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MONOGRÀFIC SOBRE INTERVENCIÓ AMB ADOLESCENTS I JOVES

En aquest número...

Editorial 
Presentació d'aquest monogràfic sobre intervenció amb adolescents i joves. 

Cop d'ull a la recerca 
Comentari d'un estudi que indaga el significat i la importància que els joves 
atorgen a la salut, analitza els seus hàbits i pràctiques de risc en relació al consum 
de drogues i estudia les relacions entre entre les actituds i el comportament.

Materials 
Beus? Condueixes? – per reduir riscos en els joves que beuen i condueixen 
(llibret). 

Bolets, els psilocibes – tot allò que cal saber sobre aquests al·lucinògens (llibret ). 

Coca. Què? – per treballar amb joves de més 16 anys (exposició i guia).

Cocaïna – per a persones que es mouen en entorns de consum (llibret). 

I tu, què en saps? – informació sobre les drogues en format de butxaca (llibret-
agenda). 

Marxa més segura – proposta educativa sobre alcohol i seguretat viària per a 
l'educació secundària (guia i DVD). 

Propostes per a l'abordatge educatiu del cànnabis amb joves – per orientar als 
professionals (carpeta de materials). 

THC. Què fer? – per prevenir l'ús de cannabis a l'ESO (manual i CD-Rom).

Tema clau
Entrevista a un grup de joves de 19 a 25 anys que s'han implicat d'una manera 
activa en diferents programes de prevenció dels problemes relacionats amb el 
consum de drogues.

Notes bibliogràfiques
Comentaris breus a propòsit de diferents publicacions sobre drogues i la seva 
relació amb els adolescents i joves.

El calaix 
Presentació del programa Nits de Qualitat. Taules participatives per a la millora de 
l'oci nocturn del territori, impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, que convida les persones relacionades amb l'oci nocturn d'un territori 
concret a treballar plegades per generar un entorn més segur i més saludable per 
a tothom.  
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inquieta pensar en la seva salut. Pel que fa 
als hàbits de consum: el 35,6% són 
fumadors, el 16,4% consumeix cànnabis, el 
3,2% cocaïna, el 14% presenta un patró de 
risc de consum d’alcohol, el 23% ha conduit 
el darrer any sota els seus efectes i el 54,2% 
ha pujat a un vehicle conduit per algú que 
havia begut. Tot plegat sembla indicar una 
baixa correspondència entre el perfil 
actitudinal trobat i els comportaments 
admesos. Per veure en quin grau les actituds 
(concretament l’orientació cap a la salut) 
expliquen els comportaments de risc dels 
joves, es va fer una análisi discriminant que 
va indicar que les variables actitudinals 
estudiades (orientació cap a la salut, 
importància atribuida a la salut i nivell 
d’informació) tenen poca capacitat per 
explicar les conductes de risc, si més no pel 
que fa al consum habitual de tabac i d’acohol. 

Editorial

Per seguir llegint: Rial A, Torrado N i Varela J. ‹‹Orientación hacia la salud y consumo de drogas en la población juvenil. ¿Es realmente eficaz la prevención 
actual?››. Salud y drogas, 2008; 8(2): 173-188.

Cop d’ull a la recerca

Només pel consum habitual d’haixix i pel 
policonsum habitual el model va permetre 
classificar correctament un percentatge 
important d’individus, proper al 75%.   

Moltes polítiques de prevenció es basen en 
promoure en els adolescents una orientació 
cap a la salut, confiant que això contribuirà a 
disminuir el consum de drogues. Aquest 
estudi posa en qüestió aquesta premisa, si 
més no pel que fa a algunes formes de 
consum. Aixi, sembla compatible un perfil 
actitudinal “desitjable”, amb un estil de vida i 
uns consums poc adequats en termes de 
salut. Alhora, a nivell d’actituds hi hauria 
poques diferències entre els joves amb 
patrons de consum “normals” i aquells amb 
patrons nocius o de risc. Segons els autors, 
els patrons de consum s’han diversificat i fet 
més complexos, conformant un entramat 
més associat a rituals que a perfils conduc-
tuals adaptats o inadaptats. Això fa necessari 
reinterpretar les pràctiques d’oci i de consum 
entre uns joves que no associen aquestes 
conductes amb conseqüències sobre la seva 
salut. Tanmateix, els autors esmenten les 
limitacions de l’estudi i proposen fer-ne altres 
amb població més jove i mesures més 
completes de les variables.

