ciències 
aspectes relacionats amb la neurobiologia de l’addicció i el dimecres 3 de juny a les 16 h 
traslladaran els dubtes i les inquietuds que tenen a la Dra. Volkow. Es pretén fer una prova 
pilot sobre una perspectiva nova de la prevenció del consum de drogues, basada en el 
coneixement profund dels efectes sobre el cervell i la salut del consum de drogues, 
estudiat des de les assignatures científiques d’ESO, batxillerat i formació professional. 
 
Formació específica i participativa per als congressistes 

D’altra banda, és important destacar el caràcter pràctic que es vol donar a una part del 
Congrés ja que, a la tarda, s’organitzaran tallers de formació als quals els congressistes 
poden acudir per adquirir capacitació en cinc aspectes concrets: 
 

• Prevenció amb famílies en risc d’exclusió social 
• Intervenció amb adolescents en risc 
• Formació de mediadors a través de la participació social 
• Diàleg amb joves adolescents 
• Intervenció comunitària quan la comunitat està en crisi 
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Participació multidisciplinària  
 
En el Congrés participen més de 600 congressistes, majoritàriament professionals de 
l’educació, la prevenció i les intervencions assistencials sobre problemes de 
drogues: tècnics municipals i de les diferents administracions públiques, de les entitats 
socials i dels centres educatius; estudiants universitaris; professionals d’infermeria; 
treballadors socials; psicòlegs; pedagogs; educadors socials… També hi participa un 
important grup de mediadors i responsables de les institucions que treballen amb famílies 
o joves, així com estudiants universitaris de titulacions afins a la prevenció (psicologia, 
psiquiatria, treball social, educació social…). 
 
 
2. Els problemes de les drogues avui: 
 
 

Uns quants apunts…  

 

• El consum de drogues ha canviat radicalment els darrers vint anys. 

• L’alcohol és, amb força diferència, la substància psicoactiva més 
consumida. Més de 3 milions d’espanyols consumeixen alcohol diàriament. 

• El darrer mes, més d’un 44% dels adolescents s’ha emborratxat alguna 
vegada. 

• El 7% dels menors d’entre 12 i 13 anys consumeix alcohol en excés els 
caps de setmana, dada que s’eleva al 29% entre els 14 i els 15 anys, i al 
71% entre els 16 i els 18. 

• Pel que fa al consum de drogues il·legals entre joves i adolescents, el 
cànnabis és, sens dubte, la majoritària. Més d’un terç (36,2%) l’ha provat; 
un 20% n’és consumidor actual (els darrers 30 dies) i un 3,2% en fa un 
consum diari.  

 Font: ESTUDES 2006 (Ministeri de Sanitat i Política Social). 

 
 
 
Els consums de drogues i els problemes que se’n poden derivar han canviat 
profundament els darrers vint anys i han adquirit uns perfils que no recorden gens els del 
passat, quan la substància dominant era l’heroïna, amb les seqüeles que suposava de 
marginalitat, inseguretat ciutadana i deteriorament de les persones consumidores. 
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La situació actual, en comparació amb dècades anteriors, es caracteritzaria a grans trets 
per:  
 

- Augment del consum de drogues i extensió transversal. És a dir, els percentatges 
de consum (excepte d’heroïna) han augmentat notablement i en tots els sectors 
d’edat, àmbit social, etc. Ja no es restringeix ni de bon tros als ambients marginals. 

- El perfil del consumidor s’ha difuminat progressivament, i se n’ha normalitzat el 
consum entre tots els sectors socials.  

- Els comportaments d’usos de drogues semblen lligats a fenòmens i situacions 
culturals concretes. Per exemple, a moments i espais de lleure. 

 
Avui la preponderància de substàncies noves i, sobretot, l’aparició de patrons d’ús nous 
configuren una realitat molt diferent i molt més complexa, que cal analitzar i sobre la qual 
es fa convenient obrir un debat profund que, tot i que ha de partir en primera instància de 
plantejaments tècnics, no es pot exhaurir amb això. 
 
Aquest congrés pretén precisament promoure el debat i la reflexió sobre una realitat i unes 
qüestions que, se’n faci la valoració que se’n faci, tenen una rellevància indubtable en el 
terreny personal, familiar i social. 
 
Els problemes de drogues sorgeixen i es potencien en l’entramat social i, a més, només es 
poden acarar des dels recursos d’aquest entramat, a partir de la responsabilitat dels 
diferents agents socials i des de la iniciativa de la societat organitzada. 
 
2.1. El consum actualment, dades principals 
 
Actualment, el seguiment epidemiològic sobre la prevalença, incidència i evolució dels 
consums de diferents substàncies psicoactives és possible a Espanya (des de mitjan anys 
noranta) a través de dues enquestes efectuades per la Delegació del Govern per al Pla 
Nacional sobre Drogues. Es tracta de l’Enquesta Domiciliària sobre Consums de 
Drogues (EDADES), que estudia la població espanyola de 15 a 64 anys, i l’Enquesta 
Escolar sobre Drogues (ESTUDES), que se centra en els adolescents i els joves d’entre 
14 i 18 anys. 
 
