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1.- INTRODUCCIÓ:  
 

El consum de drogues, especialment entre el jovent, és una de les preocupacions principals 

dels i les professionals que treballen en contacte amb gent jove. Al municipi de Manlleu ja es 

va dur a terme un Pla de Prevenció de Drogodependències entre els anys 2011 i 2015 que es 

va plantejar com un inici en una línia base d’estudis posteriors que permetessin comparar 

l’evolució al llarg del temps dels consums de drogues i hàbits de lleure del jovent de Manlleu. 

Amb aquest estudi diagnòstic es pretén, doncs, iniciar un segon Pla de Prevenció que abarcarà 

des de 2016 a 2020.  

Així doncs, per tal de que aquest Pla sigui una continuació lògica del Pla anterior, s’han mirat 

de corregir les deficiències que s’hi detectaven, així com reforçar aquells aspectes a millorar.  

Aquest estudi de diagnòstic té com a objectius general:  

 

Analitzar el consum de drogues i la gestió de l’oci i la salut entre els/les estudiants de 

Secundària de Manlleu per formular polítiques i estratègies de prevenció municipals. 

 

I com a objectius secundaris: 

 Identificar debilitats i fortaleses del Pla anterior per tal de corregir-les o maximitzar-les 

en el Pla que s’inicia ara. 

 Descriure i analitzar els contextos en els quals es desenvolupa el consum de 

substàncies entre el jovent i adolescents del municipi, tenint present la perspectiva de 

gènere, així com la interculturalitat del municipi de Manlleu. 

 Descriure hàbits i perfil de consum entre joves i adolescents. 

 Apropar-se al consum entre la població adulta. 

 Fer un mapa de recursos existents, així com dels recursos que es fan necessaris. 

 Detectar les barreres d’accés als recursos. 

 Identificar les debilitats i fortaleses amb què es troben els professionals que treballen 

en contacte amb la gent jove.  
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TÈCNIQUES DE RECERCA 
 

El consum de drogues en població escolar és un fenomen complex format per una gran 

multiplicitat de dimensions que requereix un espectre variat de possibilitats i 

perspectives d’anàlisi. Les eines de recollida i anàlisi d’informació subjectes als 

objectius de la recerca ens possibiliten l’articulació de diferents tècniques d’obtenció i 

producció de dades1. Així, la recerca que aquí es presenta combina la investigació 

qualitativa amb la quantitativa:  

Amb l’objectiu de conèixer les dinàmiques de consum de Manlleu, s’ha fet un anàlisi 

de dades quantitatives i qualitatives, que si bé s’han centrat sobretot en el jovent, 

també han tingut present el consum de drogues de la població en general. Per això es 

van realitzar enquestes i entrevistes a personal polític i tècnic, així com a usuaris. 

 

Entrevistes individuals i grupals 

 

La part qualitativa descrita en aquest apartat s’ha basat en la tècnica de l’entrevista 

individual semiestructurada.  

En l’elaboració del guió de les entrevistes s’han establert uns temes clau rellevants a 

l’objecte d’estudi i s’ha utilitzat una perspectiva inductiva en l’anàlisi de contingut2. 

L’enfocament inductiu es refereix a la definició de les categories o temes que han estat 

escollits a l’hora de classificar les diferents cites. Aquestes categories s’han basat, en 

primer lloc, en els temes principals mencionats en les reunions amb el grup motor del 

Pla Aterra prèvies a les entrevistes. A més, la perspectiva inductiva permet la definició 

de categories durant el procés d’anàlisi, dins d’un procés de retroalimentació en la 

qual les pròpies categories es van revisant contínuament durant el procés d’estudi.  

                                                           
1
 Callejo et al, 2006. 

2
 Miles, M. B. a d Huberman, A.M. (1994) Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: 

Sage 
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En relació a la selecció de les cites, s’han utilitzat els criteris estàndard de l’anàlisi de 

contingut: Presència, freqüència, intensitat i direcció3.  

Presència i freqüència es basen en els temes presents en el discurs dels entrevistats i el 

nombre de vegades que aquests fan un comentari sobre un determinat tema, tant dins 

d’una mateixa entrevista com entre les diferents entrevistes realitzades.  

La intensitat fa referència a la importància que s’atorga per part del propi entrevistat a 

un tema específic i que pot remarcar-se amb expressions com “essencial”, “clau”, 

“molt important”, “bàsic”, etc.  

Finalment, la direcció es refereix a si l’entrevistat té una opinió positiva o negativa d’un 

tema en concret. Aquesta permet identificar els temes que són més controvertits o bé, 

per contra, els aspectes sobre els que hi ha un consens general.  

 

Mostra qualitativa 

  

Amb l’objectiu d’obtenir una major variabilitat de perfils i opinions, a més de 

proporcionar una major riquesa a l’anàlisi de contingut, per a les entrevistes s’han 

seleccionat diferents agents clau amb perfils professionals diversos però que estan o 

han estat, d’alguna manera, involucrats en el tema de la prevenció de 

drogodependències a Manlleu. En total s’han realitzat 16 entrevistes individuals, tal 

com mostra la taula següent:  

  

Perfil Número d’ entrevistes 

Professionals de la salut 

Anna Garcia 

2 

                                                           
3 Bardin, L. (1996 2ª e) Análisis de contenido. Akal. 
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Jordi Espina 

Mestres / Cap d'estudis 

Roser Alcaraz 

Trini Montero 

Elena Borge 

Marta Suriñach 

 

4 

Educador de carrer 

Toni Mas 

1 

Tècnic de salut pública i consum 

Joan Piella 

1 

Treballador social de serveis socials 

Marc Jiménez 

1 

Tècnic d’esports 

Enric Mayo 

1 

Tècnica d’educació 

Núria Font 

1 

Tècnica de la gestió de la diversitat 

Gemma Tobella 

1 

Educadora social Programa PASA 

Mariona Martin 

1 

Treballador social CADO 1 
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Jordi Verdaguer 

Policia local 

Eva Ponce 

1 

Directora àrea benestar i consum 

Àgata Gelpí 

1 

 

Mentre que l’anàlisi qualitativa ens ha permès conèixer la realitat dels i les 

professionals de Manlleu que treballen amb temes relacionats amb el jovent i el 

consum de drogues –ja sigui des de l’àmbit sanitari, educatiu, com a tècnics de 

l’Ajuntament o des dels cossos policials-, les fortaleses i les mancances que 

identifiquen al municipi; l’enquesta ens ha permès introduir‐nos en un major 

coneixement de la població juvenil de Manlleu, pel que fa a les pautes de consums, 

pràctiques i percepcions sobre l’ús de substàncies, així com aproximar‐nos als seus 

contextos d’oci.  

Enquesta escolar i enquesta a peu de carrer 

 

L’instrument pretén donar resposta als objectius i les preguntes d’investigació sorgides 

durant la fase de disseny i planificació de l’estudi. En aquest estudi s’han utilitzat dues 

enquestes diferents: una dirigida als joves de Manlleu en edat escolar (14 als 19 anys) i 

una altra de carrer dirigida als joves entre 19 i 34 anys. Als annexes del document es 

poden consultar els instruments utilitzats.  

A continuació es presenten els blocs o àrees de coneixement en què es basen els 

qüestionaris que s’han utilitzat, i les preguntes d’investigació que ha sorgit de la 

problematització de cada bloc.  
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Perfil sociodemogràfic 

 

1. Quins indicadors sociodemogràfics influeixen en el patró 

de consum d’alcohol i drogues? 

 

Anàlisi del consum de 

drogues en població 

escolar de 14 a 19 anys 

de Manlleu i població 

jove de 19 a 34 anys. 

 

2. Quines són les substàncies més consumides entre els 

joves? Les consumeixen esporàdica o experimentalment, o 

en fan un ús habitual? Quantes persones les han pres alguna 

vegada, en l’últim any o recentment? 

3. Quina és l’edat d’inici en la qual els joves comencen a 

consumir alcohol i altres drogues? 

4. Existeixen diferències de gènere pel que fa al consum de 

drogues? 

 

Consum de Tabac 

 

5. Quina és la proporció de joves que fumen tabac entre 

setmana o el cap de setmana? Quants fumen tabac a diari? 

Quines quantitats de cigarretes fumen? 

6. Quantes persones podríem considerar‐les en risc de 

dependència donat el seu consum habitual de tabac? 

7. Hi ha diferències de gènere en quant al consum de tabac? 

 

Consum d’alcohol 

 

8. Quina és la proporció de joves que beuen alcohol entre 

setmana o el cap de setmana? Quants beuen a diari? Quines 

quantitats beuen i quines begudes predominen més que les 

altres? 

9. Quantes persones podríem considerar‐les en risc de 

dependència pel seu consum habitual d’alcohol? 

10. Hi ha diferències de gènere en quant al consum 

d’alcohol? 

 

Consum de cànnabis 

 

11. Quin percentatge de joves fumen entre setmana i 

quants fumen en cap de setmana? Quants fumen cànnabis a 

diari? Quines quantitats (porros) fumen? 

12. Quina proporció de joves es troben en risc de 

dependència donat la intensitat i freqüència del seu 

consum? 

13. Hi ha diferències de gènere en quant al consum de 

cànnabis? 

 

Espais de consum 

 

14. Quins són els contextos (espais) de consum de les 

diferents substàncies? Quines substàncies s’associen a un 

mateix espai de consum? 
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Adquisició de les 

substàncies 

 

15. Com de fàcil o difícil consideren els joves que és 

aconseguir el tabac, cànnabis, alcohol i la resta de 

substàncies? 

16. Quines són les fonts principals d’adquisició de les 

substàncies (tabac, alcohol, cànnabis i la resta de 

substàncies)? Les faciliten persones desconegudes, 

conegudes, amics o familiars? 

 

Anàlisi del consum de 

drogues en població 

jove de 14 a 34 anys 

de Manlleu:  Riscs del 

consum 

 

17. Quin és el risc o problemàtica atribuïda pels alumnes de 

Manlleu davant del consum de tabac, alcohol, cànnabis, 

tranquil∙litzants/sedants, cocaïna, GHB, èxtasi, 

amfetamines, al∙lucinògens (LSD, ketamina, bolets, etc.) i 

heroïna? 

18. Hi ha diferències en la percepció del consum habitual o 

esporàdic d’aquestes substàncies? 

19. Quins problemes han patit els estudiants de secundaria 

que requerissin algun tipus d’ajuda sanitària o dels amics? 

 

Oci i nit 

 

20. Quin és el perfil de consum d’oci entre el alumnes de 

Secundària de Manlleu? Quantes hores destinen al seu 

temps lliure? 

21. Quina és la freqüència de sortides nocturnes entre els 

joves de Manlleu? A quina hora surten i a  quina hora 

tornen a casa? 

22. Quines són les rutes o activitats més habituals entre els 

joves de Manlleu quan surten de nit? 

23. Quina és l’extensió de la pràctica del “botellón” entre els 

joves  del municipi? 

24. Quina és la proporció d’alumnes que condueixen 

després d’haver consumit begudes alcohòliques? Quants 

han anat d’acompanyants en algun vehicle conduit per algú 

que hagi begut? 

25. Quines situacions han viscut o vist els joves de Manlleu? 

Quines situacions de risc predominen (violència i 

agressivitat, conductes sexuals de risc, discussions o 

tensions per culpa del consum amb amics o familiars, 

consum inapropiat o poc responsable, etc.)? 

 

Consum i família 26. Quin és el consum de substàncies que fan els pares o 
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 tutors? 

27. Com es comuniquen els alumnes de Secundaria de 

Manlleu amb la família? Hi ha diferències en la comunicació 

en funció de les substàncies (comparació entre tabac, 

alcohol, cànnabis i la resta de substàncies)? 

28. Hi ha diferències de comunicació segons el gènere i la 

edat? 

29. Com valoren els alumnes de Secundària la comunicació 

familiar amb els seus pares o tutors? 

 

Fonts d’informació i 

recursos sobre 

drogues 

 

30. Els joves de Manlleu es consideren informats? Quines 

són les seves principals fonts d’informació? Quina 

credibilitat o confiança atorguen a les diferents fonts 

d’informació? Hi ha diferències en quant al gènere? 

31. Quins recursos disposa l’ajuntament de Manlleu i quins 

es coneixen? Estan satisfets amb aquests recursos 

municipals? 

 

 

 

S’han realitzat un total de 628 enquestes: 240 enquestes de carrer a joves d’entre 19 i 

34 anys i 388 enquestes a joves en edat escolar. L’ edat escolar comprèn als joves 

d’entre 14 a 19 anys, que es corresponen amb els cursos des de tercer de l’ESO fins a 

alguns grups de formació professional. Els anàlisis realitzats s’han dut a terme 

independentment: per un costat s’han analitzat les enquestes escolars i per un altre les 

enquestes de carrer.  
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2.- DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 

2.1.- PERFIL DE LA MOSTRA ESCOLAR 
 

L’enquesta escolar comprèn els alumnes d’entre els 14 i els 19 anys repartits en els 

diferents cursos que inclouen: tercer i quart de l’ESO, batxillerat (primer i segon curs) i 

cursos de formació professional de diferents centres d’ensenyament : l’IES Ter, La 

Salle, Antoni Pous i Argila i al Casals Gràcia. La mostra actual recull un total de 388 

enquestes, amb només 6 enquestes de diferència respecte a l’estudi anterior. 

 

Taula 1. Resum del mostreig segons centre d’ensenyament i curs.  

