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Introducció

Un cop estudiat el marc de la intervenció social, és moment d’iniciar el coneixe-
ment específic de diferents col·lectius que tenen a veure amb l’àmbit professional.

En aquesta unitat s’aborda primerament el món de la discapacitat i d’altres
trastorns o malalties mentals.

L’àmbit de la discapacitat està experimentant en els darrers anys una transformació
gràcies a les reivindicacions del ptopi col·lectiu que l’integra, fet que ha donat pas
a una demanda de revisió de l’actual sistema social i polític. En aquest sentit, és
vital la comprensió dels nous reptes en l’àmbit de la dependència. La igualtat de
drets i la no-discriminació són aspectes fonamentals en la pràctica de l’integrador
social.

En la mateixa línia, es fa una immersió en un dels perfils professionals destacats
en aquest camp d’intervenció, la figura de l’assistent personal, un facilitador de
vida independent de les persones amb diversitat funcional.

Així mateix, es presenta l’àmbit de les drogodependències i d’altres addiccions,
una àrea d’estudi que genera posicionaments diversos. La dependència a subs-
tàncies psicoactives i també l’addicció a activitats com el joc, internet, o l’esport,
coneguda com socioaddicció, s’abordaran amb l’objectiu de la minimització de
riscos i/o el consum responsable .

Tant en l’estudi de la dependència per diversitat funcional com per addicció,
l’integrador social pot intervenir des de la prevenció i/o des de l’acció directa. I ho
pot fer en pisos, centres –laborals, educatius, residencials o socials– o en d’altres
serveis i programes existents que s’exoplicaran al llarg de la unitat.

L’apartat “Àmbits d’intervenció social: persones en situació de discapacitat,
malaltia mental, drogodependència o altres addiccions”, fa un recorregut pels tipus
de trastorns i malalties més freqüents en els àmbits físic, psíquic i sensorial, i
també per les principals drogues i substàncies que poden generar addicció.

Per poder entendre què pot generar una situació de dependència és fonamental
conèixer els factors de risc que hi poden influir, i que determinen les necessitats
d’intervenció que presenten les persones en aquesta situació.
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L’apartat “Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a les
persones amb discapacitat, malaltia mental, drogodependències i altres addicci-
ons”, tracta des d’una perspectiva històrica i jurídica els àmbits de la diversitat
funcional i la dependència a substàncies o a comportaments addictius. Conèixer
les respectives trajectòries en el passat ajuda a comprendre el moment actual.

Aquesta realitat, però, no es podria configurar sense els programes, les prestacions,
els serveis i les principals organitzacions i entitats que fan possible l’atenció social,
i que afortunadament són cada vegada més diversos i especialitzats.

Serà interessant, doncs, endinsar-nos en aquestes àrees amb una actitud oberta i
amb predisposició per anar més enllà dels enfocaments tradicionals que carregaven
el pes de la intervenció en la rehabilitació i l’enfoc mèdic. Avui dia l’opció és fer-
ne un abordament integral i alhora individual, perquè cada persona és un món en
si, complex i fascinant.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques i
necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial),
malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

• Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades
a situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Identifica el col·lectiu de persones en situació de discapacitat (física, psíqui-
ca, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

• Explica les característiques i necessitats de les persones en situacions de
discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència
o altres addiccions.

• Identifica els factors que influeixen sobre les situacions de discapacitat
(física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres
addiccions.

• Descriu les variables que influeixen sobre les situacions de discapacitat
(física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres
addiccions.

• Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les
demandes i necessitats d’intervenció social.

• Identifica les principals fonts d’informació sobre el col·lectiu de persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels
destinataris, sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogo-
dependència o altres addiccions relacionant-los amb les necessitats personals i
socials a les quals donen resposta.

• Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d’intervenció
social en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions.

• Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció
social en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions.
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• Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d’intervenció en situa-
cions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogode-
pendència o altres addiccions.

• Explica les línies generals dels principals programes d’intervenció social
i promoció de la igualtat dirigits a persones en situacions de discapacitat
(física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres
addiccions.

• Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social dirigida a persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Enumera les principals prestacions i ajuts als quals tenen dret les persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Valora la importància del suport social en la integració de les persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Concreta la importància social, l’àmbit d’actuació i els límits del voluntariat
en la intervenció social en situacions de discapacitat (física, psíquica,
sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.
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1. Àmbits d’intervenció social: persones en situació de discapacitat,
malaltia mental, drogodependència o altres addiccions

En la intervenció social és important tenir en compte l’enfocament holístic de
l’individu, que fa referència a la visió de la persona com un ens global i no
com la suma de les seves parts. És per aquest motiu que en els àmbits que es
tractaran en aquesta unitat s’ha defugit l’ús del terme discapacitat i s’ha substituït
pel de diversitat funcional, concepte que des de fa un temps es comença a imposar
en l’àmbit de la integració social i que, lluny de ser un sinònim, té l’ambició
d’incloure tot l’espectre de la diversitat humana.

“Las éticas de la diversidad se proponen como una elección del tipo de sociedad que
queremos para el futuro, ya que debemos elegir hoy si en el futuro viviremos en una
sociedad no discriminatoria en la que toda la diversidad humana es bienvenida, y cada
individuo, independientemente de sus diferencias, capacidades y productividad, tiene una
oportunidad de vivir y disfrutar de la vida a cualquier edad; o si queremos vivir en una
sociedad en la que no toda la diversidad sea aceptada, una sociedad discriminatoria en la
que sólo las personas que son útiles, capaces, inteligentes, hábiles, con buena vista y buen
oído, etc., sean bienvenidas y se les permita vivir y disfrutar de lo que la sociedad provee.”

Guibet-Lafaye, C. i Romañach, J.; Pié, A. coord. (2010). Deconstruyendo la dependencia.

Propuestas para una vida independiente (pàg. 59).

També l’àmbit de les drogodependències i les addiccions genera diferents debats
i perspectives. En aquest sentit, és indispensable un model de reducció de riscos
i de responsabilitat. Tan important, en tot cas, com conèixer i comprendre els
factors condicionants de les situacions de risc o els contexts que poden portar una
persona a perdre el control o la llibertat en els seus actes.

1.1 Les persones amb diversitat funcional

Segons els defensors del concepte diversitat funcional, cada persona té unes
capacitats concretes, fruit de les seves característiques i de la seva relació amb
l’entorn. Si les persones es troben amb problemes per afrontar la seva vida
quotidiana, és el medi social el “discapacitat”, el que no està preparat per acollir
totes les persones que hi viuen. No obstant això, tradicionalment s’ha creat una
imatge negativa sobre la capacitat d’algunes persones i s’ha naturalitzat aquest
estigma com si no hi hagués res a fer. Al rerefons del concepte de diversitat
funcional trobem que el paràmetre d’anàlisi de la realitat no és la capacitat, sinó
la diversitat humana.

La dependència, si atenem al concepte de discapacitat, es veu com una desgràcia, i
les persones que la pateixen també han de construir les seves vides en base a aquest
imaginari col·lectiu. M. Correa explica, des d’una mirada antropològica, que la
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Vegeu més aspectes de la
Llei de la dependència al

subapartat “Marc legal
sobre discapacitat i
malaltia mental”, en

l’apartat “Organitzacions,
serveis i programes

d’intervenció social dirigits
a les persones amb

discapacitat, malaltia
mental,

drogodependències i
altres addiccions”

d’aquesta unitat.

dependència en si no és una realitat biològica, sinó una construcció cultural i
social en si mateixa. I tal com s’ha construït, es pot invertir.

1.1.1 La diversitat funcional. Tipus i característiques

El 1976, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aprovà la Classificació
internacional de deficiències, discapacitats i minusvalideses, des d’un enfoc de
malaltia. No seria fins al 2001 que es donaria certa evolució dels termes i una
terminologia més centrada en la salut. Es recolliria a la Classificació internacional
del funcionament, de la discapacitat i de la salut (CIF), que van aprovar 191 estats
membres de l’OMS.

Aprofundim ara en l’ús del concepte de diversitat funcional confrontant-lo amb
el de discapacitat, si bé el terme no està encara integrat de manera general i la
majoria de continguts i normatives que tracten o regulen l’àmbit encara no l’han
incorporat.

Els nous plantejaments van ser impulsats per membres del Foro de Vida
Independiente y Divertad (FVID), creat l’any 2001. Són una comunitat
constituïda per persones de tot Espanya i d’altres països. La seva seu és
“virtual” a internet, i permet espais de reflexió filosòfica i de lluita pels drets
de les persones amb diversitat funcional. Però també són uns importants
agents de canvi i duen a terme nombroses activitats i projectes. En aquest
sentit, participen en nombroses ponències, seminaris, congressos o altres
esdeveniments de debat, investigació o reflexió. També mantenen contacte
directe amb polítics de diferents administracions i vetllen pel compliment i
l’evolució de les lleis del país i de la convenció de l’ONU sobre els drets
de les persones amb discapacitat. Els seus membres han estat els impulsors
del model de vida independent basat en el respecte a la dignitat humana,
els drets humans i la llibertat de totes les persones. Consulteu el seu web:
www.forovidaindependiente.org.

L’anomenada Llei de la dependència fa referència a la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. Però què és la dependència? Qui decideix que algú
és dependent? Quins criteris s’utilitzen per determinar els graus de dependència?
Per què s’estableixen graus de dependència unificadors?

Les definicions de conceptes, el disseny o els plantejaments d’aquesta llei generen
un cert debat social: una normativa pot filtrar les necessitats de la població? La
Llei de la dependència havia de ser suficientment àmplia i alhora restringida per
establir qui pot accedir i qui no als ajuts i als suports a què fa referència. Això la
converteix en una llei per “als altres”, vetada per a la resta de la població, quan en
realitat tothom és dependent en néixer i fàcilment també ho serà en algun moment
de la seva vellesa.

http://www.forovidaindependiente.org
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A la dependència s’associen situacions com les d’una persona que no pot valer-se
per si mateixa, que requereix d’una ajuda funcional per a la realització d’activitats
comuns o per prendre decisions de la seva vida. Aquesta perspectiva sobre
la persona queda lluny de ser holística o integradora. A pesar de tot, per al
coneixement dels diferents tipus de funcionaments o alteracions del cos d’una
persona pot ser útil agrupar diferents aspectes comuns, ja siguin a nivell físic,
psíquic o sensorial.

Diversitat funcional física

En estudiar aquest col·lectiu cal que recordem que aquestes persones pateixen una
discriminació molt forta a causa de la seva imatge social de persones dependents
i menys aptes per a la vida social que la resta. Cal que ens desmarquem d’aquest
estigma, entenent que el que cal és eliminar les barreres de tot tipus amb què es
troben aquestes persones al llarg de la seva vida, per tal que puguin gaudir de la
igualtat d’oportunitats.

El sistema locomotor del cos humà és l’encarregat de garantir el moviment
coordinat del cos sota les ordres del sistema nerviós. Està format per altres
sistemes, que són els que contenen els ossos, els músculs i les articulacions.

Les disfuncions locomotrius són afectacions que invaliden o limiten
la locomoció o el moviment d’una persona. S’han de diferenciar
les disfuncions per afectació motora i les disfuncions per afectació
neuromuscular.

Al llarg de la vida es poden donar moltes patologies que afectin totalment
o parcialment la funció del sistema locomotor, ja sigui de forma temporal o
permanent, i amb episodis aguts o crònics.

La intervenció social haurà de tenir en compte si la persona té afectacions neu-
rològiques que li afecten també la mobilitat (neuromusculars) o si les limitacions
incideixen només sobre el seu moviment físic (motores). Les afectacions poden
ser:

• Afectacions motores

• Afectacions neuromusculars

Afectacions motores

Són múltiples i poden alterar el control motriu, l’equilibri o la coordinació del cos,
entre d’altres. L’afectació principal és de caire físic. Les causes més habituals
són les fractures, els esquinços, la tendinitis, les patologies reumàtiques (com
l’osteoporosi, l’artritis o l’artrosi), la lumbàlgia, els tumors ossis o les luxacions.
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Es calcula que el 75% dels
traumatismes

cranioencefàlics són
causats per accidents de

trànsit, sobretot en menors
de 25 anys.

Afectacions neuromusculars

Són les que provoquen una alteració en el sistema nerviós que incideix sobre el
sistema muscular. Poden afectar el grau de mobilitat, la força, els reflexos, el to
muscular o el control postural, entre d’altres.

Les patologies més usuals són:

• La malaltia de Parkinson. És un trastorn degeneratiu crònic i progressiu
del sistema nerviós central, en concret de la degeneració de l’anomenada
substància negra del cervell, que té a veure amb l’aprenentatge. És
multisistèmica, i per tant afecta cada cop més sistemes i capacitats del
cos. Com a símptomes principals provoca: tremolor en repòs (a les mans,
els braços, les cames i la mandíbula o el cap), rigidesa (engarrotament de
les extremitats i el tronc), lentitud en els moviments i inestabilitat postural
(deteriorament de l’equilibri). La durada de la malaltia depèn de cada
persona, però pot arribar a ser llarga (fins a vint anys o més). Es desconeix
la causa que la desencadena, però és una malaltia que té més incidència als
països desenvolupats i que afecta més homes que dones.

• L’esclerosi múltiple. Igual que el Parkinson, és també una malaltia
neurodegenerativa crònica i progressiva, tot i que cursa amb brots. Les
persones afectades acostumen a passar períodes d’agudització i després
experimenten una millora. És freqüent, fins i tot, la remissió pràcticament
completa dels símptomes. Afecta el sistema nerviós central, format pel
cervell i la medul·la espinal. En l’esclerosi múltiple (EM), la mielina
que embolcalla i protegeix les fibres nervioses i facilita la conducció dels
impulsos elèctrics s’inflama i es desprèn. Després es destrueix i forma
una cicatriu (la paraula esclerosi significa ‘cicatriu’). Llavors, s’interromp
l’habilitat dels nervis per conduir impulsos elèctrics al cervell i des del
cervell. Això produeix els símptomes de la malaltia. Les manifestacions
poden ser diverses, i a l’inici són habitualment lleus i poden desaparèixer
sense tractament, però amb el temps poden arribar a ser més nombroses
i greus. Els símptomes de l’EM varien en funció de la part del sistema
nerviós central afectada, i són: debilitat, fatiga i tremolor, pèrdua de control
de braços i cames, alteració de la sensibilització o dolor, i trastorns urinaris i
visuals. La durada pot arribar a ser de trenta anys. També se’n desconeix la
causa, tot i que se sospita que és d’origen autoimmune (el mateix organisme
ataca la mielina). Afecta més dones que homes, els quals de mitjana tenen
entre 20 i 40 anys.

• L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). És una altra malaltia d’origen
desconegut que afecta les neurones del cervell i de la medul·la espinal
encarregades de controlar el moviment de la musculatura voluntària. Aques-
tes neurones deixen progressivament de funcionar i moren, la qual cosa
provoca debilitat i atròfia muscular. Els símptomes poden ser, entre d’altres:
debilitat muscular, rampes, dificultats per respirar i empassar i problemes
en el llenguatge. Acostuma a aparèixer al voltant dels cinquanta anys.
L’evolució és relativament ràpida i la persona afectada en la majoria dels
casos no supera els deu anys de vida un cop realitzat el diagnòstic.
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• La malaltia d’Alzheimer. És una altra de les malalties neurodegeneratives
progressives. S’ha convertit en la forma més comú de demència en les
persones grans, com a conseqüència de l’envelliment de la població. Afecta
les funcions intel·lectuals, i la pèrdua de memòria és un dels primers
símptomes de la malaltia. A poc a poc s’accentua aquesta pèrdua, així
com la manca de percepció dels dèficits, i es tenen dificultats per retenir la
informació. S’hi afegeix la confusió de llocs i dates, la pèrdua de vocabulari
i els problemes d’identificació d’objectes comuns i de persones, entre molts
altres símptomes possibles. Amb el transcurs del temps es perd la capacitat
per parlar, entendre i caminar. Es diferencien tres fases de la malaltia, essent
la tercera fase la que requereix de més assistència externa. La durada de la
malaltia dependrà, entre d’altres factors, de l’edat de la persona, però de
mitjana pot variar entre els tres i els deu anys. Actualment figura com a
quart problema de salut del món.

• Els accidents vasculars cerebrals (AVC). Conegut popularment com “atac
de feridura”, infart cerebral o hemorràgia cerebral, entre d’altres. És un
episodi agut d’afectació de la circulació cerebral, sigui per un trencament
d’un vas sanguini o l’obstrucció d’una artèria que porta sang al cervell,
que pot provocar que una part d’aquest es lesioni de manera permanent
per pèrdua de flux sanguini. Es manifesta per l’aparició brusca i sobtada
d’alguns dels següents símptomes: falta de sensibilitat o pèrdua de força (al
braç, la cara, la cama o la meitat del cos), confusió o pèrdua de consciència,
pèrdua de visió d’un o d’ambdós ulls, dificultat per parlar o mal de cap molt
fort i sense causa coneguda. Si la falta de reg ha estat intens o llarg, la lesió
que produeix l’AVC al cervell pot deixar diverses seqüeles o incapacitats,
com ara paràlisi d’una part del cos, problemes en la parla, en l’aprenentatge,
en l’atenció i en la memòria o dolor, entre d’altres. Alguns estudis afirmen
que el nombre d’accidents cerebrovasculars en persones de 20 a 64 anys ha
augmentat en un 25% en els darrers 20 anys.

• La paràlisi cerebral. És un grup de trastorns del desenvolupament
psicomotor a causa d’una lesió en el cervell produïda durant la gestació, el
part o els primers tres anys de vida. Afecten el desenvolupament del cervell,
ja que la lesió es produeix abans de la seva maduració. És irreversible,
però en aquest cas no és una malaltia progressiva, sinó immutable. Pot
afectar diferents funcions, com les funcions motrius, el llenguatge, l’atenció,
la memòria, la percepció o el raonament. Les conseqüències d’aquesta
afectació dependran de molts factors, com el moment en què es produeix
o el nombre de funcions afectades, i determinaran el grau d’atenció que
requerirà cada persona, que pot anar de ser gairebé imperceptible a la
necessitat de suport per a les tasques bàsiques.

• El traumatisme cranioencefàlic (TCE). És molt similar a la paràlisi
cerebral, però majoritàriament és degut a accidents de trànsit, caigudes
o altres tipus d’accident. Pot provocar seqüeles neurològiques, aturada
cardiorespiratòria i mort. Altres danys cerebrals menys freqüents poden
ser causa per exemple de tumors o infeccions.
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• Espina bífida i lesió medul·lar. Són dues afectacions de la medul·la espi-
nal, que també forma part important del sistema nerviós central. L’espina
bífida es produeix perquè el tub neural que protegeix la medul·la no s’ha
tancat adequadament en la gestació. Es detecta abans del naixement amb
una de les proves que es fan durant la gestació. Els símptomes poden
tenir diferents graus d’afectació, com paràlisis i pèrdua de sensibilitat de les
extremitats inferiors, i diverses complicacions en les funcions intestinals i
urinàries. La lesió medul·lar és el dany de la medul·la espinal a conseqüèn-
cia d’una commoció, compressió o seccionament, provocada habitualment
per accidents de trànsit o laborals, o caigudes. Un dels accidents que
provoquen la lesió medul·lar és el que pot succeir a les piscines o aigües amb
poca profunditat en xocar a terra amb el cap. La lesió probablement afecti
les vèrtebres cervicals, i per tant les conseqüències seran més incapacitants,
ja que normalment les pèrdues es presenten per sota del nivell de la lesió.

S’han exposat les principals malalties o lesions que afecten com a mínim el
desenvolupament físic de les persones que les pateixen. Per acabar aquest punt
d’afectacions neuromusculars se cita un patró habitual de classificació de paràlisis
neurològiques. Les diferents alteracions físiques poden agrupar-se de moltes
maneres; en aquest cas, fa referència a la localització topogràfica de l’afectació
(vegeu la taula 1).

Taula 1.1. Classificació topogràfica de les afectacions físiques

Monoplegia Paràlisi d’un membre

Hemiplegia Paràlisi d’un costat del cos

Paraplegia Paràlisi de les dues cames

Tetraplegia Paràlisi dels quatre membres

Diversitat funcional sensorial

Els nostres sentits són fonamentals per a la vida quotidiana. Els sistemes sensorials
són els que permeten que l’organisme rebi la informació que li proporciona un
estímul. El sistema nerviós elabora aquests inputs i els converteix en una sensació,
i en definitiva, en informació conscient sobre el medi.

Les disfuncions sensorials són afectacions dels sentits que invaliden o
limiten la recepció dels estímuls del medi intern o extern.

Així, a nivell fisiològic, els sentits funcionen mitjançant els òrgans com els ulls, la
pell o l’oïda. Però a nivell psíquic, el cervell rep la informació externa mitjançant
els impulsos nerviosos enviats pels receptors sensorials.

Els receptors sensorials es classifiquen segons el tipus d’estímul que capten.
Alguns d’ells són:

• Fotoreceptors o captadors de la llum (sentit de la vista).
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• Mecanoreceptors de sons o fonoreceptors (sentit de l’oïda).

• Termoreceptors o captadors de temperatures.

• Quimioreceptors: capten substàncies químiques, com les mucoses olfacti-
ves del nas (sentit de l’olfacte) i les papil·les gustatives de la llengua (sentit
del gust).

• Nociceptors o captadors del dolor.

El receptors sensorials detecten determinats tipus de variacions del medi ambient,
i si aquests superen el llindar que dóna informació i també protegeix el nostre cos.
Per exemple, ens pot alertar de perills, de cremar-nos la pell o d’intoxicar-nos.

Aquests receptors poden estar dispersos pel cos, com passa amb els receptors
sensorials de temperatura o del dolor, o bé poden estar agrupats constituint els
anomenats “òrgans dels sentits”, com els que constitueixen els ulls o les orelles, i
que són, precisament, els que conformen els dos sentits que estudiarem en aquest
punt: la vista i l’oïda.

Les alteracions dels sentits de la vista i de l’oïda poden generar els següents
estats:

• Sordesa total o parcial

• Ceguesa

• Una doble disfunció anomenada sordceguesa

Sordesa

La sordesa o hipoacúsia és la manca o afebliment de la capacitat auditiva. La
sordesa completa que afecta una orella o ambdues s’anomena cofosi.

La persona sorda es veu privada totalment o parcialment del sentit de l’oïda i això
li provoca una disminució o impossibilitat de percebre o comprendre els sons. Hi
ha tres tipus de sordesa en funció de la localització de la lesió:

• La sordesa de transmissió o de conducció: és la que afecta l’oïda externa o
a la mitjana, impedint que el so es transmeti amb normalitat i produint una
sensació de tenir l’orella tapada i dificultats per percebre bé el so. Exemples
dels factors que poden desencadenar-la poden ser des d’un simple tap de
cera o una obstrucció del conducte auditiu produïda per un cos estrany (a
nivell extern) a infeccions com l’otitis i perforacions del timpà (a nivell
mitjà). Aquestes pèrdues auditives solen ser lleus i recuperables perquè
acostumen a tenir solució farmacològica o quirúrgica, però si no es tracten
poden tenir conseqüències en l’aprenentatge de l’infant o en el benestar de
la persona afectada.

• La sordesa de percepció o neurosensorial: afecta l’oïda interna, impedint
la transmissió del so tant per la quantitat com per la qualitat d’aquest.
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La llengua de signes

És una llengua natural de les
persones sordes. Té una

estructura gramatical pròpia que
integra una o dues mans,

moviments, ubicació espacial, i
elements no manuals (com

moviments labials —que poden
ser verbals i orals—, facials,

linguals, d’espatlles, i de cap).

El braille

És un sistema de lectura i
escriptura tàctil per a persones

cegues. Va ser inventat a mitjan
segle XIX per Louis Braille, que

es va quedar cec a causa d’un
accident durant la seva infantesa.
Cada caixetí braille consta de sis
punts en un rectangle de tres files

i dues columnes, que es
combinen codificades i en relleu.

Les causes són les alteracions en l’anomenat bloc neurosensorial o en el
nervi auditiu. Per aquest motiu, la persona pot percebre so, però pot estar
distorsionat o no arribar a comprendre’s el llenguatge. És irreversible, i en
alguns casos poden empitjorar progressivament. La implantació d’audífons
i els programes estimulatius i educatius ajuden a millorar la comunicació i
la parla.

• La sordesa mixta: com el seu nom indica, és l’agrupació de les dues
sordeses anteriors, i per tant es veu afectada tota l’oïda en la transmissió
i en la percepció del so.

