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1. Justificació 
  

Com ja he indicat en més d’una ocasió al llarg d’aquest Màster, l’elecció del tema 

sobre el que versa aquest Projecte final respon, en bona part, a l’interès que em va 

suscitar la qüestió durant el temps que vaig estar ocupant el lloc de cap del Servei 

d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia. Entre les funcions que 

aquesta unitat tenia assignades hi havia la tramitació dels procediments sancionadors 

incoats per les denúncies efectuades pels cossos de policia local i la policia de la 

Generalitat-mossos d’esquadra, per infraccions a la Llei orgànica 1/1992, de 21 de 

febrer, de protecció de la seguretat ciutadana. 

 

Al Servei d’Assessorament Jurídic li va correspondre la responsabilitat d’iniciar la 

tramitació de les denúncies esmentades, tan bon punt es va engegar el procés de 

desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra com a policia 

ordinària i integral, en substitució de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, a 

l’octubre de 1994. A mesura que s’anava produint el desplegament, la funció de 

tramitar les actes esteses per la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i per les 

policies locals, es va anar assumint pels serveis territorials d’Administració en què es 

va estructurar la Direcció General de Seguretat Ciutadana (en l’actualitat, Direcció 

General de la Policia).  

 

Ens preguntàvem sempre pels efectes de les sancions imposades a les persones 

denunciades per consum o tinença il·lícita de substàncies en llocs públics. Mentre vaig 

estar treballant en aquest àmbit (ignoro si ara la situació és diferent, ja que fa més d’un 

any i mig que estic prestant els meus serveis a l’Agència Catalana de Protecció de 

Dades) ni la informació recollida i tractada per les unitats policials i administratives que 

tramitaven els procediments sancionadors, ni la manera en què estava organitzada 

permetien extreure’n cap mena de conclusió en el sentit assenyalat. En definitiva, no 

es podia conèixer la incidència que la imposició de la multa tenia en les persones 

infractores.   

 

Recordo a aquest respecte que, en el transcurs d’una reunió entre representants del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social (en l’actualitat, Departament de Salut) i del 

Departament de Governació (en l’actualitat, Departament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació), el responsable de l’Òrgan Tècnic de Drogodependències 

(que ha intervingut com a ponent en una sessió presencial del Màster) va mostrar el 
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seu escepticisme sobre l’efectivitat de la sanció administrativa d’aquestes conductes. 

Aquests dubtes, que en aquell moment em van semblar interessats (pensava que 

l’enfocament sanitari restava importància al valor de la funció policial), se m’han 

generat a mi mateix quan he preparat aquest treball.  

 

Les singularitats de les denúncies presentades contra menors d’edat en relació amb 

les que tenien com a destinataris els adults van plantejar algunes qüestions. Calia 

informar de la denúncia als pares o tutors del menor d’edat? Aquesta informació, en 

quin moment se’ls havia de fer arribar? L’havien de facilitar els funcionaris policials, en 

el moment de la intervenció? O se n’havien de fer càrrec els òrgans administratius, en 

iniciar la tramitació del procediment? Les notificacions dels diferents tràmits, s’havien 

d’adreçar al menor d’edat? O als seus representants? Eren responsables, els menors 

d’edat? Tenia sentit la sanció econòmica, quan era raonable pensar que no 

disposarien de béns per a fer front al pagament (en via voluntària o executiva) de la 

multa?    

 

Tots aquests interrogants (i d’altres, com ara la cancel·lació de les dades del menor 

d’edat dels sistemes d’informació de la policia) s’han anat responent, de manera que la 

problemàtica de la tramitació de les denúncies a menors d’edat, avui en dia, no és 

gaire diferent d’allò que és habitual en altres procediments sancionadors.  

 

Un altre element que va influir en l’elecció del tema (derivat, igualment, del 

desenvolupament del meu treball a la Direcció General de la Policia) va ser el 

coneixement de les accions empreses per algunes poblacions, tendents a substituir el 

compliment de la sanció econòmica pel seguiment pels menors d’edat denunciats de 

programes alternatius. Dit d’una manera resumida: s’ofereix als pares o representants 

dels menors d’edat infractors la possibilitat de suspendre la tramitació del procediment 

sancionador a canvi del compromís d’aquests a assistir a sessions formatives i 

informatives sobre drogues, impartides la major part de les vegades pels serveis 

socials dels propis ajuntaments. Al menor que treu profit d’aquestes xerrades no se 

l’imposa la sanció; rebutjar l’oferiment d’assistir-hi o deixar de fer-ho, una vegada s’han 

començat, comporta que es reprengui la tramitació del procediment sancionador, que 

conclou, la major part de les vegades, amb la imposició d’una multa.   

 

Existeixen iniciatives -formalitzades a través de convenis o protocols- d’aquest tipus en 

diferents municipis de les regions policials metropolitanes (entre altres, Barcelona, 

Esplugues de Llobregat, Granollers, Mataró, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, 
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Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern o Santa Coloma de Gramenet). És per 

aquesta raó, també, que l’experiència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb 

els menors denunciats al municipi ocupa un apartat del treball.  

 

Entre altres coses, el Màster en Polítiques Públiques de Seguretat m’ha ensenyant 

que les qüestions socials (i el cas sotmès a estudi n’és una demostració evident) no 

poden abordar-se des d’una perspectiva unívoca. En aquest sentit, tot intent d’incidir 

en un fenomen amb la magnitud i la complexitat del consum de drogues entre els 

menors d’edat només des de la vessant sancionadora, sense tenir en compte la resta 

d’instàncies implicades, està condemnat al fracàs.   

 

 

2. Evolució de les denúncies per consum de drogues. El consum de 

drogues entre els menors d’edat en els últims anys  

 

En el període que va de 1997 a 2001, el nombre de persones denunciades per 

consum o tinença de drogues a Espanya va passar de 63.855 a 112.270. Al 2006 

havia arribat a 218.656. 

 

L’any 2001, el nombre de persones denunciades que tenien fins a 18 anys era de 

15.940 (de les quals, 1.646 menors de 16 anys). Al 2006 havia arribat a 31.630 (2.837, 

menors de 16 anys)1.  

 

El nombre total d’expedients incoats a Espanya per infraccions a la normativa de 

seguretat ciutadana, per consum o tinença il·lícita de substàncies, va passar de 59.342 

al 1997 a 76.825 al 2001; i el de sancions imposades, en el mateix període, de 47.199 

a 52.843. 

 

A Catalunya, el nombre d’expedients incoats per consum de drogues tòxiques, 

estupefaents o substàncies psicotròpiques a la zona de desplegament de la policia de 

la Generalitat-mossos d’esquadra, en el període comprès entre els anys 2005 i 2007 

ha estat el següent: 

 

- 2005: 8.474 expedients. 

- 2006: 9.079 expedients. 

- 2007: 15.032 expedients2.    
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Segons un informe de 20083, un 35,2% dels estudiants entre 14 i 18 anys ha tastat el 

cànnabis alguna vegada a la vida (20,9% al 1994), un 30,5% l’últim any (18,2 al 1994) i 

un 20,1% als últims 30 dies (12,45% al 1994). El percentatge de consumidors diaris de 

cànnabis és d’un 3,2% (4,5% els nois i 1,9% les noies). L’edat mitjana d’inici en el 

consum se situa en els 14,6 anys.   

  

Aquest mateix informe extreu les conclusions següents:   

 

- En general, el consum de drogues entre els estudiants de 14 a 18 anys és 

experimental o ocasional, vinculat a l’esbarjo i al cap de setmana. 

- El consum de drogues il·legals està més estès entre els homes que entre 

les dones. 

- La proporció de consumidors augmenta progressivament amb l’edat, 

arribant al seu nivell màxim entre els estudiants de 18 anys. 

- Les dades mostren una reducció important del consum de cocaïna i èxtasi i 

un descens lleuger del consum d’inhalables volàtils. 

- S’ha produït una relativa estabilització del consum de cànnabis, 

amfetamines, al·lucinògens i heroïna. 

- Una proporció important d’estudiants consumeix diferents drogues, i 

s’observa una associació bastant estreta entre el consum d’alcohol, tabac i 

cànnabis, d’una banda, i entre el d’estimulants (cocaïna, èxtasi o 

amfetamines) i al·lucinògens, de l’altra. 

- Ha augmentat el risc percebut davant el consum esporàdic de drogues.     

 

1 Observatori Espanyol sobre Drogues. Ministeri de Sanitat i Consum. Secretaria General de Sanitat. 

Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Informe 2007, pàgines 182-186.    

   Observatori Espanyol sobre Drogues. Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. Ministeri 

de l’Interior. Informe nº 5, juliol 2002, pàgines 123-129.    