A partir de les dades de les últimes onades disponibles de totes dues enquestes –que es 
fan cada dos anys– podem descriure la situació actual dels consums de substàncies 
psicoactives a Espanya. 
 
Per al conjunt de la població d’entre 15 i 64 anys, les dades d’EDADES corresponents a 
2007/2008 mostren que, entre les substàncies d’efecte psicoactiu evident, l’alcohol 
continua sent amb molta diferència la més consumida: un 10,2% en declara consum diari. 
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És a dir, més de 3 milions d’espanyols. I d’ells, més d’un milió en fa un consum de risc (> 
50 cc/dia en homes i més de 30 cc/dia en dones). 
 
El cànnabis és la substància il·legal més consumida entre les persones de 15 a 64 anys, i 
arriben al 7,1% els qui n’han consumit el darrer més i a l’1,5% els consumidors diaris. Un 
3% de la població general ha consumit cocaïna el darrer any (l’1,6%, el darrer mes); l’1,2% 
ha pres èxtasi els darrers 12 mesos i el 0,6% el darrer mes, i tant l’heroïna com altres 
opiacis o inhalables volàtils mostren consums experimentals (alguna vegada a la vida). 
 
Prenent com a referència les dades d’ESTUDES 2006 relatives als patrons de consum 
d’estudiants adolescents d’entre 14 i 18 anys, es pot comprovar que la proporció d’escolars 
que són consumidors de la majoria de les substàncies és, comparativament amb el grup 
d’adults, molt important. En aquest interval d’edat, un 14,8% són fumadors diaris (als 18 
anys el percentatge puja al 29,6%, només un 3,2% menor que la mitjana poblacional) i 
gairebé el 80% ha provat l’alcohol abans dels 18 anys (el 58% ho ha fet els darrers 30 dies 
i el 55,3% declara haver-se emborratxat alguna vegada). 
 
Els percentatges d’episodis d’intoxicació aguda (borratxeres) han augmentat els darrers 
anys. De fet –segons l’estudi Els adolescents davant l’alcohol. La mirada de pares i mares, 
de la Fundació ”la Caixa” (2007)– en tan sols 6 anys, el nombre d’adolescents que 
assegura que practica el “botellón” setmanalment s’ha duplicat a Espanya. A més, l’estudi 
afegeix que per al 65% dels adolescents espanyols de 14 a 18 anys el consum d’alcohol 
és normal. 
 
El nivell de risc es va incrementant segons les franges d’edat. L’informe recopila dades 
obtingudes d’estudis anteriors que reflecteixen que el 7% dels menors d’entre 12 i 13 anys 
que consumeix en excés els caps de setmana es converteix en un 29% entre els 14 i els 
15 anys, i en un 71% entre els 16 i els 18. 
 
En resum, al final de l’adolescència, la immensa majoria de nois i noies han incorporat 
l’alcohol als ritus de lleure. I això, en un context social que refusa l’alcoholisme formalment, 
però que accepta l’embriaguesa jovial. Els adolescents espanyols creixen amb la vivència 
de la utilització de l’alcohol com un ritus, com una celebració i com un hàbit normalitzat de 
convivència. 
 
Pel que fa al consum de drogues il·legals entre joves i adolescents, el cànnabis és sens 
dubte la majoritària. Més d’un terç (36,2%) l’ha provat; un 20% en va consumir els darrers 
30 dies i un 3,2% en fa un consum diari (ESTUDES 2006).  
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També el consum de cocaïna és superior en aquestes edats que en la mitjana poblacional. 
El 5,7% dels escolars de 14 a 18 anys (més de 200.000 joves) l’ha provada, i el 2,3% n’ha 
consumit el darrer mes.  
 
L’inici en el consum s’esdevé en edats molt tendres: quan ens referim al tabac i 
l’alcohol se situa entre els 13 i els 14 anys; pel que fa al cànnabis, es comença a consumir 
als 14,6 anys, i quant a la cocaïna, als 15,4 anys d’edat.  
 
2.2. Tendències i evolució dels consums 
 
Independentment de la situació actual, cal tenir com a referència les tendències i l’evolució 
dels diferents consums al llarg del temps, les darreres dècades i especialment des de la 
dècada de 1980. És en aquest moment quan a Espanya es produeix la gran “crisi de 
drogues”, equivalent de manera absoluta a una crisi derivada dels consums d’heroïna 
per via parenteral.  
 
Mai en la història espanyola, fins aleshores, no s’havia produït un moviment social derivat 
d’una consciència col·lectiva davant dels consums i els problemes per ús de substàncies 
psicoactives. 
 
Des de mitjan anys setanta i fins a començaments dels noranta, es produeix una extensió 
rellevant dels usos de l’heroïna injectada, molt centrada en la població juvenil de classes 
mitjanes i baixes, i molt concentrada en les perifèries de les grans urbs i en les zones més 
afectades per la crisi laboral i econòmica.  
 