Hi ha diferents classificacions de les hipoacúsies i sordesa atenent a diferents
criteris. Pel que fa al moment d’adquisició, poden ser:

• Genètiques (transmesa de pares a fills).

• Congènites (factors que afecten durant la gestació).

• Adquirides (per un accident, una infecció, malalties, fàrmacs, envelli-
ment...).

Pel que fa al grau de sordesa mesurat en decibels (dB) amb una prova audiomè-
trica pot ser una sordesa lleu, mitjana, severa i profunda.

Algunes de les malalties de la sordesa són la hipoacúsia profunda, la presbiacúsia,
la sordesa o deficiència auditiva total, la neurofibromatosi, la síndrome d’Alport,
la síndrome de Goldenhar, la síndrome de Kearns Savre, la síndrome de Pendred,
la síndrome d’Usher o la síndrome de Waardenburg.

Ceguesa

La ceguesa és la manca o afebliment de la capacitat visual. La persona cega es
veu privada totalment o parcialment del sentit de la vista, i quan la pèrdua de visió
no es pot corregir amb ulleres o lents de contacte.

Algunes legislacions consideren ceguesa quan el camp de visió és menor de 20
graus, enlloc dels 180 graus habituals.

La ceguesa es pot dividir en dos grans grups. Segons l’Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE), es pot patir:

• Ceguesa: fa referència a les persones que no veuen res o que només tenen
una lleugera percepció de la llum.

• Deficiència visual: per denominar aquelles persones que, amb la millor
correcció visual possible, poden veure o distingir amb gran dificultat alguns
objectes, lletres, reconèixer rostres..., des d’una distància molt curta.

Igual que la sordesa, la ceguera pot tenir origen hereditari o congènit, o deure’s
a malalties adquirides o a l’envelliment. Algunes de les malalties de la vista
són: les cataractes, la degeneració macular, el càncer de retina, l’atròfia òptica, el
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glaucoma, la distròfia corneal o retinal, la retinopatia diabètica o la del prematur,
el tumor de retina, o la uveïtis.

Sordceguesa

La sordceguesa, com el seu nom indica, és una afectació mixta de la capacitat
visual i auditiva. És a dir, provoca ceguesa i sordesa en una mateixa persona, tot i
que es manifesti en diferents graus en cada individu.

Hi ha dos tipus de sordceguesa:

• Sordceguesa congènita (adquirida en la gestació).

• Sordceguesa adquirida, en la qual es poden distingir tres variants: persones
que són sordes (de naixement o no) i que posteriorment perden la visió, o
bé a la inversa, o bé que perden ambdós sentits al mateix temps.

Tenint en compte que el 95% de la informació que percebem (segons la Federación
Española de Sordoceguera-FESOCE) ens arriba per la vista o per l’oïda, les
dificultats que ha d’afrontar una persona amb disfuncions auditives i visuals
simultànies són enormes.

Per tant, el grau de dependència serà molt alt, especialment amb els sordcecs
congènits, que no tenen cap referència prèvia de si mateixos ni de la realitat.

La intervenció social en aquest àmbit requereix especialment d’estratègies espe-
cífiques que treballin la capacitat de relacionar-se i de desenvolupar les habilitats
d’aprenentatge i d’autonomia.

Diversitat funcional psíquica i malaltia mental

La diversitat funcional psíquica fa referència a un estat particular de
funcionament que comença a la infantesa i que té el seu nucli d’afectació
en les funcions cognitives i intel·lectuals.

Els fenòmens psíquics presenten moltes diferències pel que fa als símptomes,
l’origen, el curs, el tractament o la intervenció social. No es pot considerar
que totes les persones amb alguna alteració psíquica tinguin trastorns o malalties
mentals. La diferenciació entre aquests dos conceptes no és clara, i seria desitjable
que cada professional (sigui des de la intervenció mèdica, psicològica o social)
concebi la classificació dels fenòmens psíquics amb la finalitat d’obtenir una millor
comprensió de cada cas, i no pas per catalogar o etiquetar.

La majoria d’aquestes segueixen tipificades com a trastorns, malalties, retards,
problemes mentals o demències, entre d’altres.

En tot cas, els grans grups de trastorns psíquics que s’estudiaran són:

• Les psicosis: grup de malalties mentals generalment greus com l’esquizo-
frènia, la paranoia o el trastorn bipolar. S’introduirà també la depressió

La pel·lícula de 1962 The
miracle worker (traduïda
com El milagro de Anna
Sullivan) és una referència
indispensable en l’àmbit de
la sordceguesa.

El DSM-IV i el CIE-10

Les classificacions de referència
dels professionals
(majoritàriament des de l’enfoc
clínic) que treballen en l’àmbit
psíquic són el DSM-IV (manual
diagnòstic i estadístic dels
trastorns mentals elaborat el
1980) i el CIE-10 (elaborat per
l’OMS el 1992, en la seva
desena edició).
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vinculada a la classificació dels anomenats trastorns de l’humor, on també
s’inclou l’esmentat trastorn bipolar.

• Les neurosis: grup de trastorns psíquics relacionats amb l’ansietat i l’angoi-
xa, amb un alt conflicte intrapsíquic. En aquest grup també hi ha les fòbies,
la histèria o els TOC (trastorns obsessius compulsius).

• L’anomenat retard mental i els trastorns generalitzats del desenvolupa-
ment (com l’autisme, el trastorn d’Asperger o el trastorn de Rett). També
s’inclouen en aquest grup la síndrome de Down i la síndrome de X fràgil.

• Els trastorns de la personalitat.

En estudiar aquests trastorns, cal tenir en compte l’estigma social que recau
sobre aquestes persones, ja que socialment encara se les veu com potencialment
violentes o sense capacitat per decidir sobre la pròpia vida. Cal lluitar contra
aquesta idea tan equivocada i anar desconstruint aquests estereotips arrelats
socialment. Sovint és el rebuig social el que provoca més patiment a aquestes
persones que la mateixa condició. A més, cal tenir en compte que, a més de certs
trets genètics, és la mateixa societat la que genera que aquests trastorns psíquics
apareguin a partir de les situacions estressants, l’exigència i la competitivitat amb
la qual es conviu quotidianament. Així, hauríem d’analitzar la salut mental com
una responsabilitat col·lectiva i com un problema amb què totes les persones ens
podem trobar en algun moment, de manera transitòria o bé permanent.

L’esquizofrènia provoca que se sentin
veus interiors.

Les psicosis

Les més habituals són:

• L’esquizofrènia. L’esquizofrènia (del grec, schizo: ‘divisió’, i phreno:
‘ment’) és una malaltia mental caracteritzada per una pèrdua del judici de
la realitat i una àmplia desorganització de la personalitat. Es pateix una
desintegració com a subjecte en quasi tots els aspectes de la conducta.
Acostuma a aparèixer durant l’adolescència o a la primera joventut, i és
crònica. Les manifestacions més rellevants de la malaltia són en funció
del tipus d’esquizofrènia: idees delirants, al·lucinacions auditives, visuals
i tàctils, ambivalència emocional, manca d’empatia, immobilitat total o
moviment constant amb postures estranyes, llenguatge alterat, aïllament
total.

• La paranoia. S’anomena trastorn paranoide o delirant. Es diferencia de
l’esquizofrènia perquè no implica un deteriorament global de les funcions,
sinó que té el focus principal en les alteracions pròpies de les idees delirants.
Les manifestacions i els trets més característics són la desconfiança, els de-
liris (el més freqüent és el de persecució), la rigidesa, un egocentrisme molt
marcat per la hipertròfia del jo, baixa autoestima, ressentiment, hostilitat a
l’entorn o dificultat per l’autocrítica.

• El trastorn bipolar. És un trastorn psíquic també conegut com trastorn
maniacodepressiu. Es caracteritza per fluctuacions de l’estat d’ànim de la
persona afectada, que oscil·la de forma cíclica en el temps entre episodis
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d’eufòria (fase maníaca) i de depressió (fase depressiva). Hi ha diferents
tipus de trastorns, i per exemple en el trastorn unipolar s’experimenta
únicament un dels dos estats, o bé es poden donar episodis mixtos on
l’oscil·lació pot ser per dies. És més freqüent que el trastorn s’iniciï en
l’adolescència o principi de l’edat adulta. És una de les malalties psíquiques
amb un índex més alt de suïcidi. El trastorn bipolar sovint es tipifica en els
anomenats trastorns de l’humor (afectius).

• La depressió. La depressió és molt més que estar baix de moral. La majoria
de persones experimenta tristesa de tant en tant, però en algunes ocasions
aquests sentiments no desapareixen i s’acompanyen d’altres símptomes
desencadenats per factors psicosocials i neurobiològics. Comença amb
una sensació de tristor, i la intensitat en la qual es desencadena ajuda a
determinar si es tracta de depressió o bé d’un estat de tristesa o estrès.
Hi ha estudis que afirmen que el 75 % de les depressions es produeixen
amb un quadre d’estrès previ. Es caracteritza per diferents símptomes, com
sentir tristesa i ansietat de llarga durada, sentiments de desesperança, dolors,
mal de cap, desordres del son, manca de motivació i d’energia, sentiments
d’inutilitat o de culpabilitat, pensaments negatius i excessiva autocrítica. En
els casos més greus, la depressió provoca pensaments suïcides i autolesions.
En l’actualitat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la
depressió com una de las patologies més debilitants a tot el món, en especial
incidència en els països anomenats desenvolupats. Després de l’ansietat és
el trastorn mental més freqüent, essent especials etapes de vulnerabilitat
l’adolescència i la vellesa.

Les neurosis

Les més habituals són:

• Els trastorns d’angoixa. Inclouen aquells problemes psíquics que tenen
en comú l’ansietat i que poden arribar a ser incapacitants per viure amb
normalitat. En veurem quatre tipus:

• L’ansietat generalitzada, no localitzada i que es manté en el temps. No
respon a una por concreta o una situació determinada. Causa tensió
muscular, acceleració del ritme cardíac, sensació d’ofec, temor del futur,
irritabilitat, insomni...

• La crisi d’angoixa o l’atac de pànic, que es dóna quan l’angoixa presenta
un episodi agut, amb símptomes similars als de l’ansietat però molt més
intensos. Els efectes que produeix poden ser sensació de por i malestar
intensos, por de morir, de tornar-se boig o de perdre el control, sensació
d’ofec, mareig o desmai, tremolors, sudoració, sensació d’estar “separat”
d’un mateix (despersonalització). Pot tornar-se crònica si no es tracta i pro-
vocar crisis més intenses o més freqüents, i altres efectes com hipocondria,
ansietat anticipatòria o depressió.

• Les fòbies (que ve de fobos, que en grec vol dir ‘pànic’) responen a una por
desproporcionada i irracional cap a un objecte o situació que en realitat no

Sovint l’ansietat i l’angoixa
són conceptes que es
confonen, ja que estan
estretament relacionats.

En un trastorn histèric de
conversió el subjecte pot
presentar l’anomenada
Belle Indiference, un estat
d’indiferència amb quadres
mèdics greus associats com
una paràlisi o una sordesa.
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representa cap amenaça o perill real. Hi ha diferents tipus i elements que la
poden desencadenar, per exemple la fòbia a les aranyes, a la sang, als espais
tancats (claustrofòbia) o als espais oberts (agorafòbia), entre moltes altres.

• El trastorn d’angoixa causat per un estrès posttraumàtic. És a dir,
posteriorment al fet que una persona hagi viscut una situació molt estressant
i traumàtica, que ha suposat un perill per a la seva vida o integritat física.
Per exemple, després d’un accident de trànsit, d’una guerra, d’una agressió
o d’una catàstrofe. Sol aparèixer al cap d’uns tres mesos després del fet. Pot
generar insomni, somnis i records del fet traumàtic, angoixa, dificultat de
concentració, etc., però també pot succeir que s’oblidi el que ha passat amb
l’amnèsia post traumàtica.

• La histèria. És una aparició de símptomes que no tenen a veure amb una
afectació real de l’organisme, sinó un conflicte psíquic del subjecte. Hi
ha tres grans tipus de manifestacions del trastorn. El primer consisteix en
que la persona fa una somatització d’un estat psíquic (pot tenir símptomes
com vòmits, mareigs, dolors, picors...). Un altre tipus de neurosi amb
símptomes més aguts és el trastorn de conversió. Afecta l’aparell motor
o neuronal, i pot provocar paràlisi, sordesa, ceguesa, contractures... I una
tercera forma d’histèria en què el conflicte psicològic no es manifesta amb
una malaltia corporal, sinó amb una de psíquica. És el trastorn dissociatiu
de la consciència, d’aparició sobtada i breu. El subjecte es dissocia de la
seva identitat i pot oblidar qui és, fer fugues, ser somnàmbul o —en pocs
casos— adoptar múltiples personalitats.

• El trastorn obsessiu compulsiu (TOC) És una neurosi que té dos símpto-
mes clars: les obsessions en forma de pensaments i idees recurrents que
interfereixen en el pensament de la persona i les compulsions o rituals
en forma d’actes repetitius que la persona creu que ha de fer per evitar
conseqüències catastròfiques. Les persones amb TOC experimenten un
dubte permanent i ansietat que intenten reduir amb la repetició dels actes.

Quins comportaments o pensaments pot provocar el TOC?:

Pot provocar obsessió pels gèrmens o la brutícia, per la qual cosa es rentarà les mans
una i una altra vegada, comptar objectes, sentir-se obsessionat per l’ordre o la simetria,
haver de verificar les coses repetides vegades, entre moltes altres. També són comuns els
pensaments de tipus agressiu o sexual, o la por que els passi alguna cosa a les persones
properes si deixa de fer els rituals.

Manifesten un gran malestar en el moment en què reconeixen la irracionalitat dels
seus pensaments i compulsions. Aquesta consciència és la que identifica clarament
aquest trastorn com una neurosi, i no com una psicosi.

El retard mental i els trastorns generalitzats del desenvolupament

• El retard mental. L’associació americana de referència en retard mental,
l’AAMR (American Association on Mental Retardation), en va publicar el
2002 una nova definició: “El retard mental és una discapacitat caracteritza-
da per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com
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en la conducta adaptativa, expressada en habilitats adaptatives conceptuals,
socials i pràctiques. S’origina abans dels 18 anys”. El quocient intel·lectual
és la mesura que s’utilitza per avaluar el funcionament inferior a la mit-
jana, i el retard va de límit a profund, determinat per un test d’avaluació
psicològica. En tots els casos es tracta de persones molt heterogènies que
comparteixen certes característiques intel·lectuals. Però la intel·ligència és
només una part de la personalitat: mai trobarem dos infants iguals i, per
tant, caldrà valorar en cada cas quins són els seus reptes d’aprenentatge i
adaptar-los a les seves necessitats educatives. No cal dir que la terminologia
i les classificacions amb un test d’exercicis, utilitzat en aquest àmbit per
determinar el nivell d’intel·ligència, és, des dels plantejaments d’on parteix
aquesta unitat, del tot polèmica, i dista del concepte de diversitat funcional
psíquica. L’AAMR pretén canviar el nom de retard mental a discapacitat
intel·lectual.

La teoria de les intel·ligències múltiples

El 1983, H. Gardner, psicòleg i professor nord-americà, va publicar l’estudi pel qual
afirmava que totes les persones tenen set tipus d’intel·ligència (una vuitena afegida el
1997). Són la intel·ligència musical, la lingüística, la logicomatemàtica, l’espacial, la
corporal-cinestèsica, la interpersonal, la intrapersonal i la naturalista. Totes són igualment
importants i necessàries, i es posseeixen en major o menor mesura. Gardner defineix la
intel·ligència com una capacitat, i per tant, una destresa que es pot desenvolupar. Si bé
hi ha un component genètic, les potencialitats es desenvoluparan més o menys depenent
de l’ambient, les experiències viscudes, l’educació o la motivació. Suposa una crítica al
plantejament que existeix una intel·ligència única, que pot ser mesurada amb diferents
instruments estàndards de psicometria com el que mesura el quocient intel·lectual i que
classifica les persones. Pel que fa a l’educació, segons Gardner, el sistema escolar vigent
no tracta les intel·ligències per igual, sinó que prioritza la intel·ligència logicomatemàtica i
la lingüística.

• Els trastorns generalitzats del desenvolupament. L’autisme és el més
comú i conegut. Són trastorns del neurodesenvolupament crònics i que
habitualment es detecten durant els primers 30 mesos de vida. Els símp-
tomes fonamentals són: alteracions de la comunicació, de les competències
socials i de la imaginació, i un patró d’interessos i activitats molt restringit
i estereotipat. També es donen sovint conductes no habituals, per exemple
moviments de balanceig o colpejar els dits, i obsessions peculiars cap a
alguns objectes o esdeveniments. La major part requereixen d’ajuda durant
tota la vida. Les persones que pateixen aquest trastorn sovint trien activitats
solitàries, i de vegades pot arribar a produir-se una absència de llenguatge
parlat o ser entès només per la persona (per ser repetitiu, pel volum, arítmic,
metafòric...). Són molt sensibles als canvis, i per tant requereixen d’un
ambient perfectament estructurat. Aquest grup és conegut com a trastorns
de l’espectre autista. Altres trastorns són la síndrome d’Asperger, el
trastorn o síndrome de Rett, o el trastorn desintegratiu infantil.

• La síndrome de Down i la síndrome de X fràgil. Ambdues són alteracions
genètiques relacionades amb els cromosomes i afecten el funcionament
psíquic i físic. La síndrome de Down no és una malaltia, però pot
tenir patologies associades relacionades amb l’alteració genètica i que
requereixen d’atenció específica. Per exemple: cardiopaties congènites,
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hipertensió pulmonar, problemes auditius o visuals, alteracions intestinals,
neurològiques o endocrines, actituds impulsives i dificultats d’atenció. La
síndrome de X fràgil pot causar problemes auditius o visuals, cardiopaties,
peus plans, epilèpsia, dificultats d’atenció, alteracions motrius, hiperactivi-
tat, ansietat, conductes compulsives i obsessives i trastorns emocionals i de
conducta.

Els trastorns de la personalitat

El DSM-IV defineix els trets de la personalitat com a “patrons persistents
de formes de percebre, relacionar-se i pensar sobre l’entorn i sobre un
mateix, que es posen de manifest en una àmplia gamma de contexts socials i
personals”. El trastorn de la personalitat es dóna quan aquests trets es fan
inflexibles i desadaptatius i causen un deteriorament funcional significatiu o
un malestar subjectiu.

La característica principal d’un trastorn de la personalitat és, doncs, un patró
permanent d’experiència interna i de comportament que s’allunya de manera
important de les expectatives de la cultura del subjecte.

Es manifesta com a mínim en dues de les àrees següents: cognoscitiva, afectiva,
en el control dels impulsos o en l’activitat interpersonal, i provoca un malestar
significatiu i un deteriorament social, laboral o d’altres àrees importants de la
persona. Normalment s’origina a l’adolescència o al principi de l’edat adulta, i és
un trastorn de llarga durada i estable.

La seva aparició no s’associa a altres trastorns mentals o malalties, ni als efectes
del consum de substàncies.

El DSM-IV tipifica deu trastorns de la personalitat, agrupats en tres grans tipus
segons la similitud de les seves característiques, tot i que és freqüent que es
presentin al mateix temps trastorns dels diferents grups:

• El grup A inclou els trastorns paranoide, esquizoide i esquizotípic de la
personalitat. Solen semblar persones “estranyes” o excèntriques.

• El grup B inclou els trastorns antisocial, límit, histriònic i narcissista de la
personalitat. Solen semblar persones dramàtiques, emotives o inestables.

• El grup C inclou els trastorns per evitació, per dependència i obsessiu-
compulsiu de la personalitat. Solen semblar persones ansioses o temeroses.

En els trastorns de la personalitat, els símptomes repercuteixen en els altres i
són plenament acceptats per l’ego del subjecte; en canvi, en les neurosis el focus
repercuteix més sobre el propi prejudici i patiment.
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1.1.2 Factors que influeixen sobre la diversitat funcional

Introduirem aquests factors amb la següent cita:

“Puesto que la comisión está orientada al estudio de la situación de las personas con
diversidad funcional, deberíamos empezar por decir claramente que esta situación, la de
las personas con diversidad funcional en Cataluña, es una situación de exclusión social.
Todos los indicadores que hablan de exclusión social, ya sea la tasa de paro, la de actividad,
el nivel de estudios, el acceso a la vivienda, la participación política, la violencia machista,
todos estos indicadores de exclusión social, absolutamente todos, son mucho más altos en
el caso de las personas con discapacidad funcional que en la población en general. Mucho
más altos significa el doble, triple, diez veces más... Por tanto, esto no puede considerarse
una problemática personal de una serie de personas, sino que es el resultado de una
opresión social sistemática y endémica.”

A. Centeno (2010). Compareixença al Parlament de Catalunya.

A continuació s’il·lustren algunes de les mancances i els condicionants de la
realitat actual envers la diversitat funcional i altres aspectes que són clars factors
de risc, discriminació i exclusió social, basats en les demandes d’activistes de
l’àmbit, com J. Romañach o A. Centeno:

• Una mentalitat ètica i política ancorada en el model mèdic i no en el
model social o de la diversitat: un petit grup de les persones amb diversitat
funcional (del Moviment de Vida Independent) són les que viuen la situació
de dependència en la seva pròpia pell i reclamen els recursos necessaris
per la d’independència. En canvi, la mirada de l’Administració (fins i tot de
moltes ONG) i de la societat en general segueix promovent en la realitat un
enfocament històric segregador i de discriminació.

• Les prestacions d’assistència personal, que són insuficients i no poden
garantir una vida en igualtat d’oportunitats.

• L’omissió del dret a la participació en la vida cultural i l’oci, que la Llei
d’autonomia personal (LAP) no desplega ni aplica a curt termini. El model
de política està basat en l’atenció familiar, fomentant la institucionalització
a residències o a la pròpia llar. Els suports actuals no fan possible la plena
participació, sinó la subsistència limitada.

• La construcció de noves residències, centres escolars o de treball es-
pecífics per a persones amb diversitat funcional i l’aprovació de decrets
segregadors perpetuen l’exclusió i no la inclusió, ja des de la infantesa.

• La discriminació i opressió envers els cuidadors familiars, especialment
cap a les dones, que han d’assumir cada dia i hora de l’any la cura i assistèn-
cia, amb una prestació econòmica inferior al salari mínim interprofessional.
Sempre que la persona amb diversitat funcional disposi de suport familiar,
que en realitat hauria d’assegurar l’Administració amb la figura de l’assistent
personal. No seria un factor negatiu si fos un acord mutu i lliure entre la
família i la persona, i amb les prestacions adequades.

La bioètica i la diversitat
funcional

Qüestions com la sexualitat,
l’avortament eugenèsic o el
suïcidi assistit són temes de
debat i polèmica que s’haurien
de regir per principis de dignitat,
equitat i drets humans, i no per
religió o per sectorització de
col·lectius. El tracte diferencial
d’aquestes qüestions cap a les
persones amb diversitat
funcional és també un factor
d’exclusió.
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Per ampliar el sentit del
concepte de salut i els

diferents factors vinculats,
consulteu el subapartat

“Àmbit de la salut i de la
cura”, en l’apartat “Àmbits

d’inclusió social.
Fonaments bàsics del

treball d’integració social”
de la unitat “Marc de la

intervenció social”.

Les persones amb diversitat funcional no necessiten suport social perquè es
trobin en una situació d’especial vulnerabilitat. La situació de vulnerabilitat
es deu a la inacció, l’omissió o la ineficàcia dels poders públics en el seu
deure de proveir els suports necessaris per construir una societat respectuosa
amb la diversitat humana.

Es pot dir que la vulnerabilitat amb què es poden trobar les persones amb diversitat
funcional estarà determinada per diferents característiques del context que poden
influenciar o determinar nous factors de risc o d’exclusió social i que influeixen
directament sobre la manca d’igualtat i d’oportunitats, com poden ser:

• Ingressos econòmics: la possibilitat d’accés a aquests no tan sols per la
situació laboral, sinó l’accés i la suficiència dels ajuts i les prestacions
socials que tenen a veure amb la dependència, i amb el fet de garantir els
drets de ciutadania, que conformen un altre factor determinant.

• Accés al mercat laboral: tenir accés a una feina digna i de qualitat, que
permeti l’autorealització i l’autonomia de les persones. Que la persona amb
diversitat funcional pugui triar, en la mateixa mesura que la resta, quina és
la feina a la qual vol tenir opció, i no a la inversa, com passa amb la reserva
de places per a discapacitats o amb incentius empresarials.