 

2 Memòries del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació dels anys 2005, 2006 i 2007. 

 

3 Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i Ministeri de Sanitat i Política Social.   Informe 

de l’Enquesta Estatal Sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyaments Secundaris (ESTUDES) 2008.  

 
 

3. El consum de drogues pels menors d’edat 

 

3.1 Característiques 
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En l’actualitat, les preocupacions socials davant el consum de drogues pels menors 

d’edat es traslladen a les situacions d’abús i a les conseqüències d’aquest.  

 

Segons els mateixos joves, els motius pels quals consumeixen drogues són diversos: 

els agrada el sabor; volen conèixer emocions noves o superar la timidesa o els 

problemes per relacionar-se amb els altres; oblidar dificultats personals; busquen 

diversió o plaer, senten curiositat per experimentar...   

 

En realitat, es tracta d’una forma d’evasió. Entre setmana es realitzen les activitats 

obligatòries (estudis, esport) que requereixen esforç i competència, i el cap de 

setmana és el moment de l’esbarjo, quan s’abandonen les obligacions i el control 

familiar o escolar. 

 

Cal ressaltar la importància del grup, ja que és necessari per al desenvolupament de 

l’adolescent i és on troba els seus senyals d’identitat i on satisfà les seves necessitats 

bàsiques (la relació amb els que són com ell, l’afecte i el recolzament mutus). 

L’adolescent ha de participar del grup. La utilització de les drogues és un element 

fonamental en la integració grupal. En els espais d’esbarjo es reforcen els sentiments 

de pertinença i acceptació del grup i el consum de drogues els reforça.  

 

El consum, d’altra banda, facilita el distanciament dels adults: els joves necessiten 

temps i espais propis que facilitin la trobada; l’ocupació de la nit i el carrer el cap de 

setmana serveixen per a marcar el seu territori. 

  

3.2 Factors de risc  

 

Macrosocials, derivats de l’ambient sòcio-cultural on es desenvolupa el subjecte i del 

qual rep nombrosos estímuls al llarg de la seva vida. Contribueixen a la creació del seu 

propi sistema de valor:   

 

- Disponibilitat i accessibilitat a les substàncies: a major disponibilitat de drogues, 

més probabilitat de consum.  

- Percepció social del risc: quant més baixa és la percepció social del risc per 

l’ús de les drogues en una comunitat, més es pot estendre el seu consum.  
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- Derivació social: els barris amb una gran desestructuració sòcio-econòmica 

(alta densitat de població, creixement desordenat, manca d’alternatives laborals 

i formatives) poden afavorir usos problemàtics  de les drogues. 

- Desorganització comunitària: escassa participació social, llaços comunitaris 

dèbils, manca de teixit associatiu, insuficiència o mal funcionament dels 

recursos. La manca de centres recreatius i programes específics dificulten als 

joves un gaudi saludable i positiu del temps lliure. 

- El desconcert en el sistema normatiu i la no existència de normes clares sobre 

l’ús de drogues.  

- Determinats valors i actituds morals poden induir a l’ús de drogues: tendència a 

l’escepticisme i falta de confiança en el futur; hedonisme i recerca de 

gratificació immediata que es pot aconseguir sense esforç; primar els 

interessos individuals (competitivitat, consumisme desmesurat, individualisme, 

prestigi, triomf, la recerca de l’èxit a qualsevol preu).  

- El tractament donat pels mitjans de comunicació, en ocasions, ha estat poc 

rigorós i distorsionat, oferint una visió carregada d’estereotips.               

 

Microsocials, són els que tenen a veure amb l’ambient immediat a què està vinculat el 

subjecte, on es produeix el seu desenvolupament vital. Els conformen els agents 

bàsics de socialització: família, escola i grup d’iguals.   

 

1. Relacionats amb la família:  

 

- El modelat a la família: l’estil de vida dels pares influeix 

poderosament en els valors i comportaments dels fills. Com més 

incompatibles siguin aquests estils de vida amb la utilització de les 

drogues, més gran serà l’allunyament i el control d’aquestes per part 

dels fills. 

- Pautes educatives familiars: el risc s’ubica en els estils educatius 

extrems (famílies amb normes extremadament difuses o molt 

rígides, molt sobreprotectores o amb absència de normes) que 

dificulten l’autonomia dels fills.  

- Clima afectiu i comunicació a la llar: els llaços afectius i la 

comunicació entre els membres d’una família són essencials per a 

l’estabilitat emocional dels seus integrants. Els conflictes familiars 

freqüents, la comunicació insuficient,  la incapacitat de gaudi de la 

unitat familiar, l’aïllament emocional són, per tant, factors de risc.     
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2. Relacionats amb l’escola: 

 

- Estils educatius rígids o autoritaris, que valoren únicament els resultats 

acadèmics en detriment de les capacitats de l’alumne i que fomenten el fracàs 

escolar en els estudiants amb més necessitats. 

- Massificació: dificulta l’existència d’un clima escolar adequat i fa més difícil la 

relació educativa personalitzada.  

- Grau d’integració escolar: insatisfacció, falta de motivació, sentiment 

d’aïllament o rebuig del grup i percepció del fracàs escolar.  

 

3. Relacionats amb el grup d’amics: 

 

- Dependència del grup: els joves més dependents del grup seran els més 

vulnerables al consum. 

- La pressió exercida pel grup és un element clau, sobretot en l’inici al 

consum de drogues, no tant en l’hàbit o l’abús. Els menors aprenen a 

utilitzar drogues en aquells grups que aproven aquest tipus de pautes de 

comportament. No només és rellevant el consum real sinó també la 

percepció sobre el consum i els valors que tinguin els iguals.    

 

Individuals: 

 

- Edat: quant abans s’iniciï un jove en el consum de drogues, més gran és el 

risc d’ús problemàtic. 

- Estat general de l’organisme: variabilitat de les conseqüències de la ingesta 

en funció d’elements com els hàbits d’higiene, la constitució física, 

l’embaràs. 

- Baixa autoestima: associada amb la manca de recursos d’autocontrol i amb 

la incapacitat d’afrontar dificultats.  

- Recerca de sensacions. 

- Actituds davant les drogues: les creences sobre les substàncies i les 

expectatives sobre els seus efectes són els factors de risc més relacionats 

amb el consum experimental o inicial.  

- Baixa assertivitat. 

- Alta necessitat d’aprovació social. 

- Falta d’autonomia. 
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- Escassa tolerància a la frustració. 

- Sistema de valors personals: la tendència a l’hedonisme, l’egocentrisme, 

l’escepticisme, l’individualisme, el presentisme. 

- Baixa competència social. 

- Altres problemes de conducta: rebel·lia, autocontrol deficient, conflictes en 

les relacions, conducta antisocial a l’adolescència, dificultat per a assumir 

les normes.         

 

3.3 Factors de protecció 

  

Macrosocials: 

 

- Disminució de l’accessibilitat física: l’existència d’unes normes i lleis clares 

sobre l’ús de les dogues i el seu compliment afavoreixen un menor consum. 

- Creació d’un discurs social que desprestigiï el consum, desenvolupant 

creences i actituds contràries. 

- Educació en el lleure i el temps lliure. Increment de les oportunitats 

d’esbarjo alternatives al consum. 

- Promoció d’actituds cíviques davant la publicitat. Revisió dels valors que 

transmeten la publicitat i els mitjans de comunicació.       

 

Microsocials: 

 

- Relacionats amb la família: correcta supervisió parental (va modificant-se 

segons creixen els fills); normes i límits clars; llaços afectius forts on es 

mostri interès; preocupació; suport i acceptació incondicional; foment de 

l’autocontrol i la capacitat perquè els fills prenguin decisions per ells 

mateixos, desenvolupament de la negociació i la comunicació. 

- Relacionats amb l’escola: afavorir la integració escolar; pal·liar la percepció 

de fracàs escolar per motius acadèmics; identificar l’escola com un espai 

proper, acollidor i influent.  

- Relacionats amb el grup d’amics: participar en diversos grups (la pertinença 

a un únic grup facilita que es depengui d’aquest); desenvolupar la capacitat 

per a enfrontar-se a la pressió del grup, a través de l’autonomia en la presa 

de decisions i l’habilitat per a dir no. 

      

Individuals: 
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- Edat: quant més elevada és l’edat en l’inici en el consum, menys possibilitats hi 

ha que apareguin problemes amb les drogues. 

- Potenciar les capacitats individuals per a relacionar-se amb els altres afavoreix 

el creixement personal. 

- Foment de l’autonomia i l’autoestima. 

- Capacitació en la resolució de conflictes i problemes. 

- Capacitació en la tolerància a la frustració. 

- Bona integració comunitària: identificar-se i participar en institucions 

(associacions, centres juvenils) incrementarà els suports i les xarxes socials.         