ESCOLA Curs actual 

  3r ESO 4t ESO 

1r 

Batxillerat 

2n 

Batxillerat CFGM Total 

Antoni Pous 29 30 27 27 47 160 

La Salle 24 24 28 27 29 132 

Casals Gràcia 24 26 - - - 50 

IES Ter 21 25 - - - 46 

Total 98 105 55 54 76 388 

  

A la següent taula es reflecteix la distribució de la mostra per edat, sexe i curs actual, 

així com les diferències en el perfil de la mostra entre l’estudi que es va realitzar al 

2012 i l’estudi del 2016. 

 

 

 

 

 



13 
 
 

Taula 2. Resum del mostreig segons l'edat, el sexe i la tipologia d'estudis.  

  2012 2016 

  Freqüència % Freqüència % 

Edat 

14 anys  48 12,2 84 21,65 
15 anys  76 19,3 103 26,55 
16 anys  104 26,4 85 21,91 
17 anys  106 26,9 92 23,71 
18 anys  56 14,2 19 4,90 
19 anys  4 1,0 5 1,29 
TOTAL  394 100 388 100,00 

Sexe                                        

Home  178 45,2 162 41,75 
Dona  216 54,8 226 58,25 
TOTAL  394 100 388 100,00 

Curs actual 

 ESO 149 37,8 203 52,32 
Batxillerat 150 38,1 109 28,10 
CFGM 88 22,3 76 19,59 
PQPI  7 1,8 0 0,00 
Total 394 100  388 100,00 
 

Tenint en compte les dades obtingudes en l’estudi actual, es pot destacar que la 

prevalença de les noies continua sent superior a la dels nois (58,25 davant d’un 47,75). 

Finalment, la taula mostra la distribució de la població escolar per barris del municipi 

de Manlleu: 
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Taula 3. Distribució de la població escolar per barris. 

Barri Freqüència % 

Dalt Vila 17 6.39 

Baix Vila 17 6.39 

La Cavalleria 20 7.52 

Gràcia 47 17.67 

Vista Alegre 3 1.13 

La Salut 20 7.52 

Barri Nou 3 1.13 

L'Erm 77 28.95 

Vilamirosa 37 13.91 

La Coromina 22 8.27 

El Puig 3 1.13 

Total 266 100.00 

 

2.2.- PERFIL MOSTRA CARRER 
 

Els resultats obtinguts a l’enquesta de carrer no es poden comparar amb l’anterior 

estudi ja que no es van realitzar aquestes enquestes.   

Taula 4. Resum del mostreig segons l’edat i el sexe. 

  Sexe   

Edat Home Dona Transsexual Total 

19-23 anys 42 74 0 
 24-28 anys 27 31 0 
 29-34 anys 33 32 1 
 Total 102 137 1 240 

Total % 42,5 57,1 0,04 100 

 

S’han realitzat un total de 240 enquestes entre la població de 19 a 34 anys. La taula 

s’organitza en tres grups d’edat: dels 19 als 23, del 24 als 28 i dels 29 als 34. Novament, 

les dones representen el grup més nombrós amb un 57,1% de la població davant dels 

homes que representen el 42,5% i una persona transsexual que representa el 0.04% de 

la mostra.  
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PERFIL SOCIO-ECONÒMIC  

 

A continuació es mostren un seguit de taules i gràfics que defineixen el perfil 

socioeconòmic de la població enquestada. 

Taula 5. Distribució de la població de Manlleu per barris. 

Barri Freqüència % 

Dalt Vila 28 11,7 

Baix Vila 39 16,3 

La Cavalleria 19 7,9 

Gràcia 33 13,8 

Vista Alegre 14 5,8 

La Salut 31 12,9 

Barri Nou 10 4,2 

L'Erm 29 12,1 

Vilamirosa 18 7,5 

La Coromina 8 3,3 

El Puig 11 4,6 

Total 240 100.00 

 

Gràfic 1. Distribució de la mostra segons nivell d’estudis. 

 

Una mica més de la meitat, el 53%, dels joves enquestats han cursat el batxillerat, 

mentre que el 33% té estudis d’universitat o més i el 14% declara tenir l’ Educació 

Secundària Obligatòria. 

14% 

53% 

33% 

Nivell d'estudis dels joves de 19 a 34 anys (%)  

Educació Secundaria
(ESO)

Batxillerat

Universitat o més
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Pel que fa a la seva ocupació, el 60% de la població jove només treballa, davant del 

23% que treballa i estudia i el 13% que només estudia. Finalment, el 4% dels 

enquestats es troba en situació de no treballar ni tampoc estudiar, els col·loquialment 

anomenats “Ni-nis”.    

Gràfic 2. Distribució de la mostra segons ocupació. 

 

Pel que fa a l’habitatge, la majoria dels joves de Manlleu enquestats viu a casa dels 

seus pares: aquest grup representa un 54% de la població vers el 46% que no viu amb 

ells.  

Gràfic 3. Distribució de la mostra segons habitatge. 

 

 

Finalment, en relació als ingressos dels joves,  el 49% declara viure exclusivament dels 

seus ingressos propis mentre que el 42% declara viure d’ingressos propis i algun 

complement familiar.  El 9% viu exclusivament d’una paga familiar. 

23% 

60% 

13% 

4% 

Ocupació dels joves de 19 a 34 anys (%) 

Estudia i treballa

Només treballa

Només estudia

Ni-ni

54% 

46% 

Vius amb els pares? Joves de 19 a 
34 anys (%)  

SI

NO
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Gràfic 4. Distribució de la mostra segons font d’ingressos.  

 

  

49% 

42% 

9% 

Orígen dels ingressos de joves de 19 a 34 anys (%)  

Vius exclusivament dels teus
ingressos

Vius d'ingressos propis i
d'algun compl

Vius exclusivament d'una
paga familiar
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3.- AGENTS CLAU: LA SITUACIÓ DEL MUNICIPI EN 
RELACIÓ AL CONSUM DE DROGUES.  
 

Els resultats obtinguts de les 18 entrevistes són molt significatius i aporten informació 

rellevant per a la millora del pla de prevenció de Manlleu. Tot seguit, es poden veure 

els temes més importants sorgits durant les entrevistes i algunes de les cites del agents 

clau en relació a cada tema: 

Valoració general del pla ATERRA i de la coordinació 
 

Pel que fa al pla de prevenció que s’ha desenvolupat fins ara i de la seva coordinació, 

els entrevistats l’han valorat de forma positiva, tot i que han sorgit algunes inquietuds. 

Dos dels aspectes millorables han sigut el tema de les noves incorporacions i la 

necessitat de repetir explicacions durant les reunions, i també la falta d’una 

investigació real sobre l’impacte de les activitats desenvolupades. 

"És complicat a nivell de poder buscar indicadors reals d'avaluació tant 

d'impacte a curt termini com a més estratègics." Personal administratiu 

"Va anar molt bé. Però el fet d'anar renovant persones… hi havia reunions 

que és com tirar enrere, i tornar a començar, tornar a explicar i això a 

vegades si que fa que es relenteixi una mica algunes coses" Personal 

educatiu 

 

Un altre tema que ha sorgit en relació a la coordinació del pla ATERRA és la falta de la 

veu dels propis jove en las decisions i en l’elaboració dels plans: 

"Trobo a faltar una mica una relació o un compromís amb les diferents 

comissions sobretot per parts  dels joves. Per exemple, quan convoques la 

comissió Aterra no venen. " Personal administratiu 
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"S’haurien de realitzar amb la participació dels joves des del primer moment 

perquè sinó, si l’organitzen les institucions això es pot interpretar com una 

cosa a la qual oposar-se”. Personal sanitari 

 

Activitats a les escoles 
 

Entre les activitats i iniciatives que s’han considerat de més èxit estan les 

col·laboracions amb les escoles:  

"Més èxit tenen les mesures que fem a través de les escoles., el professorat 

les valora perquè es continuen demanant. Tenim tot un catàleg de tallers. 

Si continuen demanant és perquè es valora." Personal administratiu. 

 

No obstant, és important comentar que a moltes de les escoles les activitats en el tema 

de prevenció estan basades en xerrades que es fan puntualment. Alguns entrevistats 

han comentat que si no es fa un programa ben estructurat, vertebrat sota un eix comú 

i amb una continuïtat dins de les temàtiques escollides, les xerrades puntuals no són 

efectives. 

"A les xerrades el que té interès ve i escolta més o menys, però tot el que és 

un canvi d’actitud, un seguiment després, tot això jo ho veig molt poc 

efectiu." Personal sanitari 

 

Reducció de riscos 
 

En general, els entrevistats han mencionat les iniciatives de reducció de riscos i les 

carpes muntades en alguns esdeveniments com una de les activitats clau en el tema de 

prevenció, tant per l’aspecte informatiu en general, com la possibilitat d’apropament 

als joves: 
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"A mi m'agraden els d'Energy control . Jo penso que es una informació que 

està molt bé." Personal sanitari 

"Em sembla que quan fan el cantabars també posen una carpa d’Energy 

Control. Jo crec que sí que pot funcionar. De vegades vénen carpes i coses 

d’aquestes i és interessant.” Personal sanitari 

 

Educadors de carrer 
 

El tema dels educadors de carrer ha sigut, possiblement, el tema més important sorgit 

durant la investigació, i ha sigut exposat per 15 de les 18 entrevistes. El rol de 

l’educador de carrer ha sigut valorat positivament per tots, i es coincideix amb la 

necessitat de la seva presència a Manlleu. 

Una de les dificultats esmentades en el tema de la prevenció ha sigut, justament, les 

dificultats a les que s’enfronten els professionals a l’accedir als grups de joves que 

estan al carrer. Els educadors de carrer, per la pròpia naturalesa de la seva feina, tenen 

més facilitat per accedir a aquests grups més marginats. 

"Aquí amb els educadors de carrers s’arribava a la població que no està 

vinculada a un àmbit en concret., Ara que ja no hi són és molt complicat." 

Directora d’ àrea 

"Trobo que és una figura que en altres municipis funciona molt,  t'apropa a 

aquests cercles una mica més marginats. Trobo que és una figura que a nivell 

de Manlleu s'hauria d’implementar". Cap d'estudis 

 

A més, per la falta de les veus d’aquests joves en l’elaboració de les activitats i 

iniciatives socials suggerides pels professionals, moltes vegades aquestes propostes 

han estat allunyades de les necessitats reals d’aquests col∙lectius. Els educadors de 

carrer tenen una funció fonamental a l’actuar com a pont entre les institucions i els 

col∙lectius joves i d’aquesta manera poder ajustar les propostes a la seva realitat. 
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"Anava molt bé la figura de l’educador de carrer, a part de detectar i 

informar, et feia com de pont." Personal educatiu 

 

"Aquesta figura tan propera anava bé. Tenir algú que estigués al mig d'ells 

ens donava molta informació. Moltes vegades: 'fa falta cobrir no sé què'... 

l’educador de carrer deia, no, no, això no fa falta, no hi ha ningú que ho 

demani." Personal administratiu 

 

"Teníem agents cívics.... Aquesta figura hauria de ser-hi". Personal de 

seguretat 

 

No obstant, molts entrevistats han comentat que la precarietat dels contractes 

laborals temporals oferts a aquests educadors és contraproduent perquè aquest és un 

treball que requereix temps per l’establiment de vincles. Si cada 6 mesos es canvia el 

professional, no només es perd el vincle, sinó que, possiblement, també es crearà una 

desconfiança i rebuig cap als nous educadors i l’ajuntament en general. Tot seguit, 

veurem alguns exemples dels comentaris sobre aquesta qüestió: 

 

"Professionals estables que puguin treballar amb els joves però, a més, 

longitudinalment. Perquè el que passa de vegades és que des dels municipis es dóna 

un pla d’ocupació o algun tipus d’iniciativa que dura uns mesos o un any, però no és 

suficient. Ha de ser una cosa estable." Personal sanitari 

 

"El que jo crec que ha estat molt negatiu és el tema de que no hi hagi els 

educadors de carrer. Que tinguin uns contractes molt 

temporals...estableixen uns vincles amb els joves i arriba un moment que 
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s’acaba el pla, acaba la subvenció i aquestes persones desapareixen i també 

tots els esforços i la feina que han fet la Judit i la Laura...és una llàstima”.  

Personal administratiu 

 

Entorn sociocultural  
 

Tot i que l’abús de les drogues sigui vist com un repte important pels professionals i 

ciutadans del municipi de Manlleu, molts dels entrevistats han estat d’acord amb que 

la utilització de les drogues és un símptoma d’altres problemes socioculturals i 

econòmics. És important treballar el tema de les desigualtats socials i les dificultats en 

la integració social per que es treballin les arrels dels problemes de l’abús de les 

drogues. 

"L'entorn sociocultural. Tens famílies on els pares pràcticament són 

analfabets. La dona està en un àmbit relacional súper limitat, no sap l’ 

idioma.... Tens un entorn que t'està determinant. Hi ha oportunitats que no 

tenen." Personal administratiu 

"En una casa l'atur no és només econòmic, és el malestar que hi ha a casa, el 

mal rollo, els nervis que es passen. Llavors si tampoc vull estar a casa, surto 

més al carrer. I qui trobo al carrer? Els mateixos perfils." Personal educatiu 

Oci 
 

Gran part dels professionals entrevistats han considerat que les ofertes d’oci variades 

en el municipi són fonamentals a l’hora d’oferir alternatives als joves perquè puguin 

ocupar el seu temps lliure de manera saludable i d’aquesta forma evitar l’abús de 

drogues. En general, tot i que s’ha reconegut que hi ha hagut intents de millora, s’ha 

valorat de forma negativa l’oferta d’oci de Manlleu, per la falta de diversitat i pels 

costos de la participació en algunes d’aquestes activitats. 
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"jo crec que el que més falta a  Manlleu són activitats d’oci saludable i 

diverses per joves". Personal educatiu 

 

"És el problema. Durant el pla aquest, en el protocol que hem estat fent, s'ha 

anat parlant d'aquest tema però no és fàcil tampoc. El que si que és veritat 

és que els joves surten i no hi ha una altra alternativa." Personal educatiu 

 

"No hi ha cap tipus d'oferta pel jovent. No hi ha educadors de carrer, no hi ha 

cap casal de joves, no hi ha activitats culturals, no hi ha extra-escolars, no hi 

ha lleure. no hi ha res. A partir dels 12 anys que acaba l'escola primària, fora 

de la bona voluntat d'alguns instituts de fer algo més, no hi ha absolutament 

res. I el que hi ha d'oferta, sobretot esportiva, val una pasta. Formar part de 

l'equip de futbol, basquet o així, amb l’equipament tal i qual estem parlant 

d'uns 300-400 euros. Això per a més de la meitat del poble és inaccessible." 