• Xarxes de suport: comptar amb l’assistència personal les hores necessàries
i amb altres teixits socials i familiars, no per estar obligats a fer-se càrrec
del suport, sinó com a dret a compartir amb la família i tenir opció a unes
relacions socials i de participació, incloent-hi en el temps lliure i d’oci.

• Accés a l’educació, a la formació i al desenvolupament: la inclusió a les
escoles i centres formatius, adaptant els recursos a cada situació, i no que
sigui la persona la que es vegi forçada a anar a centres especialitzats. Accés
també al desenvolupament d’aprenentatges amb els professionals suficients
que requereixi cada cas (per exemple, amb els infants autistes).

• Habitatge i infraestructures: d’una banda, l’accés a un habitatge indepen-
dent amb el suport assistencial necessari, que no obligui les famílies (si no
és el desig d’ambdues parts) a fer-se càrrec de la persona amb diversitat
funcional o bé aquesta a haver de compartir, fins a l’adultesa o més enllà,
la llar amb membres de la família. D’altra banda, que els habitatges i les
infraestructures arreu tinguessin un disseny i unes característiques que les
fessin accessibles a tothom. En realitat, hi ha moltes persones que necessiten
que l’entorn i les llars estiguin construïdes pensant en un model de màxims,
inclusiu per a tothom, tant si són cotxets d’infants com cadires de rodes per
a gent gran amb problemes de mobilitat, com si són altres motius que fan
necessària la utilització d’una cadira o un aparell per a la mobilitat.

• Salut: un dels drets humans fonamentals, i d’especial rellevància en l’àmbit
que ens ocupa, és tenir garantia d’assistència i dels tractaments necessaris en
cada cas. Existeix desatenció perquè el grau de dependència que s’assigna
i els ajuts econòmics són insuficients i no es cobreixen les necessitats reals
de la persona.
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• Reconeixement social: la inclusió social total facilitaria la convivència
i la igualtat entre totes les persones i els seus drets. L’única manera de
generar una nova mirada social és mitjançant la facilitació de l’experiència,
de les vivències compartides, amb una societat que atén les necessitats de
cada col·lectiu però que no fragmenta o discrimina. La sensibilització amb
programes específics només reprodueix la diferència, no la diversitat.

D’altra banda, cal analitzar els aspectes més directament relacionats amb les
variables, que influencien la diversitat funcional. Algunes tenen relació directa
amb l’herència (si bé el marge i la interrelació entre herència i ambient és motiu
de debat i estudi), i d’altres tenen a veure amb circumstàncies de la vida diària
o condicionants que poden determinar l’aparició o l’evolució d’una situació de
malaltia, trastorn o alteració.

1.1.3 Variables que influeixen sobre la diversitat funcional

El moment en què s’adquireix una situació que genera diversitat funcional, la
manera com es presenta, la seva evolució i durada, o les característiques de la
persona, en són variables determinants.

El moment en què s’adquireix

Una gran diferència és si la persona ha nascut amb alguna alteració (congènita) o
si bé l’ha adquirit posteriorment (adquirida):

Si és congènita, es manifesta des del naixement del nadó, i es pot haver donat en
tres moments:

• Prenatal (durant la gestació): per exemple, es pot donar si la mare presenta
dèficits nutricionals, malalties infeccioses o parasitàries (toxoplasmosi,
sífilis...) o cròniques (diabetis, hipertensió...), presa de substàncies tòxiques
(medicaments o drogues), complicacions en la placenta...

• Perinatal (durant el part): per exemple, com a conseqüència d’una manca
d’oxigen durant el part (anòxia) o d’un part difícil amb complicacions que
poden generar fractures, paràlisi braquial...

• Postnatal (després del naixement): per exemple, si el nadó fa convulsions
o pateix alguna alteració que pugui deixar-li seqüeles (com podria ser una
hipoglucèmia o baixada de sucre que li pugui afectar el cervell).

Si la lesió, el trastorn o la discapacitat és adquirida ha esdevingut en qualsevol
moment de la vida de la persona, sigui per un accident o per una malaltia. Les
causes més habituals són les lesions medul·lars, el traumatisme cranioencefàlic,
l’esclerosi múltiple, les amputacions, les neuropaties, les distròfies o les patologies
osteoarticulars.
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La durada i el curs

És a dir, si l’alteració es dóna de forma temporal (per exemple, un atac d’angoixa)
o és permanent (com una lesió medul·lar), i si és aguda (intensa o de curs
ràpid) o crònica (de llarga durada, d’implantació progressiva, fluctuant..., com
per exemple el trastorn bipolar).

L’evolució de la discapacitat

Si és degenerativa (augmenta i/o empitjora amb el temps, com ho pot ser el
Parkinson) o permanent/no degenerativa (és estable o no es modifiquen les
condicions relatives a la discapacitat, com per exemple una lesió física a causa
d’un accident).

Les característiques pròpies de la persona

Cada persona presenta les seves pròpies característiques, que la fan diferent i única
al món. La diversitat conforma la realitat de tots i cadascun dels éssers vius.

Les obvietats enganyen

Podria semblar una obvietat dir que la vida a la terra és rica i diversa, on cada subjecte i
ésser viu presenta uns trets característics que el fan únic. Però en el tema que ens ocupa
cal explicitar com es viu aquesta realitat. Pot semblar obvi i, en canvi, el paradigma sota
el qual la majoria de les persones veuen la diversitat funcional és encara un prisma de
desigualtat: el dels dos estrats, el bo i l’afectat, el normal i el discapacitat, jo i “els altres”...

Doncs bé, són les característiques individuals algunes de les variables que
expliquen també la predisposició i els condicionants que faran que aparegui o no
un determinat trastorn, malaltia o alteració. Per exemple, la base genètica i cro-
mosòmica de cada persona sembla que determina l’aparició d’algunes malalties i
trastorns mentals, com ara l’esquizofrènia.

L’edat i el sexe són altres variables determinants. Algunes afectacions es donen
més en homes que en dones, i a la inversa. Si analitzem el factor edat, l’envelliment
de la població està fent augmentar el nombre de casos de malalties com ara
l’Alzheimer. A més, la degeneració física amb el transcurs de l’edat pot generar
situacions de dependència o de necessitat de suport en algunes persones.

En tot cas, i per finalitzar, es posa de manifest que hi ha molts factors i variables
que tenen a veure amb l’herència i amb l’ambient.

1.1.4 Necessitats de les persones amb diversitat funcional que
determinen les demandes d’intervenció social

Les intervencions socials i terapèutiques que requereixen algunes persones amb
diversitat funcional s’han de basar en la cerca de la qualitat de vida i de la
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màxima expressió de l’autonomia. Un exercici real de la vida diària amb qualitat,
dignitat i llibertat es fonamenta en el reconeixement dels seus drets mitjançant una
implicació activa i la participació personal i social.

A. Pié explica que l’autonomia no és l’oposat positiu de la dependència, ja que en
l’àmbit de la diversitat funcional, dependència i autonomia van juntes.

Es fa necessari repensar les vinculacions humanes actuals i també partir d’un
model d’intervenció i de relació humana que té a veure amb l’“ésser humà capaç”.
Cal dur la idea de la dignitat humana més enllà del supòsit que hi ha vides millors,
més útils o productives que d’altres. Educar no tant per l’autonomia sinó pel
reconeixement de la interdependència.

En la intervenció social de l’integrador seria desitjable, doncs, que se superi el “ser
capaç” i es doni més valor a la relació, a la reciprocitat, a l’acollida, al respecte i
al valor de les diferències.

La integració social s’ha de posicionar a favor de l’autonomia de les
persones, i no del control i l’assistència vertical. L’assistència personal és
un suport entre iguals.

L’estil d’intervenció ha de diferenciar el tacte de la tàctica. La tàctica és un
conjunt d’estratègies planificades que permeten l’assoliment d’objectius. Però
estem parlant d’intervenció amb persones sovint identificades amb la seva diver-
sitat funcional. La intervenció requereix de tacte, que és ser sensible, conscient,
prudent, discret, perceptiu, cortès...

L’assistent personal

El model de vida independent és possible amb la figura laboral de suport de
l’assistent personal que reconeix la LAP (Llei d’autonomia personal o Llei de la
dependència, etc.).

L’integrador social pot fer aquesta intervenció, en la qual facilita la
independència, col·labora o realitza tot allò que la persona amb diversitat
funcional no pot fer per ella mateixa, i ho fa sota les seves directrius.

La relació entre l’assistent personal i la persona amb diversitat funcional (o el
seu representant legal) s’ha de regular mitjançant un contracte on s’estableixen
els drets i les obligacions d’ambdues parts. La persona assistida és qui pren les
decisions, i l’assistent proporciona el suport necessari perquè es duguin a terme
tal com s’ha definit i decidit per la persona amb diversitat funcional.

Segons A. Rodríguez-Picavea i J. Romañach, les tasques principals que desenvo-
lupa l’assistent personal són:

• Tasques personals: són aquelles relacionades amb la persona, la higiene
personal (rentar, dutxar, afaitar, depilar...), vestir-se i desvestir-se, aixecar-

Per aprofundir en la figura
de l’assistent personal
vegeu el document sencer
de “Consideraciones
sobre la figura del
Asistente Personal (...)”
als “Annexos”.

Per a la figura de l’assistent
sexual es recomana la
pel·lícula The Sessions,
2012 (Les sessions), de
Ben Lewin.
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se del llit, suport en les necessitats fisiològiques, ajuda per menjar, beure,
atendre el telèfon...; en definitiva, assistir qualsevol tasca del dia a dia.

• Tasques de la llar: són aquelles relacionades amb l’habitatge, neteja, cura
del llit, rentar i endreçar la roba, fer el menjar, atendre animals o plantes...

• Tasques d’acompanyament: són aquelles relacionades amb el fet d’acom-
panyar la persona allà on hagi d’anar (a la feina, a fer gestions, a comprar, a
les sortides per vacances...).

• Tasques de conducció: són aquelles que es donen quan cal utilitzar un
vehicle privat com a mitjà de transport. Es pot donar que calgui anar en
cotxe per deixar o recollir la persona a algun lloc, o bé per a altres gestions.

• Tasques de comunicació: són aquelles relacionades tant amb la inter-
pretació del llenguatge de signes com amb altres sistemes alternatius de
comunicació que s’utilitzen quan hi ha, per exemple, paràlisi cerebral.

• Tasques de coordinació: són aquelles que fan referència a la planificació
del dia a dia i a l’ajuda de presa de decisions.

• Tasques excepcionals: són aquelles que requereixi la persona, per exemple
davant d’una crisi psíquica o física.

• Tasques especials: són aquelles que fan referència a les relacions sexuals;
en alguns països (Alemanya, Dinamarca) existeix la figura de l’assistent
sexual.

Qui pot ser assistent personal?

Les tasques de l’assistent personal no requereixen d’una formació reglada o titulació
concreta per realitzar-les de forma idònia. En realitat, ha de col·laborar per dur a terme
la voluntat de la persona assistida sota les seves indicacions. En canvi, el que es valora és
l’actitud de respecte i confiança que transmet, la comprensió del seu rol, la predisposició i
el compromís.

En cada cas, la persona amb diversitat funcional (o els seus referents) requerirà
o no d’uns requisits previs específics, com podria ser el carnet de conduir o el
llenguatge de signes.

El més important és l’apoderament de la persona, que no està supeditada a una
relació jeràrquica de dependència. Aquest és el canvi de visió que l’integrador
social ha de tenir ben clara per ser agent de canvi també del nou model social i
d’interdependència.

A continuació es presenten algunes generalitats tècniques o estratègiques per a
l’integrador social com a aspectes a tenir en compte en el tracte personal en funció
del tipus de diversitat amb què treballi.

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
diversitat física

Aquests aspectes són:
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• Preguntar directament a la persona, si es desconeix, com cal fer el suport a
la mobilitat o a les altres funcions.

• Davant de dificultats en la parla, cal adoptar estratègies de comunicació
adequades. No s’ha de fer veure que s’ha entès el que la persona demana,
o somriure. Cal deixar que repeteixi si és necessari, i si cal, fer ús de
recursos externs, com abecedaris, el sistema Bliss (simbòlic de gràfics-
visual), i fer preguntes de resposta curta o tancada. Evitar els tons de parla
infantilizadors. Tampoc s’ha de contestar o acabar una frase o paraula per
compte de l’altre, o bé dirigir-se a una tercera persona perquè ens respongui
les qüestions davant de l’altre.

• Respectar el ritme de la persona i que pugui fer les coses per ella mateixa.

Com assistir les persones que es mouen amb cadira de rodes? Dependrà del grau
d’autonomia i mobilitat que tinguin. En tot cas, si la persona pot manipular
autònomament la cadira cal deixar que ho faci, o bé preguntar-li si requereix
d’ajuda davant d’obstacles o terrenys difícils. Cal respectar també els espais
de distància personal (la proxèmia), evitant transgredir l’espai propi com amb
qualsevol altra persona. Cal recordar també, per exemple, que la cadira no és
un recolzador ni un penja-robes...

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
diversitat psíquica

Lògicament, caldrà conèixer cada cas i el grau d’autonomia que presenti. En la
intervenció social és important tenir present:

• Tenir una afectació mental no requereix de tractes infantilitzadors o de
sobreprotecció. Cal conèixer l’edat madurativa i cronològica de la persona
i relacionar-se habitualment.

• Amb infants, cal anar facilitant el seu camí cap a l’adultesa, propiciant les
experiències de vida que tothom té el dret de desenvolupar i de viure.

• Cal fer partícip la persona de les decisions i activitats que li són pròpies. Cal
evitar fer les tasques per l’altre.

• Establir conjuntament mecanismes de planificació seqüenciats per a la
intervenció en el quotidià. En els casos de més afectació, s’haurà establert
un protocol d’actuació amb el tutor/referents.

• La comunicació ha de ser clara i tenir el ritme que requereixi cada cas,
repetir si cal el missatge o demanar repetició si no s’ha entès la persona.

• Cal tenir coneixement dels aspectes que poden tenir efecte sobre els proces-
sos psicològics bàsics de cada cas (respecte de la memòria, la percepció, el
llenguatge, l’atenció, l’aprenentatge...) i utilitzar estratègies d’intervenció
adequades.
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Amb les persones amb
afectació sensorial a la vista

és important utilitzar amb
freqüència el feedback

verbal i tàctil.

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
afectació sensorial auditiva

Els aspectes que cal tenir en compte en aquests casos son els següents:

• En funció del grau d’afectació de les persones amb qui s’intervé, és probable
que sigui necessari l’aprenentatge del llenguatge de signes.

• Amb persones que llegeixen els llavis o senten alguna cosa, cal esperar
a tenir i mantenir el contacte visual amb l’altre. Vocalitzar amb claredat
evitant exageracions o un to de veu innecessari.

• Fer servir un ritme pausat, amb frases curtes i un llenguatge entenedor.

• Fer ús de la comunicació no verbal; els gestos i les expressions faciliten
enormement la comunicació.

• L’escriptura o altres recursos comunicatius escrits són un suport més per als
missatges entre emissor i receptor.

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
afectació sensorial a la vista

Els aspectes que cal tenir en compte en aquests casos son els següents:

• El nostre braç és un bon suport per guiar el moviment d’una persona sense
visió, i anar una mica per davant de l’altre permet que pugui seguir amb més
facilitat. Cal evitar agafar el seu braç o empènyer per l’esquena.

• Informar dels elements físics que puguin suposar un obstacle. És necessari
anar dient en veu alta les accions que anem fent, com obrir una porta o
baixar un graó. També és important anar explicant o fent reconèixer els
elements de l’entorn o de les estances per on es passa per tal de facilitar el
coneixement del lloc i la ubicació. I descriure quan calgui, en profunditat,
un espai amb els elements principals que conté, on s’ubicarà la persona, etc.

• És positiu utilitzar referències a partir de la persona, per exemple “a la
teva dreta/esquerra/davant/darrere hi ha...”. Cal suplir amb informació
el llenguatge verbal i gestual que se sol utilitzar com a única via de
comunicació (aquí, allà, això...).

• Per dirigir-nos a una persona invident si hi ha més persones a prop cal cridar-
la pel seu nom, i el to de veu en parlar-li ha de ser l’habitual, ja que la persona
no té per què patir cap lesió auditiva.

• Per donar alguna cosa a una persona invident cal posar en contacte la seva
mà amb l’objecte en qüestió, i tenir cura de no canviar les coses de lloc sense
informar del canvi.

• Per orientar a seure només cal indicar on és la cadira i els recolzadors, per
tal que pugui asseure’s lliurement.
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1.2 Les persones drogodependents o amb d’altres addiccions

Vivim en una societat on el consum de drogues és quotidià, des de primera hora
del matí quan prenem cafè, a l’aperitiu alcohòlic que prenem abans de dinar, fins
al somnífer que ens recepta el metge abans d’anar a dormir, passant pel relaxant
muscular que prenem per a aquell dolor muscular.

A més, recordem que el tràfic de drogues, a pesar de la seva il·legalitat, i molt
probablement a causa d’aquesta, és actualment el negoci més rendible del planeta,
que genera fons molt necessaris per als països productors alhora que enriqueix els
països consumidors d’Occident.

Una societat més informada i més ben formada sobre les drogues serà més capaç
de conviure en un món en el qual aquestes existeixen, reduint el risc d’establir-hi
relacions conflictives. La millor manera de formar-se un criteri propi i posicionar-
se individualment és tenir informació i també una actitud crítica davant de les
pressions i els estereotips que envolten el fenomen.

Cal tenir en compte que prendre drogues no suposa acabar tenint invariablement
consums addictius. Ara bé, alguns consums de substàncies fàcilment poden
esdevenir problemàtics, atès que el consum d’algunes substàncies porta riscos
implícits en si mateix.

L’acció i els projectes específics d’atenció a drogodependents són una via d’inter-
venció, però també ho són la sensibilització i la prevenció per evitar o reduir els
consums que generen dependència.

A més d’aquest enfocament més basat en els usos i efectes de les drogues, tindrem
en compte definicions més socioantropològiques de drogodependència, com la
d’Oriol Romaní:

Per drogodependència, entenem: ”[...] un conjunt de processos a través dels quals

s’expressen certs malestars més o menys greus, que poden tenir causes diverses [...],

però que llur símptoma principal seria l’organització del conjunt de la vida quotidiana d’un

individu al voltant del consum [...] de determinades drogues” (Romaní, 2004, p.55).

La qüestió en la qual volem centrar el focus és la imatge o representació social
de l’addicte a les diverses substàncies, que és el que deriva moltes vegades en un
estigma que el converteix en una persona en risc d’exclusió social. Cal remarcar
que moltes vegades l’estigma no el produeix tan sols la substància, sinó el fet
d’associar aquesta substància a una condició social concreta. S’ha constatat que
existeix, en general, una gran tolerància social respecte de drogues com l’alcohol,
el tabac i els fàrmacs en general per una gran part de la societat, mentre que aquests
consums resulten més estigmatitzants per a persones que viuen sota el llindar de
la pobresa.

Alhora, és palès que amb el consum de drogues il·legals, com per exemple la
marihuana o la cocaïna, la representació social de l’addicte està caracteritzada



Context de la intervenció social 32
Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental,

drogodependència o altres addiccions

per un fort rebuig social, associant la persona amb situacions com la marginació,
la improductivitat, la perillositat social, el caràcter de vividors i fins i tot la
delinqüència.

Per conèixer el context del fenomen de la droga, a més, haureu de conèixer els
perills que pot suposar el consum de determinades substàncies des del punt de
vista mèdic. Per això, és important distingir entre els tres tipus de consum de
drogues:

• L’ús. La relació amb les drogues no produeix conseqüències negatives ni
sobre el consumidor ni per al seu entorn. Les variables i els indicadors
són la freqüència, la quantitat i les característiques físiques, psíquiques i
socials del subjecte, tot i que cal exceptuar els consums esporàdics de grans
quantitats i també els consums freqüents de baixa quantitat però que tenen
efectes en la dependència de l’individu (la majoria dels fumadors de tabac
en són dependents). Tanmateix, cal relacionar-ho amb altres factors, com
per exemple si s’està prenent alguna altra substància, com una medicació.

• L’abús. La relació amb les drogues produeix conseqüències negatives sobre
el consumidor i/o en el seu entorn. Està condicionada per les pautes de
consum i el context personal i social, que determinaran si s’està fent ús o
abús de la substància. Per exemple: consumir cocaïna un sol cop però en
una quantitat que deixa seqüeles cerebrals, o fumar relativament poc però
durant l’embaràs.

• La dependència. El subjecte anteposa la necessitat de consumir una
substància psicoactiva a altres conductes i necessitats. El consum es
converteix en l’eix de la vida de la persona i no una experiència esporàdica.
La dependència té dues dimensions: la física i la psíquica.

En la dependència física, l’organisme necessita mantenir un determinar
nivell en sang de la substància per funcionar amb normalitat. Quan aquest
nivell baixa per sota del límit apareix la síndrome d’abstinència. Aquest tipus
de dependència també té molt a veure amb la tolerància que genera cada
droga en l’individu, i que fa necessària una major quantitat de substància
per produir els mateixos efectes a mida que l’organisme es va adaptant a
la presència regular d’aquesta. L’increment de consum en algunes drogues
pot provocar intoxicacions agudes, coma o fins i tot la mort per sobredosi
(com pot passar fàcilment amb l’heroïna). En la dependència psíquica,
el subjecte experimenta una compulsió per experimentar un estat agradable
(plaer, eufòria, desinhibició...) o alliberar-se d’un estat desagradable (pressió
social, avorriment, estrès...).

La dependència física és relativament més fàcil de superar que la psíquica,
mitjançant un període de desintoxicació. En canvi, la dependència psíquica
requereix de canvis en la conducta i en la gestió de les emocions del subjecte que
es relacionen amb la causa del consum continuat de la substància. En la superació
de la dependència, el subjecte ha de ser capaç de viure sense recórrer a les drogues,
gestionant i acceptant la seva realitat sense recórrer a aquestes.
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En relació amb el consum de drogues, la reducció de riscos i el consum
responsable són estratègies que tenen com a finalitat minimitzar els danys i la
drogodependència o l’addicció.

D’altra banda, hi ha altres “consums” o activitats que també poden generar
addicció, que es coneixen com a socioaddiccions.

Les socioaddiccions són trastorns de dependència vinculats a usos, costums
o activitats diversos no relacionats amb la ingesta de substàncies químiques.

Les més conegudes són per exemple la ludopatia, l’addicció a les compres, al
treball, al sexe o a les videoconsoles. Però n’hi ha de més recents, com l’addicció
al mòbil, a les xarxes socials, al cibersexe o a l’esport (vigorèxia). En la figura
1es pot veure un resum dels continguts de la dependència a substàncies o als
comportaments.

1.2.1 Les drogues. Tipus i característiques

El fenomen de les drogues és un fenomen complex i que es pot analitzar de manera
molt diversa depenent del temps del lloc i de la substància. L’element comú a totes
les cultures al llarg del temps és que totes han consumit algun tipus de substància
estimulant o depressora, psicoactiva o al·lucinògena.

Segons Wallace, podem identificar tres principals línies teòriques al voltant del
fenomen de les drogues:

• El model mèdic-repressiu: en aquest model la substància és la protagonista
i alhora el subjecte actiu que es culpabilitza com a responsable directe de,
per exemple, delictes, i és l’element directament causant de l’estigma del
consumidor.

• El model mèdic-sanitari: en aquest model, el consumidor addicte és un
malalt que s’ha de curar. Per tant, els conceptes més utilitzats en aquest
model són el de diagnòstic, tractament, rehabilitació, desintoxicació o
reinserció.

• El model sociocultural: aquest últim model relaciona els dos anteriors i a
més li afegeix la variant contextual. Afegir el context sociocultural com
a element important d’anàlisi afavoreix la comprensió en profunditat del
fenomen i les conseqüències socials que se’n deriven, com per exemple la
marginació del col·lectiu usuari.

Un dels conceptes fonamentals vinculats al model sociocultural d’anàlisi del
fenomen de la droga és el concepte de representació social.
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La representació social de la droga, la construcció simbòlica que es
fa al voltant del fenomen en cada cultura, no està relacionada amb les
característiques de la droga en qüestió, sinó més aviat amb les creences,
actituds i opinions que l’envolten, que alhora es relacionen amb la suma
de valors de cada cultura.