 

 

4. La resposta dels poders públics. Consum de drogues i seguretat 

 

4.1 El Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2009-12  

 

Els objectius, en relació amb la infància i l’adolescència són, primerament, evitar o, si 

més no, endarrerir l’edat d’inici de consum de drogues entre els menors de 18 anys, 

reforçant els factors de protecció i la promoció d’actituds i hàbits saludables mitjançant 

activitats preventives de tipus universal en diferents àmbits. I les accions a emprendre 

les següents:     

 

Àmbit comunitari: 

- Impulsar programes de formació per als professionals que treballen amb 

població adolescent i joves dels diferents àmbits d’intervenció que els permeti 

prevenir i detectar precoçment les addiccions i els trastorns mentals. 

- Elaborar estratègies de prevenció de les addiccions i dels trastorns mentals 

adreçades a la població adolescent en els diferents àmbits (sanitari, social, 

educatiu...). 

- Potenciar la col·laboració amb el PlajoveBCN per tal de cercar estratègies 

preventives conjuntes en l’àmbit de la salut dels adolescents i joves. 

- Elaborar i difondre material informatiu per sensibilitzar els més joves dels riscos 

del consum de substàncies psicoactives (alcohol, cànnabis, tabac, etc). 

Àmbit del lleure:         
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- Promoure activitats d’oci saludable per a infants i adolescents i estimular la 

creació d’una oferta atractiva d’esport, especialment per a nenes i noies a 

partir dels 12 anys, per tal de fomentar estils de vida saludables. 

- Sensibilitzar els diferents agents socials de la potencialitat del lleure no 

formal i informal com a àmbit d’educació preventiva. 

- Impulsar la formació d’educadors/es del lleure i dotar-los de les eines 

necessàries perquè puguin desenvolupar accions preventives en els espais 

no formals i informals. 

- Promoure festes alternatives per a adolescents on no hi hagi consum 

d’alcohol, i potenciar-les perquè puguin arribar a ser una alternativa real. 

- Àmbit escolar:      

- Facilitar i promoure els programes de prevenció universal amb eficàcia 

provada d’alcohol, cànnabis i altres drogues als centres escolars.   

- Promoure programes específics de prevenció de les addiccions i altres 

conductes de risc (violència, bullying, videojocs, etc) 

- Afavorir un model d’escola més participativa, amb la implicació de famílies, 

alumnat i professorat en les intervencions de promoció de la salut. 

- Potenciar el coneixement dels programes de prevenció del consum de 

drogues desenvolupats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona entre les 

associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius de la ciutat, 

per tal de reforçar la seva aplicació. 

- Afavorir l’avaluació de les estratègies d’intervenció emprades. 

- Consolidar mòduls de formació per al professorat en la prevenció de les 

addiccions, acordats amb les institucions educatives. 

- Garantir que els Punts Jove Informa’t i Participa (PUNJIP) dels Centres 

d’Educació Secundària tinguin informació relacionada amb el consum de 

drogues i altres temes de salut. 

- Afavorir que el Programa Salut i Escola assoleixi altres cobertures en els 

centres d’educació secundària de la ciutat i la consulta oberta sigui un espai 

d’informació, cribatge i derivació a serveis sanitaris especialitzats. 

- Afavorir que els centres escolars on estigui implantat el Programa Salut i 

Escola incorporin intervencions preventives grupals amb eficàcia provada. 

- Disposar d’un catàleg o “Banc d’experiències” per tal de difondre el conjunt 

de projectes preventius en l’àmbit educatiu que es fan a la ciutat.                

Àmbit familiar: 

- Impulsar intervencions de sensibilització, informació, formació i 

assessorament a mares i pares, tant personals com a través de les noves 
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tecnologies, per millorar i enfortir la seva implicació en la tasca educativa, 

sobretot pel que fa a la prevenció de les addiccions.  

- Estimular la participació i la implicació de les famílies en el desenvolupament 

dels programes de prevenció del consum de drogues i els problemes 

associats, especialment en els centres escolars.  

Àmbit individual: 

- Sensibilitzar i formar els professionals dels equips d’atenció primària de la 

salut de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS), per tal de promoure el cribatge i 

consell sobre el consum de drogues del Programa del Nen Sa.    

 

L’altre objectiu és potenciar l’acompanyament educatiu dels infants i adolescents de 

col·lectius més vulnerables per tal de disminuir la prevalença de consum de drogues i 

problemes associats mitjançant activitats preventives selectives i indicades en 

diferents àmbits. Accions:    

 

Àmbit comunitari: 

- Promoure i potenciar les intervencions de sensibilització, informació, formació 

i assessorament d’aquelles entitats que treballen amb infants i adolescents, 

especialment d’aquelles activitats dirigides a grups d’adolescents de major 

risc.   

- Elaborar i promoure programes de prevenció específics per a adolescents en 

risc a diferents àmbits d’actuació (social, judicial, sanitari, educatiu, lleure, 

etc). 

- Promoure i fomentar espais de coordinació interinsitucional -sanitària, social, 

educativa i/o judicial- per tal d’impulsar programes de detecció precoç i 

intervenció dirigits a menors en risc o amb problemes de consum de drogues. 

- Impulsar un protocol d’actuació per a oferir un programa de mesures 

alternatives a menors denunciats per consum d’alcohol a la via pública. 

- Consolidar el programa psicoeducatiu de mesures alternatives per a menors 

sancionats per tinença i/o consum de drogues il·legals a la via pública.        

Àmbit del lleure: 

- Col·laborar amb el PlajoveBCN per promoure estratègies d’intervenció 

orientades a reduir els riscos associats a l’ús problemàtic en menors.  

- Potenciar el control de l’oferta, de caràcter preventiu, a la via pública, als 

espais de socialització juvenil i a les diferents festes que acullen a 

adolescents i joves. 
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- Potenciar el lleure no formal i informal com a àmbit d’actuació preventiva per 

a aquells adolescents en situacions de risc.  

Àmbit escolar:   

- Desenvolupar i impulsar programes de prevenció selectiva i indicada dirigits 

a grups vulnerables (programes de garantia social, centres de justícia 

juvenil).    

- Consolidar la formació continuada en la prevenció de drogodependències 

dels professionals que intervenen en l’àmbit educatiu. 

- Afavorir circuits de derivació entre la comunitat educativa i els recursos 

específics per a adolescents i joves (Servei d’Orientació sobre Drogues, d’ara 

endavant SOD) per a l’alumnat amb consum de risc d’alcohol i altres 

drogues.  

- Explorar esquemes d’intervenció en l’entorn de les escoles secundàries per a 

afavorir la prevenció del consum, tot implicant els centres educatius, els 

educadors i les forces policials, valorant experiències com la de l’agent tutor i 

altres similars.     

Àmbit familiar: 

- Promoure la detecció precoç d’aquelles famílies que es troben en situació de 

major vulnerabilitat.  

- Impulsar intervencions selectives amb famílies en risc vinculades a 

programes i recursos sanitaris, socials o educatius. 

- Fomentar programes específics per a fills i filles de drogodependents que es 

troben en tractament. 

- Potenciar la utilització de les noves tecnologies per facilitar informació o 

assessorament sobre drogues a les famílies amb adolescents.  

Àmbit individual: 

- Consolidar i garantir el SOD, com un servei d’atenció i orientació per a 

adolescents i joves que han iniciat consum i per a les seves famílies a partir 

del model d’intervenció breu motivacional.  

- Consolidar els recursos socials, educatius i judicials com a centres 

derivadors del SOD. 

- Impulsar la derivació al SOD des dels serveis d’urgències hospitalàries, en 

els casos d’intoxicacions per consum de drogues. 

- Garantir l’atenció d’aquells adolescents que ja han desenvolupat un consum 

problemàtic de drogues i les seves famílies, adequant la cartera de serveis 

en els centres especialitzats.      
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4.2 Consum en espais públics i percepció de la seguretat. Conseqüències del 

consum  

 

Afecta el consum de drogues en espais públics a la percepció de seguretat dels 

ciutadans? Les actituds personals i el pes que per a cadascun de nosaltres representa 

aquest fenomen en la percepció de la seguretat (la personal i la col·lectiva) variaran.  

 

L’afectació que tindrà el consum de substàncies en llocs públics en la percepció de 

seguretat per part d’un individu es correspondrà, en definitiva, amb la gravetat que 

aquest mateix individu li atribueixi. Però, a més, en les reaccions que pot provocar hi 

poden influir diferents variables, com ara el tipus de droga (per exemple, l’heroïna 

injectada genera més rebuig i causa més alarma social que els porros), l’edat del 

consumidor, si és una persona o un grup de persones, el mode de comportar-se, 

l’aspecte extern. Sens dubte, hi influeix també el tractament en els mitjans de 

comunicació.  