Personal educatiu 

  

La solució no passa simplement per crear opcions d’oci puntuals i aïllades, també 

perquè moltes vegades les solucions ideades no són adequades pels joves, sinó que és 

essencial que es parli amb els joves sobre el tema i se’ls hi pregunti per quines opcions 

l’interessen. 

"En moltes ocasions es volen crear opcions de lleure. Llavors aquestes 

opcions de vegades són rebutjades per part dels propis joves. S’haurien de 

realitzar amb la participació dels joves des del primer moment perquè sinó, si 

l’organitzen les institucions això es pot interpretar com una cosa a la qual 

oposar-se”. Personal sanitari 
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Locals 
 

Un altre assumpte rellevant sorgit en algunes entrevistes és el tema dels locals llogats 

per joves on s’hi consumeixen alcohol i altres drogues. La percepció d’alguns dels 

entrevistats és que hi ha una falta de control i de qualsevol tipus de mesures de 

seguretat en aquests locals. Es comenta també la necessitat d’un treball preventiu 

específic en aquest tipus de locals. Es considera que la pròpia existència d’aquests 

locals està relacionada amb la manca d’opcions de lleure al municipi:  

" No sabem qui és el propietari del local, ni qui ho gestiona ni res.. I hi ha 

consum. I aquí no s' està fent cap treball, no s' esta fent res (...) El jovent de 

manlleu econòmicament no és gaire solvent. Llavors agafen un local 15-20 

persones, ho paguen entre tots i allà doncs consumeixen tot, tant alcohol 

com drogues com lo que volen. Perquè no hi ha cap tipus de control.” 

Personal de seguretat 

 

Programa PASA 
 

El programa PASA es menciona en algunes de les entrevistes com una de les bones 

iniciatives preventives del municipi.  No obstant, també s’assenyalen algunes de les 

limitacions pel que fa als beneficiaris del programa: els joves reincidents ja no poden 

participar del programa però possiblement són els que podrien acabar treient més 

profit de les mesures sòcio-educatives del mateix.   

"El programa PASA va molt bé. A part de la part del consum segurament hi 

ha algun problema social a darrera." Personal de seguretat 

"El que té un problema més greu de consum es el que es va enganxar 2, 3 4 

vegades... Aquests queden fora del programa. Els nanos que més 

consumeixen també formen part d'un perfil cultural social tan baixet. Les 

penes per consum son molt altes, mínim 600 euros. Amb aquestes multes, 

familiarment a aquest nano se’l culpabilitza moltíssim . I l'altre és que és 
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només fins als 18 anys d'edat.. S'hauria d'ampliar el programa." Personal 

educatiu 

 

Cànnabis 
 

Pel que fa a drogues, el cànnabis està entre les més mencionades en les entrevistes 

amb els agents clau. Per una banda, es considera que el seu ús està molt normalitzat. 

També es comenta que l’ús en sí mateix no té per què ser un problema però sí el seu 

ús excessiu, especialment entre els més joves o també quan aquest ús està associat a 

problemes familiars, sòcioculturals, manca d’activitats saludables o d’un projecte vital 

vertebrador.  

"El que està més de moda és el cànnabis i és molt accessible. Els jovenets de 

12-13 anys que comencen a provar fumar troben cànnabis molt fàcilment. Al 

carrer" Personal educatiu 

 

“El cànnabis. Això si que és el més habitual. Jo veig un nen de 13-14 anys al 

costat fumant. 13 anys o menys, 12-13. Potser és l'edat que comencen a 

descobrir aquestes coses.” Personal administratiu 

 

"El que crida més l’atenció és el cúmul de problemes. Té problemes de 

consum però té molts altres problemes". Personal educatiu 

 

"Per mi en definitiva és quin ús i quin abús fa aquest jove, no que fumi o no 

fumi. Està treballant o no? Té un projecte personal? Quin tipus de consum fa, 

en quin entorn, quin ús, quin abús, etc. Vivim en una societat on les drogues 

arriben de tot arreu, doncs una mica buscar aquest equilibri." Personal 

administratiu 



26 
 
 

Alcohol 
 

L’alcohol ha estat un dels temes més controvertits de les entrevistes, especialment en relació a 

esdeveniments com el Cantabars. Alguns prefereixen que es prohibeixin aquest tipus 

d’esdeveniments, mentre que altres consideren que això simplement portaria als joves de 

Manlleu a anar a festes similars de pobles propers, sense que l’abús de l’alcohol es veiés 

alterat. No obstant, molts entrevistats sí que coincideixen en que s’envien missatges 

contradictoris amb el tema de la prevenció si es parla de l’abús de drogues en els programes 

de les escoles i des de l’Ajuntament, a la vegada que es promouen esdeveniments que inciten 

al consum sense cap consideració més profunda sobre aquestes contradiccions:  

 

"A les festes majors, tots els municipis tenim els cantabars, o birrafest, el que 

sigui. Hi ha una mica de conflicte. També es important si hi és, doncs intentar 

ser-hi per mirar quina prevenció fas. Ser molt radical no....No es pot 

prohibir." Personal administratiu 

 

"El que no trobo bé és, per exemple, que facin el cantabars. És un consum 

irresponsable. Si la cervesa és gratis i demanes una tònica i l’has de pagar…” 

Personal sanitari 

 

"Jo treuria el cantabars. Estem fomentant el consum". Personal de seguretat 

 

"És millor fer una festa ben organitzada amb un cert control que no.... quan 

prohibeixes, és pitjor". Personal educatiu 

 

"Per exemple teníem una reunió amb l'AMPA que havíem de fer una festa de 

l'escola. El tema de l'alcohol…els nens de quart representa que havien de 
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vendre alcohol a les famílies a l'hora de dinar. Quin sentit té això? Estem 

treballant per que no consumeixen, i són els que l’han de vendre?! Al final 

evidentment vam dir que no." Personal educatiu 

 

A banda del tema de les festes, el que sí que preocupa als entrevistats és la 

normalització de l’ús de l’alcohol i l’edat primerenca en la qual els joves comencen a 

provar-lo.  

"Ho veuen com molt normal, està molt socialitzat, a partir de quart (d'ESO) sobretot". 

Cap d'estudis 

 

"És la droga que més pot preocupar, l'alcohol. A primer d'ESO ja veus que van mig 

borratxos, 12-13 anys". Cap d'estudis. 

 

Altres drogues 
 

En relació a les altres drogues, no hi ha tanta preocupació entre els agents clau, amb 

algunes excepcions. Es considera que el consum d’heroïna i altres opiacis està molt 

controlat i ha baixat molt en relació als anys anteriors. El que sí que preocupa a alguns 

dels entrevistats és el consum de cocaïna i de begudes energètiques.  

 

"El consum d’heroïna ha baixat bastant.." Infermera 

"Opiacis molt poc, gent més gran, gent que està adherida ja a centres... poc, 

molt poc. Coca sí, alguna coca." Metge 

 

"Hi ha un consum de cocaïna. Quan hi ha baralles i tot és una història 

bastant surrealista, acostuma haver-hi droga al darrera". Educadora social 
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"Consum de begudes energètiques. No son conscients de que un Redbull és 

una bomba. No demanen carnet." Cap d'estudis 

 

En el cas dels joves en edat escolar també preocupa el tema del tabac. Alguns 

consideren que el problema comença a casa i que és important treballar amb les 

famílies i oferir eines per tal que puguin ajudar als seus fills.   

 

"El que podem percebre que es dona més és el tema del tabac. Nois i noies 

de 3er i 4t d'ESO. I n'hi ha que t'arriben al matí a les 8:45 i ja han fumat. O 

vénen fumant caminant. Vol dir que l'hàbit el tenen. (...) (Els pares) n'hi ha 

que ho saben i n'hi ha que no ho saben. Però hi ha pares que ho saben. El que 

passa és que crec que aquests pares tampoc saben què fer." Personal 

educatiu 
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4.- ENQUESTA DE CONSUM DE DROGUES ENTRE EL 
JOVENT 
 

El consum de drogues legals i il·legals forma part de la realitat del jovent, que sol 

caracteritzar-se per fer-ne un ús recreatiu per diversió, per experimentar, per millorar 

les relacions o vincles personals, configurar la pròpia identitat o simplement combatre 

l’avorriment, entre d’altres motius. En la major part dels casos aquests consums no 

solen portar problemes greus associats, com pot ser la dependència4. Tot i així, poden 

suposar conseqüències negatives que cal tenir presents: intoxicacions, accidents de 

trànsit, sobredosis poden ser algunes de les conseqüències del consum, encara que 

aquest es doni de manera esporàdica i fins al moment no hagués estat percebut com a 

problema.  

Per fer l’estimació del consum de drogues en una població determinada, utilitzem la 

prevalença, que ens informa de la proporció d’individus que ha consumit drogues en 

un període de temps determinat. En aquest estudi hem inclòs els següents indicadors:  

 Consum alguna vegada a la vida: És la proporció de persones que han consumit 

drogues, com a mínim, una vegada a la vida. Aquest indicador sol presentar valors alts 

ja que sempre hi ha una proporció de persones que han provat les drogues major 

respecte les persones que les consumeixen de manera regular. Aquest indicador ens 

permet, doncs, fer una estimació de la taxa d’experimentació amb les diferents 

substàncies objectes d’estudi.  

 Consum en els últims 12 mesos: Indicador que permet aproximar-nos al 

consum esporàdic de substàncies, que va més enllà de la simple experimentació però 

que tampoc té perquè ser un consum freqüent.  

  

 Consum en els últims 30 dies: Aquest indicador ens permet determinar la 

proporció de persones que consumeixen drogues en el moment actual.  
                                                           
4
 EMCDDA. European Drug Report 2014: Trends and developments. Lisbon: European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA); 2014. 
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Així, les substàncies que hem seleccionat per determinar aquests indicadors són:  

1. Cafè: Beguda estimulant que s’obté del seu fruit i de les llavors, i que conté 

com a principi actiu la cafeïna, substància estimulant del sistema nerviós central. És un 

dels principals productes d’origen agrícola que es comercialitzen en els mercats 

internacionals, i una de les begudes estimulants més consumides arreu del món, 

després del te. Una dosis habitual de cafè oscil·la entre els 10mg i els 25mg per tassa. 

La inclusió en aquesta recerca respon a la necessitat de conèixer els primers contactes 

que fan les i els adolescents amb substàncies psicoactives, de la mateixa manera que 

succeeix en el cas de les begudes energètiques.  

2. Begudes energètiques: Són begudes normalment carbonatades que contenen, 

a més d’aigua i edulcorants, cafeïna en altes quantitats (entre 80 mg les ampolles 

petites –energy shots‐ i fins a 160 mg a les llaunes), taurina, glucuronolactona, ginseng 

i en alguns casos vitamines. Les begudes energètiques no tenen res a veure amb les 

isotòniques, ja que tant la seva composició com els efectes que produeixen en 

l’organisme són totalment diferents. S’inclouen al estudi per la mateixa raó que el cafè, 

pel poc coneixement que es té de la seva composició i per la normalització del seu 

consum entre els adolescents.  

3. Tabac: És un preparat de les fulles de Nicotiana tabacum, una planta originària 

d’Amèrica que pertany a la família de les solanàcies. Juntament amb l’alcohol, és la 

substància addictiva que més es consumeix i que més problemes sanitaris genera. En el 

fum del tabac s’ha identificat un gran nombre de substàncies molt tòxiques com la 

nicotina (el principal component psicoactiu), el monòxid de carboni i els quitrans. Els 

efectes del tabac són estimulants sobre el sistema nerviós central de la persona 

fumadora.  

4. Alcohol: Substància molt consumida en la nostra societat i una de les que 

genera més problemes socials i sanitaris (dependència, malalties digestives, malalties 

cardiovasculars, lesions derivades d’accidents de trànsit, absentisme laboral, etc.). Les 

begudes alcohòliques es poden classificar en dos grups:  
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a. Begudes fermentades. S’obtenen a partir de la fermentació dels sucres que 

contenen algunes fruites (raïm, poma...) o cereals (com ara la civada). El vi, la sidra, el 

cava o la cervesa són begudes fermentades. La graduació d’aquesta mena de begudes 

va dels 5 als 15 graus (és a dir, contenen entre un 5% i un 15% d’alcohol pur).  

b. Begudes destil∙lades. S’obtenen sotmetent les begudes fermentades a un 

procés de destil·lació. El whisky, la ginebra o el rom són begudes d’aquest tipus. La 

graduació que tenen és força més elevada que la de les begudes fermentades i oscil·la 

entre els 17 i els 45 graus (contenen entre un 17% i un 45% d’alcohol pur).  

5. Cànnabis: Substància que s’obté a partir de la planta Cannabis sativa. Les 

presentacions més consumides d’aquesta droga són la marihuana (fulles i tiges 

assecades i triturades) i l’haixix (resina premsada). Els efectes principals del cànnabis 

poden anar des de la relaxació, riure incontrolable, hipersensibilitat fins a certa 

excitació o ansietat, augment de la creativitat, i dificultats per pensar i seguir 

converses. També, a nivell mèdic, poden reduir les nàusees causades per 

quimioteràpies i altres tractaments i el dolor associat a algunes patologies. 