La mostra de l’estudi va estar formada per 
683 subjectes (348 dones i 335 homes) de 18 
a 30 anys, determinada mitjançant un 
mostreig polietàpic, per conglomerats i per 
quotes, a partir de l’univers de la població 
d’aquel la edat resident a Gal ic ia.  
L’instrument de recollida d’informació va ser 
un qüestioanri dissenyat ad hoc que incloia 
qüestions referides al consum de drogues, la 
percepció del propi estat de salut i els hàbits 
de vida relacionats amb la cura personal. El 
procediment per recollir la informació va ser 
una entrevista individual (de 15 minuts de 
durada) realitzada al carrer, en llocs propers 
a centres d’ensenyament i en àrees 
comercials i recreatives.     

Els resutats indiquen que la majoria dels 
joves consideren que la seva salut és bona o 
molt bona (81,7%), tot i que gairebé la meitat 
(43,5%) pensen que no tenen prou cura de la 
seva salut i que els seus hàbits de vida no 
són els adequats. Alhora troben que, en 
general, pels joves la salut és un tema 
rellevant i tenen clar que aquesta depèn 
bàsicament de la seva pròpia conducta i 
hàbits de vida; a més se senten ben 
informats sobre aquests temes. Tanmateix, 
no solen esfoçar-se per estar en forma ni els 

olts treballs sobre prevenció del consum de drogues indiquen que aquest és un problema complex on juguen un paper important variables Mcom ara l’assertivitat, la percepció de risc, les creences, la relació amb els iguals... sense oblidar les de caire familiar com ara el control i la 
supervisió paterna, els lligams afectius entre els pares i els fills o la valoració familiar de la salut i del compliment de les normes socials. A més, 
sabem que les conductes de risc no són quelcom aïllat, sinó que formen part d’un entramat de comportaments relacionats amb l’entorn 
psicosocial dels adolescents. Això porta a pensar en el consum de drogues en els joves des d’una perspectiva que integri diversos factors i en la 
que les actituds vers la salut tindrien un paper destacat. Per aprofundir en aquests aspectes i cercar claus per millorar la prevenció un equip de 
la Universitat de Santiago (Rial et al., 2008) ha dut a terme un estudi per indagar el significat i la importància que els joves atorgen a la salut, 
conèixer els seus hàbits i pràctiques de risc en relació al consum de drogues i estudiar les relacions entre entre les actituds i el comportament. 
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ha deixat enrere la infantesa i l'adolescència i, tot i que encara es pot considerar jove (va néixer l'any 2000), podem 

considerar també que ha entrat en una etapa de maduresa, de la qual cosa ens congratulem i ho celebrem editant a tot 

color aquest número. Alhora, és moment d'agrair la col·laboració rebuda, tant per part de les institucions que li donen 

suport com dels tècnics i les tècniques que ens fan arribar informació sobre les seves activitats, programes i materials 

per fer-ne difussió a través de Prevenim.DRO. Finalment, toca presentar aquest monogràfic de 2009, que s'inicia 

comentant un estudi que analitza si el fet de promoure en els joves actituds orientades cap a la salut té efectes 

preventius sobre l'ús de drogues. Li segueixen l'habitual ressenya de materials preventius, una secció especial (Tema 

clau) on entrevistem un grup de joves que s'han implicat en diferents programes preventius, la secció de Notes 

bibliogràfiques i un Calaix amb informació sobre les taules participatives per a la millora de l'oci nocturn, del programa 

"Nits de Qualitat” del Departament de Salut de la Generalitat.                                                            

Prevenim.DRO.

     

Tenir actituds orientades cap a la salut 
és preventiu en relació a l’ús de drogues?

(...) sembla compatible un perfil 
actitudinal “desitjable”, amb 
un estil de vida i uns consums 

poc adequats en termes de salut.