Consums que es van considerar una epidèmia en el moment més àlgid i que es va calcular 
que van poder afectar un nombre aproximat d’entre 140.000 i 180.000 persones. Aquesta 
epidèmia es va agreujar simptomàticament per la combinació de diversos factors: 
 

- Per l’emergència de correlats importants de problemes de salut pública, agreujats 
per la infecció VIH/sida. 

- Per l’aparició d’una alarma social seriosa, derivada en gran mesura de 
l’agreujament de les situacions relacionades amb la inseguretat ciutadana. 

 
Superada aquesta situació, hem assistit a un decreixement notable en els problemes 
derivats dels consums d’heroïna. Paral·lelament a aquest procés, han emergit altres 
situacions diverses, derivades de l’increment progressiu del consum de la resta de les 
drogues, i sobretot de la presència social de tot un conjunt de substàncies de comerç 
il·legal, i també de la generalització de l’ús de substàncies legals, especialment de 
l’alcohol. 
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D’aquest procés hi ha dades fiables des de 1994, que és quan es posen en marxa les 
enquestes epidemiològiques del PNsD. El més rellevant en aquest temps (des de 1994 fins 
a l’actualitat) és l’estabilitat d’unes determinades dinàmiques: 
 

- Consums gairebé universals d’alcohol, en tots els grups d’edat, tot i que amb 
diferències en les pautes, formes i intensitats de la ingesta. 

- Prevalences importants de consums de tabac. 
- Emergència i canvi d’estatus social del consum de cànnabis. 
- Protagonisme canviant de diferents substàncies il·legals: cocaïna, èxtasi o 

amfetamines. 
 
Però potser la part més important de l’evolució recent dels consums de drogues és la 
que té a veure amb les variacions en els patrons d’ús, o per dir-ho d’una altra manera, amb 
els canvis en la forma de consumir i en la funcionalitat i el sentit atribuïts als consums.  
 
En aquest moment, l’anàlisi de les noves situacions de consum apunta a l’associació de 
les drogues amb el desenvolupament de certs processos d’integració, d’adaptació a 
determinades dinàmiques socials generals, que es tendeixen a concebre des de la 
normalitat. Els consums deixen de generar símptomes alarmants de desestructuració 
personal o social.  
 
Possiblement, el que més condiciona el canvi és l’associació dels consums als espais i els 
referents propis dels entorns de lleure i diversió, en els quals no tan sols es considera 
normal consumir-ne, sinó en els quals no es concebria la inexistència de consums. La 
immensa majoria dels consums es produeixen de manera exclusiva durant els caps de 
setmana, que és quan a més es concentren els patrons d’ús abusiu. 
 
Una altra característica fonamental de la forma de consumir és el policonsum. El més 
habitual quan algú consumeix és que faci servir més d’una substància, i que hi hagi una 
certa associació entre determinats tipus de drogues, lògicament en funció del caràcter que 
tinguin (buscant efectes complementaris o compensatoris). Així, seguint els resultats 
obtinguts per la recerca Joves, valors, drogues (FAD, 2006), es confirma que si bé del 
total de joves entrevistats (de 15 a 24 anys) només un 16% no havia consumit cap 
substància el darrer any i un 31% només n’havia consumit una, el 28% havia consumit dos 
tipus de drogues, el 16,5% tres i el 7,1% quatre substàncies diferents o més. 
 
Segons les dades d’ESTUDES 2006, un 95,7% dels adolescents que han consumit tabac 
els darrers 12 mesos també han consumit alcohol durant el mateix període, i un 67,6%, 
cànnabis. Igualment, entre els estudiants que han consumit èxtasi el darrer any un 75,5% 
també ha consumit cocaïna, un 58,2% amfetamines, i un 52,9% al·lucinògens. Pel que fa 
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als consumidors anuals de cocaïna, un 44,3% també ha consumit èxtasi un 44,0%, 
al·lucinògens. 
 
Associant els diferents consums a través de les combinacions més habituals, es troben 
tres models bàsics de policonsum, d’altra banda molt confirmats en diferents recerques: 
 

- Un model majoritari, basat en l’ús combinat d’alcohol i tabac que també incorpora un 
consum de cànnabis. 

- Un model de psicoestimulants, que combina l’ús de cocaïna, èxtasi, amfetamines i, 
en una mesura menor, cànnabis. 

- Un model residual, encapçalat per l’heroïna, que incorpora qualsevol altra mena de 
substància. 

 
El cànnabis és la substància predominant, amb presència en tots els models, la qual cosa 
en subratlla el paper rellevant; de fet, el cànnabis és la droga que pot estar marcant 
actualment les pautes d’evolució futures principals dels consums. 
 
És especialment important cridar l’atenció sobre la relació observada entre els consums 
i les pautes de relació interpersonal. En les substàncies més normalitzades, els 
consums més grans es correlacionen positivament amb males relacions amb els pares i 
bones relacions amb els amics; en canvi, en les substàncies menys integrades de manera 
social i cultural (les il·legals, llevat del cànnabis) s’aprecia una relació positiva entre els 
consums i les males relacions en general, també amb els amics.  
 