Així, per tal d’apropar-nos al fenomen de la droga deslligant-nos dels estereotips
que es deriven de la seva representació social, hauríem primerament de d’abordar-
lo deconstruint la relació joves-descontrol-droga, ja que s’ha estudiat que en
realitat és en la franja d’edat adulta en la qual es consumeixen més psicofàrmacs.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una droga és aquella
substància que introduïda en l’organisme per qualsevol via d’administració
produeix una alteració del sistema nerviós central de l’individu i, a més, és
susceptible de crear dependència, ja sigui psicològica, física o ambdues.

En un sentit més genèric, J. Funes fa una definició especialment clarificadora per
la qual droga és qualsevol de les múltiples substàncies que la humanitat ha usat,
usa o inventarà al llarg dels temps, amb capacitat de modificar les funcions de
l’organisme viu que tenen a veure amb la seva conducta, judici, comportament,
percepció o estat d’ànim.

Existeixen diferents tipus de drogues; entre les drogues legals socialment adme-
ses hi ha l’alcohol i el tabac, la cafeïna i els fàrmacs. I també diferents efectes sobre
l’organisme: estimulants, depressius, narcòtics, al·lucinògens... Fent atenció a una
classificació sobre el seus principals efectes sobre el sistema nerviós central (SNC),
es pot distingir entre tres grans grups de drogues:

• Drogues depressores: alenteixen el funcionament del SNC. En general,
calmen el dolor, redueixen els reflexos i produeixen son. Les més destacades
són l’alcohol, els opiacis (opi i derivats: heroïna, morfina, metadona...), els
tranquil·litzants o ansiolítics (com el vàlium i el tranxilium) i els hipnòtics
(que indueixen la son).

• Drogues estimulants del SNC: acceleren el funcionament habitual del
cervell, produint un estat d’activació o hiperactivitat. En destaquen els
estimulants majors (com les amfetamines o la cocaïna), i els estimulants
menors (com la nicotina, la cafeïna, la teïna...).

• Drogues psicodèliques: o al·lucinògenes, que distorsionen la percepció.
Els seus efectes poden variar molt i són a més impredictibles. Els més
destacats són els al·lucinògens (LSD, mescalina, fongs...), els derivats
del cànnabis (haixix, marihuana...), drogues de síntesi (MDMA, èxtasi,
ketamina...) i els dissolvents i les substàncies volàtils (acetat, benzè...).

La principal característica comú a totes les drogues és la psicoactivitat, és
a dir, la seva capacitat d’arribar al cervell i modificar el seu funcionament
habitual.
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Conegueu a continuació les principals drogues, els seus efectes i característiques.

Alcohol

El consum d’alcohol de manera quotidiana està socialment acceptat al nostre país,
tant que fins i tot es fa difícil detectar casos d’addicció. Això provoca que no
sigui fins a una fase molt avançada d’aquesta dependència quan la mateixa persona
addicta, i moltes vegades el mateix entorn, accepta considerar l’addicció com un
problema.

Segons l’Observatorio Español sobre Drogas (OED, 2011), l’alcohol és la subs-
tància legal més consumida a Espanya, la més fàcil d’aconseguir i molt present
en el policonsum. L’alcohol etílic o etanol és un líquid incolor i soluble a l’aigua,
que contenen totes les begudes alcohòliques en diferent proporció:

• Les graduacions d’alcohol entre el 5 i el 15% són el resultat d’un procés de
fermentació dels sucres de les fruites i dels cereals. Per exemple, per fer la
cervesa, el vi, la sidra o el cava.

• Les graduacions més altes, sobre el 20%, són el resultat d’un procés de
destil·lació dels alcohols fermentats.

L’alcohol actua com a depressor del sistema nerviós central, per tant fa
més lentes les funcions vitals de l’organisme.

Com circula l’alcohol pel cos? Als cinc minuts de la ingesta, l’alcohol arriba a
la sang mitjançant la mucosa bucal i l’aparell digestiu. La màxima concentració
es dóna al voltant dels trenta minuts. S’estén ràpidament per tot l’organisme i
el cervell desencadena efectes psicoactius. El fetge serà el principal encarregat
d’eliminar-lo.

Les dosis baixes poden generar estats d’eufòria i estimulació. A mida que les dosis
d’alcohol pugen, es van alentint les funcions vitals del cos, els efectes depressors
s’aguditzen i poden aparèixer vertígens, vòmits, descontrol, dificultats per parlar
i caminar, agressivitat, disminució del nivell de consciència i de memòria... En
una intoxicació aguda es pot desencadenar un coma i fins i tot la mort per parada
cardiorespiratòria.

Es considera consum de risc a partir d’una quantitat d’alcohol en un mateix dia,
que és aproximadament d’uns 40 grams per als homes i d’uns 24 grams per a
les dones. Un got de cervesa o de vi conté uns 10 grams, i un combinat uns 20
grams. Però aquestes dades dependran de molts factors, com l’edat, el pes, l’estat
de la persona, el tipus d’alcohol, la velocitat en què es pren, el fet d’haver ingerit
prèviament aliments...

El consum habitual d’alcohol genera tolerància. Per tant, el risc augmenta amb el
fet de consumir més quantitat per obtenir els mateixos efectes, i pot produir també
addicció i nous problemes de salut com infarts, obesitat, afectacions al sistema
nerviós central, càncers...

Consum compulsiu
d’alcohol

El consum intensiu d’alcohol es
coneix també amb el nom de
Binge drinking, associat a un
patró de consum intermitent, en
forma d’afartament compulsiu
en poques hores, concentrat
principalment en les nits del cap
de setmana i entre iguals.

El policonsum

La interacció de l’alcohol amb
altres substàncies o medicaments
presenta un major risc d’efectes
secundaris. En general, totes les
mescles de drogues o substàncies
poden contrarestar o multiplicar
els efectes, o fer aparèixer
reaccions adverses i inesperades.
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El tabac és el responsable
de la mort de cinc milions de
persones cada any (o d’una

mort cada sis segons).

Tabac

El tabac, malgrat tractar-se d’una substància legal i socialment acceptada i en
alguns ambients fins i tot ben considerada fins fa molt poc, d’ençà de la prohibició
de fumar en llocs públics tancats i els oberts destinats a la infància iniciada amb
la Llei antitabac de 2011, el tabaquisme, o més aviat el fumador, està caient
actualment en una estigmatització progressiva. Aquesta imatge social negativa
es relaciona sobretot amb la identificació d’aquestes persones com a persones
poc sanes, que es beneficien del sistema sanitari, que a més, amb el seu vici
perjudiquen les persones que els envolten i que són menys productives que les
persones no fumadores. A més, el fet d’aïllar les persones fumadores en certs
indrets públics accentua encara més aquest sentiment d’una certa “exclusió”.

El tabac és la segona droga legal més consumida a Espanya, segons l’Observa-
torio Español sobre Drogas (OED, 2011), després de l’alcohol. Si bé la tendència
de 1999 a 2003 va ser a l’alça, posteriorment, coincidint amb les lleis de mesures
sanitàries, la tendència ha anat a la baixa o s’ha estabilitzat.

L’índex d’addicció és molt alt, perquè està també associat a estímuls condicionants.
Per exemple, està vinculat a hàbits quotidians, a situacions socials, a estats d’estrès
i ansietat. El tabaquisme, doncs, és una drogodependència en la qual intervenen
factors de comportament, psicològics i socials.

El tabac és un estimulant, ja que té com a principal psicoactiu la nicotina.
És un producte vegetal de la planta amb el mateix nom, tot i que les cigarretes
contenen incomptables additius tòxics que el fan més perjudicial.

El tabac pur sense processar pot tenir propietats al·lucinògenes, i existeix des
d’èpoques ancestrals. Les grans empreses tabaqueres li afegeixen des de fa dos
segles gran quantitat de substàncies que fan que el seu consum sigui la primera
causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura.

Els principals elements que formen el tabac són:

• La nicotina: és l’alcaloide responsable de la major part dels efectes del
tabac sobre l’organisme, i el que provoca la dependència física. La nicotina
a la sang perdura menys de dues hores, i a mesura que la concentració és
més baixa apareixen les ganes o els símptomes de tornar a fumar.

• Els elements irritants: són les substàncies responsables de la tos típica de
la persona fumadora, i les que alteren els mecanismes de defensa del pulmó.

• Els quitrans i diverses substàncies cancerígenes.

• El monòxid de carboni: es troba en quantitats molt elevades en el fum del
tabac i fa disminuir la capacitat de la sang per transportar oxigen.

Se li atribueixen, doncs, les principals malalties cardiovasculars i respiratòries
cròniques, així com un nombre important de càncers. L’exposició passiva al fum
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ambiental del tabac és, en realitat, nociva per a la societat sencera; els darrers
estudis demostren que, proporcionalment, contamina fins i tot més que el fum
dels vehicles.

A curt termini, el tabac dificulta la respiració i la pràctica de l’esport, provoca mal
de cap, cansament i dificultats per concentrar-se, afavoreix l’acne i l’envelliment
de la pell o engrogueix les dents. Les conseqüències depenen, però, de diversos
factors, com els anys de consum, el nombre de cigarretes, la profunditat de la
calada o el temps de retenció del fum als pulmons.

Cànnabis

El cànnabis és la droga il·legal de major consum a Espanya, després del
tabac i l’alcohol, segons l’Observatorio Español sobre Drogas (OED, 2011). El
consum d’aquesta droga està envoltat d’una gran controvèrsia, ja que malgrat que
existeix un fort estigma sobre els consumidors, cada vegada més joves, i que se’ls
representa socialment com a persones improductives o marginals, d’altra banda
sectors amplis de la població reivindiquen la seva despenalització pels seus efectes
medicinals.

El cànnabis és una planta que té com a psicoactiu principal el tetrahidrocannabinol
(THC), i de la qual es deriven les drogues conegudes com:

• Marihuana, maria o herba: si s’extreu de les fulles, tiges i flors seques del
cànnabis. Conté de 0,5 a 24 % de THC.

• Haixix, costo o xocolata: si s’extreu de la seva resina, que s’obté premsant
la planta, i sol estar molt adulterada. Conté de 10 a 20 % de THC.

• El porro o canuto és l’haixix barrejat amb tabac. També es pot consumir
l’oli d’haixix, una barreja d’aquesta resina amb dissolvents (el qual conté
de 15 a 60% de THC).

Els diferents preparats de la planta normalment es fumen i s’absorbeixen ràpida-
ment pels pulmons, però també es poden menjar o beure. La possessió o el consum
en llocs públics està sancionat per la llei.

Les drogues derivades del cànnabis poden tenir efectes estimulants,
depressors, narcòtics o psicodèlics, en funció de la quantitat de THC que
tingui cadascuna i de variables individuals de cada persona.

Els efectes psicoactius del THC poden variar en funció de la proporció d’altres
cannabinoides que contingui cada droga, però els principals són: relaxació,
reducció de nàusees i del dolor, augment de la creativitat i de la percepció de la
música o dels sentits, dificultats per pensar i seguir converses, riure incontrolable,
ulls vermells, disminució de la coordinació motora, sensació de desconnexió...

La intoxicació per cànnabis no és freqüent, però consumit per via oral (cuinat,
en oli o farmacèutic) augmenta la duració i la intensitat dels efectes i els riscs.

La CatFAC

La Federació Catalana
d’Associacions Cannàbiques de
Catalunya (CatFAC) ha elaborat
un manifest per tal que es reguli
el consum del cànnabis. Entenen
que aportaria avantatges
importants, com el control de les
condicions de salubritat i higiene
dels locals, elaboració
d’intervencions específiques per
als consumidors terapèutics,
conèixer les pautes de consum,
establir mètodes de detecció
precoç, prevenció de riscos i
reducció de danys, conèixer
millor el fenomen i intervenir
amb més eficàcia, evitar el
contacte amb el mercat negre i
l’adulteració de la planta i els
seus derivats, entre d’altres.
Consulteu el seu web
www.catfac.org.

http://www.catfac.org
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Es pot produir un atac de pànic o altres alteracions psicològiques, com episodis
psicòtics aguts o al·lucinacions. És recomanable acompanyar la persona en tot
moment, dur-la a un lloc tranquil i tranquil·litzar-la dient-li que aviat passaran els
símptomes.

Consumir altes dosis, si no s’ha menjat res abans, les primeres vegades que es
consumeix, o bé barrejar-lo amb alcohol pot provocar també mareigs, vòmits,
taquicàrdies, lipotímies o baixades de tensió.

En tot cas, el consum abusiu pot repercutir molt negativament en la salut,
perjudica el cor i l’habilitat del sistema immunològic per combatre malalties
infeccioses i càncer, desencadena complicacions respiratòries, augmenta el risc de
bronquitis i de càncer de pulmó i de llengua (si es fuma amb tabac), i pot produir
trastorns psíquics en persones amb antecedents psicòtics.

Un cop més, els efectes dependran de cada persona, del seu estat físic, del nivell
de tolerància desenvolupada o de la mateixa substància. L’addicció al cànnabis es
produeix sobretot per l’habituació psicològica més que no pas física, la qual no
està demostrada.

Cocaïna

La cocaïna és possiblement una de les drogues il·legals que provoquen menys
estigma encara en l’actualitat. Ha estat percebuda socialment com una droga d’elit
des de l’inici del seu ús, i encara avui dia aquesta substància és percebuda com
una droga d’alguna manera més “acceptable” socialment que la resta de drogues
il·legals, possiblement per la seva sintonia amb l’alta exigència del ritme de
treball d’algunes professions pròpies de l’economia capitalista i perquè causa una
menor degradació física que, per exemple, l’heroïna. Els consumidors d’aquesta
substància tenen moltes vegades una relació més estreta amb l’èxit social que amb
la marginació. És important tenir en compte que la cocaïna és una de les drogues
que provoca més demandes de tractament.

La cocaïna és el principal alcaloide dels 17 que conté la fulla de coca. L’arbust
d’on s’extreu es troba en alguns països d’Amèrica del Sud. Fa milers d’anys que
diverses ètnies integren la fulla de coca en els seus costums, entre d’altres com a
analgèsic. En tot cas, els efectes de la fulla de coca suposen un 1% respecte dels
de la cocaïna processada.

La cocaïna es receptava també per
al dolor dental dels nens.

Va ser el 1860 quan l’alemany Albert Niemman va separar la cocaïna pura de la
fulla, que és on es troben els principals efectes psicoactius.

La cocaïna és un estimulant que actua ràpidament i intensament sobre el
sistema nerviós central. És un compost cristal·lí orgànic de color blanc i
gust amarg que sovint es troba adulterat.

El seu nom científic és Benzoylmethylecgonine, però es coneix habitualment
com a coca, farla o farlopa. Es ven en paperines o bossetes i es consumeix
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generalment per via nasal, especialment en l’àmbit recreatiu. La via intravenosa
és menys freqüent. Els adulterants més habituals són altres estimulants, analgèsics
o anestèsics locals.

Hi ha altres formats, com la pasta base de coca , que normalment es fuma; el
clorhidrat de cocaïna, extret de la pasta base, que s’ensuma o es dissol en aigua i
s’injecta, i el clorhidrat de cocaïna processat (l’anomenat crack), que es fuma o
s’inhalen els vapors produïts pel seu escalfament.

Els seus efectes principals són de curta durada, entre 30 i 45 minuts. Els més
importants són sensació d’eufòria i exaltació de l’estat d’ànim, desinhibició,
sensació de benestar, disminució de la sensació de fatiga, absència de gana i
hiperactivitat motora. Produeix també una acció anestèsica local.

Després dels efectes positius apareix un estat pseudodepressiu i la persona pot patir
cansament, apatia, ansietat, nerviosisme, irritabilitat, tremolor, al·lucinacions o
idees paranoides.

El consum repetit de la cocaïna pot produir efectes i diverses complicacions
físiques (hemorràgia cerebral, cardiopaties o aturada cardíaca, apatia sexual o
impotència, problemes respiratoris, perforació del septe nasal, trastorns nutrici-
onals...), o psíquiques (ansietat, psicosis, alteracions neurològiques, afectació de
la memòria i la concentració...).

La dosi mitjana d’una “ratlla” és d’uns 50 mg, i la dosi letal és aproximadament
d’1,4 grams per a una persona de 70 kg, i de 700 mg per via intravenosa. En
tot cas, la gravetat d’una intoxicació o dels efectes secundaris dependrà de les
característiques de la persona consumidora. Persones amb problemes de cor, fetge
o ronyó poden patir reaccions amb risc de mort amb dosis inferiors.

La cocaïna és una de les drogues psicoactives que generen major dependència
psicològica. Segons l’Observatorio Español sobre Drogas (OED), des de 2005 (i
fins al 2011) la cocaïna és la droga que genera més demandes de tractament (el
44% del total el 2009).

Heroïna

Malgrat que semblava que aquest tipus de droga estava començant a entrar en
desús, cal estar alerta, ja que s’apunta, per part dels professionals de la salut, un
augment important en l’ús d’aquesta substància a partir de la crisi econòmica,
malgrat que les estadístiques nacionals encara no ho recullen (l’última estadística
nacional data del 2010). Sembla que el consum d’heroïna ha tornat en l’actual
context de crisi econòmica a causa del seu baix preu en comparació amb altres
tipus de drogues, com pot ser la cocaïna, que es podria trobar aproximadament
al doble de preu. Una altra causa que s’apunta per l’alta addicció és que les
generacions més joves que ara s’apunten al seu consum no van viure el panorama
desolador que va provocar l’heroïna als anys vuitanta ni van veure tan properament
les devastadores seqüeles físiques que comporta la seva addicció.

La fórmula inicial de la
Coca-Cola, creada a finals
del segle XIX, contenia
cocaïna (fulles de coca i
nous de cola, d’aquí el seu
nom). Fins al 1929 no va
desaparèixer del tot la droga
de la beguda.
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Adulteració de les drogues

Els adulterants que es barregen
amb les diferents drogues tenen

com a principal objectiu
augmentar-ne la quantitat i

treure’n major profit econòmic.
La droga perd puresa i els riscos
per a la salut s’incrementen. Els

programes d’anàlisi de
substàncies com el que ofereix

gratuïtament Energy Control
aclareixen aquest

desconeixement i afavoreixen un
consum més responsable.

Cal recordar, a més, que la imatge social associada a l’heroïna és una de les més
estigmatitzants entre totes les drogues, ja que es troba estretament vinculada amb
situacions de pobresa, marginalitat i delinqüència.

La diacetilmorfina o heroïna és un derivat sintètic de l’opi obtingut de la morfina.
Va ser del 1898 i fins a la seva prohibició al 1924, quan els laboratoris Bayer la
van comercialitzar juntament amb l’aspirina per al tractament del dolor i la tos.

A principis del segle XX, l’heroïna es
publicitava fins i tot per als nens.

El seu nom prové de l’alemany heroisch, que vol dir ‘heroica’, batejada així per
la creença dels seus efectes beneficiosos, i com a substitut de la morfina. Amb el
temps es veuria que era encara més addictiva que aquesta darrera.

Coneguda també com a cavall, jaco o burro, normalment es presenta en pols de
color marró i s’administra per via intravenosa, fumada o inhalada.

L’heroïna és un depressor del sistema nerviós central que té efectes
analgèsics.

A finals dels anys setanta va ser una de les drogues més lligades al “carrer”, a
la marginalitat i també en ambients artístics i intel·lectuals. La desinformació del
moment i els usos de risc van generar greus conseqüències entre els seus múltiples
consumidors.

Els efectes del seu consum dependran del grau de tolerància i de les característi-
ques de cada consumidor:

• Una dosi moderada o baixa (uns 5 mg) produeix un efecte analgèsic
i d’eufòria inicial, seguit d’un estat de tranquil·litat, distensió i benestar.
Aquest estat el provoca la ralentització del pols i del ritme respiratori que
causa la droga, com a depressora del sistema nerviós central.

• Una dosi mitjana o alta (de 15 a 25 mg) provoca un estat d’endormiscament
conscient i de somni intermitent.

• Una sobredosi és mortal (uns 250 mg en subjectes sense tolerància), tot i
que es dóna després d’unes hores de coma. Així, una mort que s’associï a
l’heroïna està normalment vinculada a l’enverinament que produeix alguna
de les múltiples substàncies amb les quals s’adultera aquesta droga (llet en
pols, sucre, sedants...), especialment la que es troba al carrer.

Els efectes posteriors al consum poden causar sequedat de boca, pesadesa de
cames, nàusees, vòmits i picors intenses. Les pupil·les es contrauen, la memòria i
l’atenció es deterioren i les facultats mentals es torben.

El consum continuat d’heroïna provoca aprimament, restrenyiment, càries, inhibi-
ció del desig sexual, anèmia, insomni, irregularitat menstrual i quadres d’ansietat
o depressió. I un dels riscos a curt i llarg termini del consum d’heroïna és la
transmissió de malalties si es comparteix la xeringa.

L’heroïna té una alta capacitat addictiva, que produeix una forta dependència.
Causa també tolerància amb gran rapidesa, per tant cal anar incrementant la dosi
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per aconseguir els mateixos efectes inicials. La síndrome d’abstinència o el
mono, en interrompre o disminuir el seu consum, és molt intensa, i pot durar
diversos dies o setmanes en funció del grau d’addicció.

Drogues de disseny, substàncies de síntesi o altres substàncies que poden
causar drogodependència

El consum de drogues de disseny va créixer de manera vertiginosa, sobretot
entre la població jove, a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta.
Moltes vegades aquestes drogues no estan lligades a un consum exclusiu, sinó
relacionades amb la politoxicomania, consumit-la juntament amb alcohol, tabac i
fins i tot heroïna. El consum en inici semblava que estava relacionat amb els usos
lúdics de la substància, però s’ha anat constatant progressivament que actualment
moltes vegades està lligat a situacions depressives, de malestar psíquic i de falta
de motivació vital que acompanyen actualment molts joves en l’actual context de
crisi. Cal remarcar, però, que no tan sols és el jovent el que consumeix aquest tipus
de substàncies, malgrat que la representació social d’aquestes drogues està molt
lligada a joves que cerquen la pèrdua del control i “desconnectar” dels problemes
de la vida diària. La imatge associada a aquestes persones está relacionada amb
la poca seriositat i la improductivitat.

Les substàncies de síntesi (o bé Researchs Chemicals —RCs— i Legal
Highs) són els noms amb què es coneixen una sèrie de substàncies
sintetitzades en les darreres dècades.

Les RC (substàncies químiques d’investigació) van aparèixer als Estats Units com
a nous psicoactius per evitar la llei i les regulacions sobre drogues. Són accessibles
per internet, on hi ha la majoria d’informació (no sempre contrastada i possible
origen indeterminat), i gairebé no hi ha dades relacionades amb la seva investigació
clínica amb humans ni animals. Normalment es distribueix en cercles restringits,
però que poden popularitzar-se.

Hi ha múltiples drogues en aquest grup, essent les provinents de les famílies
químiques de les fenetilamines (com l’èxtasi i l’speed) i les triptamines (com
l’LSD o els bolets psilocíbics) les més rellevants en el món de les RCs (per
quantitat i diversitat).

Les diferents substàncies RC també es poden classificar segons el seu efecte
principal:

• Els efectes psicodèlics fan experimentar un estat de consciència molt alterat
(els més coneguts són l’LSD, els bolets, la mescalina i els cannabinoides).

• Els empatògens, com el seu nom indica (empatia), generen sentiments
d’apropament cap als altres. Els entactògens desencadenen sensacions de
benestar i d’autoacceptació. Són, doncs, potenciadors de les emocions, com
l’MDMA.

• Els efectes estimulants es caracteritzen per sensacions d’alegria i benestar
i faciliten el rendiment físic e intel·lectual.
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S’exposen o esmenten a continuació algunes de les més conegudes o consumides
en els darrers temps.

Èxtasi (MDMA)

L’èxtasi, MDMA (del seu nom científic 3,4-Metilendioximetamfetamina),
pastis, cristal, eme o md és una substància psicoactiva estimulant del sistema
nerviós central.

Com la majoria de les drogues, està mesclada amb adulterants que controlen els
mercats il·legals. L’MDMA pot contenir diferents tipus i proporcions, o fins i
tot ser substituïda per substàncies com la cafeïna, les amfetamines i derivats, els
analgèsics, la sal i sucres, entre d’altres.

Es consumeix en forma de comprimit o cristall, o bé es pot trobar en pols o dins
de càpsules. Els efectes apareixen entre els 20 i els 90 minuts, i solen durar entre
4 i 6 hores, amb diferents fases i en funció de la dosi i la persona.