Llibret de 16 pàgines, de 10,5 x 15 cm., elaborat pel programa Energy 
Control de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) i finançat pel Pla 
Nacional sobre Drogues i el Departament de Salut, per informar els joves 
sobre aquesta mena de bolets al·lucinògens. Tot i que el consum de bolets, i 
d'alucinògens en general, és molt minoritari, aquestes substàncies generen 
força curiositat entre els joves, essent aquest fet el que dóna interès a aquest 
material. Els seus continguts inclouen informació sobre les característiques 
dels psilocibes i les diferències amb altres bolets al·lucinògens, els seus 
efectes, els seus riscos, orientacions per fer front a un “mal viatge”, 
consells per reduir riscos si se'n prenen i informació sobre la seva situació 
legal.   

Coca. Què? 

Material de reducció de 
riscos adreçat a les 
persones que prenen 
cocaïna, que els són 
properes o que es mouen 
en entorns de consum. 
Els seus missatges, clars 
i  d i r e c t e s ,  p o d r i e n  
generar malentesos fora 
de l  context  a l  qual  
s'adreça, per la qual cosa 
cal ser curosos a l'hora de decidir on distribuir-lo. Elaborat en 
el marc del programa Energy Control de l'Associació Benestar 
i Desenvolupament (ABD), amb finançament del Pla Nacional 
sobre Drogues i del Departament de Salut, consisteix en un 
llibret de 16 pàgines, de 12 x 12 cm., editat en català i en 
castellà, que inclou deu orientacions (“pistes” al text) per 
reduir els riscos associats al consum de cocaïna i gestionar 
algunes situacions problemàtiques que es poden presentar 
en consumir-ne.          

Més informació: 
ABD, Associació Benestar i Desenvolupament. Tel: 932 890 530
Energy Control. Tel: 902 253 600

Cocaïna 

Bolets, els psilocibes

Més informació: 
ABD, Associació Benestar i Desenvolupament. Tel: 932 890 530 - Energy Control. Tel: 902 253 600

Materials

Beus? Condueixes?
Material adreçat als joves que beuen i condueixen cot-
xe o moto, per oferir-los informació sobre aquest tema i 
ajudar-los a valorar i a gestionar els riscos derivats de 
conduir després de beure alcohol. Elaborat en el marc 
del programa Energy Control gestionat per l'Associació 
Benestar i Desenvolupament (ABD), amb finançament 
del Pla Nacional sobre Drogues i del Departament de 
Salut, consisteix en un llibret de 20 pàgines, de 10 x 14 
cm., amb informació sobre l'alcoholèmia, sobre per què 
beure i conduir és arriscat, sobre els efectes de dife-
rents nivells d'alcoholèmia sobre la conducció i sobre 
les conseqüències legals de beure i conduir. A més, 
qüestiona alguns tòpics i comentaris comuns sobre el 

tema (“jo controlo”, “a mi 
no em tocarà”, “jo amb el 
meu cos faig el que 
vull”...) i suggerieix pro-
postes per reduir o evi-
tar els riscos de beure 
o conduir. 

Més informació: 

ABD, 
Associació Benestar i 
Desenvolupament. 
Tel: 932 890 530 

Energy Control. 
Tel: 902 253 600 

Exposició sobre la cocaïna adreçada a joves de més de 16 anys, per a 
ser utilitzada en contextos educatius formals i informals. Elaborada per iniciativa de PDS, 

amb la col·laboració d'EdPAC i el suport del Departament de Salut, consta de 10 plafons de 80 x 210 cm. 
que alerten sobre els riscos de consumir cocaïna i busquen fomentar una actitud crítica envers 
el seu consum i el que l'envolta. També tracten sobre les condicions de producció i distribució 
d'aquesta droga, qüestionen la suposada “normalitat” del seu consum, promouen l'autonomia 
personal en la presa de decisions i informen sobre les vies d'accés als serveis d'atenció per a les 
persones que ho necessitin. Es completa amb un desplegable d'informació sobre la cocaïna i 
una guia per fer tallers (de prevenció del consum i de reducció de riscos) amb els joves. 

Més informació: PDS · Promoció i Desenvolupament Social. Tel: 934 307 170



I tu, què en saps? 
Llibret de 36 pàgines 

adreçat als joves de 15 

anys en endavant, princi-

palment aquells que visiten 

l'exposició “I tu, de què 

vas?” de la Diputació de 

Barcelona. 