2.3. Canvis en la percepció social 
 
Les drogues han ocupat un lloc preponderant en l’escenari de les preocupacions 
col·lectives a Espanya durant molts anys. De fet, i així ho van anar reflectint els sondeigs 
d’opinió, va arribar a ser el segon problema més important del país segons els ciutadans, 
però actualment ha disminuït considerablement la preocupació social sobre les drogues. 
 
Els anys vuitanta, la població va viure el problema de l’heroïna, moltes vegades a través 
dels mitjans de comunicació, de manera que les dimensions del fenomen van transcendir 
absolutament el seu espai autèntic. Aquesta representació va organitzar una vivència 
col·lectiva que encara es pot detectar al nostre imaginari: la imatge del consumidor exempt 
de valors, autodestructiu i aliè a la realitat social; i la d’una substància, l’heroïna, que ha 
consolidat un estereotip terriblement potent per categoritzar tot allò que no s’està disposat 
a tolerar respecte de les drogues. 
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A més, aquesta representació i tot el conjunt de moviments socials que en van derivar van 
ser l’origen d’una gran part de les tàctiques de reacció desenvolupades: les respostes 
polítiques i institucionals i, també, les socials. 
 
L’heroïna va funcionar com a icona per distingir i dissociar la percepció sobre les drogues, 
però a partir de la dècada de 1990 la societat espanyola va començar a contrastar que els 
problemes reconeguts com “de la droga” s’estaven començant a superar, i que els  
consums de “la droga” per excel·lència havien retrocedit. Per tant, l’opinió pública va fer 
anar baixant els problemes de drogues en el rànquing de les preocupacions socials. 
 
Ara, la societat espanyola identifica els consumidors amb el conjunt dels joves, del futur; ja 
no es tracta de joves marginals o desadaptats. No obstant això, malgrat aquest canvi que 
s’ha produït en una visió dels consums de drogues cada vegada més normalitzada, 
desmitificada i desproveïda de l’aura fatalista del passat, ni tota la representació s’ha 
traslladat d’un extrem a l’altre ni tota la població comparteix exactament les mateixes claus 
d’anàlisi i valoració. 
 
Per exemple, la representació actual continua tenint la icona “heroïna” com l’element 
dissociador. La representació social sobre les drogues continua impregnada, en el fons i 
en les formes, d’un rebuig frontal que contrasta poderosament amb els components 
concrets, més flexibles i acomodaticis, que la població articula quan es posa en escenaris 
operatius de consum. D’aquesta manera, el gruix d’aquesta representació fa conviure 
actualment un rebuig genèric amb altes dosis de tolerància i despreocupació davant dels 
consums coneguts, molt especialment davant d’alguns d’aquests consums. 
 
2.4. Consideració dels riscos 
 
D’altra banda, segons es desprèn de la recerca La lectura juvenil dels riscos de les 
drogues: de l’estereotip a la complexitat (FAD, 2008), els joves espanyols de 15 a 24 
anys consideren de manera majoritària que el consum de drogues és arriscat i perillós i 
afirmen que en coneixen les possibles conseqüències, però que en consumeixen per 
sentir-se integrats i perquè consideren que és “normal a la seva edat”. El 41% dels joves 
consideren el risc com una cosa inherent a la seva edat, una cosa que han d’afrontar, i que 
el fer de superar-lo és positiu. 
 
El 23,6% es mostra bàsicament d’acord en què la convivència amb els riscos –de tota 
mena, no tan sols els derivats dels consums de drogues– és necessària a la seva edat, 
però es mostren partidaris de la reflexió i la cautela. Només el 29% dels joves espanyols 
es mostren en contra d’assumir riscos i es mostren prudents. 
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3. L’Obra Social ”la Caixa” i el Congrés Parlem de 
drogues 
 
El congrés s’emmarca dins del programa de l’Obra Social ”la Caixa” Parlem de drogues. 
Atenta a la realitat que envolta molts joves i les seves famílies amb relació al consum de 
drogues, des de l’Obra Social ”la Caixa” es va impulsar aquest programa adreçat a 
prevenir, informar i sensibilitzar sobre les drogues els diferents agents que són elements 
clau en aquest objectiu: els joves, les famílies, els educadors, els professionals dels 
centres de salut i la ciutadania en general.  
 
El programa Parlem de drogues té com a objectiu sensibilitzar i prevenir als joves davant 
de les drogues i es tracta de manera integral: oferint recursos d’informació, orientació i 
formació a les famílies, la comunitat educativa, els professionals de la salut i els joves. El 
congrés és una acció més adreçada a cercar vies noves per a la prevenció. 
 

4. La FAD, més de dues dècades treballant en prevenció 
dels consums de drogues 
 
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) és una institució privada, sense ànim 
de lucre, no confessional i independent de qualsevol filiació política, de caràcter 
beneficoassistencial, dotada d’estatus consultiu amb categoria II davant del Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides i qualificada per l’AECID com a ONGD 
especialitzada en educació. La FAD, la presidència d’honor de la qual ostenta Sa Majestat la 
Reina, té com a missió fonamental la prevenció dels consums de drogues i les seves 
conseqüències. 
 