Els seu consum indueix a cert estat alterat de la consciència que fa amplificar
i intensificar les sensacions i augmenta el benestar. Es donen per exemple
sentiments d’apropament cap als altres, sociabilitat, empatia, eufòria, estimulació
o calma, desinhibició o modificació de les percepcions sensorials.

Tanmateix, poden aparèixer alteracions com nàusees, vòmits, moviments involun-
taris de mandíbula, visió borrosa, ansietat, tensió muscular o tremolors, i després
d’aquests, símptomes de fatiga o depressió, entre d’altres.

És important saber que afecta la regulació de la temperatura corporal, i que pot
desencadenar cops de calor o bé hipotèrmies. També eleva la freqüència cardíaca
i la pressió arterial.

El consum continuat i en dosis altes pot provocar pèrdues de memòria i alteracions
en l’estat d’ànim. La possessió i el consum estan penats per la llei.

‘Speed’ i amfetamines

L’speed, pinini o pitxu és una substància d’efecte estimulant del sistema
nerviós central que es deriva d’una molècula anomenada fenetilamina,
comercialitzada com a amfetamina.

Fa poc menys d’un segle que va començar a aplicar-se per al tractament de
diferents malalties. En l’actualitat, a banda de l’ús recreatiu, es manté com
a medicació per a la narcolèpsia i també per a l’anomenat trastorn per dèficit
d’atenció.

En la seva composició hi ha tant diluents (com la glucosa, la lactosa, el carbonat
càlcic, etc.) com adulterants (com la cafeïna, l’ibuprofèn, l’àcid acetilsalicílic,
etc.).
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Es consumeix per via nasal (esnifada) o oral (menjada en forma de “bombes”), i
menys freqüentment per via intravenosa o fumada. Pot tenir forma de pols blanca
(o d’altres colors) o de pasta, o bé de píndoles o càpsules.

L’efecte principal que causa és benestar, increment del nivell d’alerta i de la
capacitat de concentració, disminució de la sensació de cansament, son i gana.
Però també augmenta el ritme cardíac i respiratori i pot provocar posteriors efectes,
com per exemple convulsions, mal de cap, somnolència, fatiga, depressió, insomni
o ansietat.

En consums habituals poden aparèixer episodis psicòtics. La possessió i el consum
estan també penats per la llei.

LSD

L’LSD, més conegut com a tripi, àcid o ajo és un psicodèlic format per dietilamida
de l’àcid lisèrgic o LSD-25. És un alcaloide sintetitzat el 1938 i derivat d’un
fong paràsit del sègol. És més potent que la mescalina i la psilocibina (altres
al·lucinògens).

A finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta es va utilitzar per al tractament
de la neurosi obsessiva, com a auxiliar de la psicoteràpia i com a complement
al tractament de l’alcoholisme i l’addicció als opiacis. Als anys seixanta es va
consumir i promocionar amb el moviment hippie.

Quan és pur és incolor, inodor i una mica amarg. Se sol prendre oralment, i els
seus efectes solen durar entre 5 i 12 hores. L’LSD, com a droga psicodèlica, am-
plifica sensorialment tant els estímuls externs com els pensaments i les emocions
internes.

L’LSD no causa addicció ni dependència física, però si es consumeix
habitualment desenvolupa una ràpida tolerància i provoca efectes secundaris.

Alguns efectes secundaris són: ansietat o confusió (en la “pujada” de la droga),
possibilitat de reviure experiències traumàtiques encara que siguin del passat (que
pot causar episodis de psicosi), cansament físic o psíquic, dificultats per dormir...

El consum continuat pot generar efectes físics i psíquics com insomni, depressió,
ansietat i angoixa. Una intoxicació, però, pot tenir efectes psicològics importants,
com un atac de pànic.

El consum propi no es considera delicte, però sí la possessió a la via pública.

1.2.2 Altres substàncies i consideracions a tenir presents

Existeixen moltes altres substàncies que es consumeixen actualment, com els
bolets, la ketamina, el 2CB (o Nexus), el GHB (conegut com èxtasi líquid), la
DMT, la metamfetamina, els cannabinoides...

Consulteu el subapartat
“Programes i serveis
destacables”, en l’apartat
“Organitzacions, serveis i
programes d’intervenció
social dirigits a les
persones amb
discapacitat, malaltia
mental,
drogodependències i
altres addiccions” de la
present unitat, per
conèixer els programes i
webs destacats a
Catalunya, també com a
fonts d’informació en
matèria de consum de
drogues i addiccions.
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En tot cas, com a integradors socials i en referència a l’àmbit d’intervenció
referent a la dependència que poden causar aquestes substàncies, és important
tenir presents alguns aspectes a causa de l’especificitat de l’àmbit, que sovint pot
requerir de coordinacions i treball amb professionals externs:

• Conèixer la substància o substàncies que estan causant la drogodependèn-
cia: com actua, quins efectes té, quin grau de tolerància i de dependència
té...

• Saber on cercar les fonts d’informació: per aprofundir en els coneixe-
ments sobre una droga cal saber quines són els referents de l’àmbit, que fan
recerca i investigació, que fan publicacions i disposen de recursos educatius
i informatius.

• Conèixer els programes i serveis actuals d’atenció a les drogodependèn-
cies, què ofereixen, establir coordinacions i derivació o treball conjunt de
casos, conèixer els programes educatius i de prevenció que existeixen...

• Estudiar la incidència i la repercussió social que té el consum de cada
substància, així com la representació social que es fa dels addictes a
aquestes substàncies

En definitiva, adaptar-se a l’especificitat d’aquesta temàtica, que és, alhora, ben
àmplia. A més a més, està en evolució contínua, tant per noves substàncies que
van sorgint com pels hàbits de consum (tant amb les drogues legals com amb
il·legals), la influència de les lleis i normatives, i altres factors.

1.2.3 Altres addiccions o les socioaddiccions. Tipus i
característiques

Les socioaddiccions són les dependències que no tenen a veure amb el consum
de substàncies però que fan perdre el control respecte a una activitat.

Com que són activitats, usos o costums que no són nocius en si mateixos, són
legals i socialment acceptats, i això fa que algunes socioaddiccions siguin difícils
de detectar o reconèixer, ja que ni l’entorn ni la persona que les pateix identifica
el seu comportament com un problema.
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Com es pot detectar la frontera entre comprar molt i fer compres
compulsives? Entre ser sexualment actiu o ser addicte al sexe? Entre
treballar molt i la labormania? O entre fer exercici sa i el perfeccionisme
que exigeix la vigorèxia? El límit d’interferència que les conductes
representen en les relacions familiars, socials i laborals permet determinar el
grau de dependència. La dependència en les socioaddiccions desencadena
els mateixos mecanismes que les drogodependències, i també es veuen
incrementats els nivells de dopamina (responsable de la sensació de
benestar). Augmenta llavors la necessitat de repetir aquests comportaments,
en dificulta el seu control i fàcilment provoca recaigudes, ja que la síndrome
d’abstinència provoca el malestar i la irritabilitat característics de totes les
addiccions.

Segons l’OMS, una de cada quatre persones pateix trastorns de conducta que tenen
a veure amb el que s’acostuma a denominar “noves addiccions o socioaddiccions”.

En els darrers temps, l’aparició de nous aparells tecnològics, el temps lliure (forçós
o escollit), el consumisme i el culte al cos han generat l’aparició de nous tipus de
dependències.

Vegem ara un recull de les socioaddiccions més habituals, tenint en compte que
si els mecanismes de dependència són els mateixos per a totes les addiccions, el
que més interessa des del punt de vista de la integració social no és tant el tipus
de socioaddicció, sinó què la motiva i per què:

• La ludopatia: afecta la capacitat de control sobre el joc. La persona
es veu incapaç de vèncer l’impuls de jugar a un joc d’apostes, màquines
escurabutxaques, videoconsoles o jocs d’internet.

• L’addicció a les compres: la persona sent la necessitat de comprar tota
mena d’objectes, encara que no els necessiti.

• L’addicció al treball: dedicació compulsiva a la feina que absorbeix la vida
personal, familiar i social.

• L’addicció al sexe: el sexe es torna una obsessió i esdevé una activitat
compulsiva, sense control i fins i tot perillosa per a la integritat. També
hi ha addictes a la prostitució, a la pornografia o al cibersexe.

• L’addicció a les tecnologies: l’impuls d’estar connectat contínuament al
mòbil, als xats, a les xarxes socials o a internet pot esdevenir una obsessió.

• L’addicció a l’esport (vigorèxia): preocupació obsessiva pel físic. La
persona sent la necessitat de fer exercici físic constant per tal de millorar
el seu to muscular i aspecte corporal, que percep de forma distorsionada
(com passa amb l’anorèxia).

• L’addicció afectiva: la persona sent una necessitat excessiva d’afecte i
seguretat que mira d’obtenir externament amb la dependència emocional
de persones, parelles, líders de sectes, serveis de vidència...

Teràpia breu estratègica

Està demostrada l’eficàcia i
l’eficiència de la teràpia breu
estratègica (TEB), per exemple
en el tractament de l’ansietat, la
depressió, les addiccions...
Anglaterra ha inclòs aquesta
psicoteràpia a la sanitat pública.
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1.2.4 Factors i variables que influeixen sobre la drogodependència i
les socioaddiccions

Cal recordar algunes qüestions de fons que generen debat al voltant del tema de
les drogues :

• Hi ha drogues legals i d’altres d’il·legals, però ambdós grups poden generar
dependència. Les drogues legals, a més, poden estar vinculades a costums
socials.

• Les socioaddiccions estan en general poc estudiades i són poc visibles a la
societat. La compulsió que porta a tenir una addicció a un comportament,
en tot cas, no dista molt dels mecanismes neurobiològics, personals i de
context que poden fer entrar en el consum d’una droga de forma addictiva.

• Les addiccions i la dependència, i les mateixes substàncies o activitats,
són un àmbit que està en evolució contínua. Els models d’intervenció
varien en funció de si provenen de l’àmbit mèdic, social, psicològic, etc.
Es fa necessària una major transversalitat que respongui a aquesta realitat
complexa i canviant. Sovint, les teories i els models, o els plantejaments
d’intervenció, no tenen un enfoc integral o els mitjans per poder incidir
sobre les causes reals de l’addicció.

El més usual per aprofundir en aquest punt de factors i variables seria exposar
els anomenats factors d’exclusió social, que solen tenir a veure amb el nivell
socioeconòmic, les oportunitats d’accés a la formació, al treball o a la salut, els
entorns amb pocs recursos, etc. Però en aquest àmbit, i en l’actual sistema i
amb les pressions socials i econòmiques actuals, les addiccions es poden donar
en qualsevol grup social, edat o entorn de risc o recreatiu.

Reflexions necessàries

El cànnabis per exemple, s’està convertint en una droga de consum força elevat, i en alguns
casos està generant dependència. És la més consumida després de l’alcohol i el tabac. Si
bé el col·lectiu juvenil en té un pes majoritari, no és l’únic grup d’edat, i a més a més respon
a altres factors propis de l’adolescència o la joventut. En contextos de nivell socioeconòmic
alt també es donen consums. Les tecnologies estan canviant la manera de relacionar-se i
gestionar la vida i les relacions socials, i poden desencadenar també socioaddiccions, com
està passant amb una creixent ludopatia online.

Així, lluny d’estigmatitzar ni de fer discursos únics que poden ser limitadors,
s’exposen ara diferents condicionants i plantejaments que permetin reflexionar i
valorar les múltiples causes i factors que poden tenir relació amb les addiccions.

Multicausalitat i model social

¿Què motiva el consum de substàncies de forma addictiva? La conducta associada
al consum de drogues no és deguda a una sola causa, sinó que està relacionada
amb múltiples factors. És un àmbit complex i que no respon a una relació simple
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de causa-efecte. La substància en si no és el veritable factor que impulsa una
persona a ser dependent.

Hi ha moltes teories que intenten explicar els motius de l’addicció i la dependència.
Si bé no hi ha un acord únic entre les causes i els factors que els condicionen, a
mode d’exemple, i probablement un dels plantejaments que més s’adeqüen als
nostres temps, és el model social de Peele (1985).

Aquest model explica la conducta addictiva des del paper que tenen les addiccions
en el nostre estil de vida. No és la substància o la conducta la que produeix
l’addicció, sinó la manera com la persona interpreta aquesta experiència i com
hi respon a nivell fisiològic, emocional i conductual.

Segons el model social de Peele, la manera d’enfrontar-se al món i la manera
com una persona es veu a si mateixa tenen molt a veure amb l’addicció.
Tanmateix, les experiències passades, així com alhora la personalitat i
l’entorn social, determinen la manera com una persona s’enfronta a la seva
vida.

Des d’aquesta perspectiva, les drogues i les conductes que produeixen addicció es
converteixen en suports que té el subjecte per afrontar millor la seva vida davant
de situacions d’estrès, ansietat, dolor, depressió, etc.

A més a més, una qüestió problemàtica es troba en el fet que la persona es pot sentir
equilibrada i no reconèixer la seva addicció, o bé es pot veure derrotada, incapaç
de fer front a allò quotidià. Però en tot cas, hi ha una domini que no afavoreix que
l’individu la vulgui superar o afrontar.

Segons Peele, les característiques perquè es consideri addicció són:

• És contínua.

• Desvirtua la implicació de la persona en els altres àmbits de la vida.

• No és una experiència plaent i s’hi acostuma a arribar per eliminar el dolor
físic o emocional (malestar, culpa, ansietat...).

• Impuls de dependència, la passivitat com a essència de l’addicció.

L’addicció permet aconseguir l’efecte esperat i genera passivitat o refugi per no
afrontar una situació. L’addicció seria el camí per “desconnectar”, encara que
sigui parcialment, del món.

Els mecanismes neurobiològics i la dopamina

Les substàncies o els comportaments addictius es comporten sobre l’organisme de manera
similar a les recompenses naturals (relacions socials, plaers...): totes produeixen benestar.
L’origen neurobiològic d’aquest plaer es troba en mecanismes neurals i en l’alliberament
de dopamina. Ara bé, existeix una diferència fonamental entre les recompenses naturals
i els consums d’abús. Les primeres produeixen un efecte saciant un cop satisfet el desig,
i llavors disminueix la dopamina. Però durant el consum crònic, els efectes plaents de
les substàncies van disminuint progressivament, a causa sobretot de la tolerància i de
mecanismes de neuroadaptació, i es manté la necessitat de seguir consumint i/o augmentar

Dependència i addicció

El terme addicció pot resultar
inespecífic. En alguns contextos
es fa referència a la dependència
envers una determinada
substància i a l’addicció com a
qualsevol forma de
comportament que porti a
conductes compulsives
perjudicials (com l’addicció a
internet).
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el consum. Per tant, els mecanismes neurobiològics són també factors que influencien
sobre la dependència i sobre la dificultat de deixar de consumir de forma addictiva.

Factors: substància, individu i ambient

Les tres grans àrees d’estudi d’una conducta addictiva tenen a veure amb les
característiques personals, l’entorn social i la substància en si:

• Factors vinculats a la substància: fa referència a la composició i a la
capacitat addictiva que pot generar cada substància, i que pot influenciar
la capacitat del control sobre el consum.

• Factors vinculats a les característiques de l’individu: abasten diferents
condicionants i variables a nivell físic, psíquic i social. Per exemple:
la informació de què disposi, els factors neurobiològics, l’edat, el nivell
d’autoestima, les habilitats personals per gestionar l’estrès i l’ansietat, el
nivell de tolerància a la frustració, la conducta social, la relació amb
les normes socials, les habilitats per prendre decisions responsables o
resoldre problemes, el sistema de valors, les carències afectives, les etapes
d’inestabilitat emocional o de crisi...

• Factors vinculats a l’ambient i al context social: els diferents àmbits i
sistemes en els quals està immersa la persona. Per exemple: la relació
amb la família, la relació i la influència de la zona de residència, el nivell
socioeconòmic, l’existència i les condicions d’una feina, la relació i la
influència del grup d’iguals i dels hàbits socials i culturals, tenir accés
a les drogues... En aquest grup també s’hi poden incloure els factors
sociològics, polítics i culturals, com els hàbits, les tradicions, la influència
de la publicitat, i les lleis i regulacions.

En la mateixa línia d’analitzar diversos factors i variables que poden portar una
persona a ser dependent, aquesta interessant cita d’un dels referents de l’àmbit de
les drogues fa referència a la relació de les dependències enmig de la configuració
de l’existència, en relació amb l’entorn i amb les experiències de la vida.

“Dependencias con apellido hay muchas: a las drogas, al juego, al trabajo, al orden,
al sexo...Para algunos individuos y en determinadas condiciones, algunas de ellas las
definiremos como patolológicas (...). Por lo tanto, creo que es más pertinente, a pesar
de todas sus limitaciones, abordar la dependencia en relación a lo que llamamos estilo
de vida determinado, sobre todo para señalar que no se trata única y principalmente de
los efectos farmacológicos de una sustancia sobre un individuo, sino que estamos ante un
constructo sociocultural en el que confluyen procesos de identificación, de construcción del
yo, estrategias de interacción, negociación del rol, en fin, todo un entramado de relaciones
sociales y expectativas culturales que contribuyen a la construcción del sujeto y a través de
las que éste orienta su existencia, aunque en este caso sea en medio de áreas sustanciales
de conflicto.”

O. Romaní (1999). Las drogas. Sueños y razones (pàg. 59).
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Factors de risc ’versus’ factors de protecció

Vegem els factors generals que poden influir sobre la dependència des d’una
metodologia usual de posar cara a cara dos conceptes per transmetre que la
predominança d’un dels factors sobre l’altre pot prevenir, o per contra, agreujar el
risc de caure en una conducta addictiva.

L’estratègia de prevenció de les addiccions busca enfortir els elements o les
variables que protegeixen la persona del consum addictiu, anomenats factors
de protecció, i minimitzar aquells que poden facilitar un consum perjudicial,
anomenats factors de risc.

Per tant, els factors de risc poden augmentar les possibilitats que aparegui una
conducta addictiva, i en canvi els factors de protecció poden reduir aquest risc.

Ara bé, el que pot ser un factor de risc per a una persona no té per què ser-ho per
a una altra. Serveixin com a guia de reflexió i possibles condicionants a nivell
individual, familiar i social:

• Factors de risc versus (vs) factors de protecció individuals:

– Evasió de la realitat vs sentit de l’existència/projecte de vida

– Confusió de valors/desconnexió personal vs autoconeixement/consci-
ència d’un mateix

– Descontrol o sensació de control extern vs autocontrol i responsabilitat

– Excessiva o baixa autoestima vs autoestima adequada i habilitats
personals

– Desesperança vs motivació i possibilitats d’autosuficiència

– Informació vs desinformació

• Factors neurobiològics predisposants vs nivell de vulnerabilitat i resiliència

– Abús vs ús i minimització de riscos

• Factors de risc vs factors de protecció familiars:

– Ambient familiar fred vs ambient càlid i d’estima

– Aïllament i comunicació agressiva o passiva vs comunicació oberta i
assertiva

– Violència familiar vs cohesió i respecte

– Absència de límits vs responsabilitats establertes

– Existència de més consumidors de risc a la família vs promoció
d’hàbits saludables

– Disciplina autoritària vs diàleg i flexibilitat

– Sobreprotecció vs confiança i educació lliure

– Desatenció dels fills vs temps de qualitat en família
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• Factors de risc vs factors de protecció socials:

– Fracàs escolar vs suport educatiu/familiar i adaptació a les necessitats
de l’alumnat

– Influència d’amics o amigues consumidors de risc vs informació i
responsabilitat pròpia

– Promoció de l’individualisme i la competitivitat vs foment del treball
en equip i la individualitat

– Rebuig i discriminació social vs respecte i maduresa social

– Pobresa o riquesa extrema vs informació i polítiques socials

– Diferenciació entre drogues legals i il·legals vs equiparació i minimit-
zació de riscs

– Insuficiència econòmica vs autosuficiència i autorealització

– Discriminació del grup d’iguals vs inclusió i relacions gratificants

– Immersió en un context o accés directe a les drogues vs visió objectiva
del consum

– Hàbits socials i costums vs consum crític i responsable

– Legislació restrictiva vs educació per a la ciutadania

1.2.5 Necessitats de les persones amb drogodependències o altres
addiccions, que determinen les demandes d’intervenció social

No totes les persones que presenten una conducta addictiva accedeixen a un
tractament institucional que els faciliti abandonar el consum. El subjecte ha de
tenir un nivell de compromís i un desig real de canviar la seva situació, i perquè
es produeixi el canvi és necessari que la persona tingui un alt nivell d’autonomia
i d’autocontrol, tant per abandonar el consum com per mantenir-lo, aspectes que
no són fàcils d’integrar en una persona que té una dependència.

Des de la integració social s’ha de vetllar pels factors de protecció, així
com pel coneixement i la prevenció dels factors de risc, intervenir en els
programes i serveis especialitzats per superar les addiccions i promoure els
consums responsables i de minimització de riscos.

Prochaska i DiClemente (1982) van observar que en el procés d’abandonament
de l’addicció, fos quina fos la teràpia que s’apliqués, les persones passaven per
estadis de canvi similars, així que van dissenyar un model que intenta descriure
les diferents fases que travessa la persona en aquest procés de deshabituació.

Així, explicaren que els canvis intencionals de les conductes habituals passen per
cinc etapes evolutives, cadascuna d’elles amb característiques pròpies i excloents.
Són les següents:
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• Precontemplació: fase en la qual l’individu no té consciència del problema
i no es planteja modificar la seva conducta. Les conseqüències gratificants
són més presents que les aversives.

• Contemplació: la persona addicta és conscient que té un problema i
considera abandonar la seva conducta, però no presenta un compromís sòlid
de canvi.

• Determinació o preparació: el subjecte pren la decisió i es compromet
seriosament a modificar la seva conducta.

• Acció o actuació: s’implica i actua amb ajuda professional o sense ella,
malgrat que és poc conscient de l’esforç que requereix mantenir el canvi al
llarg del temps.

• Manteniment i prevenció de recaiguda: el subjecte adopta habitualment
les conductes adquirides. Es considera manteniment quan s’han superat els
sis mesos. És fàcil retrocedir a etapes anteriors i experimentar sentiments
de desesperança i culpabilitat si es recau.

• Finalització: fase final en la qual la conducta addictiva s’ha extingit.

La majoria de les persones que segueixen un tractament no fan un procés lineal
tot d’una per totes les fases, sinó que van passant etapes prèvies i cícliques fins a
arribar al manteniment, i en les quals no és difícil patir recaigudes durant o un cop
finalitzat el procés.

A banda de les fases que van dissenyar aquests autors, també van desglossar
deu processos bàsics de canvi comú (algun exemple: conscienciació, control
d’estímuls, alliberament, relacions d’ajuda...). I uns anys més tard, Prochaska
va definir també cinc nivells jeràrquics de canvi per treballar els problemes
psicològics d’una persona que vol deixar una addicció:

• Símptoma/cognició

• Condicions desadaptatives

• Conflictes interpersonals

• Conflictes de família/sistemes

• Conflictes intrapersonals

No aprofundirem en aquest àmbit psicològic, perquè l’integrador no intervé
nuclearment de psicòleg o de terapeuta, però és d’interès conèixer aquestes
possibles estratègies o mecanismes. Tanmateix, la teràpia breu estratègica (TBE)
és una psicoteràpia que s’ha mostrat molt efectiva en el tractament eficaç de les
addiccions i en altres alteracions, com els trastorns mentals.

El manual estadístic i diagnòstic dels trastorns mentals (DSM-IV) inclou criteris
per fer cert diagnòstic de trastorns induïts per substàncies (intoxicació, abstinència,
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deliris...). Existeixen, però, altres instruments i estratègies complementàries, com
ara entrevistes clíniques, instruments psicomètrics, autoregistres, etc.

Segons M. T. Cortés i Ll. Mayor (2002), l’assistència que s’ofereix als drogode-
pendents es pot enfocar tant per l’abandonament total del consum de substàncies
com amb programes per a persones que busquen millorar al màxim la qualitat
de vida (deixant o no de consumir). I en tot cas, des de la intervenció social és
necessari vetllar per:

• Garantir l’accés de l’addicte al programa més adequat a les seves circums-
tàncies i problemàtica.

• Facilitar la derivació i la informació als recursos públics que necessiten els
usuaris en el seu procés de canvi (desintoxicació, inserció...).

