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Revisió basica 
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en relació a I'actuació 
socioeducativa 
en el fenomen 
de les drogues 

Gabriel Sanz* 

Introducció 

Abans d'abordar I'enfocament 
central del present article, conside
rem convenient constatar alguns 
deis estereotips més corrents sobre 
«allo jurídico> que dificulten la com
prensió de les interrelacions entre el 
binomi juridicoeducatiu, a fi de fer 
una contribució a la deconstrucció 
d'aquestes configuracions mental s 
prévies i poder avan<;:ar en el treball 
interdisciplinari. 

* Gabriel Sanz és professor de Legisla
ció i Educació Social, ha treballat i reflexionat 
teóricament en ambits professionals i temati
ques que mes cien estretament els compo
nents jurídics i educatius. Hi sobresurt, com 
element recurrent, I'interés per la persona hu
mana i la societat des de la perspectiva ética 
i política, concretats en alió jurídic, i amb la 
convicció que solament des d'una perspecti
va vertebradora i globalitzadora d'ambdós 
termes -persona i societat- és possible la 
seva comprensió i abordatge. 

Adre<;:a professional: Departament de 
Didactica i Organització Educativa. Divisió de 
Ciéncies de I·Educació. Universitat de Barce
lona. Campus de la Vall d·Hebron. Passeig de 
la Vall d'Hebron 171. 08035 Barcelona. 

Realment, davant de I'expressió 
jurídíc una part considerable de les 
tribus educatives i del personal in
teressat -ambit propi de la revista i 
de gent a qui pot interessar aquest 
article- sol adoptar una actitud 
subjectiva evasiva, ans bé de clara 
exclusió mental, com si aquest ter
me fos incompatible o estrany al 
món educatiu, i per tant relegat a 
I'ambit deis experts i reduH, sobre
tot, als parametres judicial (que so
cialment s'identifica com més relle
vant) i normatiu -procedent deis 
poders polítics, administratius, insti
tucionals- el qual es viu com im
posat i formalista; un obstacle, en 
definitiva, als plantejaments edu
catius. 

Hem de remarcar que també 
existeix, pero, la vessant juridico
teorica, que pot generar noves re
gulacions o pot servir per a la co
rrecció interpretativa i concreció de 
I'aplicació, tot i que professional
ment és propia deis juristes. En els 
seus trets fonamentals hauria de 
formar part del bagatge cultural de 
la ciutadania il·lustrada, ja que la 
normativitat jurídica amara la vida 
quotidiana basica de les relaciones 
personals, socials i professionals. 

En el tema de les drogues, el 
dret s'associa a la imatge predomi
nant de la faceta repressiva i penal, 
i, en conseqüéncia, a un ambit es
tranyament i radicalment contrapo
sat a la perspectiva educativa. Tot i 
així, també es té en compte la inter
venció de l'Administració pública, 
la qual sí que és prou valorada en el 
camp de la drogoaddicció, pero 
que, i convé recordar-ho, ha d'ac
tuar tenint en compte que «serveix 
amb objectivitat els interessos ge-
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nerals i (Oo.) d'acord amb els princi
pis d'eficacia, jerarquia, (Oo.), amb 
submissió plena a la Ilei i al dret» 
(article 103 de la Constitució). 

S'ha de reconéixer que una 
bona part de la responsabilitat so
bre I'existéncia d'aquests estereo
tips i la no-valoració educativa del 
dret és deguda a una problematica 
i a uns plantejaments deis quals 
són responsables els mateixos ope
radors jurídics: 

- Hi ha una regulació excessi
va quant a fonts de producció nor
mativa i de complexitat i confusió 
de nivells competencials en funció 
de la imatge política i de legitimació 
o rendibilitat electoral. Així, la matei
xa dinamica de la realitat que envol
ta la problematica de les drogues 
ha dut els legisladors a intentar, si
gui com sigui, fer servir I'instrument 
normatiu per davant deis esdeveni
ments. 

Es legisla amb la idea no pas del 
que és basic i de possibles mínims, 
sinó d'allo ideal, i sense els requi
sits basics per tal que sigui efecti
vament normatiu. A tall d'exemple, 
podríem esmentar com a déficits le
gislatius, entre d'altres, la no-dota
ció pressupostaria, la técnica legis
lativa deficitaria i els instruments 
contradictoris o la no-aplicació deis 
principis de subsidiarietat -allo 
que es pugui fer al nivell inferior que 
no passi als superiors- o de distri
bució competencial. També hi ha 
una mancan9a de seguiment d'allo 
efectivament realitzat en I'ambit 
parlamentari o Cívic, i deis proble
mes de funcionament i recursos de 
l'Administració de justícia, que ha 
de controlar la correcció de la lega-
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litat i el déficit d'organismes de me
diació o arbitratge. 

És important remarcar que la 
cultura civicohistorica predominant 
d'aquest país és de descrédit o no
legitimitat col'lectiva de tot allo que 
pugui ser inclos en la denominació 
de legal. Freqüentment, en escoltar 
la paraula lIei es res pon automati
cament «Feta la lIei, feta la trampa», 
a tall de justificació per I'incompli
ment. Cal recordar, pero, que en 
pa'(sos de I'entorn europeu -per 
exemple, Alemanya- la cultura cí
vica predominant és la valoració i el 
compliment d'allo que legítimament 
ha estat promulgat. 

Referent al tema de la interven
ció i formació educativa, cal fer una 
conceptualització i reflexió educati
va des d'una perspectiva oberta i 
comprendre el fet educatiu com a 
global perqué, en situar-se en la 
perspectiva de la vertebració indivi
du-societat de la cultura, de la co
municació, té un marc referencial 
étic, polític, social i humanista. 

Cal veure, doncs, des de quina 
perspectiva legitimadora i de nor
malitat social es produeix la inter
venció educativa, els seus límits i les 
possibilitats, ja que, si no és així, 
malgrat la bona voluntat i la prepara
ció técnica, aquesta intervenció pot 
ser incorrecta, desenfocada i, per 
tant, inefica9 en no produir-se una 
contribució significativa per millorar 
la qualitat de vida o de creixement 
de la persona humana en la pers
pectiva d'integració a la societat. 

Els professionals de I'educació 
ens hem d'avesar a I'abordatge 
educatiu de les complexitats, de les 
problematiques socials i personals, 



com és la qüestió de la perspectiva 
política dominant i I'addicció a 
substancies t6xiques, des de plan
tejaments interdisciplinaris, tot fent 
la síntesi que possibiliti una inter
venció adient i eficay. També s'ha 
de projectar aquesta visió educati
va o reflexió pedag6gica i fer-Ia pre
sent a la societat, ja que pot servir 
per al reconeixement socioprofes
sional i perqué es reconegui com 
socialment necessari el paper qua
litativament significatiu de I'educa
ció a la societat com a eina útil per 
a I'abordatge i la solució de proble
mes socials, per a la contribució a 
la conformació d'una consciéncia i 
una opinió pública, i per a la forma
ció d'una cultura basica i actual per 
a la ciutadania. 