La FAD es va crear l’any 1986 amb el suport d’empreses, institucions i professionals, i 
desenvolupa les seves activitats en col·laboració amb altres organitzacions de la societat 
civil que entenen que els problemes de drogues requereixen una resposta solidària, que s’ha 
d’articular principalment des de l’àmbit de la prevenció. 
 
Al llarg de la seva història, la FAD ha pretès integrar la contribució d’experts de diferent 
perfil, per mantenir una línia innovadora en les estratègies i els programes i poder constituir-
se com un referent orientador i estimulador d’altres propostes. 
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La FAD desenvolupa la seva tasca de prevenció en diferents línies: 
 

• Estratègies educatives adreçades als àmbits escolar i familiar 
• Estratègies d’informació sobre els diversos aspectes relacionats amb les drogues, el 

consum i les conseqüències 
• Campanyes de conscienciació, sensibilització i mobilització social 
• Anàlisi i estudi de la realitat social 
• Debat i reflexió a través de congressos, seminaris i jornades d’estudi 
• Formació de professionals i mediadors que han d’abordar en els camps respectius el 

problema de les drogues 
• Programes de cooperació al desenvolupament en catorze països 

 
 

5. Programa del congrés i ponents destacats: 
 

PROGRAMA 

Dimecres, 3 de juny 

Matí: 

� 8.30 h Recepció i acreditacions 
  

� 9.30 h TAULA RODONA 

“ESTAT DE LA QÜESTIÓ: UN CONTEXT SOCIAL NOU” 
“Famílies noves en una societat nova”  
Lluís Flaquer Vilardebó  
Catedràtic de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona 
 
“Permanència i evolució de valors a Espanya 1981-2008”  
Javier Elzo Imaz  
Catedràtic de Sociologia. Universidad de Deusto  
 
“Les claus d’una cultura adolescent”  
Jaume Funes Artiaga  
Psicòleg, educador i periodista 
 
“La percepció social de la crisi i el futur dels adolescents”  
Eusebio Megías Valenzuela  
Director tècnic. FAD  
  

� 11.30 h Pausa i cafè 
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� 12.00 h ACTE D’INAUGURACIÓ 

  

� 12.30 h CONFERÈNCIA INAGURAL 
“Riscos per a la salut del consum de drogues”  
Dra. Nora Volkow  
Directora del NIDA. EUA  
 
“Reflexions i debat al voltant de la conferència inaugural” 
Rafael Maldonado López  
Catedràtic de Farmacologia. Universitat Pompeu Fabra  
 

� Miquel Casas Brugué  
Catedràtic de Psiquiatria. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Cap de Servei de Psiquiatria. Hospital Vall d’Hebron. 
Barcelona 

Tarda: 

� 16.00 h – 18.00 h Debat entre la Dra. Nora Volkow i joves d’educació 
secundària  
  

� 16.00 h - 19.00 h Comunicacions orals  
Programes i experiències en prevenció de drogodependències duts a 
terme a Espanya  

� 16.00 h – 19.00 h Presentació d’audiovisuals  
Material audiovisual utilitzat en programes i experiències en prevenció 
de drogodependències duts a terme a Espanya  
  

� 19.00 h Final de la jornada  

 

Dijous, 4 de juny 

Matí: 

� 9.00 h - 11.00 h TAULA RODONA  

“LA INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES” 
“Escola i família: una complicitat necessària”  
Gonzalo Musitu  
Catedràtic de Psicologia Social de la Família. Universidad Pablo de 
Olavide Sevilla 
 
“La mediació i la transformació de conflictes en la prevenció 
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familiar”  
Pedro Caurín  
Educador social. Mediador  
 
“Donant suport a les famílies a través de les noves tecnologies”  
Debbie Kellogg  
The Partnership EUA  

11.30 h Pausa i cafè 

� 11.30 h - 13.00 h TAULA RODONA  

“LA INTERVENCIÓ AMB JOVES” 
“La comunicació emergent: el paper de les noves tecnologies”  
José Antonio Gabelas  
Professor de Sociologia de la Comunicació. Universitat Oberta de 
Catalunya 

“Els reptes de la participació educativa dels joves”  
Juan Martín Pérez  
Psicòleg a El Caracol. ENEP Zaragoza. Universidad Autónoma de 
México 

“Joves compromesos amb la pròpia socialització”  
Steven Haine  
Formador col·laborador de l’Àrea de Joventut. Comissió Europea 

� 13.00 h – 14.30 h TAULA RODONA 

“LA INTERVENCIÓ A TRAVÉS DE MEDIADORS” 
“La mediació comunitària en la intervenció social”  
Domingo Asún Salazar 
Professor de la Universidad Católica de Valparaíso. Xile 

“Els docents com a mediadors preventius?”  
Carlos Alonso  
Cap de Secció de Prevenció. Pla Regional sobre Drogues. Junta de 
Comunitats de Castella-la Manxa 

“Els grups de pares com a mediadors juvenils”  
Ángel Santos  
Coordinadora infantil i juvenil de temps de lleure de Vallecas. Madrid 

 

Tarda: 