 

No obstant això, hi ha un cert consens social en considerar que qui s’addiciona a la 

droga, vulgui o no vulgui, compromet, sempre de forma greu, el cercle familiar, distreu 

fons i recursos de les institucions socials i exposa al proïsme a la inseguretat. Es 

reconeixen, per tant, tot un seguit de conseqüències immediates negatives del seu ús: 

la salut; les relacions familiars; dificultats per a comprar-ne; repercussions 

econòmiques; dificultats en els estudis i en aconseguir un lloc de treball, en les 

relacions interpersonals, amb la llei i la policia, etc. 

   

4.3 Infraccions i sancions a la Llei orgànica de protecció de la seguretat 

ciutadana 

 

Davant la problemàtica del consum en espais públics, el legislador espanyol ha optat, 

en essència, per una resposta repressiva/punitiva, basada en la intimidació general. 

Ha volgut impedir, tipificant-lo com un atac o un posada en perill greus de la seguretat 

ciutadana, que el consum de drogues en públic es transformi, per la seva extensió i 

habitualitat, per la seva aparença de normalitat, en un estímul proselitista i produeixi 

alarma social, en enfrontar-se amb els sentiments i hàbits morals de la comunitat.  

 

Així, l’article 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la 

seguretat ciutadana, tipifica com a infraccions greus el consum en llocs, vies, 
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establiments o transports públics, com també la tinença il·lícita, encara que no estigui 

destinada al tràfic, de drogues tòxiques, estupefaents, o substàncies psicotròpiques, 

sempre que no constitueixi infracció penal, com també l’abandonament en els llocs 

esmentats d’estris i instruments utilitzats pe al seu consum. 

 

Les infraccions greus, segons l’article 28, poden ser sancionades, entre altres, amb 

una multa de 300,52 a 30.050,61 euros; la incautació dels efectes utilitzats per a la 

comissió de la infracció, especialment de les drogues tòxiques, estupefaents o 

substàncies psicotròpiques, o la suspensió del permís de conduir vehicles de motor.      

 

Són sancions que pretenen tranquil·litzar la consciència social davant fets que la 

impacten negativament.  

 

Hi ha congruència, però, entre l’impuls o motivació de l’acte i l’orientació de la sanció 

pretesament neutralitzadora de l’acció? Què té a veure una privació econòmica amb 

l’etiologia drogodependencial? Són eficaces les sancions, quan les possibilitats de 

compliment per part del sancionat són escasses? 

 

Són, doncs, inútils les sancions respecte a la integritat de la seguretat ciutadana? No 

del tot, ja que hi ha elements que poden justificar-se amb motivacions raonablement 

preventives: la privació de la possibilitat de conduir sota els efectes de substàncies, la 

incautació d’aquestes i la seva desaparició del carrer.             

 

4.4 El rol de les forces i els cossos de seguretat 

    

La mateixa Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana atorga a la policia 

determinades facultats en ordre a impedir la comissió de les infraccions que recull. Els 

agents de les forces i cossos de seguretat poden limitar o restringir, pel temps 

imprescindible, la circulació o permanència en vies o llocs públics, quan sigui 

necessari per a restablir la seguretat ciutadana, o ocupar preventivament els estris 

susceptibles de ser utilitzats per a accions il·legals, o requerir la identificació de  les 

persones a la via pública o, quan no s’aconsegueixi la identificació, conduir als no 

identificats a les dependències policials.     
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En definitiva, a més de la denúncia de les infraccions, l’ordenament jurídic dota els 

policies de tota una sèrie d’eines dirigides a restringir l’exposició de les substàncies i 

l’aparició dels perills o danys que s’hi associen.      

 

Ara bé, n’hi ha prou amb això? Pot la policia treballar d’esquena als educadors i 

treballadors socials? Desinteressar-se per les activitats extraescolars del jove o pel 

temps que passa al carrer? Per l’absentisme escolar? I els altres agents socials, no 

haurien de poder accedir a la informació recollida per la policia sobre el context en què 

es desenvolupen els joves, els llocs d’esbarjo i de reunió, o sobre la violència en els 

centres escolars? 

      

No caldria que els policies s’adrecessin als joves per a informar-los sobre les drogues i 

sobre la normativa que en sanciona l’ús al carrer, desmitificant missatges erronis i 

estereotips? 

 

El policia, per les característiques del seu treball, les tasques que desenvolupa i la 

figura social que representa, pertany a un dels col·lectius que realitza funcions de 

mediador social, encara que la seva actuació en matèria de prevenció té peculiaritats 

respecte a altres agents, ja que realitza funcions específiques de control.    

 

 

5. El Districte d’Horta-Guinardó de la ciutat de Barcelona 

 

5.1 Territori 

 

El districte d’Horta-Guinardó ocupa una superfície de 1.192 hectàrees (ha) i és el 

tercer més extens dels deu que conformen la ciutat, després de Sants-Montjuïc i 

Sarrià-Sant Gervasi. Representa un 11,9% de la superfície municipal total.  

 

Està situat al nord-est de la ciutat, entre els districtes de Gràcia i Nou Barris. Pel sud 

limita amb els districtes de l’Eixample, Sant Andreu i Sant Martí; pel nord, a través de 

la serra de Collserola, amb els municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del 

Vallès. La conjugació de la topografia del medi físic propi del territori on s’ubica el 

districte i l’evolució del procés urbà (el districte es va començar a urbanitzar a partir, 
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sobretot, dels anys cinquantes del segle passat) han donat com a resultat una 

morfologia territorial molt fragmentada.  

 

El districte està format pels barris següents: el Baix Guinardó, Can Baró, el Guinardó, 

la Font d’en Fargues, el Carmel, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, la 

Vall d’Hebron, la Clota i Horta. Els barris són bastant heterogenis i estan poc vinculats 

entre ells.                       

 

El medi físic (àrees verdes extenses, pendents) ha condicionat tant l’edificació i la 

urbanització, com la naturalesa de les activitats econòmiques que s’hi ha vingut 

desenvolupant. Així, el sòl qualificat com a industrial representa un 0,1% del total del 

districte (a Barcelona, és del 6,4% del total), mentre que el sòl qualificat om a urbà 

està, amb un 12,4%, tres punts per sobre del de la ciutat. El sòl no parcel·lat 

representa un 49,1% (a Barcelona, el 37,7%). 

 

Cal destacar, per la seva extensió, tres parcs: del Guinardó (15,9 ha), del Laberint 

d’Horta (9,7 ha) i de la Vall d’Hebron (8,2 ha). 

 

5. 2 Població       

 

La població és de 168.236 habitants, el 14,1% del total de la ciutat, i ocupa el quart lloc 

entre els districtes. Entre els anys 1991 i 2004 el districte va perdre, aproximadament, 

uns 20.000 habitants. Les causes del descens de la població són les taxes negatives 

del component migratori i el decreixement vegetatiu.  

 

Mentre que la taxa de creixement de la població de la ciutat de Barcelona, per als anys 

2001-2004, va ser del 5%, la del districte va ser d’1,8%, en el mateix període. 

 

La densitat (nombre d’habitants/hectàrea) és de 142 (a Barcelona, 156). Cal destacar, 

però, les importants diferències entre les densitats de les diverses zones que integren 

el districte: a la Vall d’Hebron, 50; a Horta, 183; i 328 al Guinardó. 

 

La població entre 0 i 19 anys ha passat de representar el 23,6% l’any 1991 al 15,5% 

l’any 2004 (26.327 habitants). 

 

La població estrangera representa el 9,7% del total del districte (a Barcelona, és el 

14%). Aquí són d’apreciar, també, les diferències entre els barris: a la Font d’en 
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Fargues és del 7,5%, mentre que barris com el Baix Guinardó (16%), el Guinardó 

(15,8%) o la Teixonera (16,7%) doblen aquest percentatge.  

 

5.3 Estructura econòmica              

 

Com s’ha dit, la configuració del medi físic ha dificultat la implantació d’activitats 

econòmiques que necessiten grans espais o determinades condicions en la circulació. 

D’altra banda, l’existència d’espais lliures va possibilitar la instal·lació i construcció 

d’elements que han esdevingut emblemàtics pe al conjunt de la ciutat, com poden ser 

el complex sanitari de la Vall d’Hebron, les Llars Mundet, l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau o les instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron. L’estructura econòmica, 

que va lligada a la funció urbana residencial pròpia del districte, es basa en els serveis 

al consumidor (habitants del districte) i a les empreses. L’activitat industrial té poc pes. 

 

Si examinem les dades del districte referides als diferents sectors i les comparem amb 

les de la ciutat de Barcelona, observem que el districte està per damunt de la mitjana 

de Barcelona en indústria (a destacar, productes químics i farmacèutics), comerç al 

detall i professionals; i per sota, en construcció, comerç a l’engròs i serveis (destaquen 

els sanitaris). 