Per fer-ho possible caldria, tam
bé, remarcar la necessitat d'una for
mació universitaria, humanista i so
cial, globalitzadora, i no pas tan de
cantada cap a all6 tecnoprofessio
nal i cap a I'excessiva parcel'lació i 
superespecialització, com s'esta 
fent, a hores d'ara, en els centres 
de formació del personal educatiu. 

Significat i utilitat de I'ambit 
jurídic i educatiu: enfocament 
tematic 

AII6 jurídic, el dret, I'ordenament, 
s'ha d'ubicar en el marc polític, étic, 
i des de la perspectiva de la perso
na i de la societat, deis poders polí
tics públics. Representa un referent 
regulador de I'estructura de la so-
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cietat i de I'espai individual, tot con
figurant les posicions i possibilitats 
respectives a partir d'uns instru
ments organitzatius entre els quals 
s'haurien d'esmentar els principis, 
els valors i les regles d'uns agents 
operadors com les institucions. 

Podríem dir que representa una 
síntesi de la problematica que afecta 
I'organització de la vida de les per
sones i deis col'lectius, de les pers
pectives d'enfocament i les possibili
tats d'intervenció i de canvi col'lec
tiu, en tant que són expressió de les 
conviccions i els interessos social s i 
polítics sociopolíticament predomi
nants. És referencial, legitimat i, per 
tant, expressió de la normalitat a 
cada societat i época hist6rica. 

La lIei, la norma, que en forma 
part i configura I'ordenament jurí
dic, ha de conjuminar o fer prevaler 
els interessos generals de la 
col'lectivitat amb el~. particulars. Im
plica una quota de lIibertat i igualtat 
de la ciutadania, i de protecció deis 
més febles, tot i reconéixer que som 
ben lIuny de I'aplicació de la igual
tat davant la lIei, de I'aplicació de la 
lIei i, més encara, de la igualtat real 
o substancial. L'estat de dret, es
sencial perqué funcioni la democra
cia, que com a conseqüéncia de la 
readaptació de I'estat social pot ser 
buidat de contingut, és una con
questa del moviment emancipador 
de la humanitat i, més en concret, 
hist6ricament, de la Revolució Fran
cesa, com a alternativa davant I'ar
bitrarietat, el carisma personalista, 
la violéncia o el confusionisme. 

Alió educatiu, si ho és, i no so
lament ensenyament o instrucció, 
com gairebé és corrent, dissortada-
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ment, a massa institucions autode
nominades educatives, s'haura d'u
bicar en un marc referencial sobre 
el model de persona i de societat 
consensuat éticament, socialment i 
políticament a les instancies socio
polítiques i cíviques adients. L'e
xisténcia d'aquests referents perso
nals i de model de societat no impli
ca pas que siguin permanents o 
immóbils, sinó que són variables a 
cada temps históric i a cada 
col'lectivitat determinada. La con
creció d'aquests elements tampoc 
pot significar que sigui uniforme per 
a tothom, peró sí que hi són com a 
tals, com a límit basic, i configuren 
la categoria educativa, que té una 
dimensió social fins i tot per sobre 
de I'estrictament individual. 

La funció educativa no pot pas 
eludir la funció de socialitzar la per
sona i integrar-la a la normativitat i 
normalitat social de cada societat i 
época histórica en qué es troba re
flectit alió jurídic, el que representa 
la instancia integradora de les di
verses perspectives legitimades 
soc iopol íti came nt. 

Un cop establert el significat 
d'algunes d'aquestes actituds men
tals que dificulten la visió i I'abor
datge, i establerts alguns deis trets 
que caracteritzen el marc concep
tual i els tipus d'interrelacions entre 
alió jurídic i alió educatiu, es tracta 
ja d'emmarcar les perspectives, els 
parametres des deis quals contem
plem el tema de les drogues, i tam
bé de definir els propósits d'aquest 
article. 

No pretenem pas presentar un 
recull legislatiu -per altra banda, 
tampoc hi ha obres recopilatóries 
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que donin una visió general del 
tema-, inabastable en els límits 
d'un article, sinó un apropament al 
nivell jurídic basic, el més important 
legislativament parlant, que propor
cioni una visió general del tracta
ment jurídic i que pugui ser relle
vant des de la perspectiva educa
tiva. 

El que intentarem fer amb I'anali
si d'aquest nivell és comprendre la 
perspectiva d'enfocament i d'inter
venció social, política i ética en la 
qüestió de les drogues i la seva pro
blematica, la lógica interna de la 
vertebració, el perqué i per a qué, 
els límits i les possibilitats, d'una 
forma aclaridora, sistematica, sinté
tica i global, cosa que, davant I'am
plitud deis subjectes intervinents, 
de nivells i de tipologia de la confi
guració d'aquest camp, és una tas
ca que per si mateixa ja és impor
tant d'intentar dur a terme. 

També pretenem, tal com expli
citavem al títol de I'escrit, concretar 
algunes de les possibilitats i alguns 
deis espais d'intervenció socioedu
cativa que es poden conformar a 
partir d'aquest marc jurídic actual, 
deis seus aparells i les seves insti
tucions. 

Categorització jurídica 
de les drogues: 
conceptes clau 

El dret i la Ilei tenen assignat un 
paper central, no pas formal, en la 
qüestió de les drogues. Hi repre-



senten un instrument de legitimació 
de la tendéncia sociopolitica i de la 
consciéncia pública normalitzadora 
i de legitimació de la corresponent 
intervenció. 

Per a una comprensió aclaridora 
d'aquesta funció configuradora i in
terventora en la tematica planteja
da, cal que préviament establim 
una diferenciació entre les catego
ries d'ordenament juridic o dret i de 
Ilei o intervencions de normativitat 
administrativa. 

L'ordenament jurídic -que con
figura, en part, i reflecteix el model 
de societat, d'estat i de persona, 
que se sustenta i es desenvolupa 
mitjangant un pacte sociopoliti
cohistoric entre els diversos poders 
constituents de cada societat
concreta una determinada estraté
gia politica, d'interessos i de valors, 
d'abordatge i de solució de les di
verses problematiques, amb el con
següent predomini deis principis, 
valors, procediments i aparells insti
tucionals que millor garanteixin la 
seguretat, el control i I'eficacia en 
relació amb el plantejament priorit
zat. En el tema de les drogues, I'op
ció geoestructural i estratégica ge
neral actual és la prohibició de de
terminades substancies mitjangant 
la distinció entre drogues licites i 
il·licites. 