6. Cocaïna: Substància que s’obté a partir de les fulles de la coca (Erythroxylum coca), 

una planta originària d’algunes regions de l’Amèrica del Sud. Els efectes de la cocaïna 

són inicialment de eufòria, hiperactivitat, augment de la seguretat en un mateix, 

disminució de la fatiga i insomni. També fa pujar el ritme de les palpitacions i la pressió 

arterial, es dilaten les pupil·les i augmenta la temperatura del cos. En funció del procés 

d’elaboració, es pot presentar en dues formes:  

a. Com una pols blanca i cristal·lina coneguda com cocaïna. Conté clorhidrat de 

cocaïna i es consumeix principalment aspirant‐la pel nas (esnifant‐la), malgrat que 

alguns consumidors també s’injecten aquesta substància.  

b. En forma de base (crack, basuco). En comptes d’esnifada o injectada, es fuma 

i, al passar ràpidament al cervell des dels pulmons, provoca uns efectes més ràpids i 

intensos.  
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7. Èxtasi: És una substància psicoactiva derivada de les amfetamines (3,4‐

metilendioximetamfetamina) i sintetitzada en laboratoris. Es consumeix habitualment 

en contextos d’oci com festivals, discoteques o clubs, i es troba en forma de 

comprimits o de cristall, tot i que també es pot trobar en forma de pols o dins de 

càpsules. Actua sobre el neurotransmissor de la Serotonina, induint a un estat alterat 

de la consciencia caracteritzat per una amplificació o intensificació de les sensacions 

emocionals. Més específicament, provoca una sensació general de benestar, 

desinhibició, augment de la sociabilitat i l’empatia o capacitat per connectar amb els 

altres. Com a efectes secundaris presenta sequedat de boca, tensió muscular, 

moviments involuntaris de mandíbula, nàusees, vòmits, visió borrosa, tremolors i 

augment de la pressió. Quan desapareixen aquestes sensacions, poden aparèixer 

símptomes de fatiga, depressió, etc.  

8. GHB: Aquesta substància (Àcid Gammahidroxibutírico), mal anomenada èxtasi 

líquid, és un anestèsic depressor que es presenta com un líquid incolor, de vegades 

tenyit, sense olor i més aviat salat. Produeix relaxació, desinhibició i sensació de 

benestar. Donat que hi ha un marge molt petit entre les quantitats de GHB que 

produeixen desinhibició y les que produeixen sedació, les sobredosificacions són 

habituals.  

9. Al·lucinògens: Són un conjunt de substàncies amb efectes psicodèlics i al·lucinògens. 

Les més comuns són:  

a. LSD: Derivat sintètic d’un fong que pot créixer a les espigues de sègol. Tot i 

que hi ha diferents formes de presentació (en càpsules, pastilles o, fins i tot, en forma 

líquida), la més habitual és impregnada en paper absorbent que es talla en porcions 

petites que contenen una dosi. Coneguda també amb el nom de tripi, aquesta droga 

al·lucinògena modifica la percepció, el pensament i l’estat d’ànim.  

b. Bolets al·lucinògens: Contenen un conjunt de substancies de tipus 

triptamínic, principalment la psilocibina, la psilocina i la baeocistina. Produeixen 

efectes psicodèlics, també anomenats al∙lucinògens o enteògens.  
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c. Ketamina: És l’anestèsic dissociatiu que actualment s’utilitza en veterinària i 

en l’àmbit hospitalari (especialment en països del tercer món). Tot i que es 

comercialitza principalment en forma de líquid injectable, en el mercat il·legal també 

es pot trobar en forma de pols o de comprimits. Produeix tota una gamma d'efectes 

que van des de la lleu embriaguesa, l’estimulació i les lleugeres distorsions perceptives 

fins als més impactants estats onírics i autènticament al·lucinatoris.  

10.Speed (amfetamines): El seu nom científic és sulfat d’amfetamina i pertany a la 

família de les fenetilamines. Se la coneix com a speed i es consumeix normalment per 

via intranasal. Els seus efectes són estimulants del sistema nerviós central provocant 

inicialment estats d’eufòria i excitació, increment de l’energia i disminució de la gana i 

de la fatiga. Quan passen aquests efectes s’experimenta una sensació de baixada amb 

fatiga, depressió, insomni, somnolència, ansietat, i altres.  

11. Inhalants: Són substàncies volàtils que es poden inhalar i que tenen efectes 

psicoactius. Pertanyen a aquest grup de substàncies els dissolvents, les pintures, la 

gasolina, la cola, els aerosols, i altres. Els efectes inicials són similars als d’una 

intoxicació alcohòlica. S’experimenta eufòria, sensació de benestar, pèrdua de les 

inhibicions, ganes de parlar, etc. Després d’aquesta primera reacció estimulant, 

apareixen símptomes com ara: mal de cap, degoteig nasal (rinorrea), somnolència, 

llagrimeig, molèsties gastrointestinals (nàusees, diarrea, vòmits), confusió, etc. Els 

efectes acostumen a durar només uns quants minuts i poden ser especialment greus a 

causa de l’elevada toxicitat de la majoria d’aquestes substàncies.  

12.Heroïna: És un derivat sintètic de la morfina, substància que s’extreu de l’opi. 

Coneguda també amb el nom de cavall, és una droga depressora del sistema nerviós 

central amb acció sedant i analgèsica. Es presenta generalment en forma de pols 

blanca o marró; els qui la consumeixen poden injectar‐se‐la, aspirar‐la pel nas (esnifar‐

la) o inhalar‐ne els vapors després d’escalfar‐la amb l’ajut d’una flama (fer xinos). Els 

efectes d’aquesta substància són immediats i es descriuen com una sensació d’eufòria, 

plaer i benestar general. El cos experimenta diverses alteracions: disminució de la 

freqüència cardíaca, baixada de la pressió i de la temperatura corporal, indiferència al 

dolor, canvis en l’agudesa visual i disminució de la sensació de gana.  
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13. Tranquil·litzants/sedants: Són medicaments que s’utilitzen per tal de reduir 

l’ansietat (ansiolítics) o per induir el son (hipnòtics), com ara les benzodiazepines. 

Depenent del fàrmac i de la dosi poden actuar com ansiolítics (disminuint el nivell 

d’ansietat o controlant una crisi d’angoixa, per exemple) o com a hipnòtics (quan 

s’administren abans d’anar a dormir). Generalment es consumeixen per prescripció 

mèdica, tot i que el seu ús recreatiu no és descartable.  

 

3.1.- Dinàmiques del consum de drogues entre el jovent de Manlleu 

Enquesta escolar 

 

Per començar amb la descripció de les prevalences de consum dels joves de Manlleu 

per sexes, primer cal fer una comparativa general entre els consums agregats del 2012 

i el 2016 en la població escolar. En primer lloc, es compraran les dades corresponents a 

qui ho ha provat “algun cop a la vida” i, després, a qui ha consumit en l’últim mes. 

Pel que fa als consums “d’algun cop a la vida”, tot i que no existeixen grans diferències, 

per una banda, es podria destacar que el consum de cafè ha disminuït (76,1% del 2012 

davant del 72,29% del 2016), el consum de begudes energètiques també (75,8% del 

2012 davant del 69,27% del 2016) de la mateixa manera que ho ha fet el consum de 

cànnabis (36,6% del 30,23% del 2016). De manera menys evident també es veu una 

petita davallada en el consum de l’speed (3,6% del 2012 davant del 2,27% del 2016), 

dels Inhalants (2,8% davant del 2,27%) dels GHB (0,8% davant del 0,2%) i per últim dels 

tranquil·litzants (6,9% davant del 6,55%). Per altra banda, es mantenen els consums 

de: tabac (un 47,6% havia fumat al menys un cop a la vida al 2012 per un 47,86% que 

diuen haver fumat al 2016), alcohol (68,4% al 2012 i 68,5% al 2016), al·lucinògens 

(3,3% al 2012 i un 3,5% al 2016) Per acabar, cal mencionar que, tot i que la diferència 

és molt mínima (al voltant d’un increment percentual del 1% al 2016 respecte al 2012) 

la cocaïna i l’èxtasi són les úniques substàncies que han incrementat la seva prevalença 

de consum. 
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Taula 6. Comparativa prevalença del consum dels joves en edat escolar amb l’estudi 

de Manlleu del 2012 

 

% Algun cop a la vida 
 

% Últim mes 
 

Substància  2012 2016 2012 2016 

Cafè 76,1 72,29 54,6 58,69 

Begudes energètiques 75,8 69,27 44,8 41,31 

Tabac 47,6 47,86 39,8 34,26 

Alcohol 68,4 68,51 60 43,83 

Cànnabis 36,6 30,23 20,6 15,37 

Cocaïna 2 3,53 0,3 1,76 

Èxtasi 3,1 4,03 0,8 1,01 

GHB 0,8 0,25 0 0,25 

Al·lucinògens 3,3 3,53 0,5 0,76 

Speed 3,6 2,27 1 0,25 

Inhalants 2,8 2,27 1 1,01 

Heroïna 0,3 0,5 0 0 

Tranquil·litzants/sedants 6,9 6,55 2,5 1,51 

 

Pel que fa als consums de l’últim mes, destacar que la tendència és clarament a la 

baixa. Baixa el consum de begudes energètiques (44,8% al 2012, 41,31 al 2016), tabac 

(39,8 davant del 34,26) , alcohol (60% davant del 43,83%), cànnabis (20,6 davant del 

15,37%) i, en menor mesura, tranquil·litzants  (2,5% davant del 1,5%). Es mantenen els 

consums de les altres substàncies i només augmenta el consum de cocaïna (0,3% a 

2012 i 1,76% al 2016). 
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En resum, doncs, es podria considerar que la tendència en el consum de substàncies és 

clarament a la baixa. Els petits increments que veiem en algunes substàncies són tant 

mínims que no es podrien considerar significatius. 

A continuació, es mostren les prevalences de consums al “algun cop a la vida” i en 

l’últim mes per sexe i substància. Pel que fa als consums “algun cop a la vida” de la 

població escolar, la diferència entre sexes és pràcticament inexistent tot i que és 

destacable que els homes han provat en major mesura les begudes energètiques 

(82,7%) que les dones (58,7%), mentre que les dones han provat els tranquil·litzants 

(7,5%) en major mesura que els homes (4,9). 

En referència als consums en l’últim mes sí que existeixen algunes diferències 

destacables. Per un costat, els homes sembla que han consumit més cafè (63% davant 

del 54,4%) i més begudes energètiques (59,9% davant del 28,3%). Per un altre costat, 

les noies, han consumit més alcohol (47,8% davant del 37,7%) i declaren haver 

consumit cocaïna, èxtasis, GHB, al·lucinògens i speed en l’últim més, mentre que els 

nois no. Tot i així, pel fet de tractar-se de prevalences tan baixes, no es podria 

considerar un fet alarmant. Per acabar, les substàncies que pràcticament no 

experimenten diferències de gènere són el tabac (32,1% pels nois i 35% per noies) i el 

cànnabis (16,7% pels nois i 14,6% per noies). 

 

Taula 7. Prevalença del consum per sexe en els joves en edat escolar.  

  

 
% Algun cop a la vida 

 
% Últim mes 

  Homes Dones Homes Dones 

Cafè 74,1 70,4 63,0 54,4 

B. Energètiques 82,7 59,7 59,9 28,3 

Tabac 46,9 47,8 32,1 35,0 

Alcohol 66,7 69,0 37,7 47,8 

Cànnabis 34,0 26,5 16,7 14,6 

Cocaïna 1,9 3,5 0,0 2,7 
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Èxtasi 1,9 4,9 0,0 1,8 

Tranquil·litzants 4,9 7,5 0,6 2,2 

GHB 0,0 0,4 0,0 0,4 

Al·lucinògens 3,1 2,7 0,0 1,3 

Speed 1,9 1,8 0,0 0,4 

Inhalants 2,5 1,8 0,6 1,3 

Heroïna 1,2 0,0 0,0 0,0 

CAP 1,9 0,4 1,2 0,9 

 

Gràfic 5. Comparativa del consum en els 12 últims mesos dels joves entre 14 i 19 anys 

de Manlleu, amb l’enquesta ESTUDES (2013) i l’enquesta FRESC (2012) 

 

En aquesta gràfica es pot veure com els consums dels joves de Manlleu es mantenen 

en la mateixa línia que els consums d’altres joves. Trobem que sí que hi ha més 

consum de tabac (no tenim dades del FRESC), i tot i que en alguns casos el consum 

d’altres substàncies és lleugerament superior a Manlleu, les diferències no són 

suficientment significatives  com per crear alarma. 
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Edat d’inici en el consum. 

 

D’altra banda, si mirem l’edat mitjana en què els joves han provat per primera vegada 

cadascuna de les substàncies, es pot veure com no hi ha grans canvis ja que, si bé amb 

algunes substàncies els joves s’hi relacionen abans a 2016 del que ho feien el 2012, 

Així, les diferències no són massa significatives ja que es troba al voltant de dècimes. Si 

arrodoníssim veuríem com les edats són les mateixes exceptuant el cànnabis (més a 

prop dels 15 al 2012 i més a prop del 14 al 2016).  

Per contra, en el cas de la la cocaïna i l’speed (més a prop dels 16 al 2012 i al voltant 

dels 17 al 2016), els inhalants (al 2012 l’edat mitjana se situava al voltant dels 10 i al 

2016 als 12) i l’heroïna (al 2012 l’edat se situava als 15 i al 2016 als 16) l’edat d’inici 

augmenta respecte l’estudi anterior.  