 

 5.4 Recursos d’interès  

 

Educació: del total d’alumnes no universitaris al curs 2003-2004 (23.973), el 42,8% 

assitia a centres públics (a Barcelona, el 37,1%) i el 57,2 a centres privats.  El districte 

disposa de 33 centres d’ensenyament secundari. 

 

Esports: el districte compta amb 138 instal·lacions esportives, que inclouen, 

pràcticament, totes les disciplines. En major nombre les destinades a bàsquet (38), 

natació (28), gimnàstica (23), tenis (20), futbol-sala (16) i futbol (14); les que menys, 

amb una instal·lació, rugbi, judo i handbol.    

  

Salut: el districte té quatre centres de tractament a drogodependents. No té, en canvi, 

cap punt d’informació o orientació sobre drogodependències adreçat als menors d’edat 

o als seus pares i mares o educadors.   

 

Altres recursos: el districte disposa de centres cívics, casals i esplais de joves, que 

dediquen activitats al temps lliure de la gent jove.  
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5. 5 Anàlisi de les dades 

 

Les característiques del districte d’Horta-Guinardó són semblants a les del municipi de 

Barcelona. Les diferències més significatives apareixen en el nivell d’estudis primaris 

(31,1% a Barcelona i 35% al districte), en el nivell d’estudis superiors (21,2% i 16,5%, 

respectivament) i en el percentatge d’edificis no destinats a habitatge (12,5% a 

Barcelona i 7% al districte). 

 

En relació amb les variables d’interès per a l’objecte de l’estudi, pot concloure’s la 

necessitat de: 

 

- Dotar el districte de més recursos i activitats destinats a la gent jove, de 

manera que no es vegi abocada a passar les estones de lleure al carrer (com 

veurem en el punt següent, l’estratègia de l’Ajuntament per als propers anys 

inclou mesures a aquest respecte). 

- Potenciar la informació sobre el consum de drogues, especialment l’adreçada 

al col·lectiu de nois i noies.         

 

5.6 Pla d’actuació del districte 2007-2011  

 

Contempla les actuacions següents: 

 

Dins l’apartat corresponent a la dotació d’equipaments per a infants, adolescents i 

joves:  

 

- Ampliació de la xarxa d’esplais i casals (especialment, per als joves 

compresos dins la franja entre els 12 i els 16 anys) i dels espais d’oci a l’aire 

lliure. 

- Posada al dia de les instal·lacions esportives del districte per tal que puguin 

seguir fent la seva funció social.   

 

Dins l’apartat corresponent a prestació de serveis públics a les persones: 

 

- Oferir als immigrants que acaben d’arribar els mateixos serveis de què 

disposen els autòctons; treballar en xarxa amb el moviment associatiu; 
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reforçar els aspectes vinculats a l’acolliment de la gent jove; impulsar 

projectes d’integració a partir de la promoció esportiva. 

- Endegar polítiques participatives de la gent jove; dinamitzar els nous 

equipaments destinats al jovent. 

- Promoció de l’esport com a instrument de socialització de col·lectius amb risc 

d’exclusió; creació de nous espais de pràctica esportiva a l’aire lliure i de 

circuits esportius. 

- Impulsar accions d’inspecció i vigilància de l’espai públic per promocionar-ne 

el bon ús; desplegar el model de Guàrdia Urbana de proximitat per tal de 

millorar la seguretat i la prevenció als barris; impulsar el paper dels 

educadors i educadores de carrer i crear de noves fórmules de mediació per 

a l’espai públic.    

 

Instruments de participació ciutadana en el procés de presa de decisions i seguiment 

de les actuacions:  

 

- Potenciar la Taula de Ciutadania, Convivència i Immigració, com a espai 

d’interlocució entre els serveis del districte, els grups municipals, les entitats 

interessades i els col·lectius que hi vulguin participar. 

- Seguir treballant en el Consell de la Joventut del Districte.  

- Seguir impulsant els consells sectorials i el consell ciutadà com a referents 

participatius amb més capacitat de decisió. 

- Potenciar el Consell de Salut, com a espai d’interrelació entre entitats, 

ciutadania, serveis i equipaments de salut. 

- Impulsar el Consell de Cooperació i Seguretat del Districte. 

- Impulsar el Consell de Seguretat i Prevenció del Districte, com a espai 

d’interlocució i debat entre la ciutadania, les entitats, els cossos de seguretat i 

el districte.     

 

 

6. Les denúncies de menors d’edat per consum de drogues al Districte 

d’Horta-Guinardó 

 

6.1 Estadístiques 
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Segons les dades de la Guàrdia Urbana, el nombre de denúncies a la ciutat de 

Barcelona, per infraccions a la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana per 

consum de drogues o tinença il·lícita de substàncies a la via pública, l’any 2007 va ser 

de 15.955; d’aquests, 1.224 eren menors d’edat. L’any 2008 les denúncies van baixar 

a 14.324, de les quals 1.104 corresponien a menors d’edat.  

 

Pel que fa a les dades del Districte d’Horta-Guinardó, segons la informació facilitada 

per l’Àrea Bàsica Policial d’aquest districte, l’evolució en els últims anys ha estat la 

següent: l’any 2006 van ser denunciades 496 persones per la comissió de la infracció 

de l’article 25.1 de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana; l’any 2007, 

el nombre de denunciats va ser el mateix, 496, i el següent, 2008, la xifra es va situar 

en 879. 

 

Pel que fa a l’any 2009, fins el 22 de novembre, es tenia constància, segons l’extracció 

efectuada tres dies més tard, de 545 denúncies. Una projecció del promig de 

denúncies setmanals (11,6) per les setmanes que en aquella data restaven per a 

finalitzar l’any (6) dóna un nombre total estimat de denúncies per al total de l’any de 

765. 

 

Si bé no es disposava del nombre de persones denunciades menors d’edat, una idea 

aproximada d’aquesta xifra ens la donaria la informació recollida en l’apartat 7.4 

Algunes dades, sobre les persones denunciades en el districte ateses pel SOD en el 

termini d’un any. 

 

Veiem, doncs, que aquestes estadístiques, com la resta de les recollides en aquest 

treball referides al consum de drogues, confirmen que en els darrers anys aquest, lluny 

de reduir-se o d’estabilitzar-se, segueix una línia ascendent.  

 

6.2 L’opinió dels responsables policials 

 

A banda d’aquesta constatació, crec que poden resultar d’interès les opinions dels 

responsables policials. En el transcurs d’una reunió mantinguda el dia 30 de novembre 

de 2009 amb el cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Horta-Guinardó i els caps de la 

Unitat de Seguretat Ciutadana i del Grup de Proximitat de la mateixa ABP, i després 

d’explicar el motiu de la trobada, vaig demanar-los el seu parer sobre el consum de 

drogues pels menors d’edat. Tots tres responsables vénen ocupant aquells llocs de 

treball des de l’’inici del desplegament de la policia de la Generalitat-mossos 
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d’esquadra a la ciutat de Barcelona i la posada en funcionament de l’ABP. El que 

segueix és el resum dels comentaris fets durant l’encontre. 

 

La informació sobre el consum de drogues en espais públics de què es disposava, en 

preparar el desplegament a la ciutat de Barcelona (i, de retruc, per tant, la relativa al 

districte que analitzem), estava condicionada per dues circumstàncies: primerament, 

per l’organització del treball policial en el territori amb què comptava el Cos Nacional 

de Policia, diferent de la prevista per la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra. 

L’altre element, conseqüència de la manca d’efectius del Cos Nacional de Policial (que 

van anar reduint-se a mesura que s’apropava la data de l’assumpció de competències 

per la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra), era la poca virtualitat de les 

estadístiques d’aquell cos policial, ja que les denúncies suposaven un percentatge 

molt reduït del nombre de les infraccions presumiblement comeses.  

 

La configuració física del districte, amb una superfície molt important de zones verdes i 

parcs feia suposar, a priori, que aquest podia ser un terreny abonat perquè el consum 

esdevingués un problema greu. Ara bé, un problema de seguretat? O un problema 

d’ocupació i ús compartit de l’espai públic? La major part dels requeriments que es 

reben a la comissaria provenen de veïns que se senten incòmodes amb la presència 

de grups de joves en els espais que usen (per a passejar, fe petar la xerrada, jugar a 

petanca...). El consum de drogues no és, en aquest sentit, un element determinant en 

la percepció dels ciutadans; pot anar associat o no, però n’’hi ha prou amb que un grup 

de joves es plantifiqui en un parc, ociós, perquè els veïns vegin en ells una actitud 

desafiadora i se sentin intimidats.  