En I'epigraf «drogues il'licites» 
s'inclouen més de cent cinquanta 
substancies naturals i sintétiques, 
totes sotmeses a un régim únic de 
subjecció a una prohibició general i 
gairebé absoluta -llevat que es fa
cin servir per a finalitats médiques i 
científiques-, fet basat en la idea 
que el seu ús degenera en abús, 
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com a única i millor forma de defen
sar la salut pública i, per tant, el dret 
individual a la salut. L'exposició de 
motius de la Llei 17/1967 ja assen
yala aquest fet com el principal pro
blema en la qüestió de les drogues: 
la necessitat terapéutica d'aques
tes substancies i els perills que es 
deriven del seu consum abusiu. 

La classificació esmentada, i 
per tant el potencial de nocivitat, es 
determina pel mecanisme de la 
seva inclusió a les Ilistes annexes 
en convenis internacionals com a 
substancies qualificades de dro
gues toxiques, estupefaents i 
substancies psicotropiques. Hi ha 
la paradoxa que I'alcohol és la dro
ga de toxicomania més estesa i de 
més gran nocivitat biopsicosocial, 
pero no té pas la marca d'»il'licita» 
per raons de model de societat, de 
normalització i integració d'habits 
socials. Per contraposició, el ca
nem i derivats, tot i que no creen 
pas addicció, si són inclosos, a ho
res d'ara, a les Ilistes d'aquestes 
substancies. Potser ens ajudara a 
entendre la Iluita entre la legalitza
ció de I'alcohol i la il'legalització del 
cannabis -I'únic rival o rival econo
mic en I'ambit mundial- saber que 
per mitja del régim de drogues lici
tes, provinents de I'hemisferi nord, 
es fomenta el consum de drogues 
propies de la cultura occidental. 
Les drogues jI'licites, que general
ment vénen de I'hemisferi sud, obli
guen a reprimir el trafic i consum de 
drogues que poden ser connaturals 
a pa'lsos més febles i de cultures 
alienes a I'occidental. 

La lIei o intervenció juridicoad
ministrativa respon, sobretot, a uns 
valors i interessos socials que vehi-
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culen les polítiques públiques i pre
tenen una legitimació etica i d'opi
nió pública. Parteix d'un altre con
cepte de substancia, de persona i 
de context. Propugna una altra es
trategia, a partir del model esmen
tat al qual s'adapta, de prevenció i 
assistencia, el predomini del dret 
administratiu i la reducció sensible 
del pes social de les problemati
ques que se'n deriven. 

El concepte de droga, des d'a
questa perspectiva, representa una 
síntesi que ha d'integrar les dades i 
els coneixements de les altres cien
cies (medicofarmacoI6gics, biol6-
gics) i la realitat hist6rica, sociopolí
tica, econ6mica i moral. Les defini
cions pertinents es poden trobar en 
el text legal. Així, per exemple, I'ar
tic le 3 de la Llei 20/1985 del Parla
ment de Catalunya inclou «les dro
gues no institucionalitzades, les be
gudes alcoh6liques, el tabac, certs 
medicaments i alguns productes 
d'ús industrial o variat, a més de les 
substancies prohibides». Normal
ment, la mateixa Ilei recull I'expres
sió «als efectes de la present Ilei» 
en relació amb el significat d'a
quests conceptes, expressió que 
vol dir «en I'ambit de circumscrip
ció, al tipus de persones i entitats a 
les quals s'adrega i a les seves pre
tensions, quins béns protegeix i 
quines finalitats individuals i socials 
pretén assolir». Són, per tant, con
ceptes oberts a possibles modifica
cions. Tot i que per delimitar con
ceptes la clau de volta és la juris
prudencia -les sentencies deis tri
bunals-, que també estableix lí
mits quantitatius i en descriu la tipi
ficació. I és així perque no esta prou 
elaborat un perfil doctrinal amb su-
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ficient consistencia i acceptació per 
servir de base i perque, per altra 
banda, s'intenta eliminar I'excessi
va subjectivitat deis conceptes, fora 
del criteri deis jutges, que a la nos
tra societat són com els dipositaris 
de la credibilitat social. 

Aquesta perspectiva juridicole
gal considera com a punts centrals 
que la substancia natural o sintetica 
provoqui sensacions resultants de 
I'acció química sobre el cervell, és 
a dir, que tingui efectes sobre el sis
tema nerviós central. Un altre punt 
és que puguin contrastar-se, epi de
miol6gicament i estadísticament, 
uns danys i unes carregues sanita
ries i socials, conseqüencia de la 
correlació entre les intoxicacions 
cr6niques i les malalties que els són 
imputables. 

L'element essencial, per6, és el 
de dependencia, en la mesura que 
pot representar un greu atemptat a 
la llibertat personal. En el tema de la 
dependencia psíquica, de Ilarga 
durada, I'objecte pren possessió 
del subjecte i la perdua de Ilibertat 
de la persona toxic6mana és quasi 
total, com és prou conegut. En el 
cas de la dependencia física, la 
perdua de Ilibertat és parcial i el 
subjecte és capag d'abstenir-se o 
alentir el consumo Castañeda 
(1992) defineix així la drogode
pendencia: «la droga és aquella 
substancia que en ser introdu'ida a 
I'organisme produeix una alteració 
de la conducta i/o de I'estat psíquic, 
el qual queda condicionat pels 
efectes immediats o persistents de 
la mateixa substancia, de manera 
que es produeix una tendencia a la 
repetició de I'experiencia del con
sum i a I'ús continuat de la substan-



cia. Mitjangant el consum repetitiu 
del tóxic, I'individu s'introdueix en 
un conjunt de conductes compulsi
ves amb formes i ritus estereotipats 
d'administració, amb fenómens de 
tolerancia i abstinencia i amb per
dua de prioritat d'altres necessitats 
més urgents o importants». 

Aquesta dualitat i, alhora, com
plementarietat d'alló jurídic -com a 
«dret» i com a <<Ilei»- que reflecteix 
la perspectiva predominantment es
tructural i configuradora, i la basica
ment intervencionista, dintre de I'es
mentada configuració, explica que 
fa que el concepte jurídic de droga 
no s'adigui amb el corresponent en 
altres disciplines científiques i la no
coincidencia entre la conceptual iza
ció de les branques administrativa, 
penal o civil. Potser fóra interessant 
I'elaboració autónoma d'un concep
te jurídic penal de droga de menor 
amplitud que I'administratiu, que 
concretés les substancies específi
ques incriminades i que fos flexible 
fins al punt de permetre la inclusió 
de noves substancies respecte al 
principi de legalitat penal. S'hi po
dria incloure el concepte de 
substancia psicoactiva i la gradua
ció de totes en funció del risc que 
I'abús pot comportar per a la salut 
personal. 

