
 
 

DROGUES, PARLEM-NE 

Consultes i respostes del mes de SETEMBRE 2017: 

Cigarretes electròniques 6/09/2017 

Estic pensant passar-me a utilitzar les cigarretes electròniques per deixar de fumar 
tabac. En termes de salut penseu que és una bona opció? 

 
Els cigarrets electrònics tenen, com tantes altres coses a la vida, els seus avantatges i 
els seus inconvenients.  
 
Entre els seus avantatges figura que són una alternativa més segura que el tabac. 
Aquests subministren una dosi de nicotina sense cremar paper i sense fum, i tot 
sembla indicar que el nivell de substàncies tòxiques acaba per ser menor que el que 
conté el fum dels cigarrets convencionals. Per altre part, malgrat que la presència de 
nivells de derivats de nicotina puguin ser similars al tabac convencional, s’ha mostrat 
que el síndrome d’abstinència que es presenta en suspendre el consum és de  menor 
intensitat. Es dir, les persones que abandonen el consum des de la cigarreta 
electrònica s’ho passen menys malament que els que ho fan des dels cigarretes 
convencionals. 
 
A la llista d'inconvenients hi ha el fet que no es disposi encara de suficients estudis 
sobre els efectes a llarg termini. El vapor d'aigua que s'inspira a part de nicotina té 
aromatitzants, glicerols i no se sap què més. Es per això que L’OMS no ha pres una 
postura clara al respecte i només ha aconsellat prudència i que es vigili. 
 
En tot cas, passar a utilitzar cigarretes electròniques tindria sentir en tant s’abandoni o 
redueixi de manera molt significativa el consum de tabac en cigarretes convencionals.  
 
 

Tabac de liar 13/9/2017 

L’altre dia algú us preguntaven per si era menys perjudicial fer servir cigarretes 
electròniques que les convencionals. Jo vaig prendre l’opció de passar-me al tabac de 
liar. És una bona opció? 

Es tracta d’una creença molt estesa. Una de cada tres persones que va passar del 
tabac convencional a la cigarreta de cargolar ho menciona com un dels motius per fer-
ho.  Tanmateix, per la informació que es desprèn de diferents estudis realitzats, hem 
de dir que es tracta d’una creença falsa. 
 
Diferents anàlisis de producte de les marques més venudes de tabac per cargolar han 
mostrat que contenen més nicotina, més  quitrà i més monòxid de carboni que els 
cigarrets manufacturats.  
 
Els fumadors de tabac d’embolicar, tot hi que poden reduir de manera molt important 
el nombre total de cigarrets fumats al cap del dia, presenten concentracions més altes 
de monòxid de carboni en el seu aire espirat que els de tabac manufacturat. El motiu 
principal és que en les pipades dels cigarrets fets a mà es crema més paper i són més 
intenses. 
 
Així per tant, el motiu principal pel que es justificaria el canvi d’hàbit seria per un 
interès d’estalvi econòmic. 
 



 
 
 

Consum de risc 20/9/2017 

Per què les persones es refugien en les drogues? 

Cal clarificar que motius pels quals es consumeixen drogues, sigui alcohol o altres, 
son diversos i sovint no responen a sols un. Segurament els més presents son per  
tingui a veure  amb un interès lúdic o recreatiu. 
 
Ara bé, referit a que certes persones cerquen refugi en les dogues ens caldria 
diferenciar dos aspectes importants.  
 
Per una banda, les persones de totes les societats han buscat fuites temporals a la 
realitat per diferents raons, avorriment, tensió social, voler experimentar una cosa 
nova i diferent, etc. Evidentment el consum de drogues pot comportar riscos per la 
salut, però aquest tipus d’ús no es tan diferent a l’afició d’anar a un camp de futbol a 
cridar i cridar. Cosa que no és comú de veure-ho a la plaça del nostre poble.  
 
Per altre banda, hi tindríem persones que consumeixen per evadir-se de problemes. I 
en aquest cas, també seria bo diferenciar si aquesta consum té a veure o no amb una 
incapacitat o manca de voluntat per afrontar-los. Ambdós casos, tenim motius per 
desaconsellar el consum. Ara bé aquests impliquen riscos diferents. Les persones 
que passen un mal moment presenten més probabilitats que el seu consum sigui més 
intens i arriscat, però quan la persona pel consum defuig afrontar els problemes pot 
acabar per entrar en un cercle perillós. Els problemes no troben solució, quan no se’n 
sumen de nous pel consum. 
 
 

Reduir el consum 27/9/2017 

S’acaba l’estiu i he de reconèixer que amb el consum de porros m’he passat un xic. 
Què puc fer per reduir el consum? 

Reconèixer la necessitat i dificultat per redreçar el consum és també reconèixer que el 
consum se’ns ha escapat una mica de les mans. Es important, com bé deus saber, 
que els porros no ens interfereixin el dia a dia per a poder estar plenament 
concentrats i dedicats en aquelles coses que sabem ens son importants. 
 
Sigui com sigui, t’apuntem algunes propostes que podries començar a aplicar. 
 
• Retarda al màxim el primer porro del dia. Tan si és al matí o la tarda però 
especialment distanciant-lo de les hores en que un ha d’estar en millor concentració. 
• Posa menys quantitat (de marihuana, de haixix) als porros. Es tracta de 
consumir menys quantitat i per tant menys porros. 
• Fuma més a poc a poc. Un porro no és una cigarreta. Es pot apagar i deixar-
ho per més tard. 
• Si te’n agafes per emportar-te’n que sigui poc. 
• Procura no anar a llocs on et costarà no fumar. 
• Explica que vols fumar menys. Els amics, fins hi tot els que fumen et poden 
ajudar. 
• A poder ser, no ho substitueixis amb consumir més tabac. 
 
 
 
 

 