 

Això es veu agreujat en els casos en què els joves adopten una estètica desconeguda 

per als veïns, que els resulta estranya, aliena. És per aquesta raó que els grups de 

joves llatinoamericans provoquen més pors. A més, generen en ocasions rebuig entre 

els nois autòctons, que els veuen com uns potencials rivals a l’hora de relacionar-se 

amb les noies.  

 

Es troba a faltar una més gran implicació per part d’alguns pares que, bé perquè estan 

subjectes a uns horaris laborals amb jornades interminables que conclouen a última 

hora del vespre, bé perquè relativitzen el fet que els seus fills hagin estat denunciats 

per la policia per consum de drogues, bé perquè ells mateixos són consumidors, no 

representen uns aliats.  
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És fonamental el paper dels educadors. És de destacar la importància de les xerrades 

que es fan periòdicament per part de la policia en els centres d’ensenyament del 

districte, que mereixen una valoració molt positiva. En aquest sentit, s’ha pogut 

percebre un canvi important en la valoració que es fa del paper de la policia. Un 

element que ha estat molt positiu a l’hora de picar a la porta d’escoles i col·legis ha 

estat el programa sobre internet segura. El grau d’acceptació que ha tingut ha facilitat 

el contacte amb professors i alumnes quan se’ls ha ofert la possibilitat de dur a terme 

aquestes sessions sobre el consum de les drogues i les conseqüències que se’n 

deriven. 

 

Aquest apropament als centres educatius és una més entre les mesures empreses des 

de l’ABP en relació amb el consum de drogues en espais públics. Així, es vénen 

mantenint reunions regulars, mitjançant els funcionaris dels grups de proximitat i els de 

l’oficina de relacions amb la comunitat, amb els representants veïnals dels diferents 

barris i amb les entitats associatives del districte. Es constata, a través d’aquests 

contactes, que el que es percep pels ciutadans, en un primer moment, com una 

qüestió de seguretat ciutadana, acaba sentint-se com un conflicte en l’ocupació dels 

espais públics. 

 

Hi ha plena consciència que per pal·liar el consum de drogues entre els menors d’edat 

és imprescindible comptar amb la col·laboració i la coordinació de molts sectors. A 

més dels que ja s’han esmentat, cal estar en contacte amb els serveis socials. És 

necessària, igualment, la complicitat de les autoritats municipals. L’actuació de les 

d’aquest districte és destacable, com també els àmbits de participació de la ciutadania 

i els instruments per a fer-la efectiva. 

 

La valoració dels resultats de l’alternativa del programa psicoeducatiu que duu a terme 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona és positiva, si bé es troba a faltar més 

informació sobre el nivell de reincidència. 

 

No es veu un final proper del problema del consum de drogues. El mitjà més efectiu 

seria que no se’n trobessin de disponibles. Això, però, és una utopia: les vies a través 

de les quals es distribueixen són innumerables. La desaparició dels controls 

transfronterers ha agreujat encara més la qüestió.  

 

Pel que fa a l’anàlisi dels clients potencials i, concretament, dels que són menors 

d’edat, un factor essencial és la presència al carrer. Són joves que ja han superat 
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l’edat de l’ensenyament obligatori. I que l’han superat, potser, sense haver aconseguit 

una titulació o formació mínimes que els permetin accedir al mercat de treball. No 

estudien. No treballen (en èpoques com l’actual, és més visible). No disposen de 

centres on recollir-se i passar les estones (això és especialment palpable quan es 

tracta de població immigrada) amb activitats que els enriqueixin com a persones. Si, a 

més, l’ambient familiar no és del tot favorable (ja sigui per desinterès, ja sigui perquè 

ho comporten les obligacions laborals dels pares), evadir-se mitjançant algun porro 

fumat en companyia dels amics (amb qui comparteixen els mateixos neguits) no 

sembla una sortida gaire difícil.   

 

 

7. L’experiència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona: el Programa 

psicoeducatiu per a menors sancionats per consum de drogues il·legals a 

la via pública 

 

Al mes de juny de 2008, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona van 

signar el Protocol: Programa psicoeducatiu dirigit a menors d’edat denunciats per 

infracció de l’article 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de 

la seguretat ciutadana. 

 

El protocol s’aplica als menors d’edat entre 14 i 17 anys, residents a la ciutat de 

Barcelona, que infringeixin l’article 25.1 de la Llei orgànica de protecció de la seguretat 

ciutadana, per tal que puguin optar a la realització d’un programa psicoeducatiu en 

resposta a la comissió de la infracció.  

 

No s’aplica als menors que, tot i estar inclosos en la citada franja d’edat, siguin 

reincidents en la comissió de la infracció. Són reincidents quan en la data de la 

infracció ja s’haguessin sotmès en una altra ocasió a la mesura alternativa per una de 

les conductes previstes en el protocol o haguessin optat per aquesta i no l’haguessin 

complert.  

 

Segons s’indica en el protocol, la coordinació i la col·laboració dels cossos de 

seguretat amb els serveis que habitualment tenen relació amb els adolescents és 

essencial a l’hora d’establir estratègies i criteris per a detectar i intervenir de forma 

precoç amb adolescents en risc. La possibilitat de poder oferir una intervenció 
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psicoeducativa a aquells adolescents que han estat denunciats per consum de 

drogues il·legals a la via pública suposa considerar cada cas individualment i poder 

iniciar un procés reflexiu orientat al canvi del comportament de risc. El Servei 

d’Orientació sobre Drogues (SOD) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és el 

recurs específic a oferir a aquests adolescents que voluntàriament acceptin acollir-se 

al programa. 

 

7.1 Programa Psicoeducatiu 

 

El Programa Psicoeducatiu,com a mesura alternativa a la incoació d’un procediment 

sancionador, té com a finalitat oferir una intervenció educativa per als menors d’edat 

que han estat denunciats pel consum en llocs, vies, establiments o transports públics, 

o per tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o 

per l’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al seu consum.  

 

Els objectius del programa són: 

 

- General: potenciar l’acompanyament educatiu dels adolescents més vulnerables per 

tal de disminuir la prevalença del consum de drogues i els seus problemes associats.    

 

- Específics:                 

 

- Oferir el SOD com a espai de reflexió per als menors denunciats.   

- Oferir el SOD a les famílies que conviuen amb el menor per tal que prenguin 

consciència de la seva importància en la tasca preventiva. 

- Suspendre la incoació del corresponent procediment sancionador si el menor 

s’acull voluntàriament al Programa Psicoeducatiu i el compleix 

adequadament. 

 

- Operatius:  

- Informar el menor i la seva família de la possibilitat d’acollir-se al Programa 

Psicoeducatiu com a alternativa a la incoació del procediment sancionador.   

- Signar el document de compromís de compliment del Programa 

Psicoeducatiu per part del menor, amb el vistiplau de pares, tutors o 

representants legals. 

- Elaborar un pla d’intervenció individualitzat. 
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7.2 Procediment 

 

En cas que s’intervinguin substàncies estupefaents a menors d’edat, la dotació policial 

comunica el fet denunciat als pares, tutors o representants legals. Quan es tracti d’una 

situació de risc del menor, tenint present la seva  edat, les circumstàncies del fet, el 

lloc i l’hora, se l’ha de traslladar fins les dependències policials o al lloc on es trobin els 

seus pares, tutors o representants legals per comunicar-los el fet i lliurar-los el menor. 

 

S’informa del contingut del Programa Psicoeducatiu com a mesura alternativa a la 

incoació del procediment administratiu. 

 

L’òrgan competent per a incoar el procediment (el cap del Servei d’Administració de la 

Regió Policial Metropolitana Barcelona, per delegació del director general de la Policia) 

ha de confirmar que el menor no s’ha sotmès en cap altra ocasió a una mesura 

alternativa o que no ha deixat de complir una d’aquestes mesures després d’haver 

acceptat sotmetre-s’hi. Es contacta, a continuació, amb els seus pares, tutors o 

representants legals a fi i efecte que confirmin que tenen coneixement del Programa 

Psicoeducatiu i concertin una entrevista amb el SOD, si hi estan interessats. El temps 

màxim de què disposen per a contactar és de quinze dies. 

 

Des del SOD es fa una entrevista inicial amb el menor i els seus pares, tutors o 

representants legals per tal que coneguin el SOD i es comprometin amb el Programa 

Psicoeducatiu.  

 

El SOD elabora el pla d’intervenció individual en funció de les característiques del cas. 

El nombre de sessions és d’un mínim de quatre a un màxim de sis, en funció del tipus 

de consum (experimental o problemàtic) o de si hi ha associats o no altres factors de 

risc.  

 

7.3 Pla d’intervenció individual. Valoració 

 

En el pla d’intervenció individual es tenen en compte els elements següents: 

 

- Avaluar conjuntament amb l’adolescent, mitjançant un instrument estàndard, 

l’estadi en què es troba en relació amb el seu consum (consciència del 

problema i motivació per al canvi). 
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- Afavorir el procés d’identificació de factors de risc individuals en relació amb 

el consum de drogues. 

