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Mostra de l’estudi 
 
La mostra de l’estudi està formada per 423 persones; 388 homes (91,7%) i 35 dones (8,3%). La 
mitjana d’edat de la mostra és de 32,52 anys. El 91% ha mantingut únicament relacions 
homosexuals, i el 9% també ha mantingut relacions heterosexuals. Els menors de 30 anys són 
els que presenten percentatges més elevats de bisexualitat. 
 
El perfil majoritari de la mostra és un home d’edat compresa entre els 26 i els 30 anys, nascut a 
Espanya i resident a Barcelona, amb estudis universitaris; treballa exclusivament, viu sol i dels 
ingressos propis. Les dades més diferencials entre la mostra d’estudi i la població general de 
Catalunya són, d’una banda, l’alt nivell d’instrucció de la mostra (60,2% té estudis superiors, i 
15,7% la població general) i el baix índex d’atur (8,7% en la mostra, 15,95% en la població 
general). El perfil és similar al perfil d’altres enquestes sobre pràctiques homosexuals (SIVES 
2008, p. 3). 
 
La població nascuda a l’estranger representa el 23,6% de la mostra, entre la qual destaca la 
població nascuda a Sud Amèrica. Segons l’IDESCAT (2008), en la població total de Catalunya 
la població nascuda a l’estranger representa el 13,3% de la població catalana. Aquest alt 
percentatge d’estrangers entre la mostra de la població homosexual de Catalunya, ens ha de 
fer reflexionar sobre quines són les seves característiques, els seus hàbits pel que fa al consum 
de drogues i les seves necessitats.  
 
 
Oci nocturn 
 
Pel que fa a l’oci nocturn, observem que el 88,2% dels enquestats va assistir als espais de 
festa en solitari, amb la parella o amb la companyia de fins a cinc persones. El 19,4% ho féu 
amb la parella. La meitat de la mostra surt una vegada cada cap de setmana o cada dos caps 
de setmana. La durada mitjana d’una sortida nocturna és de 7,7 hores, cosa que correspondria 
més o menys a sortir a les 22 hores i tornar a les 6 hores. El 68,8% de la mostra surt menys de 
10 hores. La despesa mitjana en una sortida nocturna és de 46,6 euros: 47 euros en els homes 
i 42,4 euros en les dones. La mitjana és molt semblant a la de la població juvenil enquestada 
per l’Observatori (48,5 euros). 
 
 
Consum de drogues 
 
En relació amb el consum de drogues, observem que el 6,9% ha consumit alguna droga nova 
en els últims 3 mesos. Les drogues més esmentades foren la cocaïna (19%), l’MDMA (16%) i 
els pòpers (14%). Per tant, podem arribar a la conclusió que s’estan incorporant nous 
consumidors a aquestes substàncies. A més, indica una difusió i una normalització d’aquestes 
drogues entre la població homosexual.  
 
En relació amb el consum de drogues segons la temporalitat en què es produeix, hem de 
destacar la difusió i la normalització de la cocaïna i els pòpers. La cocaïna ha estat consumida 
alguna vegada a la vida pel 45%; en l’últim any, pel 27%, i en l’últim mes, pel 14%. Els pòpers 
van ser consumits alguna vegada a la vida pel 45%, en l’últim any pel 24% i en l’últim mes pel 
14%.  
 
A Catalunya, en els últims anys, el consum de cocaïna s’ha difós notablement, amb l’augment  
consegüent del nombre de consumidors, també entre la població homosexual. En canvi, els 
pòpers presenten prevalences molt més elevades entre la població homosexual que entre la 
població juvenil. Per això, creiem convenient apuntar que la cocaïna i els pòpers mereixen una 
atenció especial en les campanyes de prevenció adreçades a la població homosexual. 
 
Les prevalences de consum de drogues recreatives en l’últim any, com ara l’MDMA, l’LSD, el 
speed, la ketamina, el GHB i els bolets al·lucinògens, se situen entre el 2% i el 9%, prevalences 
inferiors a les presentades per drogues com ara l’alcohol, l’haixix o la cocaïna. Així doncs, les 
drogues recreatives, i en especial els al·lucinògens, estan bastant allunyades de la població 
homosexual. Les persones que les consumeixen acostumen a ser menors de 30 anys; així 



doncs, com més gran és l’edat, menys consum hi ha de les substàncies més relacionades amb 
la festa, atès que es prefereixen substàncies més relacionades amb el sexe, com ara són els 
pòpers i la Viagra®. 
 
La Viagra® és una substància coneguda per la població homosexual, i utilitzada en l’últim mes 
pel 4%. És un substància associada a les relacions sexuals després de la sortida nocturna. Els 
que la consumeixen ho fan de manera regular. És la substància amb l’edat mitjana més alta 
(35,7 anys).  
 
Es detecta cert consum recreatiu de tranquil·litzants obtinguts sense recepta mèdica.  
 
La cocaïna fou més consumida que l’haixix i la marihuana en el dia de l’enquesta. A més, una 
de cada quatre persones que consumí cocaïna en l’últim mes també ho féu en solitari. 
Proporcions semblants de consum en solitari –encara que inferiors– presenten la Viagra® i els 
pòpers. El consum en solitari està relacionat amb el consum problemàtic.  
 
El 37,8% dels enquestats considera que els seus amics mantenen un consum similar al seu, el 
30,3% pensa que consumeixen més drogues i només el 12,5% considera que en consumeixen 
menys. Podem observar com els enquestats tendeixen a considerar el consum propi igual o 
inferior al del propi grup. Aquest pensament, que tendeix a ser il·lusori, ajuda a justificar i a 
normalitzar el consum propi, el qual entenen com a normal dins del grup i en el context de l’oci 
nocturn.  
 
Gairebé la meitat de les persones que consumiren haixix, marihuana i cocaïna en l’últim mes ho 
feren per invitació. Per tant, podem fer l’hipòtesi que aquest col·lectiu no realitza consums 
intensius, sinó que els realitza vinculats a la festa i al grup i, tal vegada, accepta la invitació en 
relació amb les pràctiques de flirteig sexual. Cal apuntar que quatre de cada deu enquestats 
van rebre la invitació de consumir cocaïna en l’últim mes. Les drogues il·legals més accessibles 
són l’haixix i la marihuana (47,5%), els pòpers (43,9%) i la cocaïna (39,8%). 
 
 
Riscos 
 
Entre la població masculina el 28% havia mantingut sexe sense preservatiu després d’haver 
consumit drogues. Les drogues més relacionades amb les pràctiques sexuals de risc són 
l’alcohol, la Viagra®, els tranquil·litzants sense recepta, la cocaïna i els pòpers.  
 
El 64,3 % de la mostra coneix algú que alguna vegada a la vida ha mantingut relacions sexuals 
sense preservatiu; el 23,9% ho va indicar per a l’últim mes, i el 54,3% considera que és una 
pràctica estesa entre la població homosexual el fet de mantenir relacions sexuals sense 
preservatiu. Són els menors de 25 els que han assumit més riscos associats al consum de 
drogues.  
 
 
 


