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resum-abstract: 

La comunicació és un capítol de la tesi inscrita en el departament de psicologia 

social de la UAB, titulada “Sense passar-se de la ratlla. La normalització del 

consum de drogues il·legals” . 

El risc és una característica intrínseca del consum de drogues, tant legals com 

il·legals. En el present treball exposarem la gestió del risc per part dels consumidors 

de drogues il·legals, especialment entre les més difoses i normalitzades, com 

són el cannabis, la cocaïna, la MDMA i el speed. Aquestos joves consumidors 

conviuen amb els risc, l’assumeixen i és un dels diferents atractius. (Martínez 

Oró, 2007). 

Els joves durant el procés de socialització, han rebut un discurs abstencionista 

centrat  en les conseqüències funestes. Conseqüències que en el moment de 
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iniciar-se no coincideixen amb els discursos rebuts dels iguals consumidors ni 

de les pròpies experiències, això suposa una resignificació del risc atribuït a les 

drogues. 

Tal com es va obtenint experiències, els joves van adquirint un coneixement que 

modula la percepció del risc i les pautes de consum. Les experiències negatives 

són importants a l’hora de significar el risc. 

Presentarem els mecanismes de regulació del consum de drogues (Grund,1994) 

utilitzats per a preservar la salut. A més, esbossarem com la normalització del 

consum de drogues en certs grups i contextos influeix en la manera de significar 

i construir el risc.  

deSenvolupament de la comunicació

El consum recreatiu de cap de setmana és l’expressió majoritària que 

adquireix el consum de drogues en l’actualitat. En la majoria de consumidors 

no desencadenarà una trajectòria erràtica amb final dramàtic. En altres (una 

minoria), però, sí que tindran problemes severs a causa de les drogues. Encara 

que el discurs abstencionista avalat per diversos sectors de la societat creu que 

consumir està associat a desestructuració social i a altres problemes de forma 

inevitable, com hem vist, això no té perquè ser així. El discurs abstencionista no 

és vàlid per als consumidors perquè no accepta l’ús recreatiu de substàncies. 

A més, associa el consumidor de drogues amb un perfil personal amb el que el 

consumidor recreatiu no s’identifica. El discurs de la reducció de riscos és més 

afí al discurs que elaboren els joves pel que fa a la gestió del propi consum. El 

discurs que ajuda als consumidors recreatius a interpretar “el món de drogues” 

és el que ells mateixos elaboren a partir de les experiències pròpies o alienes, ja 

que són aquestes les que construeixen els significats del que són les drogues. La 

integració en la subjectivitat d’aquests discurs construït conjuntament amb els 

altres consumidors els hi permet interpretar els significats del consum i valorar 

si està dins dels paràmetres de la normalitat.

Segons els consumidors que han participat, el context de consum de drogues 

il·legals està ben limitat: els espais de festa. El consum que surten d’aquest 

paràmetres acostuma a ser viscut com a “desviat”. El consumidor recreatiu 
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compleix amb les pròpies obligacions (feina, estudis) i compleix un correcte 

funcionament que comporta no consumir ja que les drogues són reservades 

per a la festa. Com ja hem dit, el consum es considera oportú en el temps d’oci, 

però no en totes les festes es considera adequat consumir. Els joves busquen 

un context idoni i una companyia que facin agradable l’experiència ja que, a 

nivell subjectiu, l’efecte de les drogues es veu interferit per aquests dos factors. 

El coneixement que tenen els consumidors sobre les propietats de les drogues 

pot fer que en el moment de la festa aquestes es trobin a faltar, ja que saben 

que amb les drogues la situació es veu d’una altra manera i tot acostuma a anar 

millor (en el sentit que la intensitat de la festa augmenta, especialment, en relació 

amb la música i els amics) o, si més no, aquest és el resultat de l’aprehensió 

subjectiva. Per alguns consumidors, la festa significa consumir drogues. Aquesta 

associació no és viscuda com quelcom negatiu, sinó que es viu amb normalitat. 

Això s’observa fins al punt que alguns participants narren sense embuts que, 

en cap cas, no val la pena anar de festa sense consumir drogues. Si més no, 

consideren que poden dedicar el seu temps d’oci a altres activitats tant o més 

gratificants que anar de festa. 

El risc en el consum de drogues és reconegut i assumit pels consumidors, que 

aposten per a un consum responsable que els permeti gaudir de les drogues sense 

patir-ne les conseqüències negatives més extremes. Per a aquesta assumpció 

de la responsabilitat, els usuaris de drogues tenen una sèrie d’estratègies que 

observem que funcionen com a indicadors dels problemes derivats del consum 

no responsable. Aquestes estratègies han estat adquirides pels consumidors 

gràcies a la seva experiència o al contacte amb diversos agents socialitzadors 

(encara que no siguin protagonistes del consum). També observem el que 

podríem equiparar a indicadors de riscs. Els joves tenen aquests indicadors 

presents per a no desenvolupar problemes, com són: la freqüència de la festa i 

del consum de drogues; les situacions tenses generades en situacions vinculades 

al consum; el malestar del consum quan les drogues no fan el mateix efecte que 

en els primers temps de consum; etc. Un altre tipus d’estratègies observades en 

els participants són les que permetrien reduir riscs. Aquestes es desenvolupen 

mostrant, precisament, aquella responsabilitat de la que creu que està dotada 

el consumidor recreatiu. Entre aquestes estratègies hi trobem, per exemple: 

moderar la dosi de consum o la freqüència de les festes; delimitar l’espai de 

festa com a exclusiu per al consum; saber valorar els efectes del consum; etc.
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En definitiva, observem que per als consumidors recreatius és prioritari preservar 

la salut, més enllà del gaudir percebut en el consum de drogues. Com a resultat 

d’aquesta intenció, la majoria de consumidors expliquen que no dubtarien que 

els cal abandonar el consum o, com a mínim, modificar la orientació que en tenen, 

quan detectessin l’aparició de qualsevol problema relacionat amb el consum. 

Conèixer les estratègies per a reduir riscos i disposar d’habilitats per a evitar-

los, són processos que ajudaran al consumidor a no desenvolupar problemes 

derivats del consum. En canvi, si manquen aquestes estratègies, els problemes 

podran aparèixer amb més facilitat.
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