Taula 8. Edat mitjana d’inici en el consum dels joves en edat escolar en comparació 

amb el 2012 

  Edat mitjana inici 2012 Edat mitjana inici 2016 

Cafè  12,1 11,99 

Begudes energètiques  12,7 12 

Tabac  14 13,55 

Alcohol  14 13,9 

Cànnabis  14,7 14,3 

Cocaïna  15,7 16,64 

Èxtasi  15,9 15,8 

GHB  15,5 14 

Al·lucinògens  15,6 15,57 

Speed  15,6 16,89 

Inhalants  10,3 11,38 

Heroïna  15 16 

Tranquil·litzants/sedants 13,6 13,57 
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Finalment, destacar que la relació dels joves amb les drogues legals es produeix abans 

que amb les drogues il·legals. 

Finalment, la taula mostra la diferència entre gèneres en relació a l’edat amb la que 

s’ha consumit cada substància. Es podria dir, de forma general, que les diferències 

entre ells no són significatives, però si que s’observa com la tendència entre les noies 

és enrederir el seu primer contacte amb les substàncies. Com a excepció a la tònica 

general trobem els cas dels tranquil·litzants, on les noies inicien el consum als 13 anys 

mentre que els nois al voltant dels 15, i els Inhalants on l’edat mitjana d’inici per les 

noies se situa als al voltant dels 8 anys i en els nois als 13.  

 

Taula 9. Edat mitjana d’inici en el consum dels joves en edat escolar per sexes 

  
Edat mitjana 

inici 
Edat 

Homes 
Edat 

Dones 

Cafè 11,9 11,3 12,34 

B. Energètiques 11,94 11,52 12,36 

Tabac 13,53 13,48 13,57 

Alcohol 13,87 13,89 13,85 

Cànnabis 14,25 14,08 14,41 

Cocaïna 15,82 15,67 15,87 

Èxtasi 14,92 15,33 14,8 

GHB 14  - 14 

Al·lucinògens 14,82 14 15,5 

Speed 16 16 16 

Inhalants 10,86 13,25 7,67 

Heroïna 16 16 -  

Tranquil·litzants 13,64 14,75 13 
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Contextos de consum. 

 

Pel que fa a la companyia a l’hora d’experimentar amb drogues dels joves en edat 

escolar, tal com mostra el gràfic, la gran majoria de substàncies han sigut provades 

amb els amics. No obstant, cal tenir en compte que la variable “altres drogues” inclou 

també els tranquil∙litzants i és per aquesta raó que la opció d’haver-los consumit sol 

presenta un percentatge tan elevat. 

Gràfic 6. Amb qui van provar les drogues els joves en edat escolar (%).

  

 

Pel que fa als llocs preferits per consumir qualsevol de les substàncies dels joves en 

edat escolar són, principalment,  els espais de concerts i festivals i al carrer. Cal dir que 

a “altres drogues” estan inclosos els tranquil∙litzants i, possiblement, per aquesta raó la 

prevalença del consum a casa d’altres drogues és alta (42,86%). Per contra, els llocs on 

menys declaren consumir són als instituts i als centres cívics. 
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Taula 10. On solen consumir els joves en edat escolar (14-19 anys) 

  Tabac 
B. 
energètiques Alcohol Cànnabis 

Altres 
Drogues 

  % % % % % 

A casa 31,64 61,01 22,78 19,35 42,86 

A casa d'altres 36,16 36,24 42,47 41,94 32,14 

Al local de la colla 32,77 18,81 26,64 45,16 21,43 

Al carrer 66,67 49,08 35,52 56,99 7,14 

A Bars o Pubs 37,29 30,28 55,6 25,81 17,86 

A l'institut 15,25 8,26 1,16 6,45 0 

Al centre cívic 9,6 24,77 4,25 3,23 0 

En concerts/festivals 70,06 32,57 80,31 65,59 35,71 

 

És important destacar el consum que els joves fan als locals en relació al cànnabis ja 

que, com també s’apuntava en alguna de les entrevistes, aquest pot ser un factor de 

risc que més endavant s’analitzarà. 

D’altra banda, el gràfic següent mostra quines són les motivacions que porten als joves 

en edat escolar a provar cadascuna de les substàncies. Destacar que la majoria d’ells 

han provat les diferents substàncies per experimentar. En el cas de l’alcohol i el 

cànnabis es veu com els joves relacionen el seu consum amb passa-ho bé. Finalment, 

una especial menció al percentatge de joves que declaren estar “enganxats” al 

cànnabis, fet que més endavant es comentarà ja que és un dels indicadors que pot 

haver-hi un consum de risc.  
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Gràfic 7. Motivacions del consum en joves de 14 a 19 anys. 

 

 

Enquesta de carrer a joves de 19 a 34 anys 

 

Pel que fa a la població adulta, en els consums “algun cop a la vida” sí que existeixen 

algunes diferències destacables entre sexes de manera més notable que en la població 

escolar. Com mostra la taula, a excepció de l’alcohol, el tabac i els al∙lucinògens, on el 

consum és molt semblant entre homes i dones (100% en el cas de l’alcohol / 91,17% 

homes- 94,12% dones, en el cas del tabac / 17,65% homes- 13,97% dones, en el cas 

dels al·lucinògens), tota la resta de substàncies han estat provades en major mesura 

pels homes. En alguns casos la diferència és gran com és el cas de la cocaïna (51,96% 

davant 30,15%), de l’èxtasi (47,06% davant del 23,53%), l’speed (35,29 davant 19,85%), 

els Inhalants (13,73% davant del 3,68%). En altres casos, les diferències són més 

ajustades com és el cas del cànnabis (93,14% davant del 84,56%) i  els al·lucinògens 

(17,65 davant del 13,97).  
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Taula 11. Prevalença del consum per sexe en els joves entre 19 i 34 anys. 

  
Algun cop a la vida 

 
Últim mes 

 

   Homes  Dones  Homes Dones 

B. Energètiques 89,22 74,26 20,2 4,31 

Tabac 91,18 94,12 80,81 58,62 

Alcohol 100 100,00 91,92 93,97 

Cànnabis 93,14 84,56 34,34 29,31 

Cocaïna 51,96 30,15 13,13 12,07 

Èxtasi 47,06 23,53 5,05 5,17 

Speed 35,29 19,85 3,03 3,45 

Al·lucinògens 17,65 13,97 0 1,72 

Tranquil·litzants 17,65 8,09 1,01 0,86 

Inhalants 13,73 3,68 1,01 0 

Heroïna 1,96 0,00 0 0 

Altres 4,9 0,00 1,01 0 

 

Cal destacar també que els homes declaren haver provat l’heroïna (1,96%) i “altres 

substàncies” (4,1%), mentre que les dones no ho han fet. Per acabar, una dada que 

crida l’atenció és el consum de tranquil∙litzants. En els darrers anys s’ha parlat molt 

sobre el consum elevat que les dones fan sobre aquesta substància, però com es pot 

observar en els resultats obtinguts, són els homes d’aquesta franja d’edat els que més 

diuen haver-los consumit al menys un cop a la vida (17,65% davant del 8,09%). 

Pel que fa als consums en l’últim mes, es podria destacar que els homes han consumit 

més begudes energètiques que les dones (20,2% davant del 4,31%) i més tabac 

(80,81% davant del 58,62%). Pel que fa la resta els consums són molt semblants. Es pot 

observar com les dones no han consumit algunes substàncies com inhalants o “altres 

substàncies” mentre que els homes sí i, al contrari, els al·lucinògens han estat 

consumit per un petit percentatge de dones (1,71%) i no pels homes. Una altra vegada 

es pot observar com els tranquil·litzats són lleugerament més consumits pels homes 

que per les dones (1.01% davant del 0,86%), tot i que no es pot parlar de diferències 

significatives per tractar-se de prevalences molt baixes. 
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Edat d’inici en el consum 

 

La taula mostra l’edat mitjana en que s’ha consumit per primera vegada cadascuna de 

les substàncies. Igual que ocorre amb els joves en edat escolar, les dones enredereixen 

més el primer consum que els homes, tot i que les diferències entre gèneres no és 

significativa, a excepció del consum de tranquil·litzants ja que els homes confessen 

haver-los pres al voltant dels 19 anys i les dones al voltant dels 23. 

 

 Taula 12. Edat mitjana d’inici en el consum dels joves entre 19 i 34 anys. 

  Mitjana Homes Dones 

B. Energètiques 15,93 15,46 16,35 

Tabac 15,1 14,72 15,38 

Alcohol 14,87 14,65 15,04 

Cànnabis 16 15,62 16,3 

Cocaïna 18,21 18,43 17,92 

Èxtasi 18,07 18,27 17,82 

Speed 18,13 18,24 18 

Al·lucinògens 18,86 18,9 18,78 

Tranquil·litzants 20,91 19,5 22,6 

Inhalants 16,82 16,62 17,5 

Heroïna 0 0 0 

Altres 17,6 17,6 0 

  

Contextos de consum 

 

El lloc preferit dels joves adults per consumir qualsevol de les substàncies són els bars 

o pubs. Per contra, els llocs on els joves consumeixen poc o gens són a la feina i als 

instituts.  Segueix destacant el consum de cànnabis als locals privats (un 27% declara 

consumir-hi), tot i que en menor mesura que en la població adolescent, cosa que 

sembla lògica ja que les opcions d’espais de consum de la població adulta són més i 

més variades que les dels adolescents.   
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Taula 13. On sols consumir, joves entre 19 i 34 anys. 

  Tabac 
B. 

Energètiques Alcohol Cànnabis 
Altres 

drogues 

  % % % % % 

A casa 50,9 48,53 40,78 35 18,03 

A casa d'altres 41,32 14,71 45,15 39 21,31 

Al local de la colla 16,77 4,41 18,93 27 19,67 

Al carrer 54,49 14,71 9,71 31 9,84 

A Bars o Pubs 83,83 54,41 96,12 58 72,13 

A l'institut 1,2 1,47 0 0 0 

A la feina 8,98 14,71 2,43 3 0 

En concerts/festivals 29,94 23,53 58,74 38 70,49 
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4.- OCI DELS JOVES DE MANLLEU ENTRE ELS 14 i 19 ANYS 

  
En aquest apartat analitzarem com s’organitzen els alumnes de Manlleu el seu temps 

lliure destinat a l’oci i les sortides nocturnes, i veurem quins riscos són els més 

habituals i quins riscos són els que més han patit o viscut. Com vénen apuntant els 

estudis sociològics sobre la joventut en els últims anys, l’oci i la gestió del temps lliure 

ocupa un lloc central en la vida dels joves i en la configuració de la seva identitat5, per 

la qual cosa l’anàlisi de com configuren el seu temps lliure és molt rellevant.  

Mostra escolar 
 

La següent taula mostra quines són les preferències que els joves en edat escolar de 

Manlleu tenen a l’hora de disposar del seu temps lliure tant a nivell agregat com 

separat per sexes.  

Taula 14. Distribució de la mostra segons preferències en l’oci dels joves entre 14 als 19 anys 

  Freqüència % Homes Dones 

Estar amb la família 251 64,69 58,6 69,03 

Estar amb amics 346 89,18 87,04 90,71 

Mirar la TV 202 52,06 50 53,54 

Escoltar música 303 78,09 67,28 85,84 

Llegir 88 22,68 14,2 28,76 

Anar de compres 157 40,46 15,43 58,41 

Anar al cine 86 22,16 12,35 29,2 

Sortir de festa 188 48,45 46,3 50 

Jugar a videojocs 135 34,79 61,11 15,93 

Navegar per internet 208 53,61 59,26 49,56 

Xarxes socials (facebook, whatsapp..) 317 81,7 79,54 85,4 

Fer esport 198 51,03 64,2 41,59 

Anar d'excursió 20 5,15 3,7 6,19 

Mirar pelis/series a l'ordinador 204 52,58 42,6 59,7 

                                                           
5
 Thorlindsson T, Bernburg JG. Peer groups and substance use: examining the direct and interactive 

effect of leisure activity. Adolescence. 2006;41(162):321–39. 
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De forma general, es pot destacar que als joves els hi agrada passar el seu temps lliure 

amb els seus amics (89,18%), fer ús de les xarxes socials (81,7%) i escoltar música 

(78,09%). Entre les activitats menys habituals es troben les opcions: anar d’excursió 

(5.15%), anar al cine (22,16%) i llegir (22.68%). 

Si mirem per sexes, es pot destacar que les noies escolten més música que els nois 

(85,84% davant del 67,28%), llegeixen amb més freqüència que ells (28,78% davant del 

14,2) i van més de compres (58,41% davant del 15,43%). Per contra, els nois juguen 

més a videojocs que les noies (61,11% davant del 15,93%), fan més esport (64,2% 

davant del 41,59%) i naveguen més per internet (59,26 davant del 49,56%).  

Pel que fa a la comparativa respecte l’any 2012, deixant de banda la opció de les xarxes 

socials ja que al 2012 no es preguntava, es pot destacar que, de forma agregada, al 

2016 es veu menys la televisió que al 2012,  els joves surten menys de festa, juguen 

menys a videojocs al igual que naveguen menys per internet i van menys d’excursió. En 

canvi, declaren anar més de compres. Una dada que crida l’atenció és que les noies al 

2016 practiquen més esport que al 2012 i, per contra, els nois en practiquen menys.  

 

Taula 15. Distribució de la mostra segons preferències en l’oci dels joves entre 14 i 19 

anys en comparació amb l’estudi del 2012. 