� 16.00 h – 19.00 h TALLERS 

“Formació de mediadors a través de la participació social”  
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Steven Haine 
Formador col·laborador de l’Àrea de Joventut. Comissió Europea  

“Prevenció amb famílies en risc d’exclusió social” 

Manuela Bernal Meléndez 
Pedagoga. Coordinadora de Programes de la Coordinadora Alternativas 

“Diàleg amb joves i adolescents”  
Carles Sedó Luzuriaga 
Educación para la Acción Crítica 
 
“Intervenció amb adolescents en risc” 
Juan Martín Pérez García 
Psicòleg. ENEP-Zaragoza. Universidad Autónoma de México 
 
“Intervenció comunitària quan la comunitat està en crisi” 
Domingo Asún Salazar 
Professor de la Universidad Católica de Valparaíso de Xile 

 

� 19.00 h – 20.30 h CONFERÈNCIA 

SESSIÓ OBERTA PER A PARES 
 “L’EDUCACIÓ, UN REPTE PER A LA FAMÍLIA” 
José Antonio Marina 
Filòsof i catedràtic d’institut 
L’assistència a aquest acte no requereix inscripció en el congrés 
 

� 20.30 h Final de la jornada  

Divendres, 5 de juny 

Matí: 

� 9.00 h – 11.00 h TAULA RODONA  

“ELS EIXOS DEL CANVI. CLAUS DE LA SOCIALITZACIÓ 
ADOLESCENT” 
“La multiculturalitat” 
José Ángel Medina Marino 
Psicòleg social d’IC Iniciativas 
 
“El gènere” 
Nelson Minello Martín 
Professor investigador El Colegio de México 

 
“Les noves tecnologies” 
Tíscar Lara Padilla 
Professora de Periodisme de la Universidad Carlos III de Madrid 
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“El temps de lleure” 
Fernando Conde Gutiérrez del Álamo 
Investigador social 

� 10.45 h – 11.15 h Pausa i cafè 

� 11.15 h – 12.30 h TAULA RODONA 

“PREVENIR, QUÈ? REDEFININT EL TREBALL AMB JOVES” 
“La lectura juvenil dels riscos de les drogues” 
Elena Rodríguez San Julián 
Codirectora de Sociología Tres 
 
“Consumir per ser normal” 
Teresa Laespada Martínez 
Directora de l’Instituto Deusto de Drogodependencias 
 
“Criticant estereotips” 
Oriol Romaní Alfonso 
Professor de la Universitat Rovira i Virgili 

 

� 12.30 h – 13.00 h 

QUÈ PENSEN ELS JOVES 
Conclusions del workshop “Els joves per la prevenció” 
Grup de joves 

 

� 13.00 h – 13.30 h ACTE DE CLOENDA 

 

� 13.30 h – 14.30 h CONFERÈNCIA DE CLOENDA 

“El dret a prohibir i el dret a consumir” 
Diego Gracia Guillén 
Catedràtic d’Història de la Medicina i professor de Bioètica de la 
Universidad Complutense de Madrid 

� 14.30 h Final del congrés 

 

 

Ponents més destacats del congrés: 

 
Nora D. Volkow és directora del National Institute of Drug Abuse (NIDA) a EUA. La Dra. 
Volkow és una experta de referència internacional en el camp de les recerques sobre 
drogoaddicció. És reconeguda principalment per les investigacions sobre el sistema de 
dopamina cerebral, centrades en els cervells de persones addictes. Els seus estudis han 
documentat els canvis en el sistema de dopamina que afecten les accions de les regions 
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frontals del cervell involucrades en la motivació, el desig-impuls i el plaer, així com el 
deteriorament de l’acció de la dopamina en el cervell a conseqüència de l’envelliment. La 
conferència inaugural (dimecres dia 3 de juny, 12.30 h) la farà la doctora Volkow, que 
tractarà el tema “Els riscos per a la salut del consum de drogues i la neurobiologia de 
l’addicció”. Després de la conferència inaugural, la Dra. Volkow iniciarà un debat amb els 
assistents, moderat pel Dr. Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat
Pompeu Fabra, i el Dr. Miquel Casas, catedràtic de Psiquiatria i cap del servei de
Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron.  
 
A la tarda, la Dra. Volkow durà a terme el debat amb 300 joves d’educació secundària, 
en el qual els adolescents li plantejaran dubtes, inquietuds i reflexions sobre temes relatius 
als efectes de les drogues sobre el cervell i la salut. Per exemple, li plantejaran qüestions 
com ara: què passa al cervell quan es consumeixen drogues, com afecten els diferents 
òrgans del cos humà i quins efectes produeixen en les nostres conductes. També seran 
presents al debat la Dra. Marta Torrens, cap de la unitat de toxicomanies de l’IPAS-Hospital 
del Mar, i el Dr. Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu 
Fabra. 
 