- Analitzar la relació entre el consum de drogues i alguns canvis que es puguin 

haver produït darrerament i en els quals el consum pugui haver influït. 

- Tractar components cognitius (tipus i fonts d’informació, mites associats al 

consum...), oferint informació objectiva i argumentada. 

- Identificar el nivell de risc de dependència i establir mecanismes per a 

augmentar el nivell de protecció. 

- Establir un compromís de canvi amb objectius immediats i a curt termini. 

- Implicar la família en el seguiment del Programa. 

 

En una entrevista de cloenda es fa una avaluació conjunta de la mesura alternativa 

amb el menor i els seus pares, tutors o representants legals, i el SOD emet l’informe 

final de tancament del cas i la valoració del seu grau de compliment. 

 

Si la valoració final de l’aplicació del Pla és satisfactòria, no s’incoarà el procediment 

sancionador i l’adolescent seguirà una reflexió per escrit amb els objectius de canvi 

que s’ha marcat. 

 

Si la valoració final de l’aplicació del Pla és negativa, incloent el supòsit en què 

s’hagués produït el trencament de la mesura alternativa, s’incoarà el procediment 

sancionador. 

 

Finalment, el SOD emet el seu informe de tancament del programa en el termini 

màxim de tres mesos des que es va concertar l’entrevista i el tramet al Servei 

d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.    

 

7.4  Algunes dades  

 

En el període que va del 23 de maig de 2008 al 30 de juny de 2009, 451 adolescents 

van ser atesos al SOD. D’aquests, 389 homes (86%) i 62 dones (14%); 391 són 

espanyols, 60 d’altres nacionalitats, i de 13 no s’ha obtingut aquesta dada. Quant al 

nivell d’estudis, d’acord amb la informació disponible: 73 els havien abandonat, 25 els 

havien finalitzat i 345 seguien escolaritzats. 

 

Dels 451 menors, 399 han estat atesos i, segons l’informe de tancament, en 373 casos 

(93,5%) la valoració ha estat satisfactòria i en 26 (6,5%) no satisfactòria.       
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Segons la informació de què disposa el Servei d’Administració de la Regió Policial 

Metropolitana Barcelona, en el període de temps que va des de l’entrada en vigor del 

protocol fins al mes de juny de 2009, un total de 95 menors d’edat van ser denunciats 

per la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra o per la Guàrdia Urbana en el 

Districte d’Horta-Guinardó. 88  (92,64%) eren homes i 7 dones (7,36%); 85 (89,48%) 

espanyols i 10 (10,52%) d’altres nacionalitats.  

 

En 29 casos (30,52%) es va incoar expedient sancionador, bé perquè es tractava de 

reincidents, bé perquè no hi havia hagut contacte amb el SOD o s’havien negat a 

acollir-se al Programa. En 51 casos (53,68%) l’informe va acabar concloent una alta 

satisfactòria. En la resta de casos (15,78%), els menors estaven seguint el Programa o 

l’havien finalitzat i no se’n coneixia encara el resultat de la valoració.    

 

 

8. Conclusions 

 

Les estadístiques són tossudes. I és indiferent l’àmbit territorial que escollíssim. Tant 

se val  Europa, com Espanya o Catalunya. El consum  de drogues segueix una línia 

ascendent. No s’albira cap element, ni a curt ni a mig termini, que faci preveure que 

disminuirà, ni hi ha cap estratègia, governamental o a nivell internacional, que 

contempli la seva desaparició.  

 

El problema existeix des de fa dècades i els recursos (públics o privats) esmerçats en 

combatre’l (a l’inici, quan se’n desconeixia la magnitud) o en intentar pal·liar-lo 

(constatada la impossibilitat d’assolir aquell objectiu) astronòmics. De tota mena: des 

dels de l’estructura i l’organització polítiques (policies i exèrcits, procediments penals o 

administratius, sistemes penitenciaris, aparells burocràtics associats) fins als derivats 

de les iniciatives adoptades en àmbits preventius sectorials (campanyes educatives, 

formació de professionals, informació a través dels mitjans de comunicació) o els 

corresponents a l’atenció a les persones la salut de les quals s’ha vist perjudicada pel 

consum. I els resultats? Ja n’hem fet esment: el consum no s’atura. 

 

Quines han estat les estratègies que han seguit majoritàriament els poders públics? 

Han vingut sancionant tradicionalment la fabricació, la distribució i el comerç de les 
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drogues mitjançant el seu instrument més poderós: la tipificació penal i la condemna 

dictada en resposta a la seva comissió.  

 

Ha estat, també, el cas de l’Estat espanyol, que va incorporar ja fa temps al Codi penal 

els delictes contra la salut pública. Pel que fa al consum, quan es produeix en l’àmbit 

privat no genera cap tipus de sanció; si és en espais públics, es qualifica com una 

infracció administrativa a la seguretat ciutadana. S’ha optat, per tant, d’entre les dues 

polítiques de seguretat possibles, l’estratègia comunitària i el populisme punitiu, per 

aquesta segona, penalitzant una determinada conducta.  

 

I el consum entre els menors d’edat? No sembla, si atenem a les estadístiques, que el 

consum estigui disminuint. Ans al contrari, amb algunes d’aquestes substàncies els 

joves hi entren en contacte abans avui en dia que fa un temps. I això és vàlid tant pel 

consum en recintes privats o en l’àmbit domèstic, com per l’efectuat en llocs i espais 

públics. 

 

Després de disset anys de vigència, l’aplicació de la normativa que castiga el consum 

en llocs públics (la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, que no recull 

cap especificitat amb els menors d’edat) no està, doncs, aconseguint allò que 

constitueix l’objectiu de tota norma sancionadora: la desaparició o, si més no, la 

disminució de la comissió de les conductes tipificades com a infraccions. En aquest 

sentit, es pot parlar de fracàs.  

 

Els menors d’edat són, d’una banda, els causants originals del conflicte; però en són, 

també, els principals perjudicats (sense ser-ne conscients; i aquest és, potser, un dels 

problemes més importants a l’hora d’abordar la qüestió: difícilment es podrà comptar 

amb la seva implicació si no interioritzen l’existència del problema).        

 

Comencem pel primer escenari, el dels joves consumidors com a causants del 

problema. D’un problema que els poders públics han considerat de seguretat, ja que la 

legislació tipifica el consum com una infracció a la seguretat ciutadana. Però, realment, 

no es tracta més, en ocasions, d’un conflicte de convivència? De disputa i d’ús 

compatible i compartit dels espais públics? El conflicte neix, en gran mesura, quan part 

de la ciutadania rebutja el consum en espais públics (perquè la seva visibilitat es jutja 

perniciosa o perquè s’associa a delinqüència): cal, doncs, examinar les raons de les 

protestes dels veïns i intentar, si cal, situar-les en el seus justos termes. Aquesta 

funció és exercida per la policia, en absència de mediadors socials.     
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Com reconeixen els responsables policials del Districte d’Horta-Guinardó, la major part 

dels requeriments ciutadans que els arriben responen a l’alarma provocada per la 

presència de grups de joves a l’espai públic, al marge de si consumeixen substàncies 

o no. Per tant, és essencial saber què atemoreix els veïns, intentar fórmules que 

serveixin per a reduir la por que senten o per a inspirar-los confiança. En aquest sentit, 

és important -encara que no definitiu- conèixer si el fenomen del consum de 

substàncies va acompanyat de la comissió de delictes o faltes o d’altres infraccions 

administratives. La informació que s’obtingui s’ha de traslladar a les persones que han 

demanat la intervenció de la policia.   

 

És necessari, també, que els veïns facin un exercici d’introspecció, que els permeti 

examinar la situació d’una manera racional i defugir reaccions primàries o viscerals. 

Cal que prenguin consciència que es tracta de gent jove, que recordin què feien ells 

quan tenien la seva edat, com es divertien, si les seves accions no van ser en alguna 

ocasió també mereixedores de rebuig social o sanció, i advertir-los dels components 

transgressors i antinormatius inherents a la joventut. 

 

També han d’intentar entendre què porta els joves a fer allò que els pertorba. No els 

poden considerar al marge de la societat, ja que formen part de la mateixa societat que 

ells; és més, d’aquí pocs anys seran els adults d’aquesta societat. No els poden veure 

com un cos aliè, estrany. Viuen amb ells, dormen a les mateixes cases, són amics dels 

seus fills, són els seus fills.       