  
2012 2016 

% H % D % H % D 

Estar amb la família 57,1 70,4 58,6 69,03 

Estar amb amics 84,2 89,8 87,04 90,71 

Mirar la TV 61,6 69,9 50 53,54 

Escoltar música 73,4 81,5 67,28 85,84 

Llegir 16,9 27,8 14,2 28,76 

Anar de compres 9,6 51,4 15,43 58,41 

Anar al cine 20,9 28,2 12,35 29,2 
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Sortir de festa 61,6 69 46,3 50 

Jugar a videojocs 68,9 20,4 61,11 15,93 

Navegar per internet 71,8 76,9 59,26 49,56 

X. socials(facebook, whatsapp...) - - 79,54 85,4 

Fer esport 72,9 35,6 64,2 41,59 

Anar d'excursió 14,7 13,4 3,7 6,19 

Mirar pelis/series a l'ordinador 36,7 52,3 42,6 59,7 

 

Pel que fa a les situacions que els i les joves viuen en les seves sortides nocturnes, de 

manera general, s’observa com les situacions més habituals són: haver presenciat 

baralles, haver gastat més diners dels que haurien de gastar, haver consumit massa 

algun dia i haver viscut un “mal rotllo” amb els amics per algun fet en relació al 

consum. Cal destacar que al voltant d’un 20% d’ells han participat en alguna baralla 

(26,1%), han pujat al cotxe d’algú que havia begut (23,76%) i han consumit alguna 

substància en hores d’estudi (20,6%). 

 

Taula 16. Distribució de la mostra segons situacions viscudes en el temps d’oci pels 

joves en edat escolar. 

  Freqüència % TOTAL % Homes % Dones 

He presenciat baralles 229 62,91 70 57,94 

M'he barallat 95 26,1 35,33 19,63 

M'he sentit assetjat/a sexualment 33 9,1 2,67 13,62 

He sigut irrespectuós/a amb algú amb qui desitjava 
intimar 34 9,39 10 8,96 

He patit una agressió sexista 29 7,99 0,67 13,15 

He pujat al cotxe o moto d'algú que havia begut 86 23,76 27,52 21,13 

He mantingut relacions sexuals sense preservatiu 35 9,62 10,67 8,88 

He consumit drogues en hores d'estudi 75 20,6 19,33 21,5 

He gastat més diners dels que hauria de gastar  176 48,35 50,67 46,73 

He consumit massa algun dia 142 39,2 44,3 35,6 
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He tingut algun mal rotllo amb els meus pares pel 
meu consum 54 14,92 18,12 13,15 

He tingut algun mal rotllo a l'escola pel meu consum 13 3,59 4,03 3,29 

He tingut algun mal rotllo amb els meus amics pel 
meu/seu consum 127 35,08 29,53 38,97 

 

Si tenim en compte les dades segregades per sexes, s’observen algunes diferències 

notables entre nois i noies. Tant la presència de baralles com el fet d’haver participat 

en alguna d’elles els nois superen a les noies (un 70% dels nois diu haver vist alguna 

baralla, davant d’un 57,94% de les noies i un 35,33% dels nois confessa haver-hi 

participat per un 19,63% de les noies).  

Fent una especial menció a totes aquelles situacions que impliquen algun grau de 

sexisme cal dir que les noies les han viscudes molt més que els nois. Un 13,62% de les 

noies s’han sentit assetjades sexualment davant d’un 2,67% dels nois i un 13,15% 

confessa haver petit una agressió sexista per un 0.67% dels nois. No obstant, un 10% 

dels nois considera haver sigut irrespectuós amb algú amb qui desitjava intimar davant 

d’un 8,96% de les noies, per tant no s’observen grans diferències entre gènere en 

aquest sentit. També un 10,67% dels nois diu haver mantingut relacions sexuals sense 

preservatiu davant del 8,88% de les noies.  

Destacar que les noies declaren haver viscut situacions de mal rotllo amb els amics per 

algun fet en relació al consum en major mesura que els nois (38,97% davant d’un 

29,53% dels nois) i, tot i que la diferència és mínima, haver consumit en hores d’estudi 

en major freqüència que els nois (21,5% davant del 19,3% dels nois). 

Per últim, els nois han pujat al cotxe o moto d’algú que havia begut alcohol més que 

les noies (27,52% dels nois i 21,13% de les noies), han gastat més diners dels que 

haurien (50,67% davant del 46,73% de les noies) i han tingut més mal rotllos amb els 

pares que les noies en relació a algun tema de consum (18,12% davant de 13,15%). Pel 

que fa als mal rotllos a l’escola per algun tema relacionat amb el consum, les 

diferències entre sexes són mínimes (4% de nois i 3,3% de noies). No obstant, aquest 
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també s’ha considerat un indicador de que podria haver-hi consums de risc d’alguna 

substància en la línia dels criteris de tests de cribratge validats com el CAST6.  

La taula següent mostra la comparativa amb les situacions reflectides en l’estudi de 

l’any 2012. Els resultats actuals indiquen que un 27,5% dels nois i un 21% de les noies 

afirma haver pujat al cotxe o moto d’algú que havia begut (el que suposa un clar 

augment en el cas dels nois respecte al 2012). Un altre element a destacar és 

l’increment de joves que declaren haver consumit drogues en hores d’estudi (passant 

de 12 a 19% en nois i de 13% a 21% en noies), així com els que declaren haver tingut 

“mal rotllos” a l’escola a causa del seu consum. Aquest últim fet, que afecta un 4% de 

nois i un 3,3% de noies, s’ha pres com a indicador de consum de risc, que s’analitza 

més endavant.  

Taula 17. Distribució de la mostra segons situacions viscudes en el temps d’oci pels 

joves en edat escolar, en comparació amb el 2012  

  2012 
2016 

 

  H D H D 

He presenciat baralles 69,5 69,4 70 57,94 

M'he barallat 
34,5 

24,5 
 35,33 19,63 

M'he sentit assetjat/a sexualment  -  - 2,67 13,62 

He sigut irrespectuós/a amb algú amb 
qui desitjava intimar 

-  -  
10 8,96 

He patit una agressió sexista  - -  0,67 13,15 

He pujat al cotxe o moto d'algú que 
havia begut 

16,9 25 
27,52 21,13 

He mantingut relacions sexuals sense 
preservatiu 

10,2 11,1 
10,67 8,88 

He consumit drogues en hores 
d'estudi 

12,4 13,4 
19,33 21,5 

He gastat més diners dels que hauria 
de gastar  

35,6 46,8 
50,67 46,73 

He consumit massa algun dia 39,5 44 44,3 35,6 

                                                           
6
 Cuenca-Royo AM, Sánchez-Niubó A, Forero CG, Torrens M, Suelves JM, Domingo-Salvany A. 

Psychometric properties of the CAST and SDS scales in young adult cannabis users. Addict Behav. 2012 
Jun;37(6):709–15. 
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He tingut algun mal rotllo amb els 
meus pares pel meu consum 

16,9 15,7 
18,12 13,15 

He tingut algun mal rotllo a l'escola 
pel meu consum 

2,8 2,3 
4,03 3,29 

He tingut algun mal rotllo amb els 
meus amics pel meu/seu consum 

19,2 29,6 
29,53 38,97 

 

Mostra de carrer de joves entre 19 i 34 anys 
 

La taula següent mostra les preferències dels joves d’entre 19 i 34 de Manlleu a l’hora 

de disposar del seu temps lliure. Com s’observa, de forma agregada, els joves en el seu 

temps lliure els agrada estar amb els amics (92.02%), fer ús de les xarxes socials 

(76,47%) i estar amb la família (70,17%).  Entre les activitats menys habituals es troba 

la opció d’anar al cinema (13,87%), jugar a videojocs (18,07%) i anar de compres 

(25.21%): 

Taula 18. Distribució de la mostra segons preferències en l’oci dels joves entre 19 i 34 

anys.  

  Freqüència % % Homes % Dones 

Estar amb la família 167 70.17 
60,78 77,04 

Estar amb amics 219 92.02 
92,16 91,85 

Mirar la TV 124 52.10 
54,9 49,63 

Escoltar música 153 64.29 
59,8 67,41 

Llegir 117 49.16 
34,3 60 

Anar de compres 60 25.21 
16,67 31,85 

Anar al cine 33 13.87 
16,67 11,85 

Sortir de festa 142 59.66 
74,51 48,89 

Jugar a videojocs 43 18.07 
36,27 4,44 

Navegar per internet 153 64.29 
65,69 63,7 

Xarxes socials (facebook, whatsapp...) 182 76.47 
71,57 80 
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Fer esport 154 64.71 
64,71 64,44 

Anar d'excursió 99 41.60 
31,37 48,89 

Mirar pelis/series a l'ordinador 149 62.61 
65,69 60,74 

 

Si mirem les preferències i diferències per sexe, es pot destacar que a les noies en el 

seu temps lliure tendeixen a navegar més per xarxes socials que els nois (80% davant 

del 71,6% dels nois) i també a estar amb la família més que ells (77 % davant del 60, 

8%). Igual que entre la població escolar, la opció de llegir és més popular entre les 

noies adultes que entre els nois (60% davant del 34,3%), així com anar de compres 

(31,8% davant del 16,7%). En el cas dels nois, les preferències que més es diferencien 

de les noies són: sortir de festa (74,5% davant del 48, 9%) i, molt clarament, jugar a 

videojocs (36,3% davant del 4, 4%). 

De manera general, s’observa com les situacions més viscudes entre els joves d’entre 

19 i 34 anys són: haver presenciat alguna baralla (91,6%), haver pujat al cotxe o moto 

d’algú que havia begut (89,96%) i haver consumit massa algun  dia (85,4%). Per contra, 

les situacions menys habituals que han viscut són: haver tingut algun mal rotllo a 

l’escola o a la feina pel consum (7,11%), haver sigut irrespectuós amb algú amb qui es 

desitjava intimar (11,72%) i haver-se sentit assetjats sexualment (21,76%).  

Taula 19. Distribució de la mostra segons situacions viscudes en el temps d’oci pels 

joves entre 19 i 34 anys. 

  Freqüència %  H D 

He presenciat baralles 219 91,63 98 86,8 

M'he barallat 124 51,88 73,5 36 

M'he sentit assetjat/a sexualment 52 21,76 11,8 29,4 

He sigut irrespectuós/a amb algú amb qui 
desitjava intimar 28 11,72 14,7 9,6 

He patit una agressió sexista 80 33,47 7,8 52,9 

He pujat al cotxe o moto d'algú que havia 
begut 215 89,96 95,1 86 

He mantingut relacions sexuals sense 
preservatiu 189 79,08 83,3 75,7 



53 
 
 

He consumit drogues en hores d'estudi 88 36,82 48 28,7 

He gastat més diners dels que hauria de gastar  194 81,17 85,3 77,9 

He consumit massa algun dia 204 85,36 92,2 80,2 

He tingut algun mal rotllo amb els meus pares 
pel meu consum 62 25,94 12,9 18,4 

He tingut algun mal rotllo a l'escola pel meu 
consum 17 7,11 4,9 4,4 

He tingut algun mal rotllo amb els meus amics 
pel meu/seu consum 106 44,35 1,5 35,3 

 

Si tenim en comte les dades segregades per sexes, s’observen algunes diferències 

entre gèneres. A més, les diferències entre nois i noies són significativament més grans 

que en la població escolar. Així, els homes confessen haver-se barallat més que les 

dones (un 73,5% davant del 36% de les dones) i també hi ha diferències importants en 

les situacions que tenen a veure amb el sexisme: el 29,4% de les dones confessa haver-

se sentit assetjada sexualment davant d’un 11,8% dels homes. Una dada preocupant 

és que més de la meitat, el 52,9% d’elles declara haver patit una agressió sexista 

davant del 7,8% del homes.  

Pel que fa al consum, el 48% del homes diu haver consumit alguna droga en hores 

d’estudi davant del 28,7% de les dones. També ells són els que reconeixen haver 

consumit massa (92,2%) per sobre de les dones 80,2%). Finalment, pel que fa a les 

situacions de mal rotllo viscudes en relació al consum, les dones confessen haver 

tingut algun mal rotllo amb els seus pares (18,4% davant del 12,9% dels homes) i mal 

rotllo amb els seus amics (35,3% davant del 1,5% dels homes). 
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5.- ACCÉS A LES SUBSTÀNCIES I PERCEPCIÓ DE RISCOS  
 

A continuació s’analitza la facilitat o dificultat que tenen els joves de  Manlleu per 

aconseguir les substàncies objecte d’estudi. En un mateix gràfic estan recollides les 

percepcions dels joves entre 14 i 19 anys i els joves entre 19 i 34.  

Aquest gràfic mostra quina percepció tenen els joves en relació a l’accessibilitat a les 

diferents substàncies. La valoració va de l’1 al 4, sent 1 el valor corresponent a 

“gairebé impossible” i 4 “molt fàcil”.  

 

Gràfic 8. Percepció de l’accés a les diferents substàncies dels joves. Comparativa 

joves en edat escolar i joves de 19 a 34 anys. 

 

Les substàncies que són considerades de més fàcil accés, pels joves en edat escolar, ‐

relativament fàcil o molt fàcil‐ són aquelles que també han tingut majors prevalences 

de consum:  les begudes energètiques, el tabac,  l’alcohol i el cànnabis. La resta de 

substàncies presenten una percepció de la dificultat d’accés molt més alta, amb un 

petit repunt en quant als inhalants ja que es contemplen substàncies com la cola que 

estan a l’abast dels joves diàriament.  
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Pel que fa als joves d’entre 19 i 34 anys, la percepció d’accessibilitat és més alta i com 

es pot apreciar al gràfic, el patró és pràcticament el mateix, és a dir, la percepció per 

substància és similar encara que els més grans considerin que és més fàcil accedir-hi. 