 
Javier Elzo, catedràtic de Sociologia de la Universidad de Deusto, presentarà en la 
ponència “Permanència i evolució de valors a Espanya 1981-2008” (dimecres 3 de 
juny, 9.30 h) els resultats d’una recerca inèdita –feta l’any 2008 per un grup de professors
de la Universidad de Deusto en el marc de l’European Values Study– en la qual s’analitza el 
sistema i la jerarquia de valors imperants en la societat espanyola. De manera quantitativa, 
l’estudi concreta el posicionament dels espanyols respecte de comportaments com 
l’avortament, l’eutanàsia, el divorci, la pena de mort, la manipulació genètica d’embrions, el 
suïcidi, el consum de drogues o la prostitució, entre molts altres. En la recerca es posa de 
manifest com la societat espanyola s’ha fet notòriament permissiva durant aquests anys
(1981-2008), marcant amb força el valor de l’individualisme alhora que denotant una gran 
distància amb la moral propugnada per l’Església Catòlica. En la dimensió de la moral 
relacionada amb la dimensió sexual de la vida, així com en la lectura social de la interrupció 
voluntària de la vida en els supòsits d’avortament i eutanàsia (fins i tot activa), hi trobem un 
dels indicadors més alts de la desafecció de la societat espanyola envers l’Església Catòlica. 

Seguint les dades de l’estudi sobre valors, Elzo fa una tipologia de la societat espanyola, que 
divideix en cinc grups diferenciats: “compromès/modern” (18,8% de la població espanyola de 
18 a 65 anys); “gaudidor” (18,1%); “autoritari” (18,9%); “avantatgista/pragmàtic” (15,5%), i
“tradicional/familista” (28,6%).  
 
Lluís Flaquer, catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, posarà 
sobre la taula els “Canvis familiars i el canvi social, noves dinàmiques”, una ponència
(dimecres 3 de juny, 9.30 h) en la qual tractarà l’impacte que exerceix el context familiar 
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nou en la socialització dels adolescents. Des del seu punt de vista, les famílies continuen 
ocupant un lloc primordial no tan sols en el procés de reproducció sinó també cultural 
mitjançant la transmissió dels valors, normes i ideals d’una societat d’una generació a l’altra. 
La vida familiar constitueix el gresol en què es forgen les diferents modalitats de capital 
(material, cultural i social) i en què té lloc la transmissió intergeneracional de la desigualtat
material i de gènere. D’altra banda, és aquest cercle familiar on els individus obtenen una 
gran part del benestar i de la satisfacció personals. Però, quines són les tendències en curs 
sobre el canvi familiar i quin factors poden estar relacionats amb la permissivitat en l’ús de 
les drogues?, quines dinàmiques noves afavoreixen o frenen l’extensió de les toxicomanies?
Flaquer estructura la ponència en tres parts per donar resposta a aquestes preguntes. En la 
primera, analitza els factors que acompanyen les transformacions de les estructures 
familiars i els processos de canvi que impliquen. En el segon apartat examina les pautes 
d’organització familiar, les modalitats d’atenció als fills i alguns dels resultats educatius 
obtinguts. Finalment, acaba amb els escassos nivells de despesa social en certes àrees
sensibles i les elevades taxes de pobresa infantil vigents a Espanya. 
 

Eusebio Megías és psiquiatre i director tècnic de la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD). En la seva ponència “La percepció social de la crisi i el futur dels 
adolescents” (dimecres 3 de juny, 9.30 h), Megías afirma que actualment qualsevol idea 
sobre el futur dels adolescents es troba contaminada i condicionada per la idea de “crisi”. De 
fet, està marcada molt negativament per aquesta idea, especialment en els qui ara són 
menors d’edat. La projecció del futur es dibuixa des de la convicció que vivim en una 
dinàmica de canvi vertiginós, que s’expressa i se simbolitza a través de la tecnologia, que 
representa l’autèntica icona del futur, tot i que amb certs riscos, com l’augment de la 
incomunicació. Això suposa un canvi de valors: la societat ha passat de lluitar pel que és 
necessari (seguretat, comoditat bàsica…) a encegar-se en una dinàmica consumista 
insostenible. D’altra banda, al mateix temps que es considera que la generació actual 
d’adolescents i joves s’ha educat en una bombolla protectora que no en facilita gens la 
projecció i el desenvolupament autònoms, també se la considera més capaç d’afrontar el 
futur (per les habilitats tecnològiques, viatges i coneixement d’idiomes) i, per tant, més 
preparada per enfrontar-se a aquest món nou i per adaptar-se als canvis. Megías afegeix a 
més que l’espai personal i privat de consecució del benestar és impensable sense les 
garanties aportades pel sistema d’organització i les garanties col·lectives que representa 
l’Estat. En aquesta dinàmica entre el que és personal i el que és col·lectiu trobem com a 
referents de responsabilitat: la família, que té la responsabilitat de donar cobertura als fills en 
els processos de desenvolupament; l’Estat, que ha de ser qui garanteixi el manteniment dels 
elements estructurals bàsics que afecten tothom, i els fills, que si aprofiten les oportunitats 
tindran un futur ajustat a les seves expectatives. 
 