Elaborat per l'associació 

PDS, Promoció i Desenvo-

lupament Social i editat per 

la Diputació de Barcelona 

en format petit (6,5 x 9 cm.) 

per  poder guardar- lo 

fàcilment a la butxaca, 

conté diferents apartats: 

informació general sobre 

les drogues; informació 

sobre les característiques, 

efectes i riscos de l'alcohol, 

el tabac, el cànnabis, la 

cocaïna, les amfetamines, 

la MDMA, la ketamina, el 

GHB, l'LSD i l'heroïna; 

informació sobre riscos 

genèrics del consum de 

drogues (barrejar consums, 

prendre'n en determinades 

circumstàncies, conse-

qüències legals); una llista 

de llocs web on trobar més 

in formació  i  te lè fons 

d'interès. Tot això es 

completa amb una agenda 

de telèfons i contactes. 

Més informació: 

Diputació de Barcelona. 

Àrea de Benestar Social. SPOTT.

Tel: 934 022 880

Material editat pel Servei Català de Trànsit, elaborat amb la col·laboració del 
Departament d'Educació i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que 
configura una proposta educativa de tres sessions sobre alcohol i seguretat viària orientada 
a millorar els coneixements sobre els efectes de l'alcohol, a promoure la presa de 
consciència sobre el risc de beure alcohol i conduir, i a afavorir l'adopció de comportaments 
més segurs. Adreçat preferentment a l'àmbit escolar (quart d'ESO, batxillerat i cicles 
formatius), sense descartar-ne l'ús en altres contextos, inclou un guia de 24 pàgines amb 
orientacions per realitzar les sessions i un DVD, amb un reportatge sobre alcohol i 
seguretat viària, i dos situacions en les quals uns joves, abans i després d'una sortida 
nocturna discuteixen la manera de tornar a casa.   
Més informació: Servei Català de Trànsit. Tel:  935 674 011

Marxa més segura 

Programa per prevenir el consum de cànnabis en 
adolescents, poc abans de l'edat mitjana d'inici del 
seu consum. Elaborat per l'associació PDS amb el 
suport del Departament de Salut, s'aplica en l'àmbit 
escolar (segon d'ESO) o en el del lleure, per 
promoure actituds favorables a la salut, fomentar 
actituds i comportaments positius cap als no 
consumidors i evitar, o si més no, retardar l'inici del 
consum de cànnabis. Consta de quatre sessions on 
s'aporta informació actualitzada sobre el cànnabis, 
s'analitzen creences errònies molt esteses i es 
treballen aspectes relacionats amb la presa de 
decisions, la comunicació i l'assertivitat. Inclou un 
manual per als educadors i un CD-ROM amb 
materials per als joves, qüestionaris i informació 
addicional per als educadors.     

Més informació: 
PDS · Promoció i Desenvolupament Social. Tel: 934 307 170 6

Carpeta per a professionals que treballen amb joves de més de 15 anys consumidors de 
cànnabis o propers al seu consum. Conté una guia de 68 pàgines, editada pel 
Departament de Salut i elaborada amb la col·laboració d'Assaupam i EdPAC, que aporta 
pautes educatives en funció de l'edat i el consum o 
no de cànnabis, propostes de treball en funció de 
l'espai d'intervenció, exemples d'activitats i un 
llistat de recursos informatius i educatius sobre el 
cànnabis. A més, la carpeta inclou materials de 
prevenció en relació al cànnabis editats pel 
Departament de Salut: Cannabing; Que ruli... 
Manual per a mans properes al cànnabis; Llibret 
informatiu sobre drogues i lleis i Quan als pares 
ens preocupen el porros. 

THC. Què fer?

Propostes per a l'abordatge educatiu del cànnabis amb joves

Més informació: 
Generalitat 
de Catalunya. 
Departament de Salut. 
Tel: 935 513 606



Tema clau

Els joves parlen de la seva participació en projectes preventius

me com a professional però també 
com a persona (Sílvia, 25 anys, 
Energy Control).