• Motivar la permanència de l’usuari en els programes de tractament.

• Coordinació i transversalitat amb la xarxa assistencial.

L’integrador social en l’àmbit de les addiccions pot intervenir tant en els serveis
específics que tractin aquest àmbit com en altres programes de prevenció i d’acció
que hi tinguin relació.

Els serveis i programes públics existents formen la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències (XAD), que és la xarxa pública de Catalunya de recursos
especialitzats en l’atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum,
l’abús i/o la dependència de substàncies psicoactives.

De les tasques i funcions definides en el perfil professional de l’integrador social,
i que tinguin a veure amb l’àmbit de les dependències, es pot destacar:

• Dissenyar activitats d’integració social, aplicant els recursos i les estratègi-
es metodològiques més adequades d’atenció a les necessitats psicosocials
en funció de les característiques dels usuaris i del context.

• Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una
actitud respectuosa amb la intimitat de les persones.

• Organitzar i desenvolupar activitats d’entrenament d’habilitats d’autono-
mia social i personal.

• Organitzar i implementar programes d’inserció laboral i ocupacional.

• Mantenir relacions fluides i coordinació amb les persones usuàries i
les seves famílies, els membres del grup de treball i altres professionals,
mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que puguin
sorgir.

• Dirigir la implementació de projectes d’integració social i la coordinació
d’equips de treball, gestionant les actuacions necessàries i supervisant la
realització d’activitats amb criteris de qualitat.
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Segons les ocupacions i els llocs de treball oficials més rellevants de l’integrador
social, les categories professionals més relacionades en l’àmbit d’intervenció
tractat poden ser:

• Tècnic especialista d’integració social.

• Tècnic de programes de prevenció e inserció social.

• Educador o educadora d’equipaments residencials de diversos tipus.

• Treballador o treballadora familiar.

• Educador o educadora d’educació familiar.

• Auxiliar de tutela.

• Monitor o monitora de centres oberts.

• Tècnic d’inserció ocupacional o d’acompanyament laboral.

• Mediador ocupacional i/o laboral.

• Dinamitzador ocupacional i/o laboral.

• Educador de base.

• Mediador o mediadora comunitària o veïnal.

• Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Per finalitzar, doncs, s’observa una àmplia gamma de perfils i funcions en què
es pot trobar l’integrador social en l’àmbit de les addiccions. Serà en funció
d’aspectes com el tipus d’equipament, el protocol d’actuació de cada centre, les
funcions professionals i les tasques que cada servei inclogui si és un programa
preventiu o d’intervenció directa.

Consulteu el subapartat
“Programes actuals
d’atenció a les
drogodependències”, en
l’apartat “Organitzacions,
serveis i programes
d’intervenció social dirigits
a les persones amb
discapacitat, malaltia
mental,
drogodependències i
altres addiccions” de la
present unitat, per
aprofundir en els àmbits
concrets de l’integrador
social en les addiccions.
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2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a
les persones amb discapacitat, malaltia mental, drogodependències
i altres addiccions

Ens disposem tot seguit a fer un recorregut històric que ens permeti conèixer i
comprendre el context actual i els models d’intervenció vigents, que són resultat
de l’evolució en el temps i de les reivindicacions que fan els col·lectius i les
organitzacions. Coneixerem també els principals serveis i programes vigents, i
quines són les lleis específiques que regulen i incideixen sobre aquests àmbits.

En aquest apartat es farà ús del terme discapacitat versus el de diversitat funcional,
per utilitzar el terme d’acord amb el seu ús a les normatives, prestacions o dades
oficials.

2.1 La situació de discapacitat i malaltia mental

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2013), més de mil milions de
persones, que suposen un 15% de la població mundial, pateix alguna forma de
discapacitat. Les taxes estan augmentant, entre d’altres causes, per l’envelliment
de la població i per l’augment de malalties cròniques.

Dades a l’Estat espanyol

L’Instituto Nacional de Estadística (INE) va publicar els resultats de la Encuesta sobre
Discapacidades, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia 2008. El 2008 hi havia
3,85 milions de persones (sense tenir en compte els menors de 6 anys) amb discapacitat,
entesa a l’enquesta com la limitació per motius de salut i de llarga durada en alguna
de les 44 activitats investigades. En 1,2 milions de llars amb persones amb necessitats
específiques de mobilitat hi ha barreres d’accés als edificis, com ara escales sense rampes
o sense plataformes mòbils; 7 de cada 10 persones declaren tenir poca o cap possibilitat
d’establir noves amistats, i a 2 de cada 3 els resulta impossible o gairebé impossible dirigir-
se a persones fora del seu entorn.

2.1.1 Precedents històrics i evolució dels models

Al llarg de la història, el tracte de la diversitat funcional ha anat variant i ha donat
lloc a models d’intervenció amb enfocaments ben diferents.

A l’antiguitat i a l’edat mitjana no era estrany considerar les persones diferents
de la majoria com posseïdes pel dimoni o com a víctimes d’algun càstig dels
déus, o posseïdores d’altres atribucions sobrenaturals. Això podia ser motiu
d’infanticidis, exorcismes, maltractaments o fins i tot de venda com a esclaus.

Vegeu més dades de
l’Encuesta sobre
Discapacidades,
Autonomía personal y
Situaciones de
Dependencia 2008 a la
secció “Annexos”.
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La Declaració Universal dels
Drets Humans va ser
aprovada el 1948 per

l’Assemblea General de las
Nacions Unides a París.

Va ser cap al segle XVI quan va arribar el model mèdic, en què la persona es
considerava malalta i calia evitar les conductes “inadaptades”. Van aparèixer ins-
titucions psiquiàtriques, i s’apartava les persones diferents, atès que es considerava
que patien “bogeria”.

Ja al segle XIX, malgrat la ciència es va iniciar en l’estudi del psiquisme, el tracte
seguia sent de segregació i marginació.

La Constitució de 1812 reconeixia la responsabilitat de l’Administració en
l’atenció de la pobresa i els desvalguts. Es van crear asils i hospicis, i es
pretenia vetllar per les bones pràctiques. Aquests principis es concretarien
en les Lleis de beneficència de 1822 i 1949, coincidint amb governs de
tendència lliberal.

La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 va suposar un avenç en els drets de les
persones, amb una creixent preocupació pels treballadors que estaven en situació
de dependència per motius laborals. El 1922, una nova versió d’aquesta llei
pautaria la creació dels primers centres de rehabilitació i reeducació funcional
per als accidentats laboralment. Seria un dels precedents dels posteriors centres
de serveis per a persones en situació de dependència, i va establir també les bases
del sistema de la Seguretat Social que s’aniria implantant al llarg del segle.

Va ser a inicis del segle XX quan els diferents corrents psicològics van aprofundir
en el coneixement de les afectacions físiques, psíquiques o sensorials, introduint
aspectes relacionats amb la socialització.

La Constitució republicana de 1931 va incloure un article sobre els drets i deures
dels treballadors que descrivia l’atenció en cas de malaltia, accident, atur forçós,
vellesa o invalidesa. La Guerra Civil i la postguerra van paralitzar aquesta
tendència i es va obrir una etapa de retorn a les institucions benèfiques i d’asil
més pròpies del segle XIX, gestionades en gran part per l’Església.

Als anys seixanta es van fer noves passes en la defensa dels drets humans, posant
l’èmfasi en la inserció social i en els primers intents de normalització de les
diferències personals. A Espanya, el general Franco va aprovar la Ley de Bases
de la Seguridad Social de 1963, que va suposar una reactivació de les polítiques
socials, els serveis, les prestacions econòmiques i els beneficis fiscals. Aquesta
llei incloïa certa atenció a les situacions de dependència (en aquell moment
s’utilitzaven termes com subnormalitat, invalidesa o minusvalidesa).

El Moviment Mundial de Vida Independent

Als anys seixanta i setanta va aparèixer als Estats Units l’Independent Living Movement
(ILM), un moviment social impulsat per persones amb diversitat funcional d’organitzacions
civils, universitats o associacions de veterans de guerra. Van ser els impulsors d’una lluita
per l’emancipació i l’apoderament d’aquest col·lectiu. Proclamaven que les persones amb
diversitat funcional no poden estar tancades a les cases, els hospitals o les institucions, i
que cal defensar el seu dret a la participació, a la vida social i a poder viure amb llibertat i
autonomia. I demanen sobretot que les decisions que tenen a veure amb les persones amb
diversitat funcional no es prenguin sense el col·lectiu. Aquest model i filosofia s’ha anat
estenent per diferents continents amb la presència de les Oficines de Vida Independent
(OVI).
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A la vigent Constitució espanyola de 1978 es va incloure l’atenció
específica a la dependència en l’article 49, en què es menciona que l’atenció
especialitzada ha de permetre els mateixos drets a tots els ciutadans. L’article
ha estat la base de les polítiques específiques en temps de democràcia, si
bé l’enfocament predominant han continuat essent el derivat del model
mèdic (prevenció, tractament i rehabilitació). El 1982 s’aprovà la Ley de
Integración Social de los Minusválidos.

Si bé la Seguretat Social cobria alguna prestació i assistència en casos de necessitat
(sobretot per a treballadors que havien cotitzat), la Llei de 1990 sobre pensions
no contributives de la Seguretat Social va ampliar les prestacions amb pensions
assistencials per vellesa, malaltia i el subsidi de garantia d’ingressos mínims per
a persones amb “disminucions”.

Hi ha dues lleis que han mirat de fer un pas més enllà de la visió mèdica de
l’àmbit i garantir també el que ja recollia l’article 49 de la Constitució: la
integració i el gaudi dels drets de tots els ciutadans i ciutadanes, l’equiparació
d’oportunitats i la no-discriminació: la Llei de 2003 d’igualtat d’oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat (LIONDAU) i la Llei de 2006 de promoció
de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD),
coneguda popularment com Llei de la dependència.

En la societat democràtica les mesures legals sobre la dependència comencen a
plantejar un conjunt de drets i serveis específics. F. Guzmán distingeix:

1. Una primera etapa (fins a finals dels anys noranta) en què l’atenció especia-
litzada s’entén com a prestacions econòmiques i serveis destinats a protegir
la persona en situació de dependència, encara que això suposi aïllar-la en
ambients segregats.

2. Una segona etapa (en els darrers anys) en la qual els serveis i les prestacions
estan destinats a promoure l’autonomia de la persona en entorns norma-
litzats, plantejament que encara té molt a fer en el moment en què molts
dels serveis segueixen estan segregats (com les escoles especials, els centres
especials de treball o els centres residencials).

Per concloure, es pot dir que en l’actualitat conviuen diferents perspectives i
models d’intervenció. El model mèdic i psiquiàtric conviu amb els plantejaments
psicològics conductuals i cognitius i amb la lluita del model social de vida
independent.

Des del Foro de Vida Independiente y Divertad resumeixen en quatre els diferents
models i visions de l’àmbit al llarg de la història:

• Prescindència o eliminació de les persones.

• Model mèdic o rehabilitador, per ser curades o incloses en la societat.

Vegeu els subapartats “La
diversitat funcional. Tipus
i característiques” i
“Variables que influeixen
sobre la diversitat
funcional”, en l’apartat ”
Àmbits d’intervenció
social: persones en
situació de discapacitat,
malaltia mental,
drogodependència o
altres addiccions” de la
present unitat, on es
presenta el Foro de Vida
Independiente y Divertad
(FVID) i les claus de
l’assistència personal
autogestionada.
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L’ONU, contra la
discriminació

La Convenció de l’ONU sobre
els Drets de les Persones amb

Discapacitat està vigent a
Espanya des del 5 de maig de

2008. Inclou un protocol
addicional que permet a les

persones que pateixin
discriminació per la seva

diversitat funcional de contactar
amb l’organització per denunciar

la vulneració dels drets de la
convenció.

Podeu aprofundir en les
demandes concretes a la
llei que fa el Movimiento
de Vida Independiente a
l’obra Deconstruyendo la
Dependencia, recollida a
l’apartat “Referències” de

la unitat.

• Model social o de vida independent (amb l’aparició del Foro de Vida
Independiente el 2001): la societat discapacita les persones que podrien
formar-ne part amb les eines adequades.

• Model social de la diversitat (finals de 2006): és una evolució de l’anterior
per donar resposta a determinats reptes bioètics. La diversitat humana no
requereix d’un tracte diferencial i sí requereix posar a l’abast els mecanis-
mes que permetin viure amb dignitat i autonomia a totes les persones, sigui
quina sigui la seva diversitat.

Com fer realitat el Model de Diversitat?

Eradicar la “capacitat” com a indicador per al col·lectiu i substituir-lo per la “dignitat”: mateix
valor per a les vides i mateixos drets.

Reivindicar el valor de la diversitat humana i la participació.

Propugnar un canvi de terminologia substituint “persones amb discapacitat” per “persones
amb diversitat funcional”.

A. Palacios, J. Romañach (2007). El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos

Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional.

2.1.2 Marc legal sobre discapacitat i malaltia mental

Les normatives vigents sobre la discapacitat es troben establertes a diferents
nivells però estan estretament relacionades entre si:

• A escala internacional: la Convenció sobre els drets de les persones
amb discapacitat. En els inicis del Foro de Vida Independiente, el 2001,
el model social o de vida independent no es coneixia a Espanya, on
predominava el model mèdic-rehabilitador. La seva lluita va aconseguir que
el 2008 s’incorporés al sistema legal espanyol la Convenció sobre els drets
de les persones amb discapacitat (diversitat funcional) de l’Organització de
les Nacions Unides (ONU) de 2006. Aquesta fita va suposar una revolució
sense precedents en la percepció social de la diversitat funcional, que va
passar a ser una qüestió de drets humans i no de salut. La convenció, és,
doncs una regulació internacional que serveix de marc legal als països com
Espanya per basar-se en els drets humans i internacionals a l’hora de redactar
les seves lleis.

• A escala estatal: la LAPAD. La Llei 39/2006, de 14 de desembre de
2006, de promoció de l’autonomia i l’atenció a les persones en situació
de dependència (LAPAD) és la darrera llei estatal i vigent. LA LAPAD és
coneguda popularment com a Llei de la Dependència i també com a Llei
d’autonomia personal (LAP o LEPA). Va entrar en vigor l’1 de gener de
2007, i el seu desplegament és competència de les comunitats autònomes.
Ara bé, tal com expliquen A. Centeno i els promotors del model de vida
independent, la també esmentada LIONDAU (la llei anterior a la LAP)
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assumeix explícitament un enfocament de drets humans, accepta el model
social de diversitat funcional i posa l’èmfasi en la responsabilitat del medi
social en la discriminació i la falta d’igualtat d’oportunitats. I també recull
l’assistència personal i els ajuts tècnics per fer possible la vida independent
i la igualtat d’oportunitats. En canvi, la LAP no va recollir aquests avenços
conceptuals ni tampoc els suports pràctics i el finançament suficient que
aquests requereixen.

• El desplegament autonòmic català de la LAPAD. En el marc del desple-
gament de la LAPAD, Catalunya preveu la creació de l’Agència Catalana
d’Atenció a les Persones amb Dependència, un organisme pioner a l’Estat
espanyol que aplegarà i coordinarà tots els serveis d’atenció de totes les
administracions públiques. Ho farà amb la creació del nou Sistema Català
d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Fins a la creació
de l’agència, l’articulació del SCAAD i la implementació de la Llei de
la dependència a Catalunya és competència del Programa per a l’impuls
i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les
persones amb dependència (PRODEP).

La Llei de serveis socials de Catalunya

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials és la que determina la LAPAD, establint
la integració de les prestacions i els serveis de tota la xarxa de serveis socials de Catalunya.
En l’article 7 es concreten les situacions amb necessitat d’atenció especial per a les
persones que estiguin en alguna o algunes de les situacions següents:

• Discapacitat física, psíquica o sensorial.

• Malalties mentals i malalties cròniques.

• Necessitat social, com les relacionades amb la manca d’habitatge o amb la desestructuració
familiar.

• Drogodependències i altres addiccions.

• Violència i delinqüència juvenils.

• Exclusió i aïllament socials.

• Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l’adolescència.

• Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.

• Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o
religió o per qualsevol altra raó.

• Problemes de convivència i de cohesió social.

• El fet d’haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars.

• Sotmetiment a mesures d’execució penal, propi o dels familiars.

• Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.

• Urgències socials.

• Emergències socials per catàstrofes.

• Petició d’asil.
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Drets i rendibilitat

Està demostrada l’eficàcia de
l’assistència personal, amb

reducció de costos respecte a un
centre residencial, i amb la
garantia de dignitat i vida

independent.

Consulteu l’avaluació de
l’impacte social del Servei

d’Assistent Personal de
l’Institut Municipal de

Persones amb Discapacitat
a goo.gl/iyscrb.

2.1.3 Programes i serveis destacables

Una oficina de vida independent (OVI) és una organització sense ànim de lucre
en forma d’associació o cooperativa, autogestionada per les pròpies persones amb
diversitat funcional i que s’inspira en la filosofia de vida independent.

Els objectius de les OVI són treballar pels drets del col·lectiu, promoure polítiques
i facilitar l’accés a diferents recursos que possibilitin l’emancipació i apoderin les
persones amb diversitat funcional.

A dia d’avui existeixen OVI en tots els continents i en diverses cultures: Brasil, el
Canadà, el Japó, Corea del Sud, Nicaragua, Sud-àfrica, Suècia, Tailàndia, Itàlia,
Uganda, Irlanda, Vietnam, etc.

A Barcelona, la primera OVI es va endegar el 2006 amb el suport de l’ajuntament
de la ciutat, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i arran
de l’aprovació de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat del mateix any.

Els serveis i funcions que ofereix l’OVI de Barcelona (www.ovibcn.org), són:

• Assessorament en drets i vida independent.

• Assistència personal autogestionada i gratuïta: des de l’OVI escullen,
formen i dirigeixen els assistents personals que treballaran per al col·lectiu,
adaptant els serveis a les necessitats vitals de cada persona.

• Serveis de suport a la gestió: orientació per elaborar o revisar els projectes
individuals de vida independent, gestions laborals o administratives, gestió
de la borsa d’assistents personals, intermediació amb l’administració, etc.

• Tallers de suport entre iguals: a banda d’altres canals de suport via internet,
telèfon o presencialment, es fan reunions presencials per compartir i apren-
dre mútuament de les experiències d’autogestió, així com fer formació i
crear consciència col·lectiva sobre els drets.

El que va començar com a programa pilot l’any 2006 entre l’Ajuntament
i l’OVI de Barcelona va anar evolucionant, i cinc anys després es va
impulsar un servei pilot anomenat “Per a l’autonomia personal i la vida
independent”. Consisteix en la implementació del servei d’assistència
personal per a les persones amb diversitat funcional que no desitgen viure
en institucions residencials ni dependre de les famílies.

A l’OVI de Barcelona hi estan implicades nou persones amb diversitat funcional
i hi treballen en plantilla dues coordinadores a mitja jornada i 23 persones
d’assistència personal i gestoria externa. El servei acabarà previsiblement a finals
de 2014, moment en què serà valorat i s’hauran d’establir les bases de la seva
continuïtat i implementació al municipi de Barcelona.

http://goo.gl/iyscrb
http://www.ovibcn.org
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En l’avaluació de 2012 de l’impacte social del projecte respecte al seu cost, es va
observar que per cada euro d’inversió se’n creen tres de valor social (ràtio 3:1), és
a dir, que dóna un retorn en termes socials i econòmics molt superior a l’invertit.

2.1.4 Prestacions i ajuts

La “Llei de la dependència” (Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006,
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, LAPAD) atorga ajuts en funció de tres graus de dependència a partir
del barem de valoració de la dependència (BVD) que s’estableix considerant la
necessitat d’ajuda que té una persona per desenvolupar les activitats bàsiques de
la vida diària:

• Grau I. Dependència moderada. Quan la persona necessita ajuda per fer
diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia o té
necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal
(de vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).

• Grau II. Dependència severa. Quan la persona necessita ajuda per a
diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia
però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o té
necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal (de cinquanta
a setanta-quatre punts al BVD).

• Grau III. Gran dependència. Quan la persona necessita ajuda per
desenvolupar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes
vegades al dia i per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física necessita
la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat
d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal (igual o major a
setanta-cinc punts al BVD).

L’assistència personal

L’Ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, regula la professió de l’assistent personal, que
és una prestació d’ajut econòmica o de servei:

• Prestació econòmica, només per a les persones en situació de gran dependència (grau III),
que consisteix a contribuir al cost de la contractació, per part de la persona amb dependència,
d’un servei d’assistència personal, ja sigui directament o mitjançant una entitat acreditada.

• Prestació de servei, per a persones en situació de dependència severa (grau II) i moderada
(grau I), que consisteix en el servei del suport necessari a la persona amb dependència,
mitjançant un assistent personal proporcionat per una entitat acreditada.

L’assistència personal és per un nombre d’hores específic segons el grau de
dependència. Té dues modalitats i es determina d’acord amb el compliment dels
requisits generals i específics per part de les persones destinatàries:
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• Assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals,
ocupacionals i/o formatives: té per objecte el suport en l’acompanyament de
la persona en situació de dependència en els desplaçaments a les activitats
de caràcter laboral, ocupacional i/o formatiu realitzades de forma habitual i
regular i fora de la seva llar habitual.

• Assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i
comunitària: té per objecte el suport en el desenvolupament d’activitats de
la vida diària i el suport en les activitats que la persona realitza de forma
habitual i regular de caràcter laboral, ocupacional, formatiu, de relació
social, cultural, de participació associativa i, en general, que afavoreixin
el desenvolupament de la vida autònoma i independent. Es pot donar tant
dins com fora del domicili habitual de la persona beneficiària.

Aquesta modalitat inclou, com a mínim, les accions següents:

• Atenció personal (suport a la higiene personal, l’alimentació, la mobilitat i
la cura de la salut, entre d’altres).

• Suport a l’organització, la neteja i l’ordre de la llar.

• Acompanyament i suport en gestions personals fora de la llar.

• Acompanyament i suport en les activitats laborals, ocupacionals, formatives,
culturals, de participació associativa, comunitària i/o social i econòmica.

• Altres accions que formin part del Pla d’activitats de la persona beneficiària.

2.1.5 Associacions, organitzacions i entitats destacades en l’àmbit
de la discapacitat i la malaltia mental

A mode d’exemple, ja que hi ha moltes més entitats que també podrien ser
representatives, algunes de les organitzacions de l’àmbit són les següents:

• ACIC acic-cat.blogspot.com.es: Associació Catalana per a la Integració del
Cec.

• ADEMM www.ademm-usm.org: és una associació Pro Salut Mental de
Catalunya formada i gestionada pel mateix col·lectiu de persones afectades.

• ASPACE www.aspacecat.org: Associació de la Paràlisi Cerebral.

• ATAGAM www.ansietat.org: associació sense ànim de lucre de Trastorns
d’Ansietat i Grups d’Ajuda Mútua.

• Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques familiaisalut-
mental.entitatsgi.cat: vetlla pels drets i les necessitats de les persones amb
trastorns mentals i les seves famílies.

http://acic-cat.blogspot.com.es/
http://www.ademm-usm.org/
http://www.aspacecat.org/
http://www.ansietat.org
http://familiaisalutmental.entitatsgi.cat
http://familiaisalutmental.entitatsgi.cat
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• Associació GEPI www.fundaciobellaire.cat: Grup Estudi Psicosi Infantil,
associació de professionals que van crear el Centre Terapèutic Bellaire,
dedicat a la cura i atenció d’infants amb autisme i psicosi.

• CNSE www.cnse.es: Confederación Estatal de Personas Sordas.

• COCEMFE www.cocemfe.es: Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica.

• DINCAT www.dincat.cat: Discapacitat Intel·lectual Catalunya. Neix del
procés d’integració de les tres entitats principals del sector: la Federació
APPS (Federació Catalana pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual),
la Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de
Catalunya i l’Associació Empresarial APPS.

• Federació ECOM www.ecom.cat: moviment associatiu integrat per organit-
zacions de persones amb discapacitat física.

• FEAPS www.feaps.org: Confederació Espanyola d’Organitzacions a favor
de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

• Fundació ACAI-TLP www.acai-tlp.com: Associació Catalana d’Ajuda al
Trastorn Límit de la Personalitat.

• Fundació Lar www.fundaciolar.cat: entitat que ofereix diferents serveis
dins l’àmbit de la salut mental, també com a prestadora de serveis de la
Generalitat.