Jaume Funes Artiaga, psicòleg, educador i periodista, centrarà la intervenció (dijous dia 4 
de juny, 9.30 h) en “Les claus de la cultura adolescent”. La realitat dels usos de drogues 
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entre adolescents es resumeix en tres afirmacions repetides insistentment: en consumeixen 
més; en consumeixen abans; en consumeixen d’una manera més problemàtica. El més 
raonable era i és acceptar que els móns adolescents són universos en canvi continu i que 
se’n modifiquen permanentment les relacions amb les drogues. Però, sobretot, convé no 
oblidar que la nostra societat i els nostres adolescents van canviant acceleradament. No 
sembla que avui dia ens puguem plantejar un model d’influència educativa en els usos de 
drogues adolescents que tingui en compte l’experimentació. Sembla més realista i raonable 
mirar d’influir-hi sabent que experimenten que no pas imaginar-se que tendiran, d’entrada, a 
ser abstemis. Podríem resumir la seva actitud davant de l’experimentació dient que el risc no 
rau a experimentar, sinó a no aprendre del que s’ha experimentat. Malgrat que això també 
vol dir –amb l’angoixa consegüent dels adults– que s’aprèn a base de cops, que “del que 
s’aprèn més és de l’experiència pròpia”. L’angoixa adulta davant dels usos de drogues 
continua fent que renunciem a prioritzar el desenvolupament personal, que introduïm la 
militància abans que el raonament, que desconfiem de l’èxit del nostre esforç educatiu
anterior quan arriben a l’adolescència. Si ens referim a les situacions de risc, es fa obvi que 
cada una requereix unes accions i unes formes d’actuar, que de cap manera no estan 
determinades en primer lloc pel fet que suposin riscos ni perquè comportin més proximitat 
amb determinats usos de drogues. En gran mesura, els problemes suposats o reals de les 
drogues entre els adolescents són, com en tantes coses que els ocupen i que ens 
preocupen, un problema de les persones adultes que els envolten. Ara podem dir que mata 
més la manera de fer servir les drogues que les substàncies mateixes. Una proposta per 
educar sobre drogues no deixa de ser una proposta per ajudar-los a ser persones felices. 
Una proposta que es basa en el convenciment que, en la mesura que això sigui així, els 
usos de les drogues no seran un problema en les seves vides. 
 
Teresa Laespada, sociòloga i directora de l’Instituto Deusto de Drogodependencias de la 
Universidad de Deusto, centrarà la seva conferència (divendres dia 5 de juny, 11.15 h) en
“Consumir per ser normal”. Hi tractarà el tema fent una anàlisis de la situació social 
econòmica dels adolescents que van néixer amb els últims dies del segle XX. Fills de 
l’abundància i la societat de consum, van néixer amb comandament a distància i accés a 
internet, fet que els permet superar les fronteres d’espai i de temps amb molta facilitat. En 
definitiva, els usos de drogues i les interpretacions que fan de les substàncies els 
adolescents actuals no han sorgit per generació espontània, sinó que té les arrels en 
l’entramat cultural i social actual, en els processos de socialització que viuen els 
adolescents. Segons Laespada, no es pot interpretar el consum de drogues de la població 
adolescent de forma descontextualitzada, sense ser plenament conscients que la conducta 
es manifesta com a resultat d’un entramat complex de variables econòmiques, socials, 
culturals, psicològiques i farmacològiques... Però, què impulsa una persona a assumir una 
conducta de risc, sobretot en l’etapa de l’adolescència i la joventut? Una possible resposta 
seria que és una etapa de la vida en què se senten invencibles. Si a això afegim que els 
adolescents necessiten formar part d’un grup, si les amistats assumeixen riscos ells també 
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ho faran per poder ser acceptats en el grup. La influència del cercle d’amics és un factor 
determinant tant a favor com en contra, a l’hora de controlar una situació o passar-se de la 
ratlla, i de vegades es converteix en una forma inadequada i extrema d’aconseguir una 
identitat i cohesió davant d’altres grups. 
 
Diego Gracia és catedràtic d’Història de la Medicina i professor de Bioètica de la 
Universidad Complutense de Madrid. En la conferència de cloenda del congrés
(divendres 5 de juny, 13.30 h) tractarà el tema “El dret a prohibir. El dret a consumir”. 
Gracia fa un recorregut al llarg de 40 anys, des de 1969 fins a l’actualitat, en el qual explica 
com han anat canviant el consum de drogues i els patrons de consum, relacionats alhora 
amb els canvis educacionals de diferents generacions. Fa una crida a educar en la 
responsabilitat, i per fer-ho creu que l’única via possible és la de la deliberació. Segons
Gracia, la deliberació és el procediment per prendre decisions responsables i prudents. El 
tema de les drogues no és tant un assumpte de prohibició com de prudència. No es pot 
prohibir tot. I tampoc no es pot consumir tot. La prohibició sempre s’haurà de fer en els 
casos més clars i extrems. Cal deixar un espai ampli a la gestió personal.  
 
 
 

Per a més informació:  
Beatriz Pestaña/ María Sánchez, Departament de Premsa FAD. Telf.  918388000// 639 67 
04 68 
Jesús Arroyo / Irene Roch. Àrea de comunicació de l’Obra Social “la Caixa”. Tel 629 79 12 
96// 669457094 
 
 
 
 

 
 

 