Pel que fa a la percepció de risc de les substàncies entre els joves, cal dir que aquesta 

presenta una associació amb la prevalença de consum de cada substància. És a dir, que 

les substàncies que es perceben com a menys perjudicials són les més consumides i 

viceversa, tot i que aquesta percepció no sempre estigui fonamentada, com podria ser 

el cas de l’alcohol, amb una baixa percepció de risc tot i tractar-se d’una droga amb 

una gran diversitat de possibles efectes adversos per la salut.  

En general la percepció de risc per al tabac, el cànnabis i els tranquil·litzants o sedants 

varia en funció de la freqüència en l’hàbit de consum. És a dir, l’alumnat té una 

percepció del risc baixa del consum d’aquestes substàncies sempre que es tracti d’un 

consum esporàdic però, en canvi, el risc percebut en el consum habitual d’aquestes 

substàncies és molt superior. 

La valoració va de 1 a 4, sent 1 equivalent a “gens problemes” i 4 a “molts problemes”: 

Gràfic 9. Percepció dels riscos associats al consum de cada substància pel joves entre 

14 i 19 anys. 

 

Els joves són molt tolerants amb el consum de tabac i 1 o 2 cerveses de forma 

ocasional ja que no consideren que hi hagi masses riscos associats a aquests consums 
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tot i que són menys tolerants si es parla d’un consum diari d’aquestes substàncies. El 

consum de 5 o 6 cerveses (el que es podria definir com “binge drinking7”) i de cànnabis 

ocasionalment tampoc l’associen a un gran risc tot i que en cas que el consum fos diari 

si que consideren que pot ser de molt risc. Pel que fa la resta de substàncies, els joves 

atorguen un marge menor a la tolerància entre un consum ocasional i un consum diari, 

és a dir, perceben que tant el consum ocasional com diari poden ocasionar bastants o 

molts problemes ja que la substància en si es considera potencialment perillosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Pérez A, Garcia-Continente X, Informe FRESC 2012: 25 anys d’enquestes a adolescents escolaritzats de Barcelona. 

Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2013. 
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6.- FONTS D’INFORMACIÓ 
 

En aquest apartat s’analitzen quines són les fonts d’informació utilitzades pels joves de 

Manlleu,  quin grau de confiança els hi dona cada font, i  si coneixen els principals recursos 

municipals d’atenció al consum de drogues. 

Gràfic 10. Mitjana (1-4) de la confiança en les fonts d’informació pels joves de 

Manlleu. 

 

Aquest gràfic mostra la confiança que els joves tenen en les diferents fonts 

d’informació. S’observa que tant els joves en edat escolar com els més grans confien 

d’igual manera en les diferents fonts d’informació, sent el “dealer” la font d’informació 

que menys confiança dóna en ambdós casos i la família la que més. Per destacar 

alguna diferència, els més joves confien més en internet que els joves entre 19 i 34 

anys, mentre que aquests últims confien més en la seva pròpia experiència que els més 

joves.  
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Gràfic 11. Coneixement de Plans i Serveis de joves de 14 a 19 anys (%)  

 

Clarament el més conegut és el Salut i Escola, respecte els altres programes o plans de 

prevenció (53% del joves). El Centre d’Atenció i Seguiment i el Pla ATERRA són 

coneguts aproximadament per un 20% dels joves i el programa menys conegut és al 

programa DRAC (10%).  
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7.- CONDUCTES DE RISC I ANÀLISI DELS FACTORS DE RISC 
 

En aquest apartat es pretén anar més enllà de la simple anàlisi descriptiva i aprofundir 

en aquells factors de risc que poden estar influint en el consum de drogues o, més ben 

dit, en aquelles conductes que poden considerar-se més problemàtiques. 

Per aquest motiu, s’han utilitzat una sèrie d’indicadors per tal d’identificar aquest tipus 

consums, en la línia del que fan testos de cribratge validats com AUDIT8 per al consum 

de risc d’alcohol o el Cannabis Abuse Screening Test, que identifica indicadors d’un 

possible consum de risc de cànnabis (consumir sol, fer-ho abans de migdia, haver patit 

problemes de memòria recentment, que els amics o familiars l’hagin advertit del seu 

consum, haver intentat deixar el consum sense èxit o bé haver tingut problemes 

relacionats amb el consum).  

Cal dir que es tracta d’indicadors molt sensibles (en alguns casos seleccionant fins una 

cinquena de la població) la funció principal dels quals és estrictament analítica i 

comparativa: permeten distingir aquell subgrup de joves que podrien desenvolupar un 

consum de risc de la resta i veure en què es diferencien i quins elements comparteixen 

entre sí. En  cap cas s’han d’interpretar com una afirmació de que un determinat 

percentatge de joves té realment un consum problemàtic en el moment present, fet 

que requeriria un anàlisi cas per cas, ni establir causalitat entre els factors de risc i els 

possibles consums de risc, ja que un estudi transversal com aquest no permet mai 

parlar de causalitat sinó d’associació.    

En el cas del nostre estudi, els criteris d’inclusió en la categoria de “conductes de risc” 

han estat els següents: 

Conductes de risc associades al consum de cànnabis: S’ha considerat que el/la jove 

tenia una conducta de risc associada al consum de cànnabis en cas d’afirmar haver 

consumit més de 10 dies feiners el darrer mes, haver consumit en hores d’estudi o 

treball, haver consumit sol (només en el cas de l’enquesta escolar) o bé afirmat estar-

                                                           
8
 Babor, T. et. Al. AUDIT: Cuestionario de Identificación de los Transtornos Debidos al Consumo de 

Alcohol. OMS, 2001. http://www.who.int/substance_abuse/activities/en/AUDITmanualSpanish.pdf 
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hi “enganxat”. Es tracta d’un indicador a un 19,8% de la mostra escolar i un 11,67% de 

la mostra de carrer. 

Conductes de risc en relació al consum d’alcohol: En el cas de l’alcohol, s’ha 

seleccionat el subgrup de població situada en el quartil (25%) que major consum 

d’alcohol reporta en dies feiners. Aquest indicador s’inspira en un dels ítems del test 

de cribratge AUDIT, que fa referència a la freqüència de consum d’alcohol, i ha permès 

seleccionar un 19,6% de la mostra de carrer i un 4,64% de la mostra escolar.  

Conductes de risc en relació al consum general de drogues: Aquest és l’indicador més 

sensible que inclouria conductes de risc relacionades amb qualsevol substància a 

excepció del cafè, tabac i begudes energètiques. S’ha tingut en compte el fet de 

pertànyer al quartil que més beu en dies feiners, haver tingut “mal rotllo” a la feina o 

l’escola a causa del consum, declarar consumir sol qualsevol substància a excepció 

d’alcohol, tabac, cafè i begudes energètiques o bé consumir en hores d’estudi 

qualsevol substància diferent del cafè, tabac i begudes energètiques. Amb tot, tenim 

un 21,65% de la mostra de carrer i un 20,42% de la mostra escolar.  

Haver necessitat atenció per consum: En el cas de la població escolar s’ha inclòs  

els/les joves que declaren haver necessitat atenció de terceres persones per algun 

episodi relacionat amb el seu consum. En la gran majoria de casos es tracta d’episodis 

de consum d’alcohol intensiu (binge drinking), en alguns casos acompanyat també de 

marihuana o haixix.  

 

Factors de Risc. Definició: 
 

Per a detectar els possibles factors de risc s’han utilitzat, en primer lloc, els habituals 

en estudis epidemiològics i enquestes de consum de drogues: 

 Per a la població escolar (14-19 anys): a banda de l’edat i el sexe, s’han inclòs el 

barri de residència i el centre escolar on s’estudia.  

 Per a la població adulta (19-34 ans): edat, sexe, nivell d’estudis i ocupació. 
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Un segon grup de factors de risc s’han anat identificant al llarg del procés de l’estudi, ja 

sigui a partir de literatura científica relacionada o bé de les entrevistes 

semiestructurades o de la pròpia explotació de les dades de l’enquesta. Així, s’han 

afegit els següents factors a l’anàlisi: 

 Diners disponibles setmanalment (en població escolar): Alguns estudis 

assenyalen que els joves que disposen de més diners tendeixen a consumir més 

(FRESC 2012). 

 Hores d’oci disponibles setmanalment: L’oci és un element que sovint s’associa 

amb les conductes de risc dels adolescents. Així, un excés de temps lliure, en 

cas de no disposar d’una oferta d’oci saludable suficient, pot ser un factor de 

risc de consumir drogues, especialment cànnabis9. 

 Consumir al local de la colla: D’algunes entrevistes es desprenia la preocupació 

pel tipus de consum que es realitza en els locals privats de joves de Manlleu, 

per aquest motiu s’ha inclòs en l’anàlisi estadística com a factor de risc. 

 Fer esport en el temps lliure: és habitual en la literatura sobre consums de 

drogues en joves que s’associï l’esport a un menor consum de drogues10 .  

 Llegir en el temps lliure: en general, tot tipus d’oci saludable podria actuar, 

segons indiquen diversos estudis, com a factor protector dels consums de risc 

en joves11. Per aquest motiu s’ha inclòs en l’anàlisi. 

Finalment, aclarir que s’ha dut a terme l’anàlisi de molts altres factors de risc o 

protectors, però finalment no s’han inclòs en els resultats per falta d’associació 

amb els possibles consums de risc. Alguns d’aquests factors que han resultat NO 

estar associats amb els consums de risc serien el barri de residència, el lloc de 

naixement, la situació laboral dels pares o el nivell d’estudis dels pares.  

 

 

                                                           
9
 Wegner L, Flisher AJ. Leisure boredom and adolescent risk behaviour: a systematic literature review. J 

Child Adolesc Ment Health. 2009 Jun;21(1):1–28 
10

 Ídem 
11

 Ídem 
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Factors de Risc. Resultats: 
 

En el cas de la població escolar, veiem com efectivament el principal factor de risc 

associat amb el possible consum de risc de drogues és el fet de trobar-se amb la colla 

en un local:  

 

Gràfic 12. Conductes de Risc associades al consum de drogues en població escolar (%). 

 

 

En el gràfic veiem com les diferències entre els joves que tenen local i els que no són 

notables: un 46,5% de joves que consumeixen al local tenen conductes de risc 

associades al cànnabis, mentre que només un 10,1% dels que no tenen local tindrien 

conductes d’aquest tipus (41,1% i 12,9% en el cas de les noies). A més, com veiem, el 

patró és molt similar entre nois i noies. 

En el cas de la població adulta, les dades extretes de l’enquesta de carrer mostren com 

les diferències entre els que tenen local i els que no en tenen no són tan notables, tot i 

que es mantindrien bàsicament en el cas del cànnabis (29,6% i 10,7% en nois; 24% i 

5,4% en noies). Pel que fa a alcohol i altres drogues, les diferències no serien 

significatives:  
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Gràfic 13. Conductes de risc associades al consum de drogues en població adulta (%). 

 

La taula següent mostra les diferents prevalences de les conductes de risc segons els 

diferents factors de risc i la Odds Ratio atribuïda als mateixos. La Odds Ratio o 

Oportunitat Relativa (OR) és la relació entre la probabilitat que tenen els exposats a un 

determinat factor de risc (p. ex: el local) de desenvolupar una malaltia o 

comportament (en aquest cas el possible consum de risc) respecte als que no hi estan 

exposats. La interpretació és la següent:  

 OR igual a 1: la probabilitat de l'esdeveniment és la mateixa en els dos grups. 

 OR més gran d’1: la probabilitat de l’esdeveniment és més gran en el grup 

comparat que en el grup de referència (entre parèntesi a la taula). 

 OR menor d'1: la probabilitat de l'esdeveniment és més petita en el primer grup 

que en el segon. 

Així, si el grup B mostra una OR de 2 respecte el grup A vol dir que té el doble de 

probabilitats de tenir un possible consum de risc. Per contra, si el grup B té una OR de 

0,3 respecte el grup A, vol dir que té un 70% menys de probabilitats de tenir aquest 

consum de risc.  
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Taula 20. Factors associats al consum de drogues en població escolar (14-19 anys). 

 

Conductes Risc 
Cànnabis 

Conductes Risc 
Alcohol 

Conductes Risc 
General 

Requerit atenció 
per consum 

  % OR % OR % OR % OR 

Sexe (Home) 20 1 4,9 1 22 1 25 1 

             Dona 19,9 1,0 4,4 0,9 21,7 1,0 29,5 1,2 

Edat (14-16) 12 1 2,7 1 13 1 15 1 

           16-19 27,4 2,8* 6,5 2,5 29,4 2,7* 38,3 3,6* 

Local (No) 12 1 1,7 1 13 1 22 1 

            Sí 43 5,8* 13,1 8,6* 47 6,2* 44 2,9* 

Setmanada 
(<10€) 11 1 2,8 1 12 1 23 1 

           10€ o més 36 4,5* 7,9 2,9* 39 4,5* 36 1,9* 

Hores d'oci 
(<21/setm.) 13 1 2,3 1 14 1 21 1 

           21 o més 26 2,4* 7,3 3,4* 29 2,5* 34 1,9* 

Centre (A. 
Pous)** 11,9 1 3,4 1 13,6 1 17,4 1 

           La Salle 12,5 1,1 2,1 0,6 12,5 0,9 4,9 0,2 

           C. Gràcia 20 1,8 6,0 1,8 24,0 2 17,4 1 

           I. Ter  2,2 0,2 0 0 2,2 0,1* 18,2 1 

*OR estadísticament significativa (p-valor <0,05) 
**Només en joves de primer cicle de secundària, els únics presents en tots els centres.  

 

Veiem, doncs, com les diferències entre nois i noies en la població escolar no són 

significatives (OR molt properes a 1 i prevalences de consums de risc molt similars). Pel 

que fa a l’edat, com sol ser habitual el grup d’edat de 16 a 19 presenta unes majors 

conductes de risc que els d’edat més jove, així com una prevalença clarament superior 

de tots ells i del fet d’haver necessitat atenció per consum. 