—Crec que les drogues sòn nocives 
per la salut –malgrat que algunes 
poden tenir usos terapèutics– i per 
tant, si es volen consumir s'ha de fer 
sent conscient del què s'està fent i 
prendre mesures per minimitzar els 
riscos que pot comportar (...) qui juga 
amb les drogues una vegada no té un 
problema, és curiositat i prou. No 
obstant les persones que consumei-
xen cada dia (...) estan al servei d'una 
droga; i això és un problema (Sheila, 
21 anys, En plenes facultats).

—Penso i sóc defensora que un 
consum responsable és possible i no té 
perquè ser especialment perjudicial 
per la salut. (Sílvia, 25 anys, Energy 
Control).

—Supongo que sí que puede llegar a 
ser un problema grave, sobre todo si 
no se toman con cabeza, y aun así... 
siempre traen consecuencias más 
bien malas que buenas (Nerea, 19 
anys, Mirades que opinen).

—No podem continuar enganyant-nos. 
El consum de drogues ha estat, és i 
serà una realitat. (...) Hem de potenciar 
la filosofia de reducció de riscos o del 
dany, per pal·liar els problemes, tant 
físics com psíquics derivats del 
consum (Sílvia, 20 anys, En plenes 
facultats).

—Molt positiva. Treballar conjunta-
ment gent de diferents sectors, amb 
edats, interessos i estils de vida molt 
diferents (...) crec que ens ha enriquit a 
tots (Noemí, 24 anys, Nits Q a 
Tarragona).

—Ha ampliat el meu punt de vista 
sobre el tema i m'ha ajudat a desenvo-
lupar habilitats que no tenia i que em 
seran necessàries, no només per a la 

En termes de salut, què en penses 
de l'ús de drogues? Pot ser un 
problema? Per què? 

Com valores la teva participació en 
aquest projecte?

meva futura vida professional, sinó 
també per a la meva relació amb altres 
persones (Núria, 21 anys, En plenes 
facultats).

—Sí, donat que és una bona forma 
d'aprendre i crèixer com a persona, i al 
mateix temps estàs col·laborant amb la 
societat per intentar prevenir i sol·lucio-
nar un problema que en major o menor 
mesura ens afecta a tots (Sheila, 21 
anys, En plenes facultats). 

—Sí. Primer i de forma egoista, perquè 
és una manera de rebre aprenentatges 
sense censures, i segon, perquè 
alhora ets capaç de transmetre'ls a 
altres que potser no han tingut 
l'oportunitat de parlar obertament 
sobre les drogues i el fet de consumir-
les (Sílvia, 25 anys, Energy Control).

—Com que el projecte ha complert i 
sobrepassat les meves expectatives, 
no tinc cap problema en recomanar-lo; 
ja ho he fet i ho continuaré fent (Núria, 
21 anys, En plenes facultats).

—Sí, perquè és una experiència que 
només l'aporten projectes com aquest 
ja que que es tracten temes que en la 
majoria de contextos són tabú. És una 
bona manera d'obtenir un coneixe-
ment sobre drogues i sexualitat que es 
pot aprofitar personalment i transme-
trer-ho a tercers persones (Aida, 19 
anys, En plenes facultats).

—Si alguna cosa caracteritza la gent 
jove és la motivació, la implicació, la 
lluita, la capacitat d'autogestió, les 
ganes, la passió... Això s'ha d'aprofitar 
(Sílvia, 20 anys, En plenes facultats).

—S'ha de tenir sempre present als 
joves en temes que ens incumbeixen 
directament. No fer-ho, no té sentit, és 
construir des dels núvols (Noemí, 24 
anys, Nits Q a Tarragona).

—Gràcies per haver-me donat 
l'oportunitat de dir la meva (Sílvia, 20 
anys, En plenes facultats). 

Recomanaries a altres joves que 
participessin en projectes sem-
blants?

Vols afegir alguna cosa més?

Implicar la població destinatària en les 
accions preventives és sovint conside-
rat necessari, però no sempre es fa 
realitat. Per fer palesa la seva 
importància i viabilitat, hem donat la 
paraula a un grup de joves (per què 
serà que totes són noies?) que s'han 
implicat en diferents programes i que 
han acceptat respondre unes pregun-
tes per a Prevenim.DRO. 