Hem dit que alió jurídic no es pot 
comprendre sen se I'articulació amb 
els parametres individuals, socials, 
polítics i d'etica o moral pública. Es 
tracta, doncs, de posar de relleu al
guns deis principals factors d'a
quests parametres que ajudin a en
tendre críticament -deconstruc
ció/construcció- el significat de 
I'estrategia política dominant da
vant d'aquest fenomen social de 
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consum de drogues: quins són els 
valors i interessos a protegir, per 
que i com intervenir legítimament, i 
les metes o objectius. 

Significat social del consum 
de drogues 

És prou conegut el fet que en 
qualsevol societat i epoca histórica 
s'ha donat la integració i el control 
social del consum de drogues. La 
societat, perque és una configura
ció en si conflictiva, genera col·lec
tivament la necessitat de consumir 
substancies que ajudin, mitjangant 
estats produ"its artificialment, a eva
dir-se de la realitat quotidiana i deis 
problemes socials concrets, com 
podrien ser, entre d'altres, I'explota
ció o I'alienació, I'excessiva pressió 
psicológica o la manca de sentit del 
projecte vital personal, o bé la 
recerca col·lectiva de la festa i el 
plaer. 

En aquest sentit, el grau d'ac
ceptació de determinades substan
cies, no solament I'alcohol, també 
el consum de coca·ina, esta forga 
integrat a la societat, sobretot a les 
capes altes, i tot just comenga ara a 
destacar entre la joventut, sense 
que el sistema medic i social hagi 
detectat o identificat pas la coca·ina 
com a problema social, sinó més 
aviat lúdic. Convé recordar que la 
coca en estat natural és una de les 
plantes amb les propietats curati
ves més extraordinaries que poden 
existir en el món vegetal. 
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És per aixó que, segons decla
racions de l'lnstitut Nacional de To
xicologia de febrer de 1999, el con
sum col'lectiu de drogues no es pot 
pas reduir a un perfil o uns am
bients de marginació concrets; i el 
consum habitual, socialment majo
ritari, en haver-hi més informació o 
una determinada imatge social so
bre els danys que se'n deriven (he
rO'ina), és d'amfetamines, barbitú
rics, substancies per aprimar-se i 
mescla d'alcohol amb psicofar
macs. Alió que ha variat són els 
propósits que es tenen en consu
mir-la, el significat sociopolític i I'a
parició d'un consum abusiu i quoti
dia d'aquestes substancies per part 
d'amplies capes de la població. 

El problema social de les dro
gues caldria, doncs, definir-lo com 
un fenomen social massificat de 
marginació, de tipus evasiu, que 
implica un consum abusiu que ul
trapassa el plantejament tradicional 
de control social i individual inte
grat. 

Abans de plantejar-nos la pers
pectiva individual i d'ética o moral 
pública d'aquest fenomen, analit
zem el nivell social com una respos
ta col'lectiva a una problematica 
social de fons, que es genera des 
de I'organització i el funcionament 
de la societat i deis poders que la 
constitueixen. Un model de societat 
que podríem considerar com pro
ductivista i consumista, en la qual 
es donen un increment de I'explota
ció i la inseguretat laboral i, simulta
niament, un increment del nivell de 
vida o de consum de la majoria de 
la població. Tot el consum, en I'es
fera de la vida privada, ha estat mo
delat pel procés capitalista que en 
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el període anterior a la Segona 
Guerra Mundial tan sois dominava 
el procés de producció. El conjunt 
del sistema de manipulació va sor
gir d'aquesta necessitat económica 
i es va estendre al conjunt de la so
cietat. 

Es tracta de generar un incre
ment constant del consum privat 
per mitja de la creació de necessi
tats i mecanismes per manipular i 
esperonar els desigs deis consumi
dors, en contraposició a I'autorre
gulació conscient de les necessi
tats i del model de creixement sos
tenible. A tall d'exemple, tal com 
han denunciat diversos organismes 
educatius que treballen en el sector 
de la infancia, aquest any una po
tent multinacional ha Ilanc;:at un vi
deojoc, amb pretensions de ser 
I'estrella d'aquest mercat, adrec;:at a 
un públic preferentment adolescent 
que provoca la necessitat de con
sumir ansiolítics. 

En conseqüéncia, la via de so
cialització predominant, davant 
deis canal s polític, laboral, cultural, 
associatiu i convivencial, és una via 
de socialització centrada en el con
sum i en I'hegemonia de la raciona
litat tecnopragmatica, en contrapo
sició a la racionalitat de tipus eman
cipador i de possibilitat de transfor
mació profunda de I'organització 
basica de la societat i les seves 
problematiques. 

L'esfera del consum correspon 
exactament a I'esfera de la vida 
més personal i privada, aquell sec
tor de la vida que es col'loca més 
enlla del treball productiu i d'actiti
vats obligatóries: el temps de lIeure. 
L'oci, la diversió, s'ha mercantilitzat: 



la gent, individualment i col'lectiva
ment, ha de comprar la seva diver
sió o distracció. Un altre concepte 
-que en dirien de temps lliure, en
tre les diverses interpretacions- es 
pot relacionar amb la possibilitat de 
fer activitats que dotin de sentit i d'i
dentitat personal i social i els com
plementin. Els diversos i múltiples 
dispositius del capitalisme de con
sum bloquegen la possibilitat més 
creativa i autónoma per a la majoria 
de la població. 

L'objectiu real de la manipulació 
és la transformació del temps lliure, 
que pel seu caracter d'escassetat 
pertanyia a I'individu, en «incre
ment d'oci», en «temps de consu
mir". El que es pretén és anul'lar la 
característica específica deis indivi
dus, convertir-los en objectes pas
sius, homogene'itzant lIur comporta
ment per mitja de patrons de con
sum en convertir-lo en alguna cosa 
«calculable» i previsible, perqué 
només així es pot garantir la segu
retat económica de la producció i 
I'estabilitat i governabilitat del siste
ma social. En concordanr;:a amb 
aquests plantejaments hi ha uns va
lors, tal com explica Vargas Llosa 
(El País, 23 d'abril de 1999), a 
prop6sit de la frivolitat de la cultura 
postmoderna: «la raíz del fenómeno 
está en la banalización lúdica de la 
cultura imperante en la que el valor 
supremo es ahora divertirse, entre
tenerse, por encima de toda otra 
forma de conocimiento o quehacer 
y como forma de hacer más lleva
dera la inseguridad en el trabajo, 
los riesgos y la enorme tensión la
boral o jornada del puntual emplea
do, del aburrido profesional o del 
trabajo doméstico». 
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Així ens trobem, per exemple, 
amb la creixent i massiva addicció 
futbolística, que és viscuda com 
una veritable església amb els seus 
déus, rituals i fe personal. O bé I'ad
dicció als serials televisius, consum 
i fru'lció d'emocions alienes a I'enso
pida i empobrida vida personal. 

També podríem dir sobre aix6 
que diversos observatoris i, més en 
concret, I'últim informe del Plan Na
cional sobre Drogas ens recalquen 
la realitat social d'una part significa
tiva del jovent: tota la setmana 
aguantant la incomunicació perso
nal continuada i les pressions so
ciolaborals, mentre que el cap de 
setmana puguin fruir de diversió 
sense límits, que inclou, per a una 
gran part, el consum de drogues de 
síntesi en general, principalment 
d'amfetamines i alcohol. 

Estudis ben recents també con
firmen que, la franja d'edat en qué 
es comenr;:ara a tenir contacte amb 
I'alcohol i el tabac és deis 12 als 14 
anys (i tothom sap la importancia 
que pot tenir I'edat d'iniciació), amb 
un percentatge que s'incrementa 
contínuament. Enquestes de maig 
de 1999 indiquen que sis de cada 
deu joves consumeixen alcohol el 
cap de setmana, juntament amb el 
cannabis, cosa que fan de forma 
habitual per sentir-se bé o per cos
tumo Segons I'opinió del personal 
professional, aix6 significa que es
tan fracassant les alternatives d'oci 
i les campanyes per allunyar la jo
ventut de les drogodependéncies. 
Fem esment d'aquestes drogues, 
alcohol i tabac, perqué es pensa 
que si es pogués frenar el consum 
d'aquestes dues fóra més senzill 
controlar la drogoaddicció. 
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Significat individual 

Individualment, també s'ha de 
matisar, d'acord amb la motivació i 
la posició personal envers el con
sum de drogues, quan i com pot 
configurar-se I'espai d'intervenció 
educativa. No tots els consumidors 
són dependents, és a dir, que la 
seva vida psicológica i social no va
ria significativament i no es donen 
alteracions biopsicosocials que in
capacitin la persona per a I'autogo
vern, la qual pot fer vida normal en 
el seu context. El consum de dro
gues pot resultar no problematic o 
no ser viscut com a tal, sinó més 
aviat considerat i valorat com a con
sum de substancies que proporcio
nen un canvi d'estat i un sentit lúdic, 
d'experiéncia o font de plaer 
energétic o visionari, un valor actiu 
produ'lt pel grup o ambient que 
combina agradablement el temps i 
I'acció. 

També pot existir, d'acord amb 
un sentit diguem-ne hedonista de la 
vida, una actitud vital que podríem 
qualificar de «sóbria ebrietat», que 
no comporta cap descontrol, ni per
sonalment ni en la projecció social. 
Aquesta orientació vital esta reflec
ti da a la magnífica novel'la -una 
de les millors d'aquest segle- de 
Malcom Lowry Sota el volea, que 
sosté que només així és suportable 
la realitat quotidiana de persones 
amb intel'ligéncia vital i sensibilitat 
viscuda. Plató defensava que la só
briáebrietat és un camí de coneixe
ment, i molts artistes el fan servir 
com a via creativa per a la modifi
cació química del pensament. És 
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un dret personal que Huxley va 
qualificar de «vacances quími
ques». Antolin Artaud deia sobre 
aixó que «mentre no es pugui supri
mir cap de les causes de la deses
peració humana, no tenim cap dret 
a suprimir les mesures mitjan<;ant 
les quals els éssers humans fan I'in
tent de no ensopegar amb la de
sesperan<;a» . 

La recerca del plaer, com la del 
poder o de la identitat personal, és 
dins de la conceptualització d'edu
cació. El problema es presenta 
quan es fa de forma externa, meca
nicista, no com a conseqüéncia i re
sultat d'un procés d'elaboració per
sonal sinó limitada a uns ambits i 
sense I'obertura a d'altres plaers de 
tipus estétic, étic, intel'lectual o re
lacional, i amb un preu de pérdua 
de I'autocontrol i de la capacitat 
d'autogovern, i d'impossibilitat de 
creixement i de realització en sentit 
educatiu. 

També s'ha de comptar amb la 
falta d'informació sobre els efectes 
o que la mateixa persona no es re
conegui com afectada per la pro
blematica. Així, segons el delegat 
del Plan Nacional sobre Drogas, el 
consum de I'alcohol no mostra els 
efectes fisiológics i psíquics fins al 
cap d'uns tres o quatre anys de 
consumir-ne quotidianament. 

En aquest apartat, assenyalem 
breument com a factors que des de 
la vertebració individu-societat im
pulsen i motiven I'addicció, i que 
també s'han de treballar educativa
ment, els següents: mancan<;a ge
neral d'espais socials per a la inte
gració o projecció social, falta de 
cultura de I'autoconstrucció perso-



nal, amb situacions atrapades sen
se estímuls de futur, i desinteres per 
I'esfon;: sostingut per assolir unes 
metes. És important remarcar la in
cidencia individual de factors so
cials i del fort creixement de la pre
carietat i I'exclusió, la forma d'eco
nomia submergida, amb els nivells 
d'estres i explotació que implica, 
com I'únic mitja de vida, i el fet que 
el trafic és un problema creat, impo
sat i fomentat pel benefici economic. 

El cas del dopatge esportiu, que 
aclareix la pressió de I'esfera social 
a la individualitat, és condicionat, 
gairebé determinat, per exemple, 
per la significació sociopolítica deis 
esports de masses i de mercantilit
zació i sotmetiment als poders 
economic i mediatic, deis quals de
penen, que marca les metes, el clí
max de competitivitat salvatge, el 
qual topa frontalment amb el codi 
etic normatiu autonom del mateix 
esport d'elit i d'imatge social o ideo
logia esportiva, raons que aboquen 
els esportistes a practiques il·lícites. 

Cal remarcar, amb vista a les 
possibilitats de canvi social i inhibi
ció del comportament individual, 
I'existencia d'una praxi manipula
dora i burocratitzada, alienant, con
traposada a I'apropiació humana 
de I'objectivitat natural o social, que 
suposa la realització de la naturale
sa humana. La manipulació impe
deix no solament una aprehensió 
rica i clarament determinada de 
I'objectivitat, sinó també una co
rrecta consciencia del significat 
huma i social de la praxi. Quan el 
subjecte social redueix la realitat a 
un simple objecte de manipulació, 
empobreix alhora la seva propia 
essencia humana. La manipulació 
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no sempre és negativa, ja que el 
progrés tecnic és, en gran part, la 
implementació d'aquesta tenden
cia. El que no pot ser és que es 
constitueixi en la forma dominant de 
les relacions socials. 

Perspectiva política 
d'abordatge 

Davant d'aquesta problematica 
social, individual, cultural, etc. I'or
denament jurídic, el qual expressa 
I'ordre públic basic deis poders 
constituents i de I'opinió pública 
majoritaria, abasta la res posta polí
tica des de la perspectiva geoes
trategica dominant. Com se sap per 
I'enfocament és prohibicionista, glo
bal i mundial, en el sentit de "de
monitzar», amb paraules d'Escoho
tado (1999), la «substancia», boc 
expiatori i centre deis mals que 
afecten la societat, tot obviant la 
problematica esmentada. En con
seqüencia, diuen els experts, és en 
la reducció de I'oferta -prevenció i 
control del cultiu, elaboració, fabri
cació, distribució, publicitat- on es 
concentren tots els esforr,;os legisla
tius i de mesures. 

Sota I'impuls deis Estats Units 
(EUA), la comunitat internacional ha 
adoptat, des del comenr,;ament del 
segle xx, aquest regim, que és rati
ficat en els convenis internacionals. 
La finalitat principal d'aquest model 
(cada model relaciona substancia, 
context i individu) és que la droga 
resti fora de I'abast de la gent, ja 
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que el seu ús és valorat com nega
tiu per a la salut pública i degenera 
en abús, amb la qual cosa incre
menta la possibilitat que alguns 
membres o col'lectius de la societat 
resultin afectats en Ilur salut perso
nal. Així, com assenyala la Senten
cia del Tribunal Suprem de 29 de 
juny de 1985, «es evidente que por 
encima de un derecho inmutable a 
la vida, en defensa de todo aquello 
que más directamene influya en 
ella, también se produce un dere
cho social común para amparar, en 
su caso, la salud general frente a 
los actos individuales que atentaran 
contra el bienestar personal, en ma
nifestación de autodestrucción, o 
que atentaran contra el bienestar 
general de la vecindad». 

En contraposició a aquest mo
del regulador de determinades dro
gues, plantejat des d'una perspec
tiva globalitzadora i uniforme, podrí
em recordar el tema de I'accés indi
vidual al comery d'armes a la socie
tat, que als EUA esta liberalitzat -i 
que cap govern gosa retallar- per
que es considera que la seva pos
sessió particular forma part de la 
identitat sociocultural majoritaria, 
mentre que en altres parsos esta 
torca regulada i controlada perque 
es considera que la lliure disposició 
entre la població afecta I'ordre pú
blic i provoca situacions de risc o 
de perill per a la col'lectivitat i la 
convivencia. 

El predomini d'aquesta perspec
tiva significa el relegament d'altres 
estrategies polítiques possibles i 
viables, com la perspectiva d'eco
nomia política que parteix de I'eix 
cost-benefici, els costos de I'abús i 
la probabilitat de reduir-Ios, o la le-
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galització estrictament controlada. 
Aquesta darrera és I'estrategia de
fensada per amplis sectors profes
sionals del camp jurídic forya signi
ficatius -Manifiesto de Málaga de 
1989-, una opinió pública mino
ritaria. El centre d'atenció es traslla
da al camp de la prevenció de la 
demanda i I'assisténcia als consu
midors. La legalització controlada 
possibilitaria un enfocament educa
tiu, com a estrategia política, un 
model d'intervenció educativa. 

El disseny d'aquesta estrategia 
legalitzadora és considerat en di
versos textos legals i organismes 
internacionals, pero manca la vo
luntat politicosocial i etica de dur-Ia 
a terme. Així, I'exposició de motius 
-els preambuls de les lIeis no te
nen forya vinculant- de la Llei 
17/1967, de 8 d'abril, reguladora 
deis estupefaents, indica que les 
dues millors columnes que podrien 
sustentar un sistema legislatiu so
bre estupefaents foren, d'una ban
da, una administració del sector pú
blic deis estupefaents, per la qual 
cosa se I'hauria de dotar d'un siste
ma administratiu sancionador, i, de 
I'altra, una «política humana i pro
gressiva de curació i rehabilitació 
social de toxicOmans». Quant als 
mitjans per assolir els objectius, re
marca els següents: I'actuació in
tervencionista de l'Estat sobre estu
pefaents, la cooperació internacio
nal, I'existencia d'una organització 
especialitzada en funcions adminis
tratives i policials, i la creació i el 
funcionament de centres assisten
cials per a toxicOmans. 

La Llei 25/1990, de 20 de de
sembre, del medicament ha facilitat 
fortament la pretensió d'aplicar als 



estupefaents i les substancies psi
cotropiques el sistema de control 
administratiu propi deis medica
ments, tot ampliant I'ambit d'actua
ció més enlla de les indicacions te
rapéutica o analogues a I'extrate
rapéutic, que consisteix en I'obten
ció d'un determinat benestar corpo
ralo mental. 

A la Conferéncia de Ginebra de 
19991'OMS, amb el suport del Banc 
Mundial de la Salut, ha desfermat 
una política contra la indústria taba
quera, tot invitant els governs a ini
ciar accions per reduir la demanda: 
prohibir la publicitat, incrementar 
els impostos, educar els consumi
dors ... bo i facilitant I'accés a tracta
ments substitutius. El que resulta 
ben curiós és que desaconsella 
I'opció de prohibir la producció del 
tabac per «manca de garanties 
economiques, ser poc realista i es
tar condemnada al fracas». Pro
pugna un conveni marc per al con
trol del tabac que pugui ser adoptat 
pels pa'lsos membres I'any 2003. 

El resultat d'aquesta perspectiva 
política prohibicionista davant el 
problema social de les drogues ja 
és prou conegut. La droga és en la 
societat actual una mercaderia 
massa cotitzada per limitar-ne la 
disponibilitat. El trafic clandestí -
que no s'ha arribat a disminuir sen
siblement ja que els decomisos són 
ben minsos i els narcotraficants ja 
els tenen fins i tot assegurats- és 
un fenomen economic de dimen
sions universals -la droga és, jun
tament amb el tratic d'armes, un 
deis millors negocis i font de fi
nan9ament del crim organitzat. La 
mateixa Convenció de les Nacions 
Unides (ONU) de 1988 reconeix 
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que la potencialitat economica i or
ganitzativa desenvolupada pels 
narcotraficants és de tal magnitud 
que pot malmetre les economies Ií
cites, corrompre les estructures juri
dicoadministratives i afectar la se
guretat deis estats. 

La prohibició, en impossibilitar el 
control estatal sobre la producció i 
venda, converteix la droga en un 
producte de molt baixa qualitat i im
possible de conéixer pel consumi
dor, la qual cosa provoca un greu 
dany a la salut. És compatible, tan
mateix, amb I'adopció d'una políti
ca assistencial centrada en un per
centatge mínim de consumidors -
els més deteriorats- i provoca 
confusió entre assisténcia i control. 

Moral pública 

Déiem al comen9ament que I'or
dre públic basic també inclou la mo
ral pública, que es reflecteix en una 
opinió pública social majoritaria so
bre les drogues i en les possibilitats 
de pressió o de canvi d'enfocament. 
Cal recordar, per exemple, el paper 
de determinats sectors socials, com 
el de les mares afectades pel pro
blema als EUA en el moment en qué 
va acabar la prohibició. 

El contingut moral del moviment 
internacional, instat pels EUA, ha 
resultat for9a decisiu per al procés 
d'unificació deis usos socials vincu
lats al consum de drogues. Hi ha 
una imatge social predominant que 
expressa for9a bé I'eslogan «Tots 
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contra la droga» i una estructura 
pública i privada organitzada a di
versos nivells i amb prou mitjans de 
tota mena. Segons un deis més re
coneguts analistes del tema, Ar
mando Vega (1998), manca, tanma
teix, una reflexió avaluativa deis re
sultats assolits. Tampoc es fa un de
bat ampli, seriós i públic des d'una 
perspectiva de causalitat -teleolo
gia deis processos histórics, del fe
nomen social i de les estratégies 
polítiques socials-, ni s'ha confor
mat una opinió pública que pressio
ni el sentit d'abordar amb efectivitat 
el problema, tot i que, d'acord amb 
les enquestes més recents, la dro
ga segueix essent valorada com un 
deis problemes socials més greus i 
que més afecta la sensibilitat 
col·lectiva. Segons el Boletín del 
CIS (12 d'agost de 1997), social
ment es valoren, com a mesures efi
caces i adients per abordar el pro
blema, aquestes dues iniciatives: 
formar els joves perqué no caiguin 
en el consum de drogues i perse
guir amb més duresa els grans tra
ficants. 

Convenis internacionals 
i ordenament jurídic estatal 

Els convenis internacionals ratifi
cats i vigents a Espanya presenten 
un contingut basicament adminis
tratiu, i alguns contenen declara
cions generals que han influH decisi
vament en la configuració de les le
gislacions penal s deis pa'isos que 
els han signat: el Conveni per a la 
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supressió del trafic il'lícit de drogues 
nocives de Ginebra, de 26 de juny 
de 1936, declarat parcialment vi
gent per I'article 44, 2n, del Conveni 
de 30 de marc; de 1961, i la Conven
ció de les Nacions Unides contra el 
trafic iI'lícit d'estupefaents i substan
cies psicotrópiques, aprovada por 
la Conferéncia d.e Viena el19 de de
sembre de 1988 i ratificada per Es
panya el13 d'agost de 1990. 

Altres instruments internacional s 
vigents són el Conveni únic de 1961 
(conveni únic d'estupefaents de 
Nova York, de 30 de marc; de 1961), 
ratificat per Espanya el 3 de febrer 
de 1966 i adaptada a la nostra rea
litat mitjanc;ant la Llei 17/1967, de 8 
d'abril, principal norma amb contin
gut de mesures administratives de 
regulació d'estupefaents. Les con
cepcions d'aquesta Llei han estat 
complementades per una nova le
gislació administrativa especial. Hi 
ha també tot un conjunt de disposi
cions administratives comple
mentaries que detallen i concreten 
el régim d'aplicació de la Llei i que 
pretenen fer-hi compatible el régim 
d'ús d'estupefaents amb finalitats 
científiques i médiques, tot evitant
ne I'ús abusiu. 

Protocol 1972 (protocol de modi
ficació del Conveni únic de Gine
bra, de 25 de marc; de 1972; publi
cat al Butlletí Oficial de /'Estat, BOE, 
de 4 de novembre de 1981) i Con
veni psicotrópiques 1971 (conveni 
sobre substancies psicotrópiques 
de Viena, de 21 de febrer de 1971; 
BOE de 4 de novembre de 1971). 
Reial decret 2829/1977, de 6 d'oc
tubre, i Ordre ministerial de 14 de 
gener de 1981, per a les substan
cies psicotrópiques. 



La Convenció de les Nacions 
Unides de 1988 se centra gairebé 
exclusivament en la repressió i la 
persecució penals, tot i que fa es
ment de la salut i el benestar, i, per 
tant, mostra diferencies respecte 
als anteriors convenis internacio
nals de 1961 i 1971, els quals es 
justifiquen per la necessitat de sal
vaguardar la salut de la humanitat, 
que es constitueix en el bé jurídic 
social a protegir. Propugna un mo
del centrat en el control de I'oferta, 
el qual es garante ix basicament per 
la punició del trafic, i subratlla les 
repercussions de ti pus economic, 
polític i cultural del trafic il·lícit. 

L'ordenament jurídic estatal és 
I'expressió fonamental organitzativa 
(normativa institucional, policial i ju
dicial) deis plantejaments esmen
tats, els quals condicionen les políti
ques i intervencions concretes de 
cada país. Així, la recentment crea
da Agencia Española del Medica
mento, que depen del Ministerio de 
Sanidad i que té com a funció donar 
suport els assaigs clínics, ha dene
gat fa poc la sol'licitud d'assaig amb 
I'hero'ina que havia proposat la Jun
ta d'Andalusia sobre la base que, 
segons els portaveus de l'Agencia, 
I'hero'ina és una substancia il'legal i 
és un assaig clínic especial i no pas 
normal. Posició en concordanga 
amb els plantejaments de la Junta 
Internacional de Fiscalització d'Es
tupefaents (JIFE), organ consultiu 
de I'ONU que té el paper de contro
lar el trafic il'lícit de la droga. 

La denegació d'assaigs es pro
dueix malgrat que Sanitat hagi au
toritzat anteriorment I'ús de I'hero'i
na en projectes científics i que l'Or
ganizació Mundial de la Salut 
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(OMS) avali la realització de nous 
estudis, ja que les conclusions te
rapeutiques que n'han tret no tenen 
garantia de validesa i, per tant, no 
són encara oficials. S'ha de dir, 
pero, que aquesta situació no és 
pas una decisió definitiva, ja que la 
darrera paraula pertany a un altre 
organisme interautonomic, també 
de nova creació dintre del Plan Na
cional sobre Drogas, que té com a 
funció estudiar la conveniencia de 
fer estudis d'ambit estatal, el qual 
sembla que determinara la posició 
definitiva del govern estatal. 

Com a lIeis rellevants en I'orde
nament estatal hi ha la Llei 17/1967, 
de 8 d'abril, que consolida I'actitud 
intervencionista de l'Estat en mate
ria d'estupefaents, en concordanga 
amb els preambuls del Conveni de 
1961 i Conveni de 1971. Aquest in
tervencionisme es fonamenta en el 
benefici que comporta per a la salut 
pública de la població, ja que I'ús 
no terapeutic és considerat perillós 
i nociu per a la salut. Aquest és el 
bé jurídic protegit, és a dir, I'interes 
personal o col'lectiu que socialment 
es tracta de protegir o de no posar 
en perill. La intervenció repressiva 
se centra en aquelles conductes 
que, des de la perspectiva adopta
da, més significativament lesionin la 
salut. Així, I'article 368 del Codi pe
nal de 1995 penalitza els actes de 
cultiu, elaboració o trafic que pro
moguin, afavoreixin o facilitin el 
consum jJ'legal de drogues toxi
ques, estupefaents o substancies 
psicotropiques, o aquelles perso
nes que les tinguin amb aquestes fi
nalitats. 

La Llei organica (LO) 5/1988, de 
24 de marg, va crear la Fiscalia Es-
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pecial per a la Prevenció i Repres
sió del Trafic 11'legal de Drogues. 
L'article 3 estableix com a objectius 
<<intervenir directament en els pro
cessos penals per delictes relatius 
al trafic de drogues, coordinar les 
actuacions de les diferents fiscalies 
per delictes relatius al trafic, coordi
nar les actuacions de les distintes 
fiscalies, investigar les situacions 
economiques i patrimonials ... i pro
moure I'auxili de la justícia interna
cional». 

La Llei 19/1993, de 28 de de
sembre, sobre determinades mesu
res de prevenció del blanqueig de 
capitals (BOE núm. 311), transposa 
la directiva 91/308/ CEE del Consell 
de les Comunitats i té com a objec
tius prevenir i dificultar el blanqueig 
de capitals. S'adrega fonamental
ment a les persones i entitats que 
componen el sistema financer. 

La LO 12/1995, de 12 de de
sembre, de repressió del contraban 
(BOE núm. 297), protegeix els inte
ressos fiscals de l'Estat i de la so
cietat. 

El gener del 1997, el govern es
panyol, va aprovar un pla de mesu
res de lIuita contra la droga que im
plica la modificació de la Llei d'en
judiciament criminal per a la Iluita 
contra el narcotrafic, la constitució 
de l'Observatori Espanyol sobre la 
Droga i la creació de l'Oficina Cen
tral Nacional per coordinar tots els 
cossos policials. 

És important concretar i matisar 
la regulació basica del consum per
sonal de les drogues il·legals. 

Segons el Codi penal de 1995, 
tant I'ús o consum personal de dro-
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gues com la possessió amb aquest 
fi exclusiu resulten conductes atípi
ques i impunes (amb la incriminació 
es limita la Ilibertat individual del 
consum de drogues i el fet d'experi
mentar-ne els efectes). Hem de re
cordar que la impunitat de I'auto
consum esta restringida a I'ambit 
de la mera possessió, i que no és 
extensible al consum compartit ni a 
les conductes realitzades amb la fi
nalitat del consumo 

Pero, administrativament, les 
mateixes conductes poden ser ob
jecte de fortes sancions administra
tives per la Llei organica 1/1992, de 
21 de febrer, de protecció de la se
guretat ciutadana (LOPSC). Per I'ar
tic le 25.1 són infraccions greus «el 
consumo en lugares, vías, estable
cimientos o transportes públicos, 
así como la tenencia ilícita, aunque 
no estuviera destinada al tráfico, de 
drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, siempre 
que no constituya infracción penal, 
así como el abandono en los sitios 
mencionados de útiles utilizados 
para su consumo». 

II'article 23, apartat h, considera 
infraccions greus <<la tolerancia del 
consumo ilegal o el tráfico de dro
gas ... en locales o establecimientos 
públicos o la falta de diligencia en 
orden a impedirlos por parte de 
propietarios, administradores o en
cargados». Per tant, segons aques
ta lIei, es pot sancionar qualsevol 
consumidor habitual o ocasional 
que ho faci en lIocs públics. 

Sembla que el que es pretén evi
tar és que el consum en lIocs pú
blics pugui afavorir o promoure el 
consum il'legal de substancies 



prohibides, o que la convivencia 
normal deis no consumidors pugui 
discórrer sense pertorbacions i en 
congruencia amb la sensibilitat i 
amb la moral o etica pública majo
ritaria amb relació al tema del con
sum de drogues il·lícites. 

L'expressió «tenencia ilícita ... 
siempre que no constituya infrac
ción penal» vol dir tinen<;:a no auto
ritzada administrativament. 1, per 
saber quines són les substancies 
de les quals es prohibeix I'ús i la ti
nen<;:a sense autorització ens hem 
de remetre a I'esmentada Llei de 8 
d'abril de 1967, sobre estupefaents 
i al Reial decret (RO) 2829/1977, de 
6 d'octubre, sobre substancies psi
cotropiques. 

La LOPSC és una Ilei contra la 
qual es va protestar fortament en 
amplis sectors socials pel control 
policial que s'hi estableix, que afec
ta la gent drogodependent, tot i que 
no estigui implicada en cap proce
diment penal, i, també s'ha de dir, 
les garanties processals deis trafi
cants implicats en delictes, ja que 
pretén garantir sobretot I'eficacia 
policial en assegurar I'obtenció de 
proves (per exemple, per evitar que 
la tramitació de I'ordre judicial d'es
corcol! impedeixi entrar en determi
nats domicilis o que les garanties 
esmentades puguin impedir deter
minades operacions de trafic). 

L'article 25.2 de la LOPSC i el 
RO 1079/1993, de 2 de juliol, en re
lació amb els toxicomans o addic
tes a les drogues -consumidors 
freqüents- dictamina que les san
cions imposades per aquestes in
fraccions (multes o privació de per
mís de conduir o d'armes) es poden 
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suspendre -remissió total o par
cial- si I'infractor se sotmet a un 
tractament de deshabituació en un 
centre o servei degudament acredi
tat, en la forma i pel temps que re
glamentariament es determinin. 
Aquest tractament ha de ser volun
tari, en centres acreditats i contro
lats per I'autoritat sociosanitaria, i 
amb el compliment satisfactori del 
compromís per part de I'interessat. 

Intervenció jurídica 
administrativa 

Dins la configuració predomi
nant prohibicionista, d'una manera 
diferent pero alhora complementa
ria, hi ha el nivell jurídic administra
tiu, que enquadra I'actitud interven
cionista deis poders públics que or
ganitzen I'acció protectora o tutelar 
i preventiva posant I'accent en la re
ducció de la demanda, tot i que el 
dret administratiu té sempre una 
part sancionadora. Dins d'aquest 
camp trobem el més nombrós grup 
de disposicions legals existents so
bre el tema de la droga. 

És un nivell d'intervenció impor
tant si valorem les dades economi
ques que aporta el responsable del 
Plan Nacional sobre Drogas, que 
valora en uns 30.000 milions de 
pessetes el cost de la intervenció 
de les administracions en la pro
blematica de la droga durant el pe
ríode de vigencia del Plan. 

El camp jurídic administratiu res
pon basicament a una perspectiva 
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d'abordatge que té com a elements 
interactuants la substancia, com a 
agent psicoactiu, i I'individu i la so
cietat, com a víctimes, i que Del 
Olmo inclouