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Entrevista a Jordi Bernabeu 

 

Qui és Jordi Bernabeu? Presenta’t tu mateix… 

Què destacaries de la situació actual i l’evolució del consum de drogues a Catalunya/ 

Espanya? 

Quins reptes creus que ha d’afrontar la prevenció de drogues? 

Quina utilitat té la prevenció universal? 

Quines estratègies s’hi porten a terme? 

Quin paper poden jugar els municipis i els tècnics municipals? 

Quines accions o activitats  es fan i creus que s’haurien de fer per la prevenció? 

Quins factors de risc i de protecció es donen en el consum de drogues? 

Quins són els entorns/espais on consumeixen els joves? 

L’oci nocturn incita al consum? 

Ha canviat molt el consum de drogues en l’entorn de l’oci nocturn en els darrers anys? 

És fàcil aconseguir drogues? Més que abans? 
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Transcripció entrevista 

 

E- Hola, ja està vermell això, digues. 

J.B- No, no, digues, digues, digues tu. 

E- Bueno, primer de tot com que sempre et presenta la gent, m’agradaria més  que et 

presentessis tu, tu mateix, on has treballat, en que t’has format. 

J.B- Però que necessites tota l’evolució? 

E- Sí, una mica sí, per saber.... 

J.B-  Bueno, jo treballo com a psicòleg i educador en tema de prevenció de drogues 

actualment, vale?. Desde fa 13 anys.Val. 

Jo vaig treballar 5 anys a Energy-Control, bueno 6 anys a Energy-Control, que és un 

projecte de reducció de riscos associats al tema drogues. Vaig treballar 4 anys 

paral·lelament al projecte de reducció de danys de Can Tunis, a Barcelona que era un 

barri així en situació d’exclusió social, tot era d’això. Vaig treballar 4 anys a..., és que 

he anat alternant eh! Perquè he anat tenint  dos feines. Vaig treballar 3 o 4 anys a la 

comunitat de la Vall d´Altenes que són una comunitat de pobles: Lliçà d´Amunt, Lliçà 

d´Avall, Santa Eulalia i Bigues com a tècnic de prevenció de drogues i de psicòleg. I 

des de fa 5 anys a l´Ajuntament de Granollers a Salut Pública com a psicòleg de 

prevenció de drogues, i a la Clínica de Vic com a psicòleg de drogues. Jo no, no tu dic 

ara per res. 

E- Vale, a veure... Què destacaries de la situació actual  i l’evolució del consum de 

drogues que a Catalunya es fa? 

J.B- Vale, o sigui, la tendència és pensar que cada vegada la gent es droga més, més 

intensament, més jove i amb més “desfase” vale? Jo eh, ho veig... Cada vegada la 

gent jove per exemple es droga menys. 

E- Menys? 

J.B- Sí, és a dir, si tu et fixes l’estudi que presentaven l’altre dia tenim la promoció de 

joves més tranquils dels últims 20 anys pel que fa a drogues il·legals, menys porros, 

menys... Ojo! Menys problemes de drogues, vale? 

Què passa? Que és una població que bàsicament ha experimentat més amb el 

cànnabis, es a dir, hi ha més gent que abans  ho prova, però en canvi hi ha molta gent, 

menys gent, que fa consums regulars, m’explico? És a dir és, el què et deia, tu només 

t’has de fixar en si has provat el cànnabis. 

E- Sí. 

 

J.B- Sí, no? Quins dels últims 30 dies has fumat i veuràs com en serà més, vale? 
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En temes de drogues il·legals també. Jo penso que hi ha hagut un retard generalitzat 

social a la iniciació al consum de drogues i podrien haver diferents variables, eh? Hi ha 

hagut molta més prevenció, l’adolescència comença més tard, en tot cas comença 

abans la pre-adolescència, però no l’adolescència. 

Eh... d’entrada les diferències dels patrons d’oci abans d’ara. Abans es sortia abans de 

festa, ara més tard. Hi ha més protecció, hi ha més tendència a estar a casa els caps 

de setmana...eh? No és broma, eh? 

E- Em sorprèn, de veritat, no sé... 

J.B- Tu quan vas fer quart d’ESO, sorties de festa regularment? 

E- Me mare no, no, no, molt esporàdicament a casa meva, en serio! 

J.B- Vale, jo en canvi sortia molt. 

E- En serio? 

J.B- No, és a dir, perquè m’entenguis, cada vegada més les  discoteques han anat 

restringint més lo que és la població adolescent, fixa’t, no pots entrar si no ets menor 

de 18, o... Saps? Discoteques sense alcohol o tal. Això que ha provocat? El tema fins i 

tot... Va haver una etapa brutal amb el tema de les xarxes socials al fer messengers o 

tal. Hi havia una poblaciò adolescent que els caps de setmana es quedava a casa 

connectada, saps que vull dir? 

E- Sí. 

J.B- Això fa 15 anys era impensable, no? Puf! tothom sortia anava al Karibú, al Karibú 

dissabtes a la tarda a ficar-se fins el cul!! 

E- I diumenges si calia!! 

J.B- Saps que vull dir? 

E- I tant! 

J.B-  Tu ara digues un diumenge a la tarda que te’n vas al Karibú amb 15 anys, bueno 

primer que ja no hi és el Karibú, a veure que et dirien, vale? 

Llavors hi ha  una tendència a la baixa, per exemple, amb el tabac que és el cicle 

tabàquic, a la baixa amb el consum de coca adolescent d´això i tal. 

Llavors és cert que amb uns consums intensius com els de coca i els d’alcohol sí que 

han pujat, es a dir, la gent beu menys però hi han més borratxeres. 

E- Val. 

J.B- Podríem dir què la gent de l’edat meva i teva beu menys entre setmana, però surt 

més a d’això, vale? 

E- Afartades al cap de setmana vols dir? 

J.B- Si clar! S´han fet tota la vida eh! 

E- Sí. 

J.B- Saps que vull dir? Això hauries de mirar una mica els números en aquest sentit, 
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vale? Però vinc a dir... Llavors probablement què destacaries de la situació actual, 

eh... La relativa normalització, normalització no vull dir què és normal, sinó la relativa 

acceptació social que té el tema del cànnabis, vale? Que això fa que sigui diferent 

d’abans. 

Fumar un porro fa 20 anys era un acte de transgressió i ara en certs moments pot ser 

d´institucionalització, vale? I això a provocat també diferències, vale? Però et vindria a 

dir, jo penso què estem en una població més tranquil·la, encara que la gent et digui el  

contrari, és la meva impressió.(silenci) Un element també de més tranquil·litat és la 

crisi. La gent no té tanta pasta eh! 

E- Sí, sí. 

J.B- ¡Ojo!  Diuen: amb la crisi la gent es droga més, i una merda! Sinó hi ha un duro! 

Saps que vull dir, vale? 

Llavors un dels canvis brutals ha set la incorporació de l’adolescent amb el tema de 

l’alcohol, vale? De fet ara per exemple si tu agafes el consum d’alcohol per càpita a 

Espanya i a Catalunya es beu menys que fa anys eh! O sigui, la generació dels teus 

pares i els meus era més consumidora, en tot cas s’emborratxaven menys però bevien 

amb més regularitat, m’entens? Vale? 

E- Sí, sí, el que passa és que bueno... Em sembla una mica increïble, no? 

J.B- Per què? 

E- Perquè sents sempre a casa, la meva mare sempre diu : Jo no sortia mai i bueno... 

Saps? 

J.B- La intensificació sobretot és a la primera joventut 18-19 anys, saps? 

E- Sí. 

J.B- Consums d’alcohol regularment intensius possiblement entrada d’altres drogues, 

saps? 

E- Bueno, costa de veure perquè és diferent a casa meva  perquè la meva mare 

també... 

J.B- Hi ha gent què entra a la uni i la primera gran festa és a la uni, no t’ho has trobat 

aquí? 

E- No. 

J.B- Ara potser estic dient una..., hi ha molta gent que... Bueno no perquè el problema 

de la uni és què veniu del batxillerat o del cicle superior i allà ja s’intensifica, però vinc  

a dir... ah.... m´he equivocat ara, l´he liat una mica. però vull dir el rotllo de sortir fins 

tard de manera regular,saps? El rotllo de tal, potser et sobta però mira-ho després 

t’ensenyaré unes dades perquè ho entenguis.. 

E- Vale. 

J.B- O sigui ara hi ha més gent què fuma porros, però menys fent què fuma 
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regularment, vale? Ara hi ha més gent què per exemple pren medicació psiquiàtrica, 

ara hi ha més gent què per exemple barreja més què abans, abans tu tiraves d’una  

cosa, ara acostuma i tal, vale?Jo crec que estem en un moment molt tranquil eh, de 

veritat! 

E- Ostia! Vale, vale. 

J.B-  A la comunitat de la Riera Major preguntal-s’hi quants eren fa 6 anys. 

E- Clar es que a Riera Major això és bastant nou eh, la de Can Coll potser... 

J.B- Sí. 

E- Quins reptes creus que ha de portar la prevenció de drogues? 

J.B- Com donar resposta a aquesta nova realitat, saps que vull dir? És a dir, fixa’t que 

la prevenció de drogues s’ha centrat sempre en població adolescent, per què? Perquè 

està escolaritzada, per què? Perquè és de fàcil intervenció a mesura què els tens allà. 

Com atendre aquells consums que selectivament necessiten més incidència a l’hora 

de fer prevenció? És a dir, per exemple, chavals que a lo millor ja no estan a l´ESO 

que... 

E- Què és com si tornen ells. 

J.B- Mitjançant altres mecanismes, seria dir: Quins reptes creus que té la prevenció de  

drogues? La prevenció s’enfila tècnicament des de 3 vessants: la prevenció universal 

seria aquella que té un missatge per tots els públics. 

E- ¿Quina utilitat creus que té la prevenció universal? 

J.B- Fomentar un discurs de prudència i l’abstinència com a mesura d’evitar 

problemes.  Què seria la prevenció selectiva? Atendre aquells grups que sabem que hi 

ha un consum, vale? Fumadors de porros i tal... per exemple, què seria prevenció 

selectiva? A...xavals multats a la via pública, per què? Perquè estàs treballant amb 

població que ja saps que hi ha un consum, vale? I què seria la prevenció indicada? 

Treballar amb població consumidora regular que són susceptibles de ser tractats. Si 

això t’interessés ja t’ho passaria, vale? Però seria ja en diferents nivells. 

E- Si daixò ja vaig llegint coses, em va fer llegir en Valldeoriola. 

J.B- Quin és el repte? Com donar resposta a aquesta nova realitat de consum, és a 

dir, com donar resposta a l’afartament de l’alcohol en cap de setmana, com donar 

resposta per exemple al consum regular de cànnabis pels que en tenen, com donar 

resposta a l’entrada de la coca a la primera joventut si és població què ens costa 

arribar, saps? Seria una miqueta els reptes, no? Com incorporar el discurs de reducció 

de riscos, és a dir, a l’entendre a l’acceptar que aquella gent que vol consumir drogues 

i independentment de la teva voluntat les seguirà consumint, saps? Bueno no sé 

potser és una filosofada, però perquè m’entenguis. 

E- Sí, sí, bueno t’he demanat quina utilitat té la prevenció universal... 
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J.B- No, bueno la prevenció universal té una utilitat sempre i quan es plantegi el 

missatge de l’abstinència des de una lògica positiva, vale? És a dir, per què no toca 

prendre drogues? Perquè és una manera segura, perquè és una manera d’evitar-te 

problemes, perquè tal... 

Pensa que ara la prevenció universal està molt més enfocada cap aquest discurs, però 

bàsicament la prevenció universal s’entenia molt des de la lògica prescriptiva, què vol 

dir prescriptiva? Tu no has de consumir i punt. 

E- Era prohibicionista més aviat. 

J.B- De fet quins son els reptes de la prevenció de drogues? Com plantejar una 

alternativa sensata a la prohibició? tal qual eh! I... Com incorporar el discurs preventiu 

a la més que probable futura regulació del cànnabis en un futur, saps que vull dir? 

E- Bueno jo diria signes hipotètics es podrien portar al terme en aquesta de prevenció 

universal... 

J.B- Prevenció universal jo penso que es treballa en la mesura de dir quant més petits 

ets es treballa de manera més específica, és a dir, té sentit treballar les drogues des 

de la lògica a les actituds, de les habilitats personals, de les habilitats socials. Si tu ets 

un tio amb capacitat per afrontar responsablement problemes de la vida, no? També 

els tindràs amb drogues quan se’t presentin, no? Llavors, quins són els reptes de la 

prevenció universal? Com plantejar una imatge positiva de l’abstinència, sense que 

vingui d’un model prescriptiu, et poso un exemple: per què els joves no han de 

consumir alcohol? Perquè son menors d’edat? Això educativament no té res que 

veure. 

E- Si es què això... 

J.B- Com plantejar una alternativa al discurs hegemònic dominant que sobretot està 

basat en  dos criteris legals o científics: per què no poden beure alcohol els menors 

d’edat? Un, perquè estan en un procés de maduració, però si tota la puta vida han 

estat en un procés de maduració! Tota la vida els nens amb 16 anys hem estat 

madurant! Saps que vull dir? Encara què la lògica científica és una lògica què s’utilitza 

molt en clau de... Jo penso que les estratègies que es porten a terme són les que té 

comentat. El discurs de la informació, el discurs de les actituds i el discurs de les 

habilitats. Però si que és cert que hi hauria un repte, és a dir, perquè costa tant parlar 

de drogues de manera sensata sense caure en el discurs de la por i de la.... saps què 

vull dir? 

E- Bueno és com entre... que ningú si parla. Un pare no gosa de parlar-ne amb el seu 

fill. 

J.B- Bueno, quines estratègies té? donar eines per si el consum un dia es dóna, que 

sigui també sota la lògica de la decisió consensuada. Què si tu un dia decideixes 
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fumar, drogar-te o tal, sigui perquè has tingut en compte uns plantejaments, saps que 

vull dir? Quin és el problema del discurs universal de drogues de tota la vida? No te 

drogues, vale? Porque te pasará esto, i això, i això, vale? Ara m’he drogat i això no 

m’ha passat, doncs paso! Saps que vull dir? 

E- Ja... sí, sí. És veritat quan ets jove sempre t’ho prohibeixen d’aquesta manera, que 

et passarà, bueno mil coses, què això no et va bé, per etapes, però  es que quan ho 

has consumit veus que no et passa allò que et diuen, no, no no! 

J.B- Però com dones una resposta sensata? Bueno tia, potser amb 15 anys tampoc 

t’emborratxis, modera’t una miqueta, saps? Apalanca’t una mica amb el consum 

controlat i si un dia se te’n va, aprèn una mica dels garrulos, saps que vull dir? 

E- Exacte, no agafis un coma etílic cada cap de setmana no cal. 

J.B- Però el què la prevenció universal ara diria, és que no pots beure, ja no pots 

agafar un coma etílic, ja no pots beure, vale? 

E- Perquè aquesta és des de abans que comenci tot això, es que... 

J.B- Sí tia, però és que des de una lògica legal té 18 anys eh! M´entens que vull dir? 

E- Ostia que complexa! 

J.B- No, no! 

E- Quin paper poden jugar els municipis i els tècnics municipals? 

J.B- Jugar amb la qualitat del glocal, què vull dir amb això,  que si tu Eli ets 

treballadora de l´Ajuntament de Taradell i ets una persona propera, vale? Els joves 

necessiten adults propers. 

E- Referents? 

J.B- Si, de referència, que els acompanyin, no vull dir que estiguin sempre al costat, 

però que si algun dia hi ha una qüestió o que puguin tenir cap problema,  que tinguin 

persones referents o persones on adreçar-se. La tia, la Eli, la jove perquè un dia em va 

venir a fer una xerrada, perquè tal. Amb quina qualitat juguen els tècnics municipals? 

Si jo sóc de Taradell sé que una persona em podrà atendre, si a mi em ve una persona 

de Barcelona a fer una xerrada... 

 

E- No t’hi pots adreçar, no ho tens a mà. Tu creus que aquests llocs de vegades tenen 

aquesta informació, aquestes... 

J.B- No, no, el que passa és que hi ha manca d’informació. 

E- Ves a un punt jove, jo no sé si tenen la informació. 

J.B- Sí, és un problema per adreçar-te, o per exemple si vas a l´Ajuntament de 

Taradell jo no sé si em podran donar gaire... Però aquells ajuntaments que tenen 

persones que els joves consideren referents o emblemàtiques, de Taradell no parlo 

perquè no el conec, vale? Pot passar que aquella persona tot i no ser un especialista 
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en aquell tema et pot acompanyar... 

E- A altres serveis potser o derivar-lo a un altre lloc adequat. 

J.B- Poso un exemple: si tu tens bones referències de la llevadora de Taradell i amb 

16 anys necessites la pastilla de l’endemà, aniràs perquè aquella tia et dóna garanties 

de que això... saps que vull dir? 

E- Sí, sí vale. Quines accions o activitats es fan i creus que s’haurien de fer per la 

prevenció? 

J.B- Jo et diria... Centrem-nos en la prevenció selectiva, centrem-nos en la prevenció 

indicada, ja arribarà desprès, ja t’ho explicaré, i atendre el què seria el consum de 

drogues a la primera joventut,  la franja de 18-25, que és la franja on es consoliden els 

consums de coca ¿vale? Fixa’t en els centres de tractament tindràs una dada curiosa 

que veuràs que les primeres demandes per consum de cocaïna de tractament són al 

voltant dels 25-35, vale? Si entenem  que prèviament hi ha hagut un període de 

consum que ha set invisible des de la lògica del tractament, perquè no donaven 

problema, això vol dir que aquests consums es  van donar dels 20-25, la prevenció 

hauria d’atendre aquesta població, saps que vull dir? 

E- Aquests consums que es donen quan... per curiositat, aquests consums que a 

vegades es donen en gent molt més gran, hi ha gent que comença a consumir coca i  

poder quan en té 40. 

J.B- Si, això per mi son els pitjors eh! 

E- Totalment, jo crec que són pitjors, de lo més destructiu potser aquesta gent. 

J.B- Ja, però fixa’t quin és l’objectiu de la prevenció, retrassar al màxim l’edat d’inici. 

E- Ja, però es que als 40 anys... 

J.B- Ja, ja, però t’ho dic perquè.... hi ha una tendència a dir... Jo la meva experiència 

és... com més jove tinguis consums “canyeros” poden passar dues coses el més 

probable és que.. 

E- Que faci decaiguda, que no evolucioni i que... 

J.B- Hi han dels dos, o sigui jo he conegut gent que s’ha fotut molta tralla als 15 i als 

18 ja està com de tornada. 

E- Exacte. 

J.B- O gent que s’ha fotut molta tralla i als 18 encara se n’ha fotut molta més, però jo 

conec molta gent que tota la vida ha set molt bona en relació amb les drogues que l’ha 

provat amb 24 anys i se l’hi ha anat l’olla totalment eh! Vull dir que en conec uns 

quants. 

E- Sí, sí, bueno jo perquè també ho he vist i em sobte molt que poder que es nota que 

amb 40 anys és fins a dalt de tot, bueno. 

J.B- Llavors... quines estratègies de prevenció? Seria com atendre la població que va 
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més enllà de l’àmbit escolar, de l’àmbit educatiu i de l’àmbit de l’adolescent. Com voleu 

que un tio de 30 anys jugui a tal, quin efecte preventiu té sobre, saps? Llavors a nivell 

preventiu ens obliga molt el factor contextual, que vull dir amb això? Per què hi ha més 

accidents de trànsit a Osona que al Vallès a la nit? Perquè Osona no té una puta xarxa 

de transport públic nocturn. 

E- Sí, és veritat. 

J.B- Vale? Això no té a veure amb les teves pràctiques de risc, té a veure amb 

l’estructura. 

E- Jo he vist ara un local de nit que posa taxis gratuïtament. 

J.B- Vale, però una cosa que mola que estan fent els ajuntaments, és que els xavals 

que volen anar a Torellò els hi posen un autobús. 

E- Abans es feia això perquè jo recordo de veure l’autobús del "Qué" , que passava 

per no sé quants pobles de la comarca. 

J.B- Però qui ho posava? Les discoteques? 

E- No ho sé, jo no sé com anava. 

J.B- Vale, però vinc a dir-te, a Granollers una cosa que et sorprendries i vaig ho trobar 

de puta mare, era que els xavals dels pobles del costat... Granollers té una festa major 

molt bestia, és de les més consagrades de Catalunya eh! Vull dir encara no... Llavors, 

què passava? Que la gent dels pobles del costat venien de festa, xavalets, vale? Què 

han fet els ajuntaments? Els hi han posat autobusos, perquè? Perquè anaven en moto, 

anaven caminant pel mig de la carretera, saps que vull dir? 

E- Sí 

J.B- Pues per això ja et porto jo, saps? 

E- Ja, però ara sembla que tot lo que tingui un cost... 

J.B- Què vull dir amb la prevenció contextual, que... també tingues en compte una 

cosa eh! Les drogues des d’una lògica d’oci nocturn moltes vegades donen problemes 

no perquè hi hagin problemes de salut, si no perquè alteren l’ordre públic eh! 

E- Sí. 

J.B- Vale. Llavors, què ha passat? Granollers s’ha endut les zones de festa als 

polígons, això també t’implica agafar el cotxe, més riscos i tal. 

E- Però sempre s’intenta fer això en ciutats, Vic torna a fer igual tots els locals cap a 

fora de la ciutat. 

J.B- Perquè les zones veïnals no les accepten les discoteques clar! Jo et diré que fora  

problemes però, tu hi viuries a prop d’una discoteca? 

E- I tant que no, a Taradell no ha funcionat cap pub per això, no funcionen els tanquen 

tots, queixes de veïns, no hi ha manera... clar els locals estan insonoritzats, però a la 

que la gent s’apalanca fora... 
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J.B- El botelló s’ha atacat des de la lògica que la gent es queixava per la brutícia, crits, 

histories, no salten com a un tema de salut clar, el venen com a salut però.. ¿saps que 

vull dir? 

E- Sí, sí. 

J.B- I per una queixa de les discoteques de que "beben fuera i no dentro". 

E- I tant, es que és això. 

J.B- Llavors que vull dir, el factor contextual... per exemple, hi han activitats de 

prevenció. L´Ajuntament de Tarragona, jo no dic que funcioni molt malament, però per 

exemple opta per o sigui la necessitat de començar a treballar. Ells fan una cosa que 

és un rotllo al carrer com uns mims que estan vull dir... a..... ells fan una cosa curiosa 

que és imagina’t que hi ha una discoteca a la plaça de Vic i els veïns es queixen, pues 

han portat uns educadors per treballar el tema del respecte al soroll i tal, saps que vull 

dir? Com treballar el tema del context no només un tema de drogues, sinó sortir de 

festa és també respecte als veïns, saps? És tenir cura de tu, és no liar-la, saps? No es 

només prendre drogues, m’entens? És com abordar-ho més globalment. 

E- Ja està bé això, no? 

J.B- Sí, sí, és lo que es diu les nits "Q", però això ho està promocionant la gent. 

E- ¿ Què has dit? 

J.B-  "Q" es diu, "Q" de festa "Q" de qualitat. Jo penso que hi ha molta feina a fer eh! 

El SaferClubbing eren les polítiques angleses de prevenció en l’època de l’èxtasi, del 

techno i tal, i clar el que deien és més preventiu per llogar els espais donar aigua bé de 

preu, etc, que no fer campanyes antidrogues, saps que vull dir? 

E- I tant, ja m’hi he trobat. 

J.B- Això és prevenció contextual, és modificar les condicions estructurals o del 

context eh! Quina ha set una de les accions de prevenció de l´Ajuntament de 

Barcelona els últims anys? Obrir el metro per la nit, la gent no agafa el cotxe. Per què 

tanquen les aixetes? Perquè la gent que va molt fins el cul i bevia molta aigua, i així 

comprava segur i no la bevia dem l’aixeta.  

E- Ara pla, jo no ho he vist més... 

J.B- Això està prohibidíssim eh! 

E- Home es que... 

J.B- Home, però s’havia de fer tu! 

E- Home, carda una calor de déu. 

J.B- Clar bueno per això un local ha d’estar ventilat. 

E- Però la calor també incita més al consum i la violència, entens? 

J.B-  Si, bueno tot, clar si tu no estàs agust, estàs nerviós, estàs... 

E- Però això son estratègies, bueno, bueno... Quins factors de riscs de protecció es 
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donen al consum de drogues? 

J.B- Els factors de riscs i protecció... 

J.B- Jo te’ls dividiria en 4 punts-eixos: un seria, te’ls dic així perquè... Factors 

ocupacionals, què vol dir? Té més sentit un tio, té més facilitat per no tenir problemes 

amb les drogues un tio que estigui ocupat, perquè estudia, perquè treballa, perquè té 

unes motivacions professionals, unes motivacions ocupades, saps que vull dir? Que 

no un tio que no està fent res. 

Familiars, hi ha un factor de risc que és evident que és problemes familiars, poden 

provocar que els fills tinguin més tal, vale? Pares consumidors o pares traficants o 

pares tal, acostumen a presentar patrons de fills també... Xavals amb conflictes de 

relació familiars poden a vegades presentar patrons més alts de consum, per què? 

Perquè si no estic bé a casa estic més al carrer, si estic més al carrer pues... 

La tercera seria alternatives d’oci entre cometes relativament riques, que vull dir amb 

això, que si el teu únic patró és sortir de festa, sortint de festa tens més números, que 

tal... Si per exemple, practiques esport no vol dir que no et droguis, però almenys 

dedicaràs més temps que no sigui sortir de festa. 

El tema de les relacions, els amics, és més fàcil si tens un grup d’amics amb tendència 

a consumir que acabis consumint que no tal. I òbviament, també els factors personals. 

La precocitat és un element que s’ha de tenir en compte. Quan abans consumeixis 

probablement més possibilitats tinguis de conèixer altres substàncies. No és el mateix 

tenir trets de personalitat entre cometes impulsiu, poc reflexiu amb tendència a 

l’atreviment que no pas patrons més moderats d’autocontrol, etc... De la mateixa 

manera que no és el mateix persones amb un perfil d’autoestima relativament baix que 

altres amb perfils d’autoestima més alt, amb elements de protecció, perquè el factor 

relacional pot afectar. L’estabilitat emocional, persones amb nivells d’estabilitat 

emocional variable que acostumen a presentar tal, el grau d’alteració psíquica, saps 

que vull dir?  

Però serien: Individual, Relacionals, Familiars, Ocupacionals i d’Alternatives, Jo t’ho 

ordenaria així, vale?  

E- Molt bé. Quins són els espais on consumeixen els joves? 

J:B- Hauries de definir una miqueta que s’entén per jove, ara es fa molta diferència 

entre adolescent i jove, perquè jove podria ser des de els 15 fins al 32, per dir algu, 

vale? Llavors la teva realitat és molt diferent que les de quart d´ESO, no? 

E- Vale, dividi-m’ho així doncs, a veure com... 

J.B- Vale, adolescents i joves els espais de consum acostumen a estar més en espais 

com t’ho diria, no al carrer, però si... 

E- En locals propis d’aquests? 
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J.B-  Aquí sí, però a Barcelona o Granollers no, és a dir, es donarien més agrupacions 

d’amics, per botellons, quedo en un local. Per què? Perquè no puc estar en una 

discoteca pagant, vale? En canvi, els joves jo els vincularia més amb espais de festa, 

saps que vull dir? Població que surt més de festa, etc. I és cert que algunes, jo no vull 

dir que algun tipus de música vagi lligat a... 

E- El que et vull dir... Ara hi ha algun tipus de música que poder relaciona més amb 

drogues que altres? 

J.B- Jo no lligaria música, lligaria estils, és a dir, es probable  que una promoció de 

l’oci comercial hi hagi més vinculació amb la cocaïna i l’alcohol i probablement amb 

una promoció de l’oci més vinculat amb tot, rave, depèn quina música, etc, no? 

E- ¿Que incitin poder més a prendre pastilles i coses d’aquestes? 

J.B- Bueno sí, però jo penso que sense estigmatitzar però, és de sentit comú, és més 

normal que es fumin porros en un concert de reggae, que un concert de... 

E- Però si que es relacionen moltes drogues amb aquests estils de músiques o estils 

de locals. 

J.B- Bueno perquè els propis estils sempre van associats a alguna mena de drogues. 

Tu en música techno que pensaràs?  

E- Jo penso en la  cocaïna o en les pastilles. 

J.B- Vale. I si penses en reggae? 

E- Clar, en la cervesa o porros... 

J.B- Jo no estic dient que a qui l’hi agradi el reggae fumi porros, però és cert que si tu 

fas un anàlisi discursiu de les cançons de reggae, dels estils de reggae, etc... 

E- Ja però, per exemple,  hi ha molts cantants que parlen de cocaïna, en Melendi parla 

totalment de la cocaïna sempre i associa aquest estil de música a la cocaïna, no? 

J.B- Ja però en Melendi fixa’t, sí, Melendi és un... ojo eh! Està tot estudiat. Fixa’t que 

parlava molt els primers discos de la cocaïna eh! Ara no sé, però Estopa... 

E- Sí, aquests també eh! 

J.B- Però Estopa fixa’t que representa, un perfil de barri, trabajador, obrero, 

consumidor, clar, jo t’he dit comercial, no t’he dit tal, saps que vull dir? 

E- Sí, sí. 

J.B- Melendi és un producte cultural o artístic molt pensat precisament per un perfil de 

xaval treballador entre 18-25, saps que vull dir? Classe mitja-baixa i ho dic amb tot el 

respecte eh! No? 

E- Sí,sí. 

J.B- No està en parada en Melendi? 

E- No, no, no ho dic pas per això eh! Perquè sé que fa pocs dies sortia per la tele 

explicant la seva vida i el seu consum, i per això... 
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J.B- Melendi tenia problemes amb el mam també. Melendi parla molt de plantes de 

marihuana també. Però bueno quan dic entorns, jo diferenciaria els entorns formals, el 

carrer i les discoteques són entorns formals, però si que hi han pràctiques formals e 

informals. Jo puc quedar amb uns col·legues per prendre algu i puc quedar amb uns 

col·legues per fer un botellón, saps? Llavors jo entenc que quan més avança l’edat es 

donen espais probablement més vinculats a festes, discos, tal, i més adolescents 

probablement es doni en espais potser on no hi ha tant control formal, com per 

exemple i això és un tema que no es diu probablement, els adolescents tenen més 

fàcil beure en festes majors, en festes de la pròpia administració. 

E- Més difícil? 

J.B- Més fàcil. 

E- Ah vale! T’anava a dir ara amb trenques els esquemes doncs. Es que jo crec que és 

més fàcil perquè et trobes amics a les barres, és més fàcil que no puguis demanar. 

J.B- Per mi no hi ha una lògica professional que et digui tu no pots beure. 

E- A la festa major de Taradell estan a la porta, però estan mirant qui entra i qui no, no 

controlen qui beu alcohol, saps? 

J.B- Els primers borratxos en aquest país són a festes major eh! Que son festes de 

l’administració. 

E- I tant que sí! 

J.B- És a dir, a menys control... 

E- Més consum, bueno... 

J.B- No tampoc et diria això perquè és probable que la festa major no apel·li a les 

grans borratxeres perquè el fet d’estar en una situació de coneixença també et pot fer 

regular una mica , saps que vull dir? 

E- No, jo no. 

J.B- Passaries més desapercebuda en una disco? 

E- Si, es clar! 

J.B- Potser tens més facilitat però també t’autoregules més, no sé si m’explico. També 

és cert que diuen... Fixa’t quina és la diferència entre una festa major a una discoteca. 

Una festa major pot començar a les 23.00 i acabar a les 5.00 per dir algu. En una disco 

poder entres a les 2.00 i surts a les 5.00, potser acabes bevent lo mateix però en més 

poc temps a una disco, per tant et pujarà més, saps que més temps no vol dir beure 

més, vol dir beure més espaiadament. Que potser és més quantitat... Què passava a 

les discoteques techno tipus pastilles de la època? Que tenies 4 hores per ensortir-

te’n, en 4 hores t’ho cardaves tot. Les rave que duren 2 dies potser t’acabes cardant 

una mica més, però tampoc estàs tot el dia allà pish, pish! Saps que vull dir? Puja, 

baixa, bueno això.. Jo sóc una mica... Les festes majors com hi ha menys control, no? 
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Hi ha més facilitat, això no vol dir que hi hagi més “desface” perquè hi hagi més 

facilitat. 

E- He llegit el llibre i em va sorprendre, bueno poder és molt lògic però desprès ja ho 

vaig entendre, però em deien que estava més a l’abast aconseguir una substància en 

un poble i vaig pensar... no pot ser si és molt fàcil en una ciutat, tu vas per les Rambles 

i de seguida te la estan oferint i clar llavors si que pensant té la seva lògica , en un 

poble  saps a qui has d’anar a buscar i de seguida la tens a la mà. 

J.B- Jo sóc de Barcelona tot i que fa molts anys que no hi visc, i mai he pillat res a les 

Rambles, no em fiu un pèl, em fa por. 

E- Si, però de seguida les estan oferint i jo al pensar això, al tenir aquesta visió, 

aquesta imatge, vaig pensar és molt més fàcil a la ciutat, llavors clar tu al poble saps a 

qui l’hi has d’anar a buscar i es veritat! 

J.B- Hi ha una percepció de més facilitat no en quant és més fàcil pillar-ne, però si a 

qui anar. 

E- Si, saps on adreçar-te a buscar 

J.B- Això ha passat sempre, mira jo ara em poses a Barna i em diguessis: Vols coca? I 

jo estic segur que hi ha més possibilitat en el moment en que m’aniria a garitos i tal a 

preguntar, però jo a Centelles ja sé qui en ven. 

E- Sí, sí 

J.B- Per tant si un dia volgués... 

E- És que en un poble ja ho sap tothom, tu pensa que el meu pare esta al bar i sap 

perfectament qui n’agafa. 

J.B- Sí, sí tothom que va en rotllos, si, en rotllos de consum vull dir. L’altre dia parlava 

amb el propietari d’un bar de poble d´Osona, de per aquí, que el seu fill doncss es va 

enganxar a la coca i el tio, és un tio de 60 anys que diries: ostia!  Aquest no s´entera 

de res en la qüestió de drogues, i bua tio! És que treballant en un bar es que tens tots 

clitxats,, saps que vull dir? 

E- I tant! I pots detectar qui se l’està fotent al lavabo i tot! 

J.B- Per això detectes qui esta tot el dia al bar i té problemes amb les drogues. L’oci 

incita al... 

E- Es noten molt aquestes coses ja ho diuen a vegades que els cambrers són  

psicòleg. 

J.B- Sí, psicòlegs! 

E- Ui! Ara no sé... L’oci nocturn incita al consum? 

J.B- Des de quina lògica? És a dir, determinats ocis nocturns poden facilitar que hi 

hagi més consum, i aquí et diré una cosa, l’oci més comercial és el que més incita, 

fixa’t, és a dir, festes pagades per Baileys o Bacardi. 
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E- Exacte, un obsequi. 

J.B- Una rave ningú et diu has de consumir, potser ha d’haver-hi menys control, saps 

que vull dir? Jo penso que el consum i l’oci nocturn són dos variables relativament 

naturals, que no vol dir que el que surtis a la nit es drogui, saps que vull dir? Això és 

com dir: l’esport professional incita al dopatge? No, però és fàcil trobar dopatge a 

l’esport professional que a l’esport amateur. 

E- Hi ha molta gent que per exemple et diu que no sap sortir de festa sense beure. 

J.B- A mi em costaria! Això és perquè vivim a una societat que qualsevol celebració 

està vinculada a alguna mena de droga, des de el dinar de nadal fins la festa de 

comissió. 

E- Sí, sí, si falta el cava o falta el vi... 

J.B- Per tant, el nadal incita al consum? 

E- Jo també crec que ho incita. 

J.B- En tot cas correlaciona amb més consum. És més probable en la mesura que hi 

ha més, si tu estàs en una taula que hi ha 10 botelles de cava tens més o menys a 

beure cava que si estàs en una taula amb menys. És un tema de sentit comú. 

E- És un estímul. 

J.B- Ningú t’està dient beu, estàs obligat, ara, en el moment en que hi ha més 

publicitat de cava a la tele, en el moment en que es venen més paneres amb tal, des 

de el moment en que hi ha més brindis, en el moment en que tal. És una incitació? 

Potser és una incitació involuntària, no sé si m’explico. 

E- Sí, sí. 

J.B- El que està clar és que una festa Bacardi incita al consum. Home, tu pots dir: jo 

no bec, ja però es que és una festa Bacardi. 

E- Però poder no en beus mai de Bacardi i aquell dia beus una copa de Bacardi. 

J.B- Però es que esta pensada per que beguis Bacardi! 

E- Et fiquen aquella mossa allà ben maca i aquells obsequis que te’ls donin, clar són 

estratègies de venda. 

J.B- Llavors l’oci nocturn en general, home, la majoria de consums de drogues legals o 

il·legals es donen en períodes d’oci nocturn. Que aquesta relació és causa-efecte? No, 

però hi ha correlació, això és com dir: fumar porros porta esquizofrènia? No, però 

correlaciona. Hi ha més gent que ha tingut esquizofrènia que fuma porros que no 

tothom que ha fumat porros ha acabat sent esquizofrènic. 

E- Pot incentivar a que es faciliti. 

J.B-  Jo sóc partidari de parlar de factors precipitadors, és a dir, quins son aquells 

factors que poden precipitar que hi hagi major tendència al consum, vale? 

E- Vale, ha canviat molt el consum de drogues en l’entorn de l’oci nocturn els últims 
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darrers anys? 

J.B- Jo si t’he de ser sincer que si fa o no fa és el mateix, és a dir, el que crec que han 

canviat han set algunes mesures del propi consum i et poso un exemple: els horaris 

ara estan molt restringits de festa, saps que vull dir? Les discoteques estan tancant a 

les 5.15 perquè els hi foten uns pals terribles, abans tancaven a les 7.00, llavors ha 

canviat el consum llavors? Probablement al haver modificat certes lleis, certs 

contextos, certs patrons, han provocat certs canvis, vale? Però bueno jo penso que 

segueixen havent dues drogues com molt claus, sense comptar el tabac eh! Però vull 

dir que l’alcohol i la coca jo penso que tot i seguir una tendència estable, no? Sempre 

s’han consumit, vull dir, no estem inventant, no? 

E- I tant! 

J.B- Ara tu dius és que a la disco pot haver-hi coca, és que no n’hi havia al Karibú? 

E- I tant! 

J.B- Saps? Han canviat molt? Probablement s’han modificat algunes substàncies, 

l’èxtasi d’abans ara se l’hi deia MDMA que tot i ser el mateix ha canviat de presentació, 

per què? Per modes, per lògica, fixa’t que les pastilles tenien molt mala fama, no? Del 

rotllo et tornen boig, mata-rates tal, en canvi l´MDMA és molt urbà i és el mateix! És el 

mateix! És lo mateix! No sé si ho saps que és el mateix. 

E- Però la gent no ho percep així. 

J.B- Bueno, perquè tot és una lògica de màrqueting, si van adquirir mala fama l’hi 

venem un altre nom i una altre presentació i la gent diu: Esto si que es puro! Que coño 

puro si es lo mismo! M’entens? 

E- Si, canviant-li el nom la gent les agafa. 

J.B- Bueno, és tot un canvi de sentit eh! Que ha canviat de la marihuana en els últims 

15 anys? 

E-  ¿Que la fan terapèutica en algunes malalties? 

J.B- Si, però vinc a dir-te en l’àmbit del consum de drogues, no mèdic. Que ha 

canviat? No ha canviat tant el tipus de marihuana. En el cas de la marihuana evident 

perquè al haver-hi una major moda, també hi ha major gent que cultiva, major 

perfeccionament, major indumentària, però... que ha canviat? La normalització social, 

saps que vull dir? 

E- Que s’està normalitzant el consum? Sembla que abans la gent s’amagava més... 

J.B- Bueno, el problema del consum és que probablement sigui més visible i al ser 

més visible dona sensació que hi ha més, però no necessariament, saps? 

E- Clar es que dóna aquesta visió, que sembla que es consumeix més al ser més 

visible. 

J.B- Clar, jo anava a un institut que tenien prohibit anar amb camisetes amb fulles de 
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marihuana no es podia fer propaganda de drogues! I ara hi han molts instituts que les 

porten al haver-hi més gent que les porta.... hi ha molta gent que porta una fulla de 

maria i no fuma porros!! 

E- Clar no té res a veure! 

J.B- Sí, per això et dic, el fet d’haver-se convertit en una qüestió cultural, en una 

qüestió de moda, pot haver facilitat que hi hagi una socialització, una acceptació més 

gran de tota aquesta qüestió. Bueno... M’estic explicant? 

E- Sí,sí t’entenc. D’acord. És fàcil aconseguir substàncies més que abans? 

J.B- Jo crec que hi ha una percepció d’aquests.... o sigui, el consum de drogues ara 

bàsicament es caracteritza com per tres grans variables a nivell d’aconseguir ¿vale? 

Un que és més normalitzat, és més normal comprar-ne, saps que vull dir? Tal, no has 

d’anar a llocs tal. Hi ha una percepció de més fàcil accessibilitat, a tot arreu pots 

trobar-ne cosa que després no sé si és tant clar, perquè tu dius si en pots trobar, però 

anem tu i jo ara a pillar coca a veure si podríem! 

E- Sí, això sí que és veritat eh! 

J.B- Vale! Jo sempre ho dic. Jo vaig participar en un grup de discussió i deien: És fàcil 

pillar coca? I tothom deia: Facilíssim!. Recordo que vaig dir: Si yo ahora os diera 60€ 

porque quiero un gramo, ¿quién me la traería en una hora? Pues entonces no es tan 

fácil, para mi fácil es hacer así y que me la traigan! Saps que vull dir? 

Per exemple on hi ha més facilitat és amb la marihuana perquè hi ha més 

consumidors, més cultivadors, hi ha més... vale? Llavors... És fàcil aconseguir 

drogues? Depèn de quines. És més fàcil aconseguir drogues per un menor de 18 

anys? 

E- Per un menor? 

J.B- Alcohol és fàcil? 

E-  No, m’has dit que no 

J.B- Bueno, t’he dit que no, és a dir, hi ha els mateixos impediments ara que abans? 

E- Els mateixos que... 

J.B- Jo crec que no. Un menor fa 15 anys podia entrar al bar del teu pare i consumir-

se una birra. 

E- Si tu ho dius. 

J.B- Tu amb 15 anys abans podies beure alcohol, fa 15 anys. 

E- Sí, si tu mires així si que me n’havia begut sí, i tant! 

J.B- Ara vendria el teu pare a un menor? 

E- L’hi costa eh! Li costa el tabac, imagina’t! 

J.B- I si ho fa l’hi cau un puro que lo flipas! 

E- Sí, sí! 
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J.B- Que et vull dir amb això, és a dir, és fàcil aconseguir drogues? Hi ha més 

percepció de que si, i és probable el què dius tu, la gent potser té més clar on es pot 

anar a buscar o què es pot fer, però això no vol dir que hagi augmentat eh! Això vol dir 

que potser tens més associat que passa i a on passa ¿m’explico? 

E- No, ara no... 

J.B- Sí, és a dir, anem a pensar que avui és dissabte nit i vols pillar un gram, fijo que 

tu dius: si començo a buscar a la disco no sé on en trobaré, però on l’aniràs a buscar? 

Al teu poble, als teus contactes de Taradell, no? 

E- Sí, allà hi haurà que en conegui segurament! 

J.B- Per tant no és que sigui més fàcil, és que tens més clar els referents, saps? 

E- Si és veritat, sí, sí. 

 

J.B- En drogues ens regim molt per estereotips, però si et poses tampoc és tant, per 

mi  és estrany anar casa d’un paio a pillar coca, se’m fa molt difícil em dona molt mal 

rotllo, per tant és lo més fàcil! 

Vull ser molt sincer, clar, per mi pillar drogues, jo vaig acompanyar fa poc a un tio a 

pillar drogues perquè a mi em mola aquest món i, a mi em va donar molt mal rotllo, 

saps? 

E- Que vols dir, que vas provar-ho per haver... ah, no sé! 

J.B- Bueno jo, jo m’he mogut en aquests sectors, jo he treballat d’educador al carrer 

en un barri que es xutaven, saps? A mi em donava mal rotllo anar a comprar drogues, 

jo n’he comprat per... mira et poso un exemple, quan jo treballava a Can Tunis érem 

educadors de carrer jo i un altre, i érem dels pocs que podíem entrar en aquell barri i 

tractats amb respecte perquè érem els únics que treballàvem allà, saps? O sigui, no 

ens podíem fotre depèn de quin rotllo, però era el rotllo, ens saludaven, clar som els 

educadors, t’havies guanyat la confiança dels traficants i a més, l´Ajuntament de 

Barcelona quan l´Hospital del Mar necessitava analitzar una coca per saber que 

s’estava venent, em donava diners i em deia: Ves a pillar coca. I la donaves a 

l’ajuntament, saps? Aquests anàlisis que surten i tal, això, i clar jo anava a pillar coca 

amb... Saps? No, no que es para una cosa del curro. Em donava mal rotllo! No sé si 

m’estic explicant, tu ara anem a pensar que volguessis provar la coca, no et donaria 

mal rotllo anar a depèn amb qui? 

E- Oitan! 

J.B- Pues ja està. Que vol dir facilitat? Que n’hi ha més? 

E- És difícil intervenir quan estàs amb aquests de Can Tunis? 

J.B- Depèn del què busquis és que la intervenció allà era reducció de danys, era 

intercanvi de xutes, atenció educativa en el sentit de dir, qualsevol que tingués una 
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demanda, i dins de la sensatesa de la situació: Yo mañana me quiero quitar, pues no 

va así tio, hay listas de espera, tal... preparem el discurs, saps. A Can Tunis el què es 

donava quan hi ha situacions d’extrema marginalitat és cobrir necessitats bàsiques, 

menjar, drogar-se en condicions i atendre sobredosis, no gaire més eh! Vull dir 

nosaltres això de xutar algú tipus Pulp Fiction, això ho he fet mil vegades i en teoria no 

ho puc fer per professió, però clar l´Ajuntament és qui ens donaven les xutes 

carregades, saps que vull dir? Perquè si no es morien! 

E- No has passat por?  

J.B-  Pues si! 

E- Quina força... 

J-B- A Can Tunis cada dia, saps quantes xutes? 365 dies a l’any, cada dia eh!  

E- No sé pas si podria! 

J.B- Em semblava que 3000. 

E- Cada dia? Són moltes eh! 

J:B- Bueno, no, no és tant eh! Hem de pensar que hi han 200 usuaris actius diaris a 5-

8 picos per cadascú ja són 2000/3000 xutes eh! No? 

E- Clar es que això jo no sé com es fa. Amb un consum d’heroïna per exemple com és 

fa? 

J.B- Un consum d’heroïna, el problema és que la gent no sap el que es xuta, el què es 

xuta la gent bàsicament és coca. 

E- Ah si? 

J:B-  Si clar l’heroïna és per treure’t el mono i posar-te agust una estona eh! Desprès 

vas a pillar coca, és com fumar la base, saps? 

E- Però per exemple, es poden anant posant d’heroïna contínuament com et fots 

ratlles? És que jo no sé com funciona això. 

J.B- Bàsicament la gent que s’injecta drogues, o sigui, tu perquè penses en un ionki 

d’heroïna, però cada vegada el que s’injecten més és coca i cavall, vale? Llavors el 

que fa la gent és la coca, el cavall dona com una sensació de gust, però si m’apures 

és més perllongada, pot durar tot el matí i tal, per tant, no és una droga compulsiva et 

piques per posar-te agust i treure’t el mono. Bàsicament té aquestes dues funcions. 

Quin és el problema de la metadona? Que no et posa agust, només treu el mono, 

vale? Que passa amb la coca? Que la coca és molt ansiosa, vale? Llavors pot ser que 

un tio faci servir 6 xutes al dia i d’aquelles 6, 4 siguin per coca i 2 per cavall, això és 

així, saps? La coca enganxa molt més que l’heroïna, el que passa és que l’heroïna és 

una droga, són efectes diferents, és un món eh tot això! 

E- Es clar, és que l’heroïna no hem vist gaire. 
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J.B-  Per exemple, això t’ho dic pel curro, les narcosales aquestes que es diuen que 

son sales de venopunció, que bàsicament les gestiona BD, que és la competència de 

Fundació Salut i Comunitat, abans eren els mateixos i es van separar, Can Coll s’ho va 

quedar la fundació, saps? 

E- També n’hi ha una de narcosala aquí a la Mina. 

J.B- Sí, és una d’elles, però la bèstia esta a Santa Mònica al final de les Rambles que 

és diu Sala Valuart, que es pot fumar el crack i tot amb extractors i això. Mira 

nosaltres, vull dir, jo treballava en el què ara és la sala Valuart, quan treballava a Can 

Tunis, Can Tunis ho van desmantellar perquè s’ho van carregar, llavors la gent va anar 

al centre a drogar-se i no té més! Saps? Llavors nosaltres érem el mateix programa i 

van fer la primera sala de venopunció, però era un autocar, tu entraves en un autocar 

amb les seves cadiretes, la gent entrava allà i tu els hi facilitaves tot, i allà detectaves 

situacions, feies educació sanitària, tot el conjunt allà, no? Però això són sales de 

venopunció assistida, què vol dir? Que facilita bàsicament, el què intentes és garantir 

les condicions per evitar malalties, atendre necessitats dels usuaris per quan estan 

allà, pots establir relacions i evitar les sobredosis. 

E- Però donen pas a establir relacions. És que jo ho veig un món tan tancat i que 

potser no... 

J.B- Sí, mogollón! Sí, mogollón! 

E- Què dius, que si donen pas? 

J.B- Jo és la millor feina que he tingut, des de la lògica educativa, perquè a més 

aquests contextos ets tu a pèl amb la persona eh! Vull dir, els recursos són els teus eh! 

Perquè a més no té’n fiïs de l’administració que els ionkis no els interessa una merda, 

no sé si m’entens, els ionkis per l’administració sincerament són una merda i els tens 

tu. Cara a cara... 

E-  I por no n’has passat? 

J.B- No, no a veure, companys meus s’han hagut de fer les proves del V.I.H perquè 

els han agredit o els han punxat. Amb mi no es va donar el cas, això és com qui 

treballa amb gent que té càncer, i ho dic amb tot el respecte, s’acaba convertint una 

mica...quan és la teva feina, la gran diferència entre un educador d’espai obert amb 

altre, i ho dic amb tot el respecte, un pot estar més apalancat o no, un pot estar amb 

més ganes o no, però és quan per exemple a mi al curro em passava, no? Amb la gent 

de pràctiques, et ve un xaval amb una situació tal, t’explica...  vale,vale! ens ho mirem i 

em deien: Com t’ho pots prendre tant..? Jo sóc al curro! Em veus a mi cada dia així? 

E- Ja però per a ells és molt nou potser. 

J.B- Per l’educador nou? 

E- No, pels de pràctiques potser, quan es troben amb aquestes situacions és donar 
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resposta, però clar per tu és el dia a dia l’has viscut, bueno a l’any no sé quantes 

vegades. Pensa que si hi ha alguna resposta que no... 

J.B- Bueno, però mira, clar jo estic amb un tio que està a punt de morir i ell que s’ha 

aixecat, i el tio no pensa: m´has salvat la vida. Vale? Vull dir, no t’abraçarà ni et dirà 

gràcies i tal, és que si té’n vas a casa et mengen el teu dinar, no estàs pensant i dient: 

osties que l’he salvat la vida! És que si fas això acabaràs pensant-te que ets un ídol, 

saps? 

E- I cada dia seràs un ídol potser. 

J.B- Bueno, mira jo estic molt ratllat amb la meva feina en general i tinc ganes de 

tornar a treballar en un ambient així canyero. El què passa és que estan molt mal 

pagats, saps? 

E- A més aquests estan mal pagats? 

J.B- Joder! Perquè no dura la gent? Perquè és una merda! 

E- Drogues ja diuen que és dels ambients més estressants, no? 

J.B- Depèn. No gaire, a mi tema violència m’agrada molt, bueno violència, rollo 

bandes llatines, juvenils i això. 

E- Ah si? 

J.B- Hi ha un món aquí eh! Hi ha un món que flipes! A més, és interessant l’altre dia 

parlava amb un que s’havia carregat un paio i  el sentiment de culpa és com... ¿como 

que no lo tienes? És un què, llavors, com el treballes? Saps que vull dir? Mira aquest 

paio que s’ha carregat algú diga-li no fumi porros i... què he de fer jo? Si este se ha 

cargado a alguien, al tio se la suda. M’entens? Saps? 

E- No, no ja esta bé un món per treballar també. 

J.B- Bueno, és interessant. 

E- Quins programes són? 

J.B- Bueno tot el que és justícia juvenil, és una presó de menors, fliparàs! Fliparàs!  

E- Jo quan vaig anar a l’Alzina em va agradar també com estructura per treballar, un 

d’aquests centres ja m’agradaria també, ara no sé. 

J.B- L’han tancat. 

E- L’alzina? 

J.B- Les retallades. 

E- Es que vaig demanar les pràctiques allà i no me les van donar, potser ja hi havia 

alguna cosa quan les vaig demanar, però no va poder ser i ara hem dius que l’han 

tancat, no ho sabia. 

J.B- Mira a Granollers hi ha un centre de justícia juvenil, i fan el què es diu com l’última 

estada de tot el procés dels últims 15, em sembla que 7 o 8 s’han carregat a algú. Hi 

havia aquell que es va carregar a un indigent en un caixer, saps? Fa poc que van sortir 
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uns nanos que es van carregar a Barcelona a la zona alta en un caixer. 

E- Ah si! Una dona que la cremaven, no? 

J.B- Pues tots aquests estan allà, vale? És l’únic centre de Catalunya que no té 

seguretat, només hi ha  educadors, és brutal! És brutal! 

E- I com és? 

J.B- I jo, per exemple, he anat a fer xerrades allà i et quedes a sopar amb ells perquè 

conec als currantes i et conviden i això, i és brutal, saps? Tu entres a l´Alzina, 

seguretat, tal... 

E- Sí, sí, si passeu tots en un bloc, no us mogueu, no un disperseu gaire, clar es que 

et fa una por i tot i dius a veure, poder em trobaré...  i com és que no hi ha seguretat? 

J.B- És una lògica del centre, no hi ha seguretat, tots son educadors, no hi ha ni 

metges, ni res, ja esta bé! T’agrada? És una política, la direcció ho creu així, et poso 

un exemple, Can Tunis depenia del CAS de Sants, com el CADO aquí, perquè està a 

la Zona Franca. El cas de Sants qui donava la metadona, qui donava tal, anava amb 

una reixa per evitar ser agredit. A Can Tunis anàvem tots així (simbolitza amb les 

mans a la butxaca) i hi havia molta més violència, depèn de la institució, saps? Et 

trobes al CAS una seguretat,un segurata... ¿saps que vull dir? T’ho dic perquè 

entenguis una mica, és a dir, quan el curro és més canyero té més sentit el valor 

educatiu, perquè ets tu i l’usuari, tu i el grup. 

E- És que quan i treus més estratègies teves, no? 

J.B- Bueno, això és com quan et diuen, has d’acompanyar, a tal xaval a tal recurs, 

pues et pillaràs el tren abans i t’estaràs estona, saps? 

E- A mi m’agradaria molt més treballar a llocs així que siguin més canyeros. 

J.B- El problema de les comunitats terapèutiques, saps quin és? Això és el què em 

passa a mi ara que estic avorrit, el problema de les comunitats terapèutiques és que 

treballes amb una població, en un context tant controlat, tant tranquil, saps? I que la 

població si m’apures molta ja està conscienciada, saps? Jugues molt a cartes, molt a... 

Saps? 

E- Sí, sí és veritat, jo no hi havia vist mai cap alteració, ni cap cosa allà a la comunitat, 

vull dir com que també ja hi van cert temps abstinent, tampoc veus cap cosa, vull dir 

que és anant treballant, fer les teràpies, tothom parla allò és bastant controlat, això si 

que és veritat. 

J.B- Llavors si hi han conflictes te n’adones que si, però hi ha poc fil...Si volguessis, 

parla amb el Jordi, si volguessis entrevistar més gent així coneguda en el món de 

drogues, t’ho dic com a treball de final de grau... 

E- Sí, home ja que fas un treball a mi també m’agradaria veure més visions i més 

idees. 
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Annex 2 

El qüestionari 
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Em dic Eli M.P i sóc estudiant de Quart d’Educació Social de la Universitat de Vic. En 

aquest últim curs com estudiant he de realitzar una recerca sobre un tema d’interès, i 

aquest per a mi és el consum de drogues entre els joves, més concretament el 

consum de cocaïna. 

Algun estudis confirmen que “més de 200.000 escolars entre 14 i 18 anys han provat 

la cocaïna a Espanya. L’edat d’inici del consum es situa els 15,8 anys d’edat”1. Davant 

aquesta afirmació m’he plantejat realitzar uns qüestionaris els cursos de 4t d’ESO, 1r i 

2n  de Batxillerat, per contrastar aquestes afirmacions. 

És un qüestionari en el qual es tracten diferents temes, són aspectes que poden influir 

en el consum de drogues, per tant es caracteritzen per ser factors de risc i factors de 

protecció en el consum de substàncies, i altres informacions rellevants. 

- Dades personals  

- Oci 

- Consum de drogues i grup d’iguals 

- Percepció de risc i conductes de risc. Accessibilitat. 

- Informació sobre drogues 

- Relacions familiars 

- Autoestima 

A més, d’aquests qüestionaris per a la recerca d’informació s’utilitzen altres eines, com 

les  entrevistes a professionals que treballen en l’àmbit de les drogodependències, i un 

grup de discussió amb 4 persones consumidores o exconsumidores de cocaïna i 4 

persones no consumidores. 

Només demanar-vos que contesteu el qüestionari amb molta sinceritat , ja que totes 

les dades que s’obtinguin d’aquests qüestionaris seran totalment confidencials i no 

s’utilitzaran, ni es faran publiques. 

Gràcies per col·laborar en aquesta recerca. 

Eli Medina                                                                                                                                                                        
4t d’Educació Social                                                                                                                          

Universitat de Vic, 2013 

                                                           
1
  Franco, M.; Hernández, T. Rayas. Programa de prevención del consumo juvenil de cocaína. Guía de 

aplicación. Madrid. 2006. 
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DADES GENERALS 

 

1. Edat: 

  

2. Sexe 

Home   □  Dona □ 

 

3. Curs 

4t ESO □  1r Batxillerat □  2n Batxillerat □ 

 

4. Treballes? 

Si □   No □ 

 

5. Com definiries el teu rendiment escolar? 

Bo □   Normal □   Dolent □ 

 

 

OCI 

 

6. Surts de festa? 

Si □   No □ 

 

7. Amb quina freqüència? 

□ Un cop per setmana 

□ Dos cops per setmana 

□ Tres cops per setmana 

□ Quinzenalment 

□ Mensualment 
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8. Quins tipus de locals freqüentes? Escull una opció. 

□ Discos comercials 

□ Concerts 

□ Sales alternatives (per exemple el Pasternak) 

□ Locals privats 

□ Locals de música Techno 

□ Rave 

□ Altres 

 

9. Practiques altres activitats d’oci? Escull una opció. 

□ Esports 

□ Cinema 

□ Associacions 

□ Cultura 

□ Sortides amb els amics 

□ Altres. 

 

10. Amb quina freqüència practiques aquestes activitats d’oci? 

□ Habitualment 

□ Freqüentment 

□ Ocasionalment 

□ Mai 

 

 

CONSUM DE DROGUES I GRUP D’IGUALS 

 

11. Has consumit alguna vegada drogues? 

Si □   No □ 
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12. Consum de drogues 

 

 Ocasionalment 
(situacions 
concretes) 

Regular      
(un cop al 
mes) 

Consum 
intensiu 

Edat d’inici 
del consum 

Tabac     

Alcohol     

Canàbis     

Cocaïna     

Amfetamines     

 

13. Per quin motiu la vas consumir? Escull dues opcions. 

□ Per curiositat i desig de sentir sensacions noves  

□ Per divertir-se i passar-ho bé  

□ Per la sensació de fer una cosa prohibida  

□ Perquè està o estava de moda i en prenien amics i companys  

□ Perquè tenia problemes amb la família  

□ Perquè sóc una persona insegura 

□ Simplement perquè volia  

□ Per calmar els nervis  

□ Per aguantar físicament en una festa 

□ Per pertinença a un grup d’amics 

□ Per establir relacions i conèixer gent 

□ Per influència del grup d’amics 

□ No sé exactament la raó, simplement es va donar l’ocasió. 

□ Perquè la meva parella en consumeix. 

□ Altres raons 

 

 

 

14. Els teus amics amb els quals surts i et relaciones habitualment fan algunes de 

les següents accions? 
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 Tots La majoria Alguns Pocs Cap 

Fumar tabac      

Fumar 

porros 

     

Beure 

alcohol (OH) 

     

Emborratxar-

se cada cap 

de setmana 

     

Consumir 

cocaïna 

     

Consumir 

amfetamines 

     

 

 

 

PERCEPCIÓ DE RISC i CONDUCTES DE RISC. ACCESSIBILITAT 

 

 

15. Quin risc associes al consum de cocaïna? 

Alt □      Baix □ 

 

16. Quina és la teva opinió sobre els perills i riscos que comporta consumir? 

 

 Consumir no 

comporta cap 

problema 

Consumir 

comporta 

pocs 

problemes 

Consumir 

comporta 

bastants 

problemes 

Consumir 

comporta 

molts 

problemes 

Tabac     

Alcohol     

Canàbis     

Cocaïna     
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17. Quina dificultat creus que tindries per aconseguir, si volguessis aquestes 

substàncies? 

 

 Pràcticament 

impossible 

Difícil Relativament 

fàcil 

Molt fàcil 

Tabac     

Alcohol     

Canàbis     

Cocaïna     

 

18. Quins són els principals problemes que has tingut sortint de festa? Escull dues 

opcions. 

□ Accident de trànsit 

□ Pujar a un cotxe amb el conductor sota efectes d’alguna substància 

□ Conduir la moto sota efectes d’alguna substància 

□ Sexe sense mesures preventives 

□ Baralles 

□ Problemes i mal rotllos amb els amics 

□ Problemes de diners 

□ Ingrés a urgències 

□ Problemes amb la policia 

□ Oblidar les obligacions acadèmiques escolars 

□ Altres 

□ Cap 

 

19. Creus que per passar-ho bé i divertir-se és necessari consumir alguna 

substància? 

Si □      No □ 
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INFORMACIÓ SOBRE DROGUES 

 

20. Tens informació sobre la cocaïna? 

□ Sí. 

□ Sí, però no la suficient. 

□ No estic molt informat. 

 

21. Vies d’informació sobre la cocaïna 

 

  

He rebut informació de... 

M’agradaria rebre o haver 

rebut informació objectiva 

de... 

Pares   

Germans   

Amics   

Professors   

Mas Media (TV, ràdio)   

Xerrades informatives   

Persones que en 

consumeixen 

  

Materials preventius 

(Flyers, fulletons...) 

  

Internet   

Serveis Sanitaris   

Punts joves o centres 

cívics (entitats socials) 

  

Professionals (metges, 

educadors...) 

  

Cap.   

 

 

 

 

22. En el teu institut has rebut informació sobre la cocaïna o sobre altres drogues? 
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□ Si, la necessària 

□ Sí, però no la suficient 

□ Cap 

 

23. Has parlat o t’has assessorat amb algun professional de la prevenció de 

drogues sobre la cocaïna? 

□ Si 

□ No 

 

24. Amb quin professional? 

□ Metges 

□ Infermers/es 

□ Educadors socials 

□ Altres. 

 

 

RELACIONS FAMILIARS 

 

25. Reps per part dels teus pares diners per les teves despeses personals? 

Si □   No □ 

 

26. Com són les relacions que tens amb els teus pares? 

□ Molt dolenta 

□ Dolenta 

□ Regular 

□ Bona 

□ Molt bona 

 

27. Els teus pares et posen normes clares? 
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Si □    No □    A vegades □ 

 

28. Els teus pares saben amb qui surts de nit? 

Sempre □  Depèn amb qui surti □  A vegades □  Mai □ 

 

29. Els teus pares saben on surts de nit? 

Sempre □    A vegades □   Mai □ 

 

30. Reps afecte (estimació) per part dels teus pares? 

Sí, molt □  Sí, però insuficient □   Molt poc □          Gens □ 

 

31. Els teus pares et permeten fer allò que tu vols, és a dir, hi ha permissivitat en 

les teves decisions? 

Sí □    A vegades □   No □ 

 

32. El teu nucli familiar es basa en la comunicació i el diàleg? 

Sí □  Només parlem quan hi ha problemes □  No □ 

 

 

AUTOESTIMA 

 

33. Et preocupa molt la impressió que pots causar els demés, si caus bé o no... 

□ Molt, no suporto que algú em tingui mal considerat. 

□ No sempre, només quan m'interessa especialment la amistat de l'altra   

persona.  

□ El que els altres pensin de mi no influirà en la meva manera de ser. 

 

34. Preguntes, indagues, esbrines el que la gent prefereix de tu i el que no? 
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□ Sí, encara que m’emporti alguns disgustos. 

□ Sí, a més gaudeixo coneixent-me a mi mateix a través dels altres. 

□ No pregunto res, per si de cas em trobo amb respostes que hagués preferit 

no escoltar. 

 

35. Em considero una persona tímida ... 

□ Depèn de l'ambient en què em mogui puc ser més o menys tímid/a. 

□ No em costa fer amics ni relacionar-me en qualsevol situació. 

□ Crec que sóc una persona especialment tímida. 

 

36. Si poguessis canviar alguna cosa del teu caràcter, què canviaries? 

□ Res. 

□ No ho sé, són moltes coses. 

□ Alguna cosa. 

 
37. Consideres que ets una persona acceptada pels demés? 

□ No, a vegades sento que no sóc acceptada. 

□ Només en alguna ocasió sento que no sóc acceptada. 

□ Sempre em sento acceptada, les persones que m'envolten  m’aprecien. 
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Annex 3 

El grup de discussió 
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Preguntes del grup de discussió 

Com veieu els joves d’avui dia en relació al consum de substàncies?  

Joves i consum de drogues és una realitat que va lligada de la mà o un prejudici social 

més cap aquest col·lectiu?  

Quins creieu que són els principals motius pels quals els joves inicien el consum de 

drogues?  

1) Quin tipus de consum es dóna entre la població jove? 

2) Es consumeix UNA droga o es consumeixen DROGUES? (policonsum)  

3) Creieu que hi ha un procés/evolució de consum fins arribar el consum de 

cocaïna? 

4) L’edat d’inici al consum de cocaïna se situa aproximadament els 15,4 anys 

d’edat. Què en penseu, per què? 

5) El 63,63%% dels joves d’ESO i Batxillerat surten de festa (quinzenalment o 

mensualment) i els locals que freqüenten són discos comercials. Creieu que 

aquests locals inciten al consum?  

6) Els consumidors de cocaïna de l’IES Miquel Martí i Pol, tenen una percepció de 

risc alt del consum de drogues, no obstant això segueixen consumint. Per què? 

És necessària per passar-ho bé? 

7)  Els joves de l’IES creuen que aconseguir cocaïna és difícil. Perquè creieu que 

ells ho creuen? Creieu que és una substància difícil d’accedir?. 

8) Els joves de l’IES comenten que els principals problemes en el moment de 

consum són baralles o mal rotllos amb els amics. Creieu que poden sorgir 

altres problemes o amb quins us heu trobat vosaltres? 

9) Abandó de consum: per què creieu que hi ha joves que deixen per si sols el 

consum de drogues abans de caure en l’addicció? Quins factors poden ser 

determinants per deixar de consumir? 

Preguntes pels participants que han optat per no consumir drogues: 

1) Segons els jove de l’IES el 84,54% diu que en el seu grup d’iguals no hi ha cap 

persona que consumeix cocaïna, per tant, hi ha molts joves que decideix 

passar de la coca, Què us sembla aquest fet? A què es deu? Com és que 

d’aquests joves no se’n parla tant? 

2) Quins factors penseu que són els més importants entre els joves que opten per 

no consumir drogues avui?  
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3) Penseu que és difícil defensar la opció de no consumir drogues 

4) Els estudiants manifesten que informació sobre la cocaïna però no tenen la 

suficient, però a la vegada diuen que tampoc s’han assessorat de forma 

personalitzada amb cap professional. Què en penseu respecte això? Què 

passa en vers els professionals? (jo la separaria en dos preguntes: informació 

drogues i assessorament professionals) 

5) Caldria fer alguna pregunta sobre els programes de prevenció de drogues, són 

efectius?  què es podría fer per prevenir el consum?  
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El grup de discussió 

Com veieu els joves d’avui en dia en relació a les substàncies? 

AG: (consumidor). Molt malament! 

CA: (consumidora) Buf! 

Creieu que potser els joves consumeixen més ara que abans, o potser creieu que és 

més descarat el consum, o com ho veieu? 

CA: (consumidora). Jo crec que consumeixen igual el que passa que comencen 

abans. 

JU: (no consumidora) Sí, comencen abans. 

JE: (consumidor), sí, sí jo també hi estic d’acord. I més descarat. 

CA: (consumidora). Oitant, molt més descarat! 

LA: (no consumidora). Vaia! 

Però en relació a quines substàncies creieu que consumeixen abans? 

CA: (consumidora). Amb tot! 

JE: (consumidor). Doncs jo crec que amb els porros. Perquè jo crec que comencen 

sobre els dotze anys, crec jo! I crec aquest inici s’inicia quan comences l’institut a més. 

AN: (no consumidora). Sí, el beure pot variar. 

AG: (consumidor)Les altres drogues con que són més cares els hi costa més. 

JE: (consumidor) Però saben treure els cèntims també tard o d’hora. 

AN: (no consumidora). La crisis també es nota també 

JE: (consumidor). Sí, clar. 

AG: (consumidor) Però, clar potser ho faran un dia molt a saco i ja està. 

JE: (consumidor) No però bueno, és molt diferent. 

AG: (consumidor) Abans (simbolitza que esnifa)... 

JE: (consumidor) Esperaves començar treballar.. 
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AN: (no consumidora) També hi ha altres sales, altres festes, també, altres coses. Les 

sales aquestes alternatives i les raves i tot això... 

IV: (no consumidor) el paster. 

Joves i consum de drogues és una realitat que va lligat de la mà o és un prejudici 

social? 

AG: (consumidor). Va lligat de la mà! Home la gent vol provar coses noves 

JE: (consumidor)Jo crec que és l’inici. Hi ha gent de 40 i 50 anys que consumeixen 

més que nens de 16 anys. 

Tots: Sí. 

JE: (consumidor) Això està clar. El que passa que les drogues va lligat de la mà amb la 

joventut perquè és quan t’hi inicies a consumir 

AG: (consumidor) Per això, vull dir que... quan vols tenir una sensació nova  et  

tires de pointing i dius ostia, si tens una ratlla així de grossa fas...(simbolitza esnifar) , 

la provo, i dius ostia me’n foto una altre de més grossa per tornar-ho a provar 

JE: (consumidor) Perquè comences a crear experiències noves, i a la llarga és una 

addició i després et tires els anys... 

AG: (consumidor) Ja, ja! 

FR: (consumidor) Perquè ha set molt assequible.  

AG: (consumidor) Sí, però amb els joves ara és això, tu ten vas depèn a quin cole i hi 

ha un tio allà a la cantonada que et diu vols coca o vols cànnabis o... 

CA: (consumidora) Bueno la gent es mou més ara. 

JU: (no consumidora) Es veu més ara. 

JE: (consumidor) Abans també ho teníem. Avui a dia d’avui qui no en té? No has pas 

de fer grans coses. 

CA: (consumidora) Sí, sí. La gent per treure més trafica més 

JE: (consumidor) Clar, d’alguna manera quan no tenen calers i no treballen han de fer 

alguna cosa... robar, qualsevol cosa. 



   

43 
 

AN: (no consumidora) També hi ha altres factors perquè no tots tenen la mateixa 

facilitat 

IV: ( no consumidor) Els calers els trobes. 

Quins creieu que són els principals motius pels quals els joves inicien el consum a les 

drogues? 

JE: (consumidor) N’hi ha varis, noves experiències, amistats que... 

AG: (consumidor) Mal rotllos amb els pares, per desfogar-te me meto de to, m’entens? 

I ja està i coses d’aquestes. 

JU: (no consumidora) L’entorn crec que influeix molt. 

LA: (no consumidora) Les amistats i si tens mala època o el que sigui. 

CA: (consumidora) Voler-se fer els grans. 

AN: (no consumidora) Xantatge, l’entorn dels amics també a vegades. 

AG: (consumidor) Va que no pots, va que no pots! (fa referència com si ho digúes un 

amic) 

CA: (consumidora) Fardar una mica, fer-se els valents. 

Voleu saber els principals motius que han contestat en els qüestionaris? 

A batxillerat 45% dels estudiants per desig i curiositat de sentir sensacions noves, per 

diversió i passar-ho bé, no saben exactament la raó simplement perquè es va donar 

l’ocasió, a l’ESO... molt igual, curiositat i desig, diversió i passar-ho bé, simplement 

perquè volia, són els aspectes més votats, però també n’hi ha que diuen: per pertànyer 

a un grup... 

CA: (consumidora) Per pertanyer  a un grup, fer més amics, per no ser menys que els 

altres. 

I una altre perquè sóc una persona insegura, perquè estava de moda i els meus amics 

en prenen. 

AN: (no consumidora) I aquí no li ha passat això? 

IV: (no consumidor) Vols dir? Tu ho vas fer per pertànyer a un grup? 

CA: (consumidora) Depèn molt de l’entorn amb el que vas. 
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JE: (consumidor) Per experimentar, si el teu entorn en pren te’n fotaràs, si vas a un 

entorn que no, doncs no te’n fotaràs. 

AN: (no consumidora) Jo per exemple, que he viscut un barri que en corria, i una 

època molt forta, si veus les conseqüències, per provar noves experiències i veus les 

conseqüències prova-ho tú. 

JE: (consumidor) Però no te’n dones compte tampoc. 

AN: (no consumidora) Bueno clar, a mi per exemple no les he provat per la por del què 

et feien no totes, , per exemple cocaïna mai de la meva vida, perquè he dit que no. Els 

porros pues bueno perquè clar t’animen més, t’ho passaràs bé, riuràs i si... 

AG: (consumidor) ji. Ji, ja, ja... 

JE: (consumidor) Que si que no explícitament veus les conseqüències, moltes 

vegades has vist els yonkis al carrer, i tot ho relacionaves a drogues amb els yonkis, i 

els yonkis d’avui dia són els yonkis de cap de setmana, comences divendres i acabes 

diumenge. 

AN: (no consumidora) L’època que  jo vaig veure els veies tots allà enganxats, i buf, 

era una pena 

AG: (consumidor) Tu ja dius coses més heavies. 

JE: (consumidor) Però es que abans eres aquests els que hi havien aquests 

comencen com la majoria, per un principi tontejant, però tots acaven amb el mateix. és 

molt més barato, un bon xute i... 

AN: (no consumidora) I d’aquests ja no es queda cap, aquestes eren de cocaïna, 

heroïna i tot això... 

AG: (consumidor) No, ja... però ara han sortit altres coses, m’entens? Trippis, pastilles 

MDMA pur, queta, 

AN: (no consumidora) Moltes més substàncies, jo ja no sé ni les que hi ha 

AG: (consumidor) Monguis 

(riures) 

FR: (consumidor) Sí, sí el mercat ara hi ha el que vulguis. 

AN: (no consumidora) Sí, bueno es fumen els plàstics... la cola 
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Quin tipus de consum es dóna entre la població jove? En el sentit, si es dóna un 

consum de cap de setmana, si és un consum més regular... 

JE: (consumidor) Jo crec que és més de cap de setmana 

LA: (no consumidora) De cap de setmana! 

AG: (consumidor)La coca? 

Qualsevol substància? 

AG: (consumidor) Els porros suposa que cada dia. 

JE: (consumidor) Sí, és de consum més habitual. 

JU: (no consumidora) Depèn de la substància. 

AG: (consumidor) Oh per això, els porros segurament depèn de qui cada dia, i de la 

cocaïna 

CA: (consumidora) Depèn de l’addicció de cada persona 

AG: (consumidor) Sí, però ara amb aquests temps dubto que els joves es fotin coca 

cada dia, si tens molta pasta sí. 

CA: (consumidora) Nooo! 

FR: (consumidor) Els porros sí! 

AG: (consumidor) Els porros i l’alcohol fa cada dia, abans d’anar a dormir amb fumo un 

porro, si ets un ni-ni porros cada dia fijo. El cap de setmana t’ho gastes tot amb... 

CA: (consumidora) Sí, jo crec que quan surts i hi ha festa i tot això... 

FR: (consumidor) Sí, el cap de setmana a volar 

JE, CA: (consumidors) Sí. 

CA: (consumidora) Te’n pots anar a dormir tard 

AG: (consumidor) Jovent, jovent que van dels 15 als 25 anys perquè nosaltres ja som 

un jovent d’un altres tipus. 

CA: (consumidora) Clar te’n vas a dormir tard. 

Bueno, clar depèn del consum que facis cada dia. 
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CA: (consumidora) Ah, sí! 

JE: (consumidor) Hi ha molt tipus de consums 

AG: (consumidor) Clar, et poden dir “jo no sóc alcohòlic”, però clar vas amb els amics i 

beus alcohol, cada dia vas a veure els amics i beus alcohol, clar després ets un 

alcohòlic social. 

AN: (no consumidora) El pitjor és que t’agradi. Apaga i vamonos. 

Es consumeix una droga o es consumeixen drogues? 

Tots: es consumeixen drogues!! 

JE: (consumidor) En plural! I ho justifico, comences fumant petes i després vas a altres 

extrems, vull dir és consum habitual, no necessites anar de discoteques per fumar-te 

un canuto, pots fumar-te’n un tranquil·lament abans d’anar a dormir per relaxar-te, 

evadir-te del dia a dia de la feina 

AG: (consumidor) Porqué te gusta! 

JE: (consumidor) Amb l’ho altre et poses espitós, ho necessites cremar-ho, sinó ho 

cremes rebentes! Et fiques entre mig de quatres parets i t’estibaries els cabells. 

Així tu creu que hi ha un procés d’evolució d’una substància a l’altre? 

JE: (consumidor) Ostia, oitant! 

Quin creus que és el procés aquest que es fa? 

JE: (consumidor) El procés? Que cada vegada vols més! 

CA: (consumidora) Exacte! 

AN: (no consumidora) És veritat! 

Ja, però per quina substància s’inicia el consum? 

JE: (consumidor) Pel cànnabis, costo, polen, comences per aquí i després vas volent 

més i arriba un punt que fumat està bé cada dia, però tu busques més 

AG: (consumidor) Però bueno a vegades no cal buscar. 

Una substància va lligada a una altra substància? 

AG: (consumidor) No sé però a vegades... 
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JE: (consumidor) L’alcohol amb la coca 

CA: (consumidora) Sí!. 

JE: (consumidor) Perquè tu veus i quan més veus, més tens ganes de consumir 

cocaïna i quan més cocaïna vols més alcohol vols per contrarestar 

AN: (no consumidora) Clar però abans podies... poder si que hi havia una evolució... 

començaves per l’alcohol o bé el tabac. 

JE: (consumidor) Sí. 

AN: (no consumidora) i ja anaves... però jo penso que ara el joven ho posa tot. 

JE: (consumidor) Perquè ho abasten tot 

AN (no consumidora) Sí, sí ho abasten tot. 

AG: (consumidor) Però és que ara hi ha molta canalla que no es fot cocaïna. 

AN: (no consumidora) No! 

AG: (consumidor) Ara es foten l’MDMA. 

JE: (consumidor) Perquè és més barato. 

AG: (consumidors) Clar és una mica més barato. 

JE: (consumidor) Temps enrere tampoc es consumia la cocaïna que es consumia fins 

fa dos anys enrere. Anaves a l’ho més econòmic i et passaves tot el cap de setmana 

delirant, de trippis i pastilles perquè et sigui més barato, per passar de divendres a 

diumenge, estem parlant que un pollastre et dura una hora i són 60 euros. 

L’edat d’inici al consum de cocaïna es situa els 15,8 anys, què en penseu? Perquè 

creieu que es dóna? 

AN: (no consumidora) Està molt malament la situació perquè no vegis!  

JE: (consumidor) Jo ho relaciono que estàs a “l’edat del pavo” 

JU: (no consumidora) Comences a sortir... 

JE: (consumidor) Tens l’edat tonta. Tant te fa estar en un lloc com un altre, i els pares 

no els veus com uns amics, sinó que els veus com els teus enemics, els que et 

prohibeixen coses. 



   

48 
 

FR: (consumidor) Tampoc saps els què t’estàs prenent. 

CA: (no consumidora) Abans no sorties fins tant tard, és dóna més llibertat a la canalla, 

al jovent i clar llavors es comença abans... Suposo que és això. 

Tu creus que hi ha més consum de cocaïna ara que abans? 

CA: (consumidora) Bueno consum de cocaïna, no. 

AN: (no consumidora) Jo crec que està més a l’abast, crec eh! Com més a la vista, 

m’entens? 

CA: (consumidora) Sí exacte, més propera. 

IV: (no consumidor) Tothom la té a mà. 

AN: (no consumidora) És que a mi em dóna la sensació que abans no la veies tant. 

Però si jo et demano vés-me a buscar un gram tu sabries on anar? 

AN: (no consumidora) No, no. 

FR: (consumidor) Ahir se’ns va acostar un paio i ens va demanar un cigarro, i ens ho 

va dir clar: vull un cigarro perquè em vull fer un canuto! 

JE: (consumidor) Jo ara perquè fa temps que no consumeixo però aconseguir-la sé on 

puc anar perquè conec no una persona, sinó que dos i tres, però si que ara fa dos 

anys que ni els veig 

AN: (no consumidora) Per això he dit, clar 

IV: (no consumidor) Jo no consumeixo i sabria on anar-te-la a buscar ara mateix, no 

només un lloc sinó més de dos, i de tres... 

AG: (consumidor) Perquè clar veus la gent que es mou, i és un poble. 

CA: (consumidora) Les veus també corren, aquesta anat a pillar, aquesta anat a pillar 

aquí... 

És més accessible trobar-la aquí o en una ciutat? 

Tots: En un poble! 

AN: (no consumidora) En barris de ciutat també es accessible. 
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CA: (consumidora) Però una ciutat és gran i potser la trobaràs en barris conflictius, 

però un poble és petit i ràpidament les veus corren i saps on trobar-ho. 

JE: (consumidor) A les grans ciutats després hi ha barris, que tothom es coneix i et pot 

equivaldre a un poble, són barriades i també saps qui ho passa. 

Així creieu que comencen a aquesta edat perquè els hi és més accessible? 

CA: (consumidora) Jo penso que sí! 

JU: (no consumidora) Sí! 

FR: (consumidor) I tenen més llibertat! 

CA: (consumidora) Sí, tenen més llibertat. Tu potser amb 14 o 15 anys no sorties tant, 

no et donaven tant, no sé... 

AN: (no consumidora) Potser no hi havia tant coneixement! 

CA: (consumidora) Exacte!  

FR: (consumidor) I no ets tant coherent en aquesta edat com... en 20 potser! 

Del qüestionaris realitzats a l’institut un 90% del joves d’ESO i batxillerat, surten de 

festa i ho fan quinzenalment o mensualment i fan en discos comercials, creieu que 

aquests locals inciten al consum? 

FR: (consumidor) El 100%! 

JU: (no consumidora) Sí! 

AG: (consumidor) El consum de drogues? 

JE: (consumidor) Clar, el consum de drogues, el consum d’alcohol, és a dir, tu entres 

en un lloc per escoltar música i la mateixa música, depèn de la música ja t’accelera per 

consumir un tipus de substàncies o unes altres, no això ho generalitzo amb tothom, hi 

ha molta gent que porta molts anys sortint de festa i no ha tingut la necessitat mai de 

provar res. 

Però, aquest mateixos locals utilitzen algunes estratègies perquè tu consumeixis? No 

em refereixo només a cocaïna. 

JE: (consumidor) Home evidentment hi ha... 

FR: (consumidor) La mateixa música t’incita. 
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AG: (consumidor) A mi em dius ara on pots anar perquè t’incitin i et dic el Nit i dia, 

perquè m’entenguis perquè allà amb aquella música taladrera , era com l’antic Eix. 

Però qualsevol local incita al consum. 

JE: (consumidor) Clar, l’Era del Sot, per exemple. Des del moment en què entres, 

t’incita perquè ja et donen una targeta perquè consumeixis, i t’estant dient fins aquí 

pots anar fent i si s’acaba la targeta te’n donaré una altre.  

JU: (no consumidora) I la mateixa publicitat, com ara els diferents gintònics que et 

presenten en cartells. Les maduixetes, el pebre, les olives a sobre la barra pels 

gintònics.... 

JE: (consumidor) Clar! És que ells viuen sobre el teu consum l’alcohol que facis i les 

ganes de sortir de festa que tu tinguis, i llavors es beneficien de la persona que surt. A 

ells no els importa si tu estàs bé o estàs malament, els interessa el final de més la 

butxaca plena. 

AN: (no consumidora) Ja estan preparats de cara això. 

JE: (consumidor) És com qualsevol camell que et vengui, a ell li és igual si estàs penjat 

o has anat a robar 60 euros per consumir. 

JU: (no consumidora) A ell li importa el benefici. 

FR: (consumidor) És mirar-ho plan empresari. 

JE: (consumidor) Ells ho veuen com un negoci i ha de tirar endavant. 

Hi ha locals que s’associen a un tipus de droga? 

JE: (consumidor) Sí, és a dir, tu pots buscar molts llocs, hi ha llocs... és a dir, ara 

perquè se n’han carregat molts, però afters... en un after no veuries mai ningú fent un 

cafè. En un after estem parlant que tu hi anaves i hi trobes cocaïna, MDMA, pastilles, 

trippis, depèn de la teva gana de festa que portis. És més hi havia locals, per exemple 

a Barna que et registraven per entrar, però a dins ja hi havia els propis amics de les 

discoteques que te n’oferien 

IV: (no consumidor) Cada lloc se l’hi assigna una droga perquè per exemple el polen 

s’associa a un concert, cervesa,... 

JE: (consumidor) Però,m l’alcohol sempre hi és. 
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Tots: Sí. 

JE: (consumidor) Però és un mal concepte perquè l’alcohol mai el considerem com 

una droga. 

LA: (no consumidora) Sí, és veritat, però perquè està legalitzat. 

JU: (no consumidora) Hi ha molts joves que no el consideren una droga. 

CA: (consumidora) Jo de jove tampoc el considerava una droga. 

JE: (consumidor) És com el tabac que tampoc si considera perquè se’n beneficien 

molts més grups, les tabacaleres, l’estat... 

FR: (consumidor) L’alcohol està a tot arreu. 

JE: (consumidor) Sí, clar. Si legalitzessin... si te’n vas a un after i legalitzen la 

marihuana que està legalitzada i potser tindries més problemes, que els que hi ha aquí 

amb la marihuana, això és el de sempre, legalitzar o no legalitzar. 

CA: (consumidora) Però és que abans tampoc es veia gent que tenia plantes a casa, i 

ara passes per sota de qualsevol balcó i veus plantes a tot arreu. Abans ho tenies mal 

vist, i ara penses que no passa res, ho veus una cosa tant normal, com si... 

JE: (consumidor) Abans era el polen i ara maria n’hi ha. 

FR: (consumidor) Abans una mare s’esgarrifava i ara te les rega. 

AN: (no consumidora) És que si la marihuana fos legal els jovents ja inventarien 

alguna cosa prohibida. 

JE: (consumidor) A mi la meva mare, paraules textuals: prefereixo que la plantis aquí i 

no que la busquis a fora. 

AN: (no consumidora) Sí, és així, sí, sí. 

AG: (consumidor) Doncs a mi la meva mare em va dir: no en fumis que tens els ulls 

molt vermells! 

(riures) 

L’1,81% del 3,63%. La meitat dels consumidors de cocaïna de l’IES Miquel Martí i Pol, 

té una percepció de risc alt del consum de drogues, no obstant això segueixen 

consumint. Perquè? És necessària per passar-ho bé? 



   

52 
 

JE: (consumidor) La primera ratlla que et fots és exactament el mateix que quan te 

n’has fotut un gram o dos grams, és exactament el mateix, perquè la primera ratlla és 

la única que et dóna una bona sensació, llavors és allargar l’agonia. 

AG: (consumidor) Quan et fots la primera dius: uala tio! Va deixa-m’ho tornar a provar, 

però després, ja ho has fet un cop, m’entens? Vale, fas, però la primera impressió ja 

l’has tingut! 

JE: (consumidor) És l’addicció. 

CA: (consumidora) Sí. 

AG: (consumidor) El que té és que és molt llaminera, i és allò... 

Vols dir que els preparatius abans de consumir-la agraden? 

AG: (consumidor) És el rol, el moment que es crea. Ara fem un perico, ara fem... 

JE: (consumidor) Els preliminars. 

CA: (consumidora) És per la sensació que aguantes més, passar-ho bé també, jo m’ho 

passava més bé. 

JE: (consumidor) Depèn com anaves de cremat! 

CA: (consumidora) Sí. 

JE: (consumidor) jo quan anava de festa m’agradava tenir les meves pastilles i quan 

tornava, ja tenia un gramet per la tornada. Jo crec que depèn molt de cada moment i 

cada situació, com més gran tires més cap a la cocaïna perquè no necessites estar 

tancat en un local allà com si tinguessis 16 anys. Pots estar apalancat tranquil·lament 

en un sofà, anar esnifant, anar fent el cubata o prendre alguna cosa amb 3 o 4 amics 

més. 

CA: (consumidora) sí, depèn quina altre droga no. 

JE: (consumidor) Na fent anar la llengua. 

CA: (consumidora) En canvi, altres drogues les has de cremar més, suposo que 

tornaries boig tancat en una habitació. 

JE: (consumidor) Exacte. 
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AG: (consumidor) Però, saps que passa? Que hi ha cocaïna que no saps ni què hi ha, 

no saps el què hi ha. 

Però tu, quan l’has consumit  perquè la consumies? 

AG: (consumidor) Buf, per vici, les ganes de... 

JE: (consumidor) A mi m’agradava. 

CA: (consumidora) Per passar-ho bé! 

AG: (consumidor) Sí, bueno, és com a vegades... Me’n vaig a la ràdio i faig el meu 

porro i arribes allà, uuuu! Ja sento la música d’una altre manera perquè clar estàs en 

una altre onda. Em fico allà, la música, és la meva música, pum pum pum! I això em la 

coca et posaves amb aquells gust aquí el nas. 

FR: (consumidor) Et poses en una altre món. 

AG: (consumidor) Sí, sí. 

JE: (consumidor) Et dóna la sensació que et concentres més una cosa i bueno... En sí, 

estàs més destirotat que mai. 

AG: (consumidor) Vaia. A vegades és el què et dic, és allò , que és molt llaminera, 

comences i és una rere una altre. 

CA: (consumidora) Jo crec que com més en prens més addicte. 

AG: (consumidor) Depèn de què, depèn del dia, potser un dia en faràs una i passaràs i 

un altre... Hi ha dies que tens un gram i segueix, i a vegades el guardes. 

JE: (consumidor) A mi això no m’ha passat mai, jo quan he tingut un gram fins que no 

s’ha acavat no he parat. 

AG: (consumidor) No, però a vegades, no et dic que sigui meu, et dic que em una o 

dues ratlles n’has tingut prou. 

JE: (consumidor) No, quan m’han convidat, jo després he trucat i n’he anat a buscar. 

Jo mentres he consumit jo no m’he fotut una o dues ratlles, no ho he fet a la vida. 

AG: (consumidor) Ah, jo sí! 

JE: (consumidor) Mira, ah, jo no. Si me’n donaven una perquè no era meva, després 

n’anava a buscar, en aquest cas que n’haviem fet una. 
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FR: (consumidor) S’havia d’acabar. 

JE: (consumidor) I si els altres només en volien una, jo feia i l’acabava. A mi m’era 

igual, si en tenia un, l’acabava. 

AG: (consumidor) Doncs veus jo això no. Si en quedava i demà hi havia més festa, 

doncs per demà. 

JE: (consumidor) Doncs demà ja em compràvem més.  

AG: (consumidor) (riu). 

Els joves de l’IES creuen que aconseguir cocaïna és difícil. Perquè creieu que ells ho 

creuen? Creieu que és una substància difícil d’accedir-hi? 

AG: (consumidor) Pels diners. 

JU: (no consumidora) Per l’economia. 

FR: (consumidor) Perquè tampoc coneixen tant en aquesta edat. 

JE: (consumidor) Bueno, potser no se’ls hi ofereix tant pel tipus o el caler, o perquè no 

se’ls hi ofereix a canalla tant jove, pel fet dels sèntims. 

AG: (consumidor) Ells en poden trobar, es clar que en poden trobar. 

JE: (consumidor) Però, ho reuneixen entre varis. 

AG: (consumidor) Sí, clar. 

FR: (consumidor) Clar, ho pillen entre uns quants. 

JE: (consumidor) Abans no ho havies fet mai reunir-te amb 3 o 4 per pillar 100 grams 

de polen  

AG: (consumidor) Sí, es clar. 

JE: (consumidor) Així ens el partim, ens sortirà més bé. Doncs amb això és el mateix 

entre varis. 

AG: (consumidor) Sí, però es clar... 

CA: (consumidora) Sí, però em dues ratlles no queden satisfets... Ara la gent no té 

tants calers, jo abans quan sortia em donaven més sèntims, anava més bé 
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econòmicament, i ara la vida està més difícil per tots. A un nen de 14 o 15 anys el seu 

pare no li donarà 100 euros per sortir el cap de setmana. 

JE: (consumidor) Nooo! 

CA: (consumidora) És que un pollo ja en val 60! 

JE: (consumidor) Però si a mi em donaven 2000 pessetes per passar. 

CA: (consumidora) I passaves! 

JE: (consumidor) No, no jo no passava! Jo estava desitjant començar a treballar, 

desitjava els setze per posar-me a treballar per tenir els meus cèntims, per poder sortir 

amb els meus cèntims, per tenir cèntims per fer el què jo realment volia 

AG: (consumidor) Ja però també és això, també en podies vendre. Jo vaig vendre 

pastilles 

JE: (consumidor) Bueno, jo no. Jo perquè em vaig enganxar els dits. Clar que en vaig 

vendre però no em sortia a compte, en comprava 5 i me’n fotia 6. No em sortien els 

números. 

AG: (consumidor) A mi sí! 

En relació a les altres substàncies com alcohol, cànnabis... Creieu que és difícil 

accedir per a ells! 

Tots: No! 

CA: (consumidora) No, és molt més econòmic. 

JE: (consumidor) És més fàcil perquè sinó en tens a les botigues que no et demanen 

res, hi ha aquests xinos que estan a tot arreu. 

CA: (consumidora) O hi ha una altre persona que t’ho compri. 

JE: (consumidor) Jo no m’hi he trobat mai perquè... 

CA: (consumidora) Si tu vas a comprar alcohol i et demanen el carnet i no te’l venien ja 

hi feies anar un amic que en tingués 18. 

JE: (consumidor)  A dia d’avui, la gran majoria dels pares han assimilat de que poden 

consumir alcohol. Ho tenen com si ho haguessin assimilat per cultura. 



   

56 
 

CA: (consumidora) Perquè abans els porros també era molt mal vista. Jo ara crec que 

el cànnabis.. 

JE: (consumidor) És igual com ara que venen aquells pantalons cagats, doncs és el 

mateix. 

CA: (consumidora) Abans deies: mira aquesta persona s’ha fumat un porro i deies: 

Ostres! (com si l’elevessin). Crec que aquest consum s’ha normalitzat.  

AG: (consumidor) És això, a Holanda no està pas prohibit, està legalitzat. 

JE: (consumidor) És la grans substància i de les més velles també, perquè l’època 

flower power molts dels nostres pares també n’han fumat, vull dir que, és  més arraigat 

de que el consum de drogues, és més... Tots en algun moment, pares o avis, tots... 

FR: (consumidor) És que està prohibit i està a l’alçada del tabac, que és fàcil! 

JE: (consumidor) De fet, és de la única que se n’ha parlat a l’hora de legalitzar algun 

tipus de droga, mai s’ha parlat de legalitzar la cocaïna. 

CA: (consumidora) Per la televisió també veus com barrejada amb una mica d’aigua, 

se la beuen! 

JE: (consumidor) I llavors tothom  a fer tractaments, i no és que siguin econòmics. 

IV: (no consumidor) Gens! 

JE: (consumidor) Però, a aquest país surt més rentable que consumeixis perquè és 

gasta molt en medicaments. 

Tens raó, però no entrem en això. Seguim. Els joves de l’IES comenten que els 

principals problemes en el moment de consum són baralles i mal rotllos amb els amics. 

Creieu que poden sorgir altres problemes o amb quins us heu trobat vosaltres? 

AG: (consumidor) Que n’he vengut més que ell, si un té 100 pastilles, jo en venc 88 i 

l’altre en ven 2, i ens n’hem fotut 5 cadascun. 

Ja, però jo et demano amb quins problemes t’has trobat?  

AG: (consumidor) Que jo m’he trobat amb els meus problemes! Que jo anava amb tot 

el “fajo” calers i ell què? Després et trobes que em fan fora de la discoteca. El 

problema és teu, el problema és que ets el mal vist davant de tots, quant tots dos 



   

57 
 

tenim el mateix benefici. Cent euros? 50 per un i 50 per l’altre. I clar després que 

passa? Tu no en vens, doncs perquè n’haig de vendre jo! 

CA: (consumidora) Però problemes de cara a consumir! No de vendre! 

AG: (consumidor) Sí. Per això! 

JE: (consumidor) Si amb algun amic hagi deixat de consumir... 

A veure, problemes que t’has trobat quan has sortit de festa. Em referexio per 

exemple, has tingut un accident de cotxe? 

AG: (consumidor) Sí, clar que he tingut sustos. Un dia tornava de portar uns amics a la 

porta de l’Eix i quan tornava anava amb un amic que no tenia ni carnet fent trompos el 

revolt de la Font Gran i clar, a 120 per hora, doncs que va passar... Xuf! Cotxe xafat! 

Sort que no va passar res, sort, m’entens? Sort! Perquè clar podíem haver bolcat i 

fotre ostia cap a la paret i tots morts, i només es va rebentar la roda i ja està. És un 

problema m’entens? 

JE: (consumidor) Problemes de salut d’un amic que et foten sustos, potser són les 

coses més importants perquè et trobes que no saps com ajudar, ets joves, saps que 

va posat. També problemes de bronques com ell ha dit abans perquè la gent està molt 

susceptible quan consumeix o és més quan se t’acaba i en vols més, la gent també 

està també molt susceptible. Tu no vols acabar la festa i potser són les 8 del matí i et 

toca anar a dormir per collons, i no tens més cèntims o no tens més amics o has de fer 

alguna cosa, vull dir que hi ha molts aspectes susceptibles. I després com a problemes 

depèn de les experiències que cadascú hagi viscut. En solen haver-hi molts, a la nit tot 

es distorsiona, la nit ens confón. 

AG: (consumidor) Sí, ja és això! La gent se n’ha escapat de moltes... 

JE (consumidor): Problemes amb la policia n’és un també. 

AG: (consumidor) Abans ja era això! Tornaves de Girona amb un “xute” del segle i 

portaves el cotxe i tenies sustos, perquè els ponts de l’eix se’t feien estrets i 

continuaves. 

CA: (consumidora) Però crec que tampoc erets conscient del què et podia passar. 

AG: (consumidor) No, ja ho sé. Però abans no hi havia tants controls com ara, ara has 

de vigilar molt més si vols consumir. 
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JU: (no consumidora) Sí. 

JE: (consumidor) El que passa és que abans no ens ho agafàvem com si haguéssim 

de vigilar, i ho havíem de fer. Quanta gent no ha mort tornant de festa. És una cosa 

que hi ha set sempre, però no hi pensem, i ho tenim a l’abast. Quantes vegades no he 

tornat de festa i anava ben girat i tant te feia com tornessis o haguessis de tornar. 

AN: (no consumidora) A mi el màxim que m’ha passat es que em van posar un xupito i 

que no sé que collons portava aquell xupito i em vaig desmallar, no sé que era. 

Acabaven d’arribar al local i em van haver de portar a casa. Que això toca els collons 

perquè si ho vols fer voluntàriament vale, però si  no ho vols fer... 

AG: (consumidor) Sí, a vegades t’hi posen coses el beure. A la meva dona a Granada 

vam veure com li volien posar algu. 

AN: (no consumidora) Sí, és que allà a Granada ho fan molt, no sé perquè, a mi em va 

passar en un poble de Granada. 

Perquè creieu que hi ha joves que deixen per si sols el consum de drogues abans de 

caure en l’addicció? Quins factors poden ser determinants per deixar de consumir? 

AG: (consumidor) L’economia. 

AN: (no consumidora) Que vegis un amic fotut 

LA: (no consumidora) Això t’obre els ulls. 

AG: (consumidor) Per economia o tens un susto d’algu, m’entens? O que ets una mica 

intel·ligent i... 

JU: (no consumidora) I veus que no et portarà enlloc! 

AG: (consumidor) O tens una mare molt bona. Mira a mi la meva mare un dia em va 

obrir els ulls, m’entens. Vaig liar un pollo un dia quan vaig arribar a casa tornant de 

festa. la meva mares em va casi pillar, i vaig dir s’ha acavat. 

IV: (no consumidor) Canvi de companyies basicament. 

CA: (consumidora) També. 

AG: (consumidor) Sí, també es clar.  

Creieu que la influència en el consum els amics hi fa molt?   
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Tots: Sí! 

AG: (consumidor) Si vas amb un coix el cap de l’any en som dos. 

AN: (no consumidora) sí, sí. 

JE: (consumidor) Sí, sí, jo per això vaig canviar. No pots mantenir les mateixes 

amistats. 

IV: (no consumidor) Si vols deixar no pots estar amb la mateixa gent. 

FR: (consumidor) No, no. 

JE: (consumidor) De fet en si, un cop tu dius que deixes de consumir, mires enrere i 

dius que pocs hi ha al teu costat, a ells els interessa més seguir consumint, i ja diuen 

un de menys! 

CA: (consumidora) Hi ha gent que decideix deixar-ho i pot i altre que es tal la addicció 

que no pot. 

AN: (no consumidora) Sí. 

AG: (consumidor) O per l’amistat vaig amb aquell i me’n foto i ja està 

CA: (consumidora) O busques ajudes o ... 

JE: (consumidor) A vegades necessites un cas que t’impacti molt  perquè diguis, o... 

AG: (consumidor) Que ho vegis clar! 

JE: (consumidor) Sí, que analitzis que se te’n va tot a la merda 

AG: (consumidor) Que se te’n va la canya! Que t’has gastat cent euros en una nit, i 

perquè? Per res! 

JE: (consumidor) Per demà quan et despertis tenir el mateix problema que tenies 

abans de començar. 

AN: (no consumidora) El millor que et pot passar és que no t’agradi! 

JE: (consumidor) També n’hi ha d’aquests, però clar... 

CA: (consumidora) Suposo que se’t posi malament i no que no t’agradi. 

JE: (consumidor) Sí també! Amb el pas dels anys, o si és un consum molt reiterat és 

quan comences a plantejar cap a on vaig i quina intenció tinc de la vida. 
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AG: (consumidor) Clar si ho has fet poc o un cop de tant en tant, no ho veuràs això, 

perquè clar, per quatre ratlles que et fotis un cap de setmana i trigues 4 mesos a fotre’t 

altre vegada 4 o 5 ratlles, potser no et trobaràs amb això. Si és cada dissabte, cada 

diumenge, que si vas de festival 3 dies, fins a tope. 

JE: (consumidor) Mai considerem que l’addicció que tenim, ho podem deixar quan un 

vol i no és així. Sempre vas de cul i potser només ho fas el cap de setmana. Tu el 

dilluns de ressaca dius: no fa pas falta no! Però quan arriba el divendres esperes 

acabar de sopar i ja has trucat el moro per tenir el pollo a la butxaca. Llavors el vas a 

buscar i tens temps després de seguir sopant 

AN: (no consumidora) Jo des de la meva experiència, jo ja em vaig separar d’unes 

amigues, perquè jo ja ho veia. A més, a mi és que em feia molta por, perquè com que 

havia vist gent més gran d’aquesta manera i bueno clar, i la meva mare també... Les 

mares també influeixen, et van dient això, o no vas bé amb aquesta o amb aquell, és 

que influencien. Jo era la por, perquè jo penso que les noies, també, jo que sé, a la 

meva època i si et posaven algu a la beguda o si t’agafen i et fan... o et violen o coses 

d’aquestes, i et posen la por al cos. Hi ha gent més valenta, que després escoltes a 

gent i dius pues mira, pues no és tant, jo és la por, perquè... És la meva opinió... 

JE: (consumidor) La teva por et va fer tirar enrere, i això es tant lícit com una altre 

opinió. 

CA: (consumidora) Cadascú tria el camí. 

(...) 

A veure, segons els joves de l’IES el 83% diu que en el seu grup d’iguals no hi ha cap 

persona que consumeix cocaïna, per tant, hi ha molts joves que decideixen passar de 

la cocaïna. Què us sembla aquest fet? A què es deu? Com és que d’aquests joves no 

se’n parla tant? 

AN: (no consumidora) Doncs bé, jo me n’alegro 

CA: (consumidora) Jo també. 

IV: (no consumidor) Pels calers. 

CA: (consumidora) JO crec que ara mateix pels calers. 

AN: (no consumidora) Sí, pels diners. 
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JE: (consumidor) El calers, el caler. 

CA: (consumidora) Ara mateix és el caler. 

AN: (no consumidora) Bueno i que demanen tanta preparació, i són joves que s’estan 

formant i com està el parcal que... 

I perquè creieu que d’aquests joves no se’n parla tant? Vull dir aquests que passen del 

consum. 

AN: (no consumidora) Sí, és curiós perquè sempre es té en compte els que 

consumeixen, ui els que consumexien! Ai, pobrets que hem d’ajudar-los, però és 

veritat que el que no consumeix no es té en compte, no sé perquè! Suposo que l’ho 

dolent s’ha d’acceptar més. 

CA: (consumidora) Exacte! 

Quins factors creieu que són els més importants entre els joves que opten per no 

consumir drogues avui? 

IV: (no consumidor) Estabilitat emocional. 

LA: (no consumidora) Sí! 

IV: (no consumidor) L’esport. 

JU: (no consumidor) Autoestima. 

FR: (consumidor) Estar bé amb un mateix 

IV: (no consumidor) El teu entorn 

JE: (consumidor) Sí. Sentir-te bé amb tu mateix, valorar-te. 

IV: (no consumidor) Les companyies. 

AG: (consumidor) Fer altres activitats d’oci. Com esport, si faig esport no me’n foto 

tant, però també hi ha gent que fa esport i també se’n fot. 

Penseu que és difícil defendre la opció de no prendre drogues? 

JU: (consumidora) No! 

AG: (consumidor) Depèn de les amistats. Si les teves amistats... fas esport i després al 

cap de setmana... Però si són d’aquells d’anar: mira avui anem aquí, ens llevem d’hora 
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que demà al matí marxem a pujar la muntanya, ja no tens temps! Clar que passa? Que 

la ratlla de cocaïna no la faràs! Potser faràs algun peta! Però jo crec que tant sense 

fotres res... Tu creus que hi ha algú? Encara que facis esport vols dir que algu alguna 

vegada no es fuma un peta? No sé! 

AN: (no consumidora) A mi si tu ets una persona, que clar, et fiques, en una sala 

d’aquestes que dèiem, i veus cinc mil persones consumint, i ets d’aquestes que diu: jo 

no ho faré que quedaré malament, pues no, tu no ho faràs perquè... 

JE: (consumidor) Però la ultima decisió la tens tú! 

AN: (no consumidora) Jo no ho faré perquè ho faci aquest! 

JE: (consumidor) A tu te la poden posar i dir: no, no fes tu! 

AN: (no consumidora) Perquè també hi havia una època que et deien: tu vas amb 

aquest per tant tu també ho fas! Doncs no perquè si tu estàs fort d’aquí (senyalant el 

cap) 

JU: (no consumidora) Aquí estan els teus principis. 

JE: (consumidor) Hi ha uns principis. Jo vaig estar dels 13 fins els 16 anant amb 

persones que consumien i jo sempre havia dit que no. Els 16 jo vaig tenir curiositat i la 

vaig provar, però dels 13 als 16 sempre estava amb gent que consumia i feien ratlles i 

jo estava tant tranquil, no em sabia... No era cap problema per mi. Però potser perquè 

en aquell temps vaig ser més valent i vaig saber dir que no, que no a partir dels 16 que 

em va cridar molt l’atenció i tenia ganes de fer-ho, perquè tampoc veia que la gent que 

m’envoltava fossin tant males persones perquè consumien. 

AN: (no consumidora) Clar! 

CA: (consumidora) I et va... 

JE: (consumidor) I després em van venir les ganes de provar-ho, sempre ets tu l’últim 

de decidir, i no tens perquè si t’ofereixen, no perquè coneguis gent que en consumeix 

tinguis que consumir, una cosa no porta a l’altre tampoc. Però, l’estat d’ànim com 

deien ells és important. 

CA: (consumidora) És un factor molt important. 

JE: (consumidor) i saber cremar les endorfines en un altre lloc. 

FR: (consumidor) El més fotut és que te n’ofereixin de primer. 
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JE: (consumidor) Sí, però està a l’ordre del dia també. 

AN: (no consumidora) Si ets socialment actiu, o que surts, clar, estàs tancat en el teu 

món i això potser no ho tens tant a l’abast. 

JE: (consumidor) També, també... 

AG: (consumidor) Clar és com tot dius: ara va en vols una, buf! Ara potser no. Però 

clar tu diuen a les dues de la nit que portes un ceballot i buf! I no sé què, i et diuen: en 

vols una? I demà ni ho recordaràs i potser la setmana que ve ni te’n fotaràs. Però en 

aquell moment diràs que sí 

CA: (consumidora) Però en serà una, no serà un consum diari. 

AG: (consumidor) Vull dir que a vegades, ets tu que d’allò. A tu no t’agrada, doncs vale 

no ho faré ara, no ho faré demà, ni d’allò. Però en algun moment donat potser diràs 

pues va sí. Però clar si no ho has provat mai diràs segur que no, però si ho has provat 

i no te’n fots, diràs ostia va, vinga va! 

JE: (consumidor) Jo pel consum que portava no podria pas, perquè jo seria fer-ne una 

i tornar-hi! 

CA: (consumidora) Jo ara no. 

JE: (consumidor) Ara perquè ets mare. 

CA: (consumidora) No. Bueno jo ara suposo que m’ha canviat la visió i ara tinc por a 

les drogues, tant que ho havia fet i ara no podria. 

JE: (consumidor) Doncs jo hi tornaria agafar-m’hi, em faria por perquè tot el què 

tindries a perdre, però m’hi tornaria agafar. 

CA: (consumidora) Ja. 

JE: (consumidor) Perquè ho perds tot una altre vegada 

CA: (consumidora) Sí. 

AG: (consumidor) No,no però és això que et dic. Jo con que havia set capaç de tenir 

un gram allà i fotre’m una ratlla i dir pues bueno si demà anem de festa ja me’l cardaré 

demà, i el deixava allà. 

JE: (consumidor) Perquè era dijous? 
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AG: (consumidor) No, era divendres però vull dir que jo ja sabia que el dia següent 

me’l fotaria. Avui ja el tenia, però vull dir, no calia fotrame’l avui. 

JE: (consumidor) Depèn dels nivells de consum. 

CA: (consumidora) N’hi ha que és molt addicte! 

AG: (consumidor) I de cadascú, a vegades hi ha gent que també que començo i 

acabo. Hi ha gent que diu que no que se’n fot un  i diu... 

AN: (no consumidora) Jo per això tampoc, jo... Tu tens voluntat per controlar i saps dir 

això no i ja ens el fotarem demà, i jo no en sé, per això no la provo perquè tampoc 

m’és necessària. 

Els estudiants manifesten que la informació sobre la cocaïna no és la suficient. Què en 

creieu respecte això? 

AG: (consumidor) Que si tu en vols la tens la informació. Bueno vas a punt d’aquells 

joves i et poden informar, vas a l’hospital i t’informaran, vas a la teva metge de 

capçalera i li dius: oita, em trobo amb aquest problema i ella et dirà ves aquí, ves allà o 

fes això... 

JE: (consumidor) I abans si que no n’hi havia d’informació. 

JU: (no consumidora) Abans no n’hi havia. 

JE: (consumidor) Ara et fan programes de drogues per la TV 

AG: (consumidor) Potser no la demanen per vergonya, o que aquesta informació 

creuen que els pots arribar els seus pares 

CA: (consumidora) Clar és que això surt a l’historial i pot arribar els pares.  

LA: (no consumidora) Si és menor els seus pares ho sabràn. 

Només està demanant informació, no confongueu! 

AN: (no consumidora) potser si va més enllà si que ho dirien els pares, això si que pot 

ser. 

AG: (consumidor) No, perquè jo un dia a la doctora li vaig dir, vaig anar allà i li vaig 

dir... Em va demanar prens drogues? I li vaig dir he provat això, he provat allò... 
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JE: (consumidor) Val més dir-ho perquè si t’han de tractar val més que sàpiguen que 

t’han d’injectar, per si tens un mal viaje. 

AG: (consumidor) Jo vaig anar allà i... Tu prens drogues? Bueno, ara no és que 

prengui moltes drogues, però he provat això, he provat allò. I em va dir: Has provat 

més drogues? I li vaig dir que sí, he provat això i allò. I clar... 

CA: (consumidora) Has fet un variat! 

JE: (consumidor) Jo una vegada portava un xungo i el metge ens va demanar: Què us 

heu pres? Vaig treure la bossa de pastilles i els hi vaig donar, i li vaig dir que n’havia 

pres una d’aquelles, se les va emportar i llavors me les va tornar. 

AN: (no consumidora) A mi em resulta molt curiós que diguin avui en dia que no tenen 

informació, perquè nosaltres no teníem internet, i jo no dic que internet sigui la 

panacea, però... 

JU: (no consumidora) Però hi ha la tele. 

JE: (consumidor) Però tothom ha vist programes a la televisió 

AN: (no consumidora) Reportatges, a veure que si ells volen. 

CA: (consumidora) Ara hi ha molta informació. 

AN: (no consumidora) És com tot 

AG: (consumidor) Abans anaves a qualsevol festival i t’hi trobaves Energy Control, ells 

et deien analitzem la teva droga, llavors tu triaves si te la prenies o no. Ells no et deien 

que no te la prenguessis. 

JE: (consumidor) Sí, et deien hi ha això, això i això. 

AG: (consumidor) Això és bo i això no tant. 

De quines fonts d’informació heu rebut més informació vosaltres sobre el consum de 

les drogues? 

JE: (consumidor) Televisió 

CA: (consumidora) Sí!. 

JU: (no consumidora) De les amistats rebies més informació. 

AG: (consumidor) Sí. 
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Alguna vegada a l’escola o institut heu tingut sessions informatives de les drogues? 

JE: (consumidor) Informatives no.  

AG: (consumidor) Bueno però et deien això et fotarà aquest xute, això et farà això, 

potser trobaràs una coca que és més bona i una coca que és més dolenta, que si la 

cremes veuràs que hi ha coca i el què crema és la merda, i m’entens? Es clar, el boca 

a boca també feia molt, m’entens? Però, es clar... 

I de quines vies us hagués agradat que us hagués arribat la informació? 

AG: (consumidor) Jo si hagués hagut més informació no ho hagués provat mai. Abans 

no hi havia informació com qui diu, en canvi si t’haguessin dit hi ha aquesta informació, 

i d’aquí passes aquí. A mi l’escola no m’ha fet mai xerrades! 

CA: (consumidora) Que sí! 

FR: (consumidor) No! 

CA: (consumidora) A més a més, jo crec que això no influencia... 

JU: (no consumidora) Jo no en recordo cap! 

AG: (consumidor) A mi si han vingut no ho recordo  i també se me’n fotia la xerrada. 

CA: (consumidora) Si tu tens ganes de fer-ho i tens ganes de d’allò ho fas. 

AG: (consumidor) Sí.  

CA: (consumidora) Per molt que t’informin,et diguin i et facin i que tinguis problemes i 

que no... 

Per tant el teu parer és que tots aquest programes de prevenció no són afectius? 

CA: (consumidora) Jo crec que per alguna gent sí i per altre gent no. 

FR: (consumidor) Els mitjans de comunicació envers de tants Salvame, de tant en tant 

hauria de fer alguna programa de prevenció, però en general, eh? No pots fer un 

programa un cop l’any! Ha de ser més constant. 

JE: (consumidor) Els mitjans han de ser més informatius, menys prohibitiu i més 

informatiu. 

AN: (no consumidora) Però estem en el mateix si tu vols saber t’informes! A nosaltres 

si que ens feien xerrades de sexe, de drogues, una pila. 
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JE: (consumidor) Jo de sexe sí, però de drogues no! 

AN: (no consumidora) Qui volia saber ja es quedava amb la història, ja! El què passa 

que qui ho feia ja ho sentia ja, però feia... 

AG: (consumidor) Jo sóc del parer que si no et diuen un antes y un después no d’allò... 

AN: (no consumidora) És que a les xerrades posaven exemples. 

AG: (consumidor) Jo ho he fet mirant el Youtube, vaig anar a parar a la gent que es 

carda cristal, aquí tu veies el antes y el después, veies el canvi en 6 mesos. 

CA: (consumidora) Però, això també et surt el tabac i abans no hi era. Hi veus aquest 

que tenia pulmó i ara no, i tu que fas? Fumes igual! Tu no perquè vegis aquesta 

persona deixaràs de fumar 

AG: (consumidor) Ja ho sé! Però, si tu veiessis al voltar cada cantonada, que no sé 

què, que té la llengua, tu veiessis més gent, diries ostia... 

CA: (consumidora) Veure gent, no informació. Ells et parlen d’informació. 

AG: (consumidor) Per això, t’estic dient que si veiessis més conseqüències, potser t’ho 

plantejaries més, clar hi ha gent que això... 

CA: (consumidora) Ja però això, tu has conegut gent... 

JU: (no consumidora) Em càncer pel tabac. 

CA: (consumidora) Exacte! I recorda que en X es va matar amb cotxe perquè va 

consumir allò, i tu també t’ho estaves fotent en aquell moment, i no ho vas pensar oi? 

Tu no ho vas deixar i sabies que aquell nano s’havia matat. 

AN: (no consumidora) Sí, sí. 

JU: (no consumidora) Si ho vols fer ho feràs. 

CA: (consumidora) Oitant. 

JE: (consumidor) Buscaràs qualsevol manera de fer-ho. 

CA: (consumidora) Ho veuràs per la tele i diràs: carai si que és dur i no penses que et 

passarà això i allò altre.  

FR: (consumidor) En el moment un mal rotllo i després... 
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CA: (consumidora) En el moment t’entra un mal rotllo, després a tu t’arriba el cap de 

setmana i vinga ratlles a manta, vas aquí i cap allà i te la fots 

AG: (consumidor) No dic pas que no! Però que em gent a vegades, les conseqüències 

et fa obrir els ulls i et fa rumiar a vegades. 

AN: (no consumidora) Sí, amb alguna gent sí que funciona 

AG: (consumidor) Clar és com tot! 

AN: (no consumidora) A altre no, per això em referia jo a la força de voluntat. 

AG: (consumidor) Hi ha gent que la té, ho veus i dius potser si que m’ho hauria de 

plantejar 

Bueno, així que creieu que es podria fer per prevenir el consum? 

CA: (consumidora) Jo crec que és difícil. 

JU: (no consumidora) Està massa a l’abast de tothom 

FR: (consumidor) Una cosa que podria passar i que és impossible és que no n’hi 

hagués 

Riuen 

CA: (consumidora) És que vigilància policial ja n’hi ha, és que és impossible. 

AG: (consumidor) Si no n’hi hagués ja estaria, però que passa que la droga està ficada 

a tot arreu. 

LA: (no consumidora) Allà on vagis! 

JE: (consumidor) La única cosa que pots fer és informació i prevenció. 

AN: (no consumidora) Sí, sí. La gent sempre farà el què voldrà. La única cosa que pots 

fer és educació des de petit i prevenció i quan tinguin l’edat 

JU: (no consumidora) Triaran. 

JE: (consumidor) Ho tindrà dins de la mateixa balança, podrà triar si consumir o no. 

CA: (consumidora) Però, tu per molt que eduquis des de petit, com jo ara la meva 

filla... Per molt que els informis i per molt que els diguis quan ell tingui 14 anys veu el 
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seu col·lega consumint i n’hi ofereix, per molt que t’hagi dit la mama: tu vigila amb això, 

vigila amb allò... 

Creieu que en el nucli familiar hi ha d’haver una bona comunicació per evitar això que 

dieu? 

AG: (consumidor) Sí, oitant. 

CA: (consumidora) Jo crec que és important, ara si ell ho vol fer ho farà igual. Si ho 

pares a valorar en una balança els que se’n foten més són aquells que no han tingut 

mai informació o familiar i els altres segur que... Això si! 

AG: (consumidor) Jo només et vull dir una cosa... 

CA: (consumidora) No tots els que tenen informació i estan mimats per la família, tots 

aquests no se’n foten. 

AG: (consumidor) No. 

CA: (consumidora) Potser una quarta part 

AG: (consumidor) Però jo el que vull dir és que si tu tens la teva nena i tu li dius: oita, 

aquest era amic meu, va començar amb les drogues, oita com ha acabat. Vine a fer 

esport amb mi i ja veuràs com viuràs bé la vida. Clar és enfocar la vida. 

JE: (consumidor) Per això, prevenció i educació. Evidentment el dia de demà tindran la 

seva edat i tindran els seus amics. 

AG: (consumidor) Però, clar... 

CA: (consumidora) Evitar-ho és impossible. 

JE: (consumidor) Home clar! 

AG: (consumidor) S’ha de trobar amb la droga davant i dir: ho faig o faig cas el papa? 

FR: (consumidor) Educació és primordial però el 100% són ells. 

CA: (consumidora) És la persona la que mana 

AG: (consumidor) Però és com tu. Si et posen una ratlla al davant, o pastilles si tu 

vols... 

FR: (consumidor) Si a tu et pica la curiositat 
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AG: (consumidor) Te la prendràs per molt sa que siguis i d’allò. Et pots trobar amb una 

ratlla davant, jo m’hi vaig trobar amb la ratlla davant, i vaig dir: Pues va! M’entens? No 

ho vaig ni pensar. Jo vaig pensar el que s’ha cardat droga no s’ha pas mort avui. Ah, i 

el més important quan prens drogues és no tenir por, si tens por ja l’has liada. 

AN: (no consumidora) Bueno, ara que passa et diuen ja que han fet la prevenció, han 

donat la informació i ho fan igual. En temps dels nostres pares no passava, bueno no 

n’hi havia tanta, ni la mateixa facilitat. N’hi havia altres i no dic pas que no. Perquè a 

totes les èpoques i edats n’hi ha hagut. 

JE: (consumidor) Hi havia les mateixes, el fet és que ara s’ha innovat més perquè ara 

hi ha molta més química 

AN: (no consumidora) En aquest aspecte ells es van beneficiar. 

AG: (consumidor) Cadascú va ser allò, va voler o no va voler. 

JE: (consumidor) Però, això no ho podràs evitar mai, cada persona segons el seu 

caràcter, les condicions que tingui, les amistats, tot el què hem parlat fins ara, sempre 

seràs tu l’últim que hauràs de triar. Però, tu sense una educació i una prevenció i una 

informació fins a l’edat d’inici que es pugui començar a consumir, tu tens 13, 14 o 15 

anys per intentar que no t’ho provi, a partir d’aquí és ell, tu no aniràs darrera el teu fill a 

veure si consumeix o no. Ho veuràs possiblement el dia que t’arribi i porti una papela 

buida. Tu no ho pots evitar. Ell ho ha d’evitar. Jo en el meu moment no ho vaig evitar, 

però clar sempre ets tu qui ho decideixes 

AN: (no consumidora) És que si ho tenen a l’abast és igual, pots esta fort d’aquí (es 

toca el cap). 

JE: (consumidor) Potser que inculquis molt i el nen et digui: m’has dit tant que no, que 

no, que ara vaig i me’n foto tres. Prohibeixes i fa l’inversa. Per això no es pot prohibir. 

A mi m’havien dit més d’un cop, per exemple, mai tenia hora per tornar a casa i un dia 

hi va haver mala ostia i em van dir que aquell dia havia de ser a les cinc a casa. Els hi 

vaig que a les cinc i seria però arribaria posat fins a les celles. I a les cinc vaig ser-hi i 

quan em van obrir la porta... 

CA: (consumidora) El què m’havia de fotre de cinc a set, m’ho he fotut fins a les cinc. 

JE: (consumidor) Vaig entrar mastegant rocs. 

CA: (consumidora) I et van dir: marxa nen fins a les vuit! 
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Riures 

JE: (consumidor) Et puc assegurar que no em van dir més que tornés a les cinc.  

CA: (consumidora) És molt difícil. 

JE: (consumidor) Jo ho entenc que com a pares ha de ser molt difícil, si pogués tornar 

enrere hi hauria moltes coses que canviaria perquè són els primers que pateixen, de la 

manera que canvies, de la manera que... 

CA: (consumidora) L’actitud... 

JE: (consumidor) Perquè el cap i a la fi els amics van i venen, però els pares... 

AG: (consumidor) Perquè en el consum els amics són amics d’interessos. 

JE: (consumidor) Són amics fins que s’acabi la bossa. 

CA: (consumidora) Això passava... Estaves en un cotxe fent ratlles i no coneixies 

ningú. 

JE: (consumidor) No us havia passat mai en un cotxe que de passar a ser dos n’éreu 

sis. Què passa aquí? I quan s’acabava tothom marxava per un cantó 

AG: (consumidor) Jo ho havia vist això. Si consumeixes drogues sembla que facis més 

amics, saps que vull dir? A vegades a l’Eix m’hi havia trobat molts cops... 

JE: (consumidor) Les drogues et desinhibeixen. 

AG: (consumidor) Jo a anava a l’Eix amb la gent que jo coneixia, i veies gent allà que 

no coneixies, de cop el coneixies, i aquest es feia amb aquell, i veies que es feia amb 

tota la gent que consumia. 

JE: (consumidor) Perquè et tornes més sociable,més obert... 

AG: (consumidor) No, però si tu vas a un discoteca i no consumeixes i aquell 

consumeix tu segur que no el coneixeràs perquè no aniràs a consumir amb ell. En 

canvi, si tu vas al lavabo i t’estàs fotent una ratlla i ve ell i et diu: en vols una? El 

coneixeràs i li diràs: Pues sí! 

JE: (consumidor) Però tot és superficial. 

JU: (no consumidora) Quan s’acaba la nit, s’acaben els amics 
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JE: (consumidor) Aquell moment en el qual fas el cubata i us dieu d’anar a fer una 

ratlla, un tio que ni et ve ni et va, però no ho vols anar a fer sol. Hi vas fas la ratlla, 

xerres un rato, tot superficial, arregles el món una mica i entres a dins i un se’n va cap 

aquí i l’altre cap allà. I potser la setmana si us torneu a veure et rondarà a veure si en 

tens. 

AG: (consumidor) Més interès. 

JE: (consumidor) Tots n’hem conegut i se’ns ha apropat un o altre. Jo en comprava, i 

era per mi, i ho tenia a la meva butxaca. Ara n’hi ha molts que no gosen ni mirar-me. 

Jo mentre’s tu tingui l’ho teu. Jo sí que no he robat, ni cap cosa d’aquesta perquè la 

meva feina m’ho permetia. Ara a partit d’aquí cadascú 
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