Heus aquí algunes de les seves 
respostes: 

Quan temps fa que participes o que 
vas participar en aquest projecte?

Què et va portar a participar-hi?

Creus que és important que joves 
com tu s'impliquin en projectes 
adreçats a altres joves?

Què t'aporta o què t'ha aportat 
participar en aquest projecte?

—He participat quasi des de l'inici. 
Primer en les reunions d'opinió i 
discussió, i després en les interven-
cions teatrals que van acabar a l'estiu 
(Noemí, 24 anys, Nits Q a Tarragona).

—Al principi, l'oportunitat d'aconseguir 
crèdits de lliure elecció però un cop 
vaig començar a veure amb més 
profunditat el projecte vaig canviar de 
mentalitat, ja que els coneixements 
que ens van aportar crec que són millor 
i més aprofitables (Aida, 19 anys, En 
plenes facultats).

—Sí, porque nosotros no vamos a 
decir simplemente “no a las drogas”, 
diremos también lo “positivo” que 
pueden tener. Y ya que muchos de 
nosotros tendremos experiencias las 
podremos aportar. También creo que el 
lenguaje llegará mejor. (Nerea, 19 
anys, Mirades que opinen).

—He après nous coneixements sobre 
les diferents substàncies, com treballar 
la comunicació amb els usuaris, la 
intervenció en espais de festa (que no 
sempre és fàcil), conèixer recursos i 
professionals relacionats amb la 
reducció de riscos i les drogode-
pendències (...) m'han ajudat a formar-



DP Martínez, J Pallarés, J Espluga, M Barruti i G Canales. Observatori de nous consums de drogues en l'àmbit juvenil. 
Informe 2008. Barcelona. Fundación Igenus. 2009. Darrer informe de l'Observatori de nous consums de drogues en l'àmbit 
juvenil, que es publica cada any des de 1999 per informar sobre els canvis detectats en els patrons de consum 
de drogues, el consum de noves substàncies en fase emergent, la situació dels consums més estables i 
coneguts i les formes d'oci juvenil a Catalunya. 
Us el podeu baixar de: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/obs2008.pdf 

P Corominas, R Prats i M Coll. Programa Salut i Escola: guia d'implantació. Barcelona. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Salut. 2008. Guia d'implantació del Programa Salut i Escola, adreçat a millorar 
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Anàlisi i propostes per resoldre les contradiccions entre el principi d'autonomia i el principi de beneficència, a les quals sovint han 
de fer front els professionals dels serveis d'urgència quan atenen menors d'edat per problemes de salut que semblen estar o que 
poden estar relacionats amb el consum de drogues. 
Es pot baixar de: http://www.faroshsjd.net/adjuntos/277.1-consumo_drogas_adolescentes.pdf

Notes bibliogràfiques

El calaix

Nits de Qualitat Taules participatives per a la 
millora de l'oci nocturn del territori

Aquest programa impulsat per la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut convida les 

persones relacionades amb el sector de l'oci nocturn d’un territori concret a treballar plegades per generar un entorn 

més segur i més saludable per tothom. S’aplica mitjançant una metodologia de treball que inclou reunions entre: a) 

gestors del sector privat (responsables de les discoteques i locals d'oci nocturns, organitzadors de festes i festivals), 

b) representants de l'administració local (on tenen un paper clau els tècnics de joventut i de drogodependències i els 

responsables de seguretat ciutadana) i c) altres entitats (associacions de joves, grups de reducció de riscos, etc.), per 

tal de generar estratègies d’acció i d’intervenció locals, dissenyades tenint en compte les especificitats pròpies de 

cada territori i amb el compromís d’elaborar un document final vinculant. Amb la participació activa de tots aquests 

agents es pretenen adaptar-se a les especificitats pròpies de cada territori i implicar activament el sector privat de l’oci 

nocturn en els programes de salut. Finalment, “Nits de Qualitat” no sols permet generar un espai de participació a 

nivell local, sinó que es proposa construir una xarxa d’ens locals units per l’objectiu de promoure la prevenció i la 

reducció de riscos associades a l’ús de drogues i la festa.
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