El fet de tenir local és el factor de risc que més fortament s’associa als possibles 

consums de risc: els joves que tenen local tenen una proporció de conductes de risc 

associades al cànnabis de fins a 6 vegades més que els que no en tenen, relació que en 

el cas de l’alcohol pot arribar a una OR de 8,6, és a dir de gairebé 9 vegades més.  

Pel que fa als diners disponibles setmanalment, veiem com els joves que disposen de 

més diners mostren més conductes de risc, amb diferències significatives en tots ells i 

també en el fet d’haver necessitat atenció per consum. De la mateixa manera, el fet de 
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disposar de molt temps lliure (més de 21 hores setmanals) apareix clarament associat 

a tots els tipus de possibles consums de risc en els joves d’edat escolar.  

Finalment, les diferències entre els centres escolars, tot i no ser estadísticament 

significatives (probablement per poca població), mostren una gran diferència entre 

l’Institut del Ter i la resta de centres escolars: el primer mostra unes prevalences de 

conductes de risc clarament inferiors a la resta de centres escolars, tot i que aquest 

patró no és extrapolable al fet d’haver necessitat atenció per consum, la qual cosa 

indicaria uns consums episòdics similars però uns menors consums problemàtics, 

probablement per ser menys “crònics”.  

Gràfic 14. Conductes de risc segons diferents factors de risc en població escolar (%). 
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Taula 20. Factors associats a les conductes de risc en població adulta (19-34 anys) 

 

Conductes Risc 
Cànnabis 

Conductes Risc 
Alcohol 

Conductes Risc 
Generals 

  % OR % OR % OR 

Sexe (Home) 15,7 1 26,5 1 28,4 1 

             Dona 8,8 0,5 14,6 0,5* 14,6 0,4* 

Edat (19-24) 12,9 1 12,1 1 13,8 1 

           25-29 12,1 0,9 32,8 3,55* 34,5 3,3* 

           >29 9,1 0,7 21,2 1,96 19,7 1,5 

Local (No) 7,4 1 19,1 1 19,7 1 

            Sí 26,9 4,6* 21,1 1,1 23,1 1,2 

Ocupació (estudia & 
treballa) 5,4 1 16,4 1 16,4 1 

            Només treballa 12,1 2,4 22 1,4 23,4 1,6 

            Només estudia 13,3 2,7 10 0,6 10 0,6 

            Ni-ni 40 11,6* 40 3,4 40 3,4 

Hores d'oci (<21/setm.) 6,3 1 26 1 25,2 1 

           21 o més 19,2 3,5* 12,5 0,4* 15,4 0,5 

Nivell d'Estudis (ESO) 24,2 1 30,3 1 36,4 1 

           Batxillerat 10,1 0,3* 18,9 0,5 18,9 0,4* 

           Universitaris 9,4 0,3* 16,4 0,5 16,4 0,3* 

Esport (Sí) 9,1 1 16,2 1 15,6 1 

           No 16,3 1,9 25,6 1,8 29,1 2,2* 

Llegir (Sí) 6,8 1 13,7 1 14,5 1 

           No 16,3 2,6* 25,2 2,1* 26 2,1* 

*OR estadísticament significativa (p-valor <0,05) 

 

En població adulta, veiem com el patró canvia significativament respecte als escolars: 

les diferències entres nois i noies creixen, de manera que les noies presenten unes 

conductes de risc associades a totes les drogues clarament inferiors als nois. El grup 

d’edat de més risc se situaria entre els 25 i els 29 anys, essent el grup d’edat que més 

alcohol consumeix i també el que majors conductes de risc presenta en general.  

El paper que juga el local d’amics perd força respecte als joves en edat escolar: només 

es manté l’associació amb les conductes de risc en el cas del cànnabis, mentre que en 

el cas de l’alcohol i la resta de drogues l’associació entre local i conductes de risc 

desapareix.  

Pel que fa a la ocupació, si ho comparem amb els joves que estudien i treballen, veiem 

com els que només estudien o només treballen tenen prevalences de consum 
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clarament superiors i en el cas dels anomenats “ni-nis” (joves que ni estudien ni 

treballen) les prevalences es disparen i les OR són de fins a 11,6 en el cas de les 

conductes de risc amb cànnabis (12 vegades més probabilitat que els que estudien i 

treballen). En el cas de l’alcohol i les altres drogues el patró semblaria mantenir-se tot i 

que amb diferències molt menys significatives.  

El fet de tenir molt temps lliure segueix sent un factor de risc en població adulta pel 

que fa al consum de cànnabis (OR 3,5) mentre que, curiosament, en el cas de l’alcohol 

les diferències anirien en la direcció oposada: els que menys temps lliure tenen són els 

que més beuen entre setmana.  

Pel que fa al nivell d’estudis, el fet de tenir estudis post-obligatoris, sobretot en el cas 

dels universitaris,  s’associa clarament amb unes conductes de risc menys habituals 

amb totes les drogues, essent especialment significativa la diferència en el cas del 

cànnabis.  

Finalment, veiem com fer esport i llegir estarien associats amb unes menors 

prevalences de conductes de risc, essent les diferències més significatives en el cas de 

la lectura. Òbviament, en cap d’aquests casos no es pot parlar de causalitat sinó 

d’associació: es tracta de fenòmens que passen a la vegada, que estan associats entre 

ells, però que en cap cas es pot dir que un causi l’altre. Així, els joves que més llegeixen 

en el seu temps lliure són, generalment, també els que menors conductes de risc 

tenen, de la mateixa manera que passa amb els que fan esport o amb els que afirmen 

anar d’excursió en el seu temps lliure.  

 

 

 

 

 

 



68 
 
 

Gràfic 15. Conductes de risc segons factors de risc en població adulta (%). 
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CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC 
 

 No es detecten canvis notables en les prevalences dels consums respecte a 2012 ni 

tampoc en la percepció de facilitat d’accés a les drogues o l’edat d’inici en els 

consums.  

 Les prevalences de consum de drogues a Manlleu són similars a les que mostra 

l’enquesta ESTUDES pel conjunt d’Espanya o de Catalunya. Només destaca un 

major consum de tabac al municipi respecte a la mitjana mentre que pel que fa a 

alcohol i cànnabis, tant a nivell d’experimentació com de consum més regular, les 

dades són similars a la mitjana espanyola i catalana.  

 S’han identificat una sèrie de factors de risc que s’associen a una major prevalença 

de conductes de risc associades al consum de drogues per part dels i les joves de 

Manlleu: 

 En el cas de la població escolar de 14 a 19 anys s’ha vist que aquells que declaren 

consumir al local d’amics,  disposar de molt temps lliure o bé disposar de més de 

10€ setmanals presenten més conductes de risc que la resta. L’edat on majors 

conductes de risc es presenten és dels 16 als 19 anys.  

 En població adulta de 19 a 34 anys el fet de consumir al local d’amics només 

segueix associant-se a majors conductes de risc en el cas del cànnabis, mentre que 

amb l’alcohol i les altres drogues no és rellevant. El fet de no treballar ni estudiar o 

disposar de molt temps lliure també va associat a tenir més conductes de risc 

mentre que tenir un major nivell d’estudis s’associa a una menor probabilitat de 

tenir aquest tipus de conductes amb les drogues. 

 En població adulta, fer esport o llegir en el temps lliure s’associa a menor 

probabilitat de tenir conductes de risc amb les drogues. 

 Les dones tenen menys consums de risc només en el cas de la població adulta, 

mentre que en la població escolar les diferències no són significatives. Es podria dir 
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que les diferències entre gènere augmenten amb l’edat, mentre que en la fase 

d’experimentació amb les drogues aquestes no són tan notables. 

 El fet d’haver nascut o no a Manlleu, el barri de residència, la situació laboral dels 

pares o el nivell d’estudis dels pares NO apareixen associats amb el fet de tenir 

possibles consums de risc: Les dades no mostren un major consum al barri de l’Erm ni 

entre les persones no nascudes a Manlleu. Tot i això, es manté un cert imaginari que 

relaciona la població marroquí amb el consum de drogues (caldria estudiar el tema de 

la venda).  

 Es fa palesa la necessitat de tornar a tenir educadors de carrer a Manlleu per la 

capacitat de connectar amb una població amb qui, d’altra manera, és difícil connectar, 

sobretot joves en situació d’exclusió o d’inactivitat. 

 També es planteja la necessitat d’intervenir en els locals per tal de minimitzar els 

riscos associats als consums que s’hi produeixen. Tot i ser un consum molt menys 

visible que el que es fa a la via pública, s’ha vist que és un factor de risc clarament 

associat a conductes de risc i possibles consums problemàtics al municipi, 

especialment en el cas del cànnabis entre els més joves. 

 S’observa una manca d’implicació de la gent jove en el disseny i implementació de 

polítiques destinades a aquest col·lectiu.  

 En el cas concret del Cantabars caldria reforçar la relació entre els joves 

organitzadors i la institució i poder treballar en la direcció de reduir els riscos del 

consum d’alcohol. 
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AVANÇAMENT DE PROPOSTES PEL NOU PLA DE 
PREVENCIÓ 

 

La prevenció és una tasca complexa i és essencial que es treballi simultàniament des de 

diferents dimensions, involucrant a molts tipus de professionals diferents amb les seves 

diverses perspectives i opinions. Tot i aquesta complexitat, en les entrevistes s’ha pogut veure 

que els professionals estan d’acord en alguns punts clau a partir dels quals és possible elaborar 

un nou pla de prevenció per als propers anys. 

La valoració general del que s’ha fet a Manlleu en tema de prevenció és positiva, ja que es 

considera que els diferents professionals han aconseguit organitzar diferents iniciatives i 

activitats d’èxit i, malgrat les dificultats contextuals, han estat treballant amb totes les seves 

capacitats i bones intencions. Tot i això, hi ha canvis i millores importants que s’haurien de dur 

a terme en el procés de millora del treball de prevenció en el municipi de Manlleu. A 

continuació, alguns dels suggeriments inspirades en les entrevistes amb els agents clau:  

Organització i coordinació: 

● Convidar a grups de joves a les reunions del Pla ATERRA per tal que es puguin 

incorporar els punts de vista dels propis joves i augmentar, així, la rellevància de les 

mesures, iniciatives i activitats preventives.  

● Treballar en l’apropament amb els organitzadors del Cantabars i establir un protocol 

d’acompanyament en la organització de la festa. 

 

Contractacions: 

● Prioritzar els educadors de carrer per a les futures contractacions. Buscar subvencions i 

inversions que possibilitin contractes de mig-llarg termini en lloc de les de curt termini.  

● Posteriorment a la contractació dels educadors de carrer, es recomana formar un 

equip dedicat a joves i drogues (tècnic de joventut, tècnic de drogues, etc.). 
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Festes i oci nocturn: 

● Plantejar la necessitat de realitzar intervencions preventives a locals per tal de 

treballar aspectes relacionats amb el consum responsable12.  

● Contactar amb organitzacions que treballen en reducció de riscos per tal que estiguin 

presents en els diferents esdeveniments de la ciutat (Energy Control, Somnit, Edpac…). 

● Coordinar amb els organitzadors dels Cantabars perquè alternin els bars on s’ofereixen 

begudes alcohòliques amb restaurants o bars on només s’ofereixin tapes, menjar o 

begudes no alcohòliques.  

● Oferir begudes no alcohòliques exòtiques que puguin resultar atractives per als joves.  

● Baixar els preus de les begudes no alcohòliques durant aquest tipus d’esdeveniments i 

festes.  

● Fer tests d’alcoholímetre en les festes en col·laboració amb les carpes de reducció de 

riscos i oferir algun premi als joves que tinguin els nivells més baixos d’alcohol.  

● Oferir formacions de dispensació responsable per a treballadors de bars i restaurants.  

● Crear una placa o acreditació per als bars que s’adaptin als requisits per a la 

dispensació responsable.   

 

Activitats formatives i opcions de lleure: 

● Per a les famílies, augmentar la oferta de tallers que els hi puguin oferir eines per 

parlar amb els joves sobre el tema de les drogues, fent servir títols no massa explícits 

per tal d’evitar la por que sovint tenen els pares a l’estigma social de participar en cert 

tipus d’activitats sobre drogues.  

● Incrementar la oferta d’activitats de cultura de carrer que puguin resultar actractives 

per als joves que passen moltes estones al carrer. Per exemple: cursos de 

breakdance/hip hop, oferir un espai per al grafitti artístic, tallers de parkour, arts 

marcials, espais com un skatepark, etc.   

 

 

 
                                                           
12

 Veure experiències d’intervencions al País Basc d’entitats com Ai Laket o Ajuntaments com el de 
Portugalete: http://www.ailaket.com/wp-content/uploads/2010/05/Lonja_laket_2015.pdf 
 

http://www.ailaket.com/wp-content/uploads/2010/05/Lonja_laket_2015.pdf
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Canvis culturals en relació al consum de drogues: 

● Augmentar el debat sobre els aspectes culturals que fomenten l’ús de drogues, com 

ara anuncis de cervesa a la tele, festes on s’associa l’ús de l’alcohol a la diversió, etc.  

● Mantenir les activitats preventives a escoles. Reforçar el paper de la prevenció del 

tabaquisme i incorporar les begudes energètiques en els tallers de prevenció.  

● Incorporar i reforçar la perspectiva de gènere i el paper que juga la diversitat cultural i 

el context socioeconòmic al municipi.  

● Impulsar el pensament crític en relació al rol que juga la societat en el consum de 

drogues. Campanyes educatives des de l’Ajuntament, tallers escolars, etc. 
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