 

Cal atendre si els menors són habitants del barri o provenen d’altres llocs de la ciutat; 

si estan en edat escolar o no; el tipus de substàncies que consumeixen, si és el cas; la 

seva pertinença a ètnies minoritàries en aquella zona; les característiques dels seus 

entorns familiars. I això ens porta al segon enfocament a què es feia referència 

anteriorment: el dels joves consumidors com a perjudicats, com a víctimes.               

 

Una bona política de seguretat ha d’adoptar una visió multidisciplinar, i no considerar 

el conflicte únicament des de la vessant sancionadora, de les accions reprovatòries 

(denunciar, imposar multes). És cert que el marge d’actuació de les forces i els cossos 

de seguretat és, sobre el paper, estret: la seva tasca consisteix, grosso modo, en 

denunciar la infracció, comissar, en el seu cas, l’objecte amb què aquesta s’ha comès 

(la substància o els estris) i posar els fets en coneixement de l’autoritat governativa, 

per tal que aquesta iniciï el procediment sancionador. En l’actuació policial hi pesa un 
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element, essencial: la seva naturalesa normativa. A diferència del que succeeix, per 

exemple, amb els serveis socials o els educadors, que poden promoure iniciatives o 

engegar programes que, si es demostren ineficaços, donaran pas a uns altres, o amb 

pares i mares, que no estan subjectes a cap codi a l’hora d’educar els seus fills, els 

policies (agents de l’autoritat) estan limitats per l’obligació de fer complir la llei i tenen, 

per aquesta raó, un marge de maniobra molt escàs. Ara bé, la pròpia dinàmica policial 

ha hagut de buscar - i els ha trobat - espais de comunicació i d’interlocució. Una prova 

la tenim en la col·laboració entre les autoritats responsables de la seguretat al municipi 

i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquesta classe de mesures, participatives i 

obertes - més democràtiques, en definitiva - s’inscriu en el model comunitari, i va 

guanyant cada cop més espai dins les agendes policials. Els policies no poden actuar 

aïllats, són una peça més de les que integren el sistema públic de lluita contra la 

drogaaddicció.         

 

Administracions públiques o investigadors poden fer estudis, avaluar els efectes que 

ha pogut tenir un pla contra les drogues (sigui quin sigui el seu àmbit territorial), i, en el 

seu cas, modificar les mesures que s’hi incloïen i suprimir-les, si han resultat inútils, o 

emprendre’n d’altres que puguin tenir més incidència. Aquesta mutabilitat, necessària 

per a fer front als canvis propis i naturals de tota societat, no li és permesa a la policia, 

a la qual segueixen corresponent els mateixos rols ara que en el moment en què va 

entrar en vigor la llei orgànica; i, a més, no els pot defugir sense exposar-se, els 

responsables institucionals, a crítiques dels agents socials i polítics, o incórrer, els 

funcionaris, en responsabilitats disciplinàries. Podrà, evidentment, dedicar-hi més o 

menys esforços, decidir com utilitzar els recursos o prioritzar-los (reforçant el 

patrullatge en un determinat barri, efectuant controls en espais de concurrència del 

jovent, vigilant els entorns dels centres d’ensenyament). Sempre, però, amb el mateix i 

únic objectiu a l’horitzó: retirar del carrer les substàncies i denunciar-ne el consum. 

 

 

 

Les forces i els cossos de seguretat (i, en el seu camp, el personal de les empreses de 

seguretat privada, especialment els vigilants de seguretat) han d’evitar donar 

respostes uniformes i estandarditzades a les diferents situacions que se’ls plantegin: 

no pot ser igual una intervenció en un establiment públic o en un centre comercial que 

una en una festa major o en les immediacions d’un centre educatiu. I per tal de 

modular la intensitat i el contingut de la intervenció han d’assessorar-se d’experts 

(pedagogs, psicòlegs, etc). 
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L’organització policial ha d’avaluar, de la forma més rigorosa possible, els resultats 

dels recursos dedicats a aquesta funció. Cal saber els efectes de les tasques del 

patrullatge de seguretat ciutadana, conèixer si aquest ha comportat una reducció de 

les denúncies o no. Cal, també, examinar els resultats de programes com l’assenyalat, 

detectar els casos de reincidència dels menors que els han seguit, i la proporció del 

que representen en el conjunt dels que s’hagin dut a terme. 

 

És essencial el paper dels policies que actuïn i posin en coneixement dels pares la 

conducta dels fills. La feina policial no és senzilla, sempre deixa gent insatisfeta: els 

veïns que es queixen, perquè no són prou decidits a l’hora d’impedir les 

concentracions dels joves (en ocasions, per falta de recursos; de vegades perquè no 

forma part de les prioritats incloses en les directius que els arriben) o que reclamen 

l’enduriment de sancions a consumidors i traficants ); els pares que pensen que les 

mesures policials són desproporcionades i que criminalitzen els seus fills; les autoritats 

sanitàries, que recelen de l’eficàcia de la funció policial; els mateixos menors d’edat, 

etc. 

  

Els avantatges que suposa una política que miri més enllà de la simple repressió són 

indubtables. Cal tenir present, també, la vulnerabilitat del col·lectiu: els joves són 

insegurs, fàcils d’influenciar. Els atreu més el lideratge que exerceixen els amics que 

els ensenyaments i consells que reben de pares o mestres.  

 

El conflicte no pot ser examinat només des de l’òptica de l’ordre públic i la seguretat 

ciutadana. L’estudi de les seves causes i l’anàlisi de les accions a emprendre per a 

poder alleugerir-lo s’han de dur a terme una vegada copsat des de tots els angles i per 

totes les parts. S’’ha de comptar amb totes les instàncies implicades: els poders 

públics, des de diferents vessants i nivells assignats de responsabilitat en educació i 

sanitat; els pares dels menors; els educadors; els serveis socials que ofereixen 

programes alternatius a les sancions, on s’informa de les drogues; els mitjans de 

comunicació, que es fan ressò de les protestes dels veïns i, alhora, la delinqüència -

petita o organitzada- que opera al voltant d’aquest consum dels  menors; les autoritats 

locals, a qui pertoca col·laborar en l’organització d’activitats (esportives, d’esbarjo) que 

resultin atractives per als joves. Tots ells han de participar en el disseny, la 

programació i l’execució de les polítiques públiques de seguretat.   
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Els responsables educatius han d’encabir, dins els programes formatius, activitats 

d’informació adreçades als alumnes sobre el consum de substàncies i les 

drogodependències. Cal disposar de suficients recursos socials i sanitaris, si escau, 

per a poder oferir programes alternatius al compliment de les sancions pels menors 

d’edat.  

 

Als poders públics, a més de dotar de recursos als àmbits esmentats anteriorment, els 

correspondrà extreure’n conclusions (a partir de la informació que els subministrin 

totes les parts implicades). Així, per exemple, seria interessant conèixer la utilitat (cara 

a eventuals nous consums) de la fórmula sancionadora, o els resultats dels programes 

alternatius. O esbrinar el grau d’implicació dels pares (presumim que comparteixen la 

visió de l’existència d’un problema, però perquè n’estem tan segurs?). 

 

És inqüestionable que de les accions - i de les omissions - que es realitzin des 

d’aquests àmbits (de tipus preventiu, sobretot), se’n derivaran conseqüències per a la 

feina policial (que és, bàsicament, reactiva). 

 

La presència de tants actors, però, pot generar problemes. Les múltiples connexions i 

relacions que poden establir-se entre ells, si no estan degudament coordinades, poden 

comportar que els recursos es malgastin. Es té la impressió, a vegades, que cadascú 

(pensem que els actors poden pertànyer als tres nivells d’administració: estatal, 

autonòmica i local) fa la guerra per la seva banda, sense comptar gaire amb les 

iniciatives dels altres. Aquesta circumstància dificulta, també, la valoració dels resultats 

de les mesures empreses i la incidència que poden tenir en el conflicte.   

 

Les necessàries coordinació i col·laboració entre la policia i la resta d’instàncies 

implicades poden ensopegar amb els diferents modes de treballar d’uns i altres. 

Administracions públiques o investigadors poden fer estudis, avaluar els efectes que 

ha pogut tenir un pla contra les drogues (sigui quin sigui el seu àmbit territorial), i, en el 

seu cas, modificar les mesures que s’hi incloïen i suprimir-les, si han resultat inútils, o 

emprendre’n d’altres que puguin tenir més incidència. Aquesta mutabilitat, necessària 

per a fer front als canvis propis i naturals de tota societat, no li és permesa a la policia, 

a la qual, sens perjudici de les escletxes comentades anteriorment, segueixen 

corresponent els mateixos rols ara que en el moment en què va entrar en vigor la llei 

orgànica; i, a més no poden defugir-se sense exposar-se, els responsables 

institucionals, a crítiques dels agents socials i polítics, o incórrer, els funcionaris, en 

responsabilitats disciplinàries.  
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