• Grup Sant Pere Claver www.santpereclaver.org: grup de tres entitats sense
ànim de lucre pel compromís social en l’àmbit sociosanitari.

• Institut Guttmann www.guttmann.com: és el primer centre d’Espanya
dedicat a l’assistència de pacients paraplègics i tetraplègics i un hospital
especialitzat en el tractament mèdic i quirúrgic, així com en la rehabilitació
integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, dany cerebral
adquirit o qualsevol altra gran discapacitat física d’origen neurològic.

• ONCE www.once.es/new: Organización Nacional de Ciegos de España.

• Seny Fundació www.senyfundacio.org: entitat que promou la investigació
en esquizofrènia i en trastorns mentals severs.

• SMC www.salutmental.org: Salut Mental Catalunya. És la nova marca
compartida per FECAFAMM i AMMFEINA per a la millora de la salut
mental.

2.2 La situació de la drogodependència i les addiccions

Cada època i cada cultura han determinat una relació diferent amb els diferents
tipus de drogues. Algunes drogues són conegudes des de fa centenars o milers
d’anys però n’hi han d’altres de descobriment o creació més recent.

http://www.fundaciobellaire.cat
http://www.cnse.es/
http://www.cocemfe.es/
http://www.dincat.cat/
http://www.ecom.cat/
http://www.feaps.org/
http://www.acai-tlp.com
http://www.fundaciolar.cat
http://www.santpereclaver.org
http://www.guttmann.com
http://www.once.es/new
http://www.senyfundacio.org
http://www.salutmental.org
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Consulteu els principals
resultats de l’enquesta de

l’Observatorio Español
sobre la Droga y las

Toxicomanías en la secció
“Annexos” d’aquesta

unitat.

Contràriament al que pugui semblar, actualment en les societat avançades, són les
drogues legals, com l’alcohol i el tabac, les que generen un índex més elevat de
trastorns i, alhora, les que són consumides de manera més intensiva i normalitzada.
Des de el Observatorio Español sobre la Droga y las Toxicomanías, que depèn
del Ministeri de Sanitat, Polítiques Socials i Igualtat, es fan enquestes sobre el
consum de drogues a Espanya. El 2011 es van publicar els resultats d’un estudi
a la població d’entre 15 i 64 anys amb una mostra de 22.128 persones (vegeu la
figura 2.1).

Figura 2.1. Proporció del consum de drogues segons tipus

Enquesta EDADES 2011 (Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España)

En el gràfic crida l’atenció l’alt consum d’hipnosedants, els fàrmacs utilitzats per
reduir l’ansietat, dels quals, segons l’OED, en fan un ús majoritari les dones
d’entre 35 i 64 anys, tant amb recepta mèdica com sense. La demanda de
tractament per hipnosedants era la més baixa el 2011 (1,8%), però presentava una
tendència clara a l’alça.

El cànnabis és la droga il·legal més consumida al nostre país, tant en el grup d’edat
de 14 a 18 anys com pel conjunt de la població. Sense comptar l’alcohol, és la
tercera droga que més demanda d’assistència genera (2011: 18,1%, els opiacis un
34,3% i la cocaïna un 44%), i els menors d’edat són el grup majoritari que demana
tractament per aquesta droga (el 81,6%).

2.2.1 Precedents històrics en el consum de drogues

La història del consum de drogues i de substàncies que poden generar addicció és
tan antiga com la història de la humanitat i de les diferents cultures . Tanmateix,
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els motius de consum, tal com passa en els nostres dies, han tingut caires diversos:
motius religiosos i rituals, la cura de malalties, entrar en estats transcendents,
hàbits socials i culturals, abstracció del món, desinhibició, benestar, creativitat,
potenciació física...

Ens disposem a fer un recorregut sobre els usos de consum que han protagonitzat
les drogues: fets històrics d’arreu del món, relacionats amb les principals substàn-
cies, i també un repàs del consum de drogues a Espanya en les darreres dècades
per tal de conèixer i situar l’evolució del fenomen fins als nostres dies.

El cafè i les ovelles

Existeixen moltes llegendes sobre el descobriment del cafè, i malgrat que sembla que les
primeres plantes de cafè se situen a Etiòpia, existeix una llegenda de com es va conèixer
el cafè a l’Aràbia: l’any 300 dC, un pastor que es deia Kaldi va adonar-se que les seves
ovelles es mostraven més vitals, saltaven i corrien alegres fins ben entrada la nit després
de menjar el fruit i les fulles d’un arbust. Va decidir provar-lo, i davant dels resultats li’n va
portar a l’abat del monestir per explicar-li-ho. L’abat va cuinar els fruits, però com que eren
tan amargs els va llençar a les brases. Però en sentir l’aroma del cafè torrat les coses van
canviar per a la història de la humanitat...

A partir de la recerca històrica d’A. G. Lourenço, membre de la Coalición Europea
por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD), s’exposen alguns breus
exemples d’ús de les drogues en les diferents etapes o cultures.

El cànnabis

El cànnabis, originari de l’Àsia central, on en algunes regions creix de forma
salvatge, ja es cultivava l’any 2700 aC per les seves fibres, per a farratge per als
animals i per l’oli que se n’extreia. Posteriorment se li reconeixerien les propietats
psicoactives i sedatives. A Egipte, un papir del segle VI aC cita el cànnabis com
a droga sagrada del faraó, i al segle IX aC s’usava com a encens a Assíria (imperi
del sud-oest asiàtic). Els romans, per la seva banda, el feien servir com a cordals
per a les embarcacions.

L’historiador grec Heròdot explica el seu ús per a vestimentes i que els pobles
nòmades de la zona del Danubi prenien banys de vapor de les llavors del cànnabis
llençades sobre pedres incandescents. De fet, era l’únic bany que feien i no es
rentaven mai amb aigua.

També l’islam, des del segle XII, va contribuir a la propagació del cànnabis,
conegut dos segles més tard com a haxixe (‘herba’, en àrab).

Als segles XII i XIII, segons Marco Polo la prenien en forma líquida els haschisc-
hans, que feien assassinats polítics contra el poder sunnita de Bagdad.

A finals del segle XII va començar la seva introducció a l’Àfrica, en concret a
Egipte, amb un ús recreatiu per part de totes les classes socials, i es va anar estenent
pel món musulmà africà fins que a mitjan segle XV va arribar a l’Àfrica del sud.

I de l’Àfrica a Amèrica, ja que es creu que els portuguesos van portar esclaus
africans angolesos cap al Brasil i també que els anglesos, per aconseguir fibres
del cànnabis, van intensificar-ne el conreu a Jamaica. A Mèxic va arribar amb el
nom de marijuana.

Les veles del vaixell de
Cristòfol Colom estaven
fetes amb fibra de cànnabis.
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La història del cànnabis, doncs, com en l’actualitat, presenta dues vessants d’ús,
que ha fet que des de la botànica es distingeixi entre el cànem i el cànnabis (el
cànem n’és una varietat i també és el nom de la fibra que se n’obté). La Unió
Europea subvenciona el seu cultiu per a l’obtenció de fibres i grans.

Tija de cànnabis que en mostra les
fibres.

Els usos del cànnabis

De vegades és difícil distanciar-se de les conseqüències negatives de les drogues. En el
cas del cànnabis, els seus usos són diversos i ancestrals. Així, les fibres que s’extreuen
d’una varietat de la planta de cànnabis serveixen des de fa molts segles per confeccionar
vestits, veles navals, peces de vaixells, cordals, paper, etc. Una altra cara de la planta és
l’ús terapèutic com a analgèsic, somnífer, antitussigen, etc. I per altra banda, hi ha l’ús
recreatiu, hedonístic o místic.

A Europa encara no predominen les indicacions terapèutiques del cànnabis; en
canvi, a Califòrnia i a Arizona s’ha aprovat per referèndum el seu ús sota
prescripció mèdica per tal de combatre les nàusees de la quimioteràpia i per a
altres supòsits mèdics.

La fulla de coca

Els seus orígens coneguts de consum es remunten fa 5.000 anys als països andins.
Mastegar les seves fulles suposa un alleujament de l’esforç físic i mental que
genera l’altura d’aquesta zona. La fulla de coca, doncs, acompanyava situacions
laborals, socials o rituals. Encara es fa servir, i els principals productors són
Bolívia i el Perú.

A la colonització espanyola, i posteriorment en altres guerres, ja a inicis del segle
XIX, la fulla de coca se seguia utilitzant per suportar la fatiga, la gana i els rigors
del clima i l’altura. El domini dels cultius i el mercat de la fulla de coca també
estaven vinculats al ritme de les conquestes.

La cocaïna com a alcaloide no va ser extreta de les fulles fins al 1860 per part del
farmacèutic alemany Albert Niemann. Freud li va donar especial atenció per les
seves propietats anestèsiques i d’acció psíquica, i va ser partir d’aquell moment
quan, a banda del seu ús clínic, va començar el seu ús recreatiu o hedonista per
part de l’aristocràcia antiga o dels executius moderns.

Als nostres dies el consum de la cocaïna és accessible, tot i que s’ha estabilitzat
en els darrers anys. Comptant l’alcohol i el tabac, és la cinquena droga més
consumida a Espanya (amb un percentatge del 2,3%, segons l’Observatorio
Español sobre Drogas, 2011), per darrere del cànnabis (9,6%).

La Convenció única sobre estupefaents de 1961 va autoritzar l’ús de les fulles de
coca mastegades per a un període de 25 anys, que ja han passat. Alguns països de
l’Amèrica Llatina van demanar a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que
es pronunciés sobre la suposada nocivitat de mastegar fulles de coca. Un nombrós
grup de científics de l’organització va opinar que no provocava un dany notori en
la salut física o mental, tot i que l’OMS no s’ha posicionat oficialment en aquest
sentit.
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És un fet que les fulles de coca no tenen res a veure amb la cocaïna i els seus
adulterants, així com tampoc són comparables els seus efectes i els seus riscos per
a la salut.

L’opi

Malgrat que es pensa que els orígens són orientals, es van trobar indicis del seu
consum justament al sud d’Espanya ja l’any 4.200 aC.

A l’Orient Mitjà, la rosella de l’opi es coneixia com la “planta de l’alegria”. A la
mitologia grega es veien els déus amb corones de garlandes. Hipòcrates li atribuïa
propietats medicinals, i Aristòtil la considerava un calmant i un somnífer i també
li donava virtuts màgiques i religioses. Els grecs la van portar a l’Àsia central i
l’Índia.

A Europa, al segle XVI, l’opi es movia entre les finalitats terapèutiques i els elixirs
de bruixeria. Amb el Renaixement, per exemple amb Paracels, es va integrar en
la farmacologia.

El consum d’opi es va estendre
ràpidament entre la població al segle
XIX.

Després van venir noves rutes comercials i conquestes diverses que acabarien amb
el domini anglès del comerç de l’opi. El monopoli angloindi a partir de 1775
progressaria a la Xina, on al segle XIX s’acabaren succeint les dues Guerres de
l’Opi o guerres angloxineses, de tres i quatre anys de durada respectivament. Les
causes van ser els interessos comercials però també les lleis del govern xinès per
acabar amb el contraban d’aquesta substància.

En el següent segle van seguir les disputes de la Xina amb els anglesos (també
amb els francesos a mitjan segle XIX), així com el contraban i el debat sobre
la legalització o la prohibició del consum d’opi. Finalment es va aprovar la
legalització del comerç d’aquesta substància per a usos medicinals. Es calcula
que entre 15 i 40 milions de xinesos (d’una població de 430) n’eren consumidors.

Finalment, el 1906 el govern xinès va decretar la prohibició del consum d’opi. En
posteriors anys van seguir les disputes i els interessos, i s’hi van afegir nous països
implicats, com ara els Estats Units.

En la Convenció de l’Haia de 1912 hi havia una tendència a la regulació de
les drogues amb una especial atenció a l’opi en les seves tres variants: en brut,
preparat (per fumar) i medicinal. I amb molts altres fets i controvèrsies, s’ha arribat
fins a les convencions vigents als nostres dies, com les de les Nacions Unides, que
n’accentuen el control i les sancions.

Cal tenir present que l’heroïna és un derivat sintètic de l’opi obtingut de la
morfina, i que laboratoris com Bayer la van comercialitzar durant vint-i-cinc anys
com a substitutiu d’aquesta per a tractaments contra el dolor o la tos, i fins i tot
s’anunciava per a ús infantil. No es va prohibir fins al 1924, quan es va confirmar
que era més addictiva que la morfina.

Recordeu que al
subapartat “Les drogues.
Tipus i característiques”,
en l’apartat “Àmbits
d’intervenció social:
persones en situació de
discapacitat, malaltia
mental,
drogodependència o
altres addiccions” de la
present unitat, hi ha més
informació específica
sobre cada droga.
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Història recent de les drogues a Espanya

La Convenció única sobre estupefaents de 1961, per la qual també es regeix
Espanya, va tenir un abast internacional i entre altres objectius havia de unificar i
substituir els anteriors instruments i assegurar el control de les matèries primeres
dels estupefaents. Bàsicament perseguia limitar a fins mèdics i científics la
producció, l’exportació, la importació, la distribució i l’ús dels estupefaents
inclosos en una llista del document.

A Espanya, als anys seixanta, sota la dictadura franquista que va acabar el 1975, el
consum de substàncies no era tractat com un tema preocupant. cal tenir en compte
que era un règim opressor i que la censura prohibia les manifestacions obertes de
plaer i transgressió.

En aquells moments, els consums majoritaris eren, com actualment, d’alcohol
i de tabac. A l’Hospital Provincial de Madrid, els ingressos per alcoholisme que
entraven a psiquiatria d’aguts van passar del 9% el 1945 al 30% el 1955; la majoria
mostrava la influència dels patrons de beguda predominants i de factors socials.

En canvi, els ingressos psiquiàtrics per toxicomanies es mantenien baixos i
estables, amb un percentatge del 0,6%, amb predomini de la morfina i després
del cànnabis. Aquests consums eren qualificats com a “marginals” (tot i que la
cocaïna també tenia un ús elitista). També hi havia un petit consum d’amfetamines
per grups com ara els estudiants universitaris.

S’anava perfilant també una tendència a l’augment, i no únicament per part
de països mediterranis, del consum de vi; també va augmentar la varietat de
begudes destil·lades, la dona es va incorporar al mercat de consum i els mitjans
de comunicació i la publicitat també impulsaven nous productes.

El consum de drogues s’identificava amb la contracultura i la protesta política, i la
influència a Europa del moviment hippie van obrir noves tendències i van afavorir
l’arribada de noves substàncies, com ara drogues psicodèliques com l’LSD.

A Espanya, però, el moviment hippie no va tenir molta força, tot i que a Eivissa i a
Formentera van proliferar alguns grups de joves que prenien diverses substàncies.
L’any 1967, el ministre de Governació va donar l’ordre de sotmetre al règim
d’estupefaents els productes al·lucinògens en general, i amb caràcter especial
l’LSD, la mescalina i la psilocibina.

La revolució del Maig del 68

El 1968 va ser un any d’esclat revolucionari i de protesta social, política i cultural en diferents
països del món, amb especial ressò a París. Va irrompre una generació de joves amb més
nivell educatiu que els seus predecessors però que no compartia els seus valors (que
percebia com a convencionals, burgesos, capitalistes i arcaics), i que va mobilitzar-se amb
lemes que propugnaven els canvis, la justícia, la pau, l’alliberament sexual, la cultura i la
llibertat d’expressió. L’haixix va esdevenir un senyal d’identitat juvenil, i es consumia més
LSD. El festival de “música i pau” de Woodstock (Nova York) va tenir lloc l’agost de 1968. Hi
van assistir 400.000 persones i es va convertir en la icona d’una generació farta del sistema
i de guerres com la del Vietnam. La majoria eren hippies amb ideals de pacifisme, amor
lliure, vida en comunes, ecologisme i amor per la música i les arts. El consum de drogues
sintonitzava amb el moviment.
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A Espanya, abans que l’LSD es prohibís, s’utilitzava sobretot per a fins mèdics,
i poques persones coneixien els seus efectes al·lucinògens. Un jove Antonio
Escohotado, professor de Filosofia i Dret a Madrid, ja escrivia sobre aquestes
substàncies i segueix sent un referent actual en l’àmbit de la sociologia de les
drogues. La prohibició, amb lleis com l’anterior Ley de Vagos y Maleantes de
1935, substituïda el 1970 per la Ley de Peligrosidad Social, va afegir al consum
un sentit simbòlic de transgressió. L’LSD va començar a arribar no només a les
illes, sinó també a ciutats com Barcelona, Madrid o la Costa del Sol, on, entre
d’altres, s’organitzaven i es perseguien les acid parties.

A finals dels anys seixanta s’havia produït també un augment ràpid i creixent
del consum i de les dependències per analgèsics, hipnòtics i sedants (els primers
ansiolítics barbitúrics), més majoritari en dones (com en l’actualitat) i en persones
grans.

Els anys setanta van representar a Espanya un canvi important en el consum
de substàncies psicotròpiques, amb conseqüències de risc. El terme “droga” es
va estendre i es va començar a utilitzar per més substàncies addictives. També
s’utilitzaven de forma generalitzada els termes drogoaddicció i drogoaddicte.

L’heroïna, en aquesta època, és la droga lligada a l’alarma social i vinculada a
l’augment de la delinqüència. El seu consum es pot agrupar en tres etapes:

1. Entre el 1973 i el 1978, una etapa “elitista”: consumidors de classe social
alta, sovint universitaris.

2. Entre el 1977 i el 1981, l’anomenada etapa de “massificació”: el consum
s’expandeix a totes les classes socials i també a entorns rurals. Esdevé un
augment de la delinqüència.

3. Entre el 1981 i el 1984, l’anomenada etapa de “marginació”: es dóna un
important increment de morts per sobredosi i l’ingrés a presó de drogode-
pendents a causa de delictes comesos per poder comprar més heroïna.

El Plan Nacional sobre Drogas (PND) va fer una estimació de l’anomenat
“problema de la droga” a España a principis dels anys vuitanta, quan es confirma
l’increment de l’us de la cocaïna i de l’heroïna. Com a consumidors habituals en
nombre de persones, es va estimar que hi havia: alcohol (d’1.900.000 a 2.300.000),
cànnabis (d’1.200.000 a 1.800.000), amfetamines (350.000), cocaïna (de 60.000
a 80.000) i heroïna (80.000).

En l’àmbit legal, una prioritat va ser la reforma del Codi Penal l’any 1983 i la
Llei d’enjudiciament penal l’any següent. La intenció era frenar la inseguretat
ciutadana, que va passar a ser un dels temes principals de preocupació social.

S’inicià aleshores una etapa de creació d’una xarxa assistencial amb diversos
programes lliures de drogues, en el moment en què va aparèixer i es va començar
a parlar de la sida com a conseqüència del fet de compartir xeringues infectades
pel virus.

Tanmateix, les possibilitats d’ajuda es van anar fent més inaccessibles perquè la
xarxa de serveis imposava el requisit de l’abstinència de les drogues en qüestió

Seminarios sobre
Alcoholismo y
Toxicomanías

Una referència històrica, entre
d’altres, del 1963 al 1971 van
tenir lloc a diverses ciutats de
l’Estat aquests seminaris, que
van comptar amb la col·laboració
de les Secciones de Psiquiatría e
Higiene Mental de las Jefaturas
Provinciales de Sanidad.

Les mítiques pel·lícules de
Juan Antonio de la Loma
reflecteixen l’etapa de
marginació i delinqüència
associada al consum de
drogues, com per exemple
Perros callejeros I i Perros
callejeros II (1976 i 1983) o
El vaquilla (1985).



Context de la intervenció social 70
Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental,

drogodependència o altres addiccions

Consulteu la Convenció
única de 1961 sobre

estupefaents, les
referències al BOE i la
normativa catalana del

DOGC a la secció
“Referències bibliogràfiques”

de la unitat.

per accedir a alguns recursos. Amb els anys s’ha anat flexibilitzant aquest requisit
amb una evolució del model i amb els programes de reducció de danys.

Altres dades del Pla nacional sobre drogues (de 1987 a 2001) reflecteixen que
el consum d’heroïna i d’altres opiacis, que van constituir un problema rellevant
en els anys setanta i vuitanta, va anar disminuint en importància, així com va
disminuir la mortalitat per aquesta causa, a partir de l’any 1991. Això es devia en
gran mesura als bons resultats obtinguts amb els tractaments amb metadona, que
s’han mantingut fins a l’actualitat.

Als anys noranta es dona també un descens del consum d’alcohol, excepte entre els
adolescents i joves, col·lectius en els que augmenta. En aquests col·lectius també
s’expandeix el haixix i s’inicia el consum minoritari de les drogues de disseny.

A mitjans de la primera dècada de l’any 2000, i pel que fa a les drogues il·legals, la
demanda de tractament per cocaïna i cànnabis passa per davant de la de l’heroïna.

La situació ha canviat radicalment respecte als anys setanta i vuitanta, i
l’Observatori Espanyol de Drogas (OED, 2003) ha comprovat un augment
de consum de cocaïna, cànnabis, èxtasi i amfetamines, sobretot en edats entre
els 15 i els 34 anys, així com una extensió del policonsum alcohol-cocaïna i
cocaïna-cànnabis i un descens del consum d’heroïna.

2.2.2 Marc legal sobre drogues i addiccions

La regulació de les drogues, com passa en altres àmbits, presenta diferents nivells
de regulació i normatives que van de l’abast internacional (que estableix el marc
general) a un abast més concret, amb les polítiques locals dels municipis que es
regeixen, com a mínim, per les lleis de rang superior.

Una part important de les regulacions existents fan referència a les drogues legals,
és a dir, el tabac i l’alcohol. Altres drogues i substàncies es regeixen pel marc
general de la Convenció única de 1961 sobre estupefaents, en la qual països
com Espanya basen les seves normatives i restriccions legals. A continuació es
presenten les més destacades de cada àmbit.

Abans, però, cal esmentar que pel que fa a les socioaddiccions (o les addiccions
a tot allò que no són substàncies químiques) la legalitat està vinculada a la salut i
a la protecció del consumidor en general. Les referències més clares es troben en
els programes i serveis educatius i de salut. Hi ha regulacions, per exemple, del
mercat del joc, i es vetlla pels temes que puguin suposar una infracció de la llei
(com ho poden ser les sectes o la pornografia). Per aquest motiu, aquest punt se
centrarà en les drogues com a substàncies químiques.
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Marc internacional

La Convenció única sobre estupefaents, signada el 1961 a Nova York, és el tractat
internacional contra el cultiu, elaboració i el tràfic il·lícit de drogues estupefaents,
i suposa el fonament del règim global de control d’aquestes substàncies. El 1972
se’n va fer un protocol de modificació i la van signar 73 països.

La integració d’Espanya a la Unió Europea (1986) ha tingut una influència clara en
l’àmbit de les drogues. Amb la signatura del Tractat de Maastricht de 1992 es
va pactar una col·laboració estreta entre els estats membres en matèries d’interès
comú, com la lluita contra la toxicomania. L’article 129 del tractat la reconeix
com un problema prioritari de salut pública.

L’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA,
1992), amb seu a Lisboa, té com a finalitat recollir tota la informació
estadística, documental i tècnica relacionada amb el fenomen de les
drogodependències i proporcionar als estats membres de la Unió Europea
una perspectiva general que els permeti adoptar mesures i accions en els
seus àmbits respectius de competències.

Al posterior pacte europeu, el Tractat d’Amsterdam, de 1997, es torna a recollir
la prioritat de la salut pública envers les drogodependències, i s’inclou algunes
modificacions respecte a l’anterior tractat de 1992, com per exemple a l’article
152, que elimina el terme obsolet de toxicomania.

L’any 2005 es va signar la Declaració d’Hèlsinki, que reconeix que la promoció
de la salut mental i la prevenció, el tractament, la cura i la rehabilitació dels
problemes mentals són prioritat per a l’OMS i la Unió Europea. Entre els diferents
compromisos hi ha abordar la prevenció de l’alcoholisme i dels trastorns deguts al
consum d’altres substàncies. També es va decidir donar suport a la creació d’ONG
i entitats que tractin trastorns derivats del consum de drogues.

El Tractat de Lisboa de 2009 va modificar els tractats de Maastricht i Niça i
va afegir un apartat cinquè a l’article 152 del tractat constitutiu de la Comunitat
Europea, que disposa que el Parlament Europeu i el Consell poden acordar
mesures de protecció de la salut pública pel que fa al tabac i al consum excessiu
d’alcohol.

L’any 2003, l’Assemblea Mundial de la Salut va aprovar el Conveni marc
per al control del tabac. És el primer tractat internacional signat per
unanimitat dels 192 països membres de l’OMS. Va entrar en vigor el 27
de febrer de 2005 i suposa el primer instrument jurídic que pretén reduir la
mortalitat i els efectes associats al tabac a tot el món.

Aquest conveni estableix normes i directrius internacionals per al control del tabac
mitjançant la intervenció sobre el preu de venda i els impostos, la venda a menors,
la publicitat i el patrocini, el tabaquisme passiu, la sensibilització sobre els riscos...

Podeu consultar el darrer
Informe europeu sobre
drogues, tendències i
novetats 2013 de
l’Observatori Europeu
EMCDDA al següent enllaç:
goo.gl/9EuIV7.

En 146 estats existeix una
regulació més estricta pel
que fa a etiquetatge i a la
publicitat del tabac, i es
facilita l’accés a les teràpies
farmacològiques per deixar
de fumar.

http://goo.gl/9EuIV7
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El règim local fa referència
als municipis, tal com el

règim autonòmic en fa a les
autonomies de l’Estat

espanyol.

L’addicció al joc per
internet

Existeix un nou Observatorio del
juego online del Govern, que

amb xifres de 2012 coincideix
amb altres dades terapèutiques i
notícies de l’àmbit pel que fa a

un ràpid creixement de la
ludopatia via internet en els

darrers anys. La Ley 13/2011, de
Regulación del Juego, va

actualitzar i ampliar
l’accessibilitat al joc per internet,

fet que contraresta amb les
escasses polítiques preventives.

Per conèixer els espais
concrets on la Llei antitabac

no permet de fumar vegeu
aquest enllaç del

Departament de Salut de la
Generalitat: goo.gl/zU5Cny.

En una segona conferència celebrada a Bangkok (Tailàndia) el 2007 es van
recomanar les directrius per a l’establiment de llocs públics i llocs de treball
exempts de fum, tot i que es permet que cada país defineixi què entén per lloc
públic.

Marc nacional

La Constitució espanyola de 1978 reconeix a l’article 43 el dret a la protecció de
la salut de tots els ciutadans, i estableix que siguin les comunitats autònomes les
que tenen les competències en salut pública.

En concret, el marc normatiu que regula la intervenció dels municipis en matèria
de prevenció de drogodependències està delimitat per alguns preceptes legals que
apareixen a la Constitució espanyola, a la Llei 7/1985, reguladora de les bases del
règim local.

La Llei general de sanitat 14/1986 desenvolupa el dret constitucional a la protecció
de la salut i disposa, en l’article 70, que “l’Estat i les comunitats autònomes han
d’aprovar plans de salut en l’àmbit de les seves respectives competències”. I és el
Reial decret 938/1989 el que que estableix i regula els plans de salut, els quals han
d’incloure com a mínim anàlisi i diagnòstic dels problemes sanitaris, objectius,
programes a desenvolupar, finançament, execució i avaluació, així com accions
concertades amb altres administracions sanitàries o no sanitàries.

Posteriorment, la Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut, regula en l’article 64 l’elaboració de plans integrals de salut sobre les
patologies més prevalents o rellevants o que suposin una càrrega sociofamiliar
especial, i garanteix una atenció sanitària integral que comprengui la prevenció,
el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació.

Respecte a les drogodependències, estableix mesures sanitàries enfront del taba-
quisme i regula la venda, el subministrament, el consum i la publicitat d’aquest
producte. Va ser l’any d’un nou abordatge del tabaquisme com a problema.

A Espanya hi ha hagut un moment decisiu en les polítiques referents al tabac.
La primera “Llei antitabac” va ser la Llei 28/2005, que va entrar en vigor
el 2006. La mesura més important va ser la prohibició de fumar en llocs
on fins al moment era permès, com al lloc de treball o als centres culturals.
Posteriorment va aparèixer una modificació d’aquesta, coneguda com a nova
Llei del tabac/antitabac, la Llei 42/2010, que va entrar en vigor el 2011. La
novetat més important va ser l’extensió de la prohibició de fumar. Ja no es
permet fumar en cap espai d’ús col·lectiu o obert al públic que no estigui
a l’aire lliure, així com en alguns espais oberts (Espanya ha estat un dels
primers països a aplicar aquesta norma).

Pel fet de ser una “llei de bases” de rang superior, no pot ser modificada per les
autonomies, si més no en sentit restrictiu (“a la baixa”).

Fulletó informatiu d’Energy Control
sobre les drogues i les lleis a

Espanya.

http://goo.gl/zU5Cny
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D’altra banda, pel que fa a la regulació específica de les drogues il·legals, el
Codi Penal espanyol no concreta quines són les substàncies que són prohibides
o controlades, i considera drogues les substàncies tòxiques, estupefaents o psico-
tròpiques. En aquest sentit es regeix per l’esmentada Convenció única de 1961
sobre estupefaents.

Així, a la convenció s’inclouen la major part de les drogues il·legals: cocaïna, LSD,
heroïna, cànnabis, èxtasi, etc.

El Codi Penal considera delicte elaborar, produir, cultivar o traficar amb
qualsevol de les substàncies incloses en aquestes llistes, així com qualsevol
activitat destinada a afavorir-ne el consum.

En el cas del tràfic, el Codi Penal distingeix entre les substàncies que causen danys
greus a la salut i les que el legislador considera que no són tan perjudicials.

Consumir o tenir petites quantitats de drogues destinades al consum propi no és
delicte. Però com es determina aquesta quantitat? En cas de judici, els tribunals
acostumen a tenir en compte aspectes com la quantitat de droga i si la persona és
consumidora habitual o no, i també l’existència d’antecedents per tràfic d’aquestes
substàncies. En tot cas, la llei prohibeix consumir drogues en llocs, vies o
establiments públics. Segons cada cas, les multes oscil·len entre els 300 i els
30.000 euros.

Les quatre llistes de substàncies del conveni sobre estupefaents

Tal com s’explica des del programa www.somnit.org, els fàrmacs subjectes a control
internacional es troben dividits en quatre llistes:

• A la Llista I figuren aquelles substàncies que estan totalment prohibides fora del consum
propi, i excepte per a fins científics i per a la medicina, encara que molt limitat (les
anomenades “drogues dures”: opi, morfina, cocaïna, heroïna), les drogues de disseny
(2CB, XTC) i les substàncies com la marihuana i els visionaris (mescalina, LSD, psilocina,
psilocibina, DMT). Totes aquestes només poden ser manejades per persones degudament
autoritzades.

• A les Llistes II, III i IV es troben totes les drogues que es venen amb recepta mèdica, com
els sedants hipnòtics, els barbitúrics, les amfetamines, els estimulants sintètics, etc. Per
descomptat, perquè la població pugui aprofitar els efectes terapèutics d’aquestes substàncies,
els metges poden expedir receptes amb subjecció a les pràctiques i normes mèdiques
vigents.

Marc autonòmic

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 20/1985, pionera a l’Estat
espanyol, per establir i regular les mesures i les accions de prevenció i
d’assistència en les situacions produïdes pel consum de substàncies que
poden generar dependència, i és la base que vertebra el Pla català de
drogodependències.

Podeu consultar el fulletó
informatiu d’Energy
Control sobre les drogues
i les lleis a Espanya a
bit.ly/2stmmQI.

http://www.somnit.org/
http://energycontrol.org/files/pdfs/Folleto_Leyes.pdf
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Des d’aleshores s’han aprovat diverses regulacions referents al consum de tabac i
de begudes alcohòliques, als seus missatges publicitaris, als establiments de venda,
a mesures limitadores per als menors d’edat, etc.

Les darreres aprovacions autonòmiques són el Decret 32/2005, pel qual es
regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques en
establiments i màquines expenedores, i la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència, que limita la venda de begudes alcohòliques i tabac
als infants i als adolescents i estableix que han de ser protegits de la publicitat i
d’aquests productes.

També en l’àmbit català existeix actualment la Comissió Interdepartamental sobre
Drogues, que té per objecte, entre d’altres, l’abordatge, la prevenció, l’assistència,
la reducció de danys, la reinserció, la formació i la recerca en els problemes
relacionats amb el consum de drogues. També en formen part institucions i
organitzacions no governamentals implicades en les drogodependències.

Restriccions de les drogues legals

Si bé l’alcohol i el tabac són les drogues legals (la seva producció, venda i consum no estan
penalitzats), alguns exemples de les seves restriccions són:

• No és permesa la venda de tabac ni de begudes alcohòliques als menors de 18 anys.

• És prohibit fumar als espais tancats, incloent-hi bars, restaurants o altres establiments, així
com als parcs infantils, col·legis i centres hospitalaris.

• La conducció de vehicles (incloent les bicicletes) és incompatible amb una taxa d’alcohol
superior a 0,5 grams per litre a la sang. La taxa és inferior (0,3 grams) per als conductors
novells de menys de dos anys d’antiguitat, així com per als serveis d’urgències i transports
especials, entre d’altres. Superar aquestes taxes pot desencadenar infraccions i multes o la
retirada de punts del carnet de conduir. Superar la taxa d’1,2 grams per litre a la sang és
considerat ja un delicte penal.

Marc local

Les competències legals de l’Administració catalana local en matèria de drogo-
dependències estan determinades per la Llei 20/1985, que tracta la prevenció
i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència; pels
programes d’educació per a la salut adreçats als diferents sectors de la població,
i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (articles 66 i 67).

2.2.3 Programes i serveis destacables

En aquest punt es presenten els grans serveis públics de la Generalitat que hi ha
al voltant de les drogodependències i altres programes i serveis que també estan
en coordinació amb l’Administració. Per tant, es pot valorar que en aquest àmbit
hi ha un plantejament extens de recursos.
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La Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD)

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Subdirecció
General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, és
qui té la competència d’implementar les polítiques referents a la salut i a les
addiccions.

El document que n’especifica les línies de treball és el Pla director de salut mental
i addiccions, per coordinar, planificar i plantejar les directrius que ha de seguir la
Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD).

La XAD és la xarxa pública de Catalunya de recursos especialitzats en
l’atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum, l’abús i/o
la dependència de substàncies psicoactives.

La XAD proporciona atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de
drogodependències a través de diferents serveis distribuïts per tot el territori català.
Cada equipament i servei té unes funcions pròpies, uns professionals específics,
uns criteris d’admissió i uns circuits de derivació d’entrada i de sortida (vegeu la
figura 2.2).

Figura 2.2. Recursos de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències

Gràfic del web de la Generalitat de Catalunya

Els serveis i equipaments de la XAD són els següents:

• Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS). Són els
62 centres ambulatoris públics (CAP) de Catalunya, que són la principal
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porta d’entrada als recursos assistencials especialitzats en el tractament
de les addiccions. Hi poden anar les persones de més de 18 anys amb
problemes en el consum de substàncies i/o les seves famílies per sol·licitar
tractament. Els menors d’edat es poden adreçar al Programa d’atenció
a adolescents amb conductes de consum de substàncies. Els CAS estan
formats per equips multidisciplinaris amb professionals de la medicina,
la psiquiatria, la infermeria, la psicologia i el treball social. Per tant,
l’assistència té un enfocament biopsicosocial, és a dir, atenen tant els
aspectes orgànics com els psicològics i els socials, i també es promouen
accions encaminades a la reinserció social i laboral d’aquests pacients.
L’equip de treball planifica el procés terapèutic de cada usuari i proposa
les derivacions necessàries a altres recursos de la XAD, com les unitats
hospitalàries de desintoxicació, les unitats de patologia dual i les comunitats
terapèutiques. Els CAS ofereixen:

– Acollida, informació i assessorament per als pacients i els seus
familiars, i en els àmbits social, familiar, laboral, econòmic, judicial i
del lleure.

– Tractament mèdic farmacològic per a desintoxicacions, tractaments
substitutius (programa de manteniment amb metadona), prevenció de
recaigudes i altres atencions.

– Tractament psicològic amb suport motivacional (teràpia individual,
de grup i familiar), programes de salut i educació sanitària preventiva
(intercanvi de xeringues i facilitació de preservatius).

El tractament amb metadona

La metadona (agonista opiaci) se subministra en alguns casos en el tractament de les
persones amb dependència a l’heroïna. S’ha demostrat la seva efectivitat, atès que
incrementa el temps de retenció en tractament, disminueix les taxes de seroconversió al
VIH i redueix la freqüència d’injecció, les sobredosis, la mortalitat, el consum d’heroïna i
les conductes delictives. A més, suposa un element clau per a l’estabilització psicosocial
dels pacients i per a la reducció de danys. Es pot portar a terme en diferents recursos
especialitzats de la xarxa sanitària o bé en farmàcies i altres centres de salut autoritzats.

• Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD). Quan el tractament am-
bulatori al CAP no sembla viable, els casos es deriven a les UHD, que són
unitats de curta estada en què s’atenen pacients amb dependència de substàn-
cies psicoactives que requereixen tractament en règim hospitalari. S’aborda
la fase de desintoxicació de substàncies addictives amb un internament del
pacient per facilitar el procés de recuperació. Un cop és donat d’alta, se’l
remet de nou al centre d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS)
per seguir el procés terapèutic.

• Comunitats terapèutiques. Són centres d’acolliment residencial temporal
del Departament de Benestar i Família. Ofereixen un tractament integral
reproduint un espai social que permet als seus usuaris viure una experiència
participativa en la vida comunitària, que està orientada a aconseguir el
control i l’extinció de les conductes addictives. Promouen l’autogestió i
proporcionen l’acolliment, l’atenció i la vida comunitària per facilitar la
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integració social. S’hi pot accedir des de qualsevol centre de la xarxa de
salut mental i addiccions (CSMA, CAS).

• Centres de dia. Són recursos educatius i terapèutics, d’estada diürna i
continuada, destinats a rehabilitar persones afectades pel consum de drogues
i per altres addiccions que necessiten una intervenció integral sobre la
conducta addictiva mitjançant el treball dels vessants psicològic, emocional,
social i d’inserció laboral, i que presenten un perfil prou adaptat per seguir
aquest procés de manera ambulatòria. La derivació es pot fer des de diversos
serveis i departaments, des de la XAD o d’altres xarxes i serveis socials, per
voluntat pròpia, des d’altres entitats, per derivació de Justícia o per acords
específics amb altres administracions públiques. Els equips de treball
poden estar formats per les àrees sanitària, psicològica, socioeducativa i
d’integració sociolaboral.

• Pisos de reinserció. Són serveis residencials d’ambient comunitari en
règim obert i d’estada limitada per a persones drogodependents. Faciliten
un espai de convivència on s’aborden els aspectes relacionats amb l’addicció
per tal d’incidir sobre el desenvolupament personal: hàbits de convivència
i d’allò quotidià, habilitats socials, autonomia personal, capacitat d’adap-
tació, maneig de l’entorn, pla de futur... Amb els pisos de reinserció es
pretén intervenir sobre els elements necessaris perquè la persona pugui
consolidar-se en el seu desenvolupament personal (hàbits, estratègies i
habilitats personals, aprenentatge de conductes quotidianes...), i a la vegada,
es va consolidant el seu pla de futur i es fa realitat la seva autonomia. S’hi
accedeix des de qualsevol centre de salut mental i addiccions (CSMA, CAS)
de la xarxa.

• Unitats de patologia dual. Són unitats d’ingrés hospitalari de curta estada
per al tractament intensiu de persones diagnosticades amb trastorn per abús
i/o dependència de substàncies i trastorn mental greu que, per les seves
característiques clíniques, requereixen un tractament integral de les dues
patologies en un dispositiu únic. La derivació s’ha de fer des dels centres
d’atenció a les drogodependències (CAS), un centre de salut mental (CSM)
o altres unitats terapèutiques o d’hospitalització.

• Unitats de crisi. És un centre residencial de curta estada que ofereix
un ingrés ràpid i immediat a usuaris en situació de crisi vinculada al
consum i produïda per factors de tipus mèdic, social, psicològic (o tots
alhora), i que no són atesos ni tributaris dels serveis d’urgències sanitaris o
socials. Ofereix una atenció mèdica i psicològica i facilita durant uns dies
la contenció suficient als drogodependents perquè es puguin estabilitzar i
prendre decisions sobre el seu futur, i poder reconduir-los cap a una situació
més estable a partir de l’elaboració d’un pla coordinat. Actualment, a
Catalunya hi ha una unitat de crisi, a la Fundació Alba de Terrassa, que
està funcionant com experiència experimental.

• Serveis o centres de reducció de danys. Són centres o programes dirigits
a consumidors que tenen problemes amb les drogues, tot i que no volen
o no se senten encara en condicions d’iniciar un tractament i segueixen
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Podeu consultar la llista de
sales de consum higiènic a

bit.ly/2s2idQY.

consumint. L’objectiu és reduir al màxim els problemes de salut tant física
com psicosocial i motivar i facilitar l’accés a tractament. Un d’aquests
serveis és el Programa d’intercanvi de xeringues (PIX), que funciona des
de l’any 1991, i pretén prevenir les infeccions pel VIH (virus de la immu-
nodeficiència humana), pel VHB i pel VHC (virus de l’hepatitis B i virus
de l’hepatitis C), associades als hàbits de consum injectat entre els usuaris
de drogues. Hi col·laboren diferents agents: farmàcies, centres d’atenció
primària, associacions (ONG), educadors de carrer, centres especialitzats en
reducció de danys i centres d’atenció a les drogodependències (coordinats
per la Subdirecció General de Drogodependències).

Un altre servei de reducció de danys és el de les sales de consum higiè-
nic en centres que disposen d’equips multidisciplinaris; faciliten material
d’injecció estèril, preservatius, serveis de neteja i dutxa, prestacions socials
i sanitàries i fins i tot alguns espais de venipunció assistida. Alguns són
independents i d’altres estan integrats en CAS o centres de tractament. A
més poden disposar d’un espai “cafè-calor” on es pot prendre cafè, sucs...

Altres programes i serveis destacats en drogues i addiccions

Entre aquests programes i serveis destaquen els següents:

• SPOTT. El Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències
(SPOTT) va ser el primer servei públic i d’assistència, tractament i preven-
ció comunitària per a persones drogodependents de tot l’Estat espanyol. Va
iniciar el seu treball l’any 1981 i depèn de la Diputació de Barcelona. És
un centre integrat a la Xarxa de la Generalitat (XAD) i ofereix programes i
serveis assistencials i preventius de caràcter innovador per als 311 municipis
en l’àmbit de les drogodependències. Actualment, el centre reorienta els
seus programes d’atenció als adolescents i les seves famílies i es concentra
en l’atenció a menors d’edat dels ens locals de la demarcació de Barcelona,
amb la voluntat d’enfortir-ne el suport i incrementar la presència en el
territori. Consulteu el seu web: bit.ly/1NxNI6W.

• Som.nit. És un altre programa servei d’informació, prevenció i reducció
de riscos en el consum de drogues, dirigit principalment als joves. De-
pèn de la Creu Roja Joventut i té la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya. Ofereix principalment estands informatius d’oci nocturn amb
anàlisi de substàncies i altres activitats o tallers. Consulteu el seu web:
www.somnit.org.

• Energy Control. És un projecte pioner sorgit a Barcelona l’any 1997
dins l’ONG ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo), que des dels anys
vuitanta es dedica a diversos àmbits relacionats amb la qualitat de vida
i la integració social. Un dels aspectes més interessants del projecte és
que ofereixen informació objectiva, des del punt de vista que consumir
drogues no significa necessàriament tenir problemes ni que totes les formes
de consum són igual de problemàtiques. Ara bé, la informació és necessària

http://www.aspb.cat/quefem/docs/espais-atencio-drogodependents-redan.pdf
http://www.diba.cat/web/benestar/spott/spott
http://www.somnit.org
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per fer un consum responsable i de menor risc. Els seus serveis estan oberts
a individuals, familiars, professionals o comunitat educativa. Generen ma-
terials informatius, disposen d’un servei d’anàlisi de substàncies, disposen
d’estands informatius que s’ubiquen en els mateixos espais d’oci nocturn,
ofereixen formació, investiguen, assessoren municipis... Consulteu el seu
web: energycontrol.org.

• La Línia verda. És un servei gratuït de la Generalitat de Catalunya per fer
consultes de tot tipus relacionades amb les drogues. Atén presencialment,
per telèfon (les 24 h), per xat o per correu electrònic. Ofereix informació,
orientació, assessorament i, si escau, derivació a recursos especialitzats de
tractament i atenció presencial amb cita prèvia per orientar la demanda
plantejada. Inclou atenció a professionals de diferents àmbits interessats
en qualsevol aspecte referent a les drogodependències. Consulteu el seu
web: www.liniaverda.org.

• Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD). El SOD és un servei de pre-
venció i intervenció precoç de consum de drogues per a joves consumidors
fins als 21 anys i les seves famílies, als quals assessora i atén a Barcelona
gratuïtament. S’hi contacta per telèfon o per correu electrònic.

2.2.4 Associacions, organitzacions i entitats destacades en l’àmbit
de la drogodependència i les addiccions

Algunes de les organitzacions de l’àmbit són les següents a mode d’exemple, ja
que n’hi ha moltes més que també podrien ser representatives:

• ABD (abd-ong.org): Associació Benestar i Desenvolupament, ONG que
treballa des dels anys vuitanta en l’àmbit de les dependències i en molts
altres àmbits socials i d’exclusió.

• AEC/GRIS (www.aec-gris.org): Associació d’Exdrogodependents de Cata-
lunya. Té la finalitat de crear i generar recursos i programes d’atenció a les
persones amb problemes de drogodependències i als seus familiars.

• AIDE (aide.terrassa.net): Associació d’Intervenció en Drogodependències
d’Ègara, entitat que treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de
les persones drogodependents.

• Agrupa’t (goo.gl/AV2k3k): associació sorgida d’un grup de professionals
de l’àmbit de la salut comunitària i l’atenció a les drogodependències.

• AIS (www.ais-info.org): Atención e Investigación de Socioadicciones.

• ALBA (www.aalba.org): associació d’àmbit local a internacional que es va
constituir per contribuir a la prevenció, el tractament i la reinserció de les
persones afectades per drogodependències i/o el VIH.

• APDOWEB (apdoweb.org): Asociación de Pacientes Dependientes a Opiá-
ceos.

http://energycontrol.org/
http://www.liniaverda.org/
http://abd-ong.org
http://www.aec-gris.org/
http://aide.terrassa.net
http://goo.gl/AV2k3k
http://www.ais-info.org
http://www.aalba.org
http://apdoweb.org
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• APIP (www.apip.org): Associació per a la Promoció i la Inserció Professio-
nal. Col·labora amb les administracions públiques en les polítiques actives
formatives ocupacionals, solidàries i cíviques per a col·lectius amb risc
d’exclusió.

• ARRELS Fundació (www.arrelsfundacio.org): fundació dedicada a l’aten-
ció de persones sense llar de la ciutat de Barcelona.

• Arsu Festa (festa.arsu.es): col·lectiu que pretén ajudar les persones a
gestionar els riscos associats a l’ús de substàncies i també a les relacions
sexuals. Promulga la divulgació i la construcció de coneixement crític.

• ASAUPAM (asaupam.info): entitat que treballa en l’atenció, la prevenció
i la incorporació sociolaboral de les persones afectades pel consum de
drogues.

• Associació PIGAD (associaciopigad.blogspot.com.es): associació que tre-
balla amb persones que tenen o han tingut problemes amb les drogues.
Existeix un grup que s’ocupa del VIH i VHC.

• CECAS (www.cecasfundacio.cat): Centre Català de Solidaritat. Es dedica a
l’atenció de persones drogodependents, especialment aquelles que es troben
en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius.

• Fundació Àmbit Prevenció (www.fambitprevencio.org): fundació que pre-
tén millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones en risc
d’exclusió i facilitar-ne la integració social.

• IPPS (www.ipss-online.org): Institut per a la Promoció Social i la Salut.

• Projecte HOME (www.projectehome.cat): entitat de tractament i prevenció
de les drogodependències, l’alcoholisme i les ludopaties.

• RAUXA (www.rauxa.org): associació que treballa en la rehabilitació de
persones marginals del carrer amb alcoholisme crònic.

http://www.apip.org
http://www.arrelsfundacio.org
http://festa.arsu.es/
http://asaupam.info/
http://associaciopigad.blogspot.com.es/
http://www.cecasfundacio.cat/
http://www.fambitprevencio.org/
http://www.ipss-online.org/
http://www.projectehome.cat/
http://www.rauxa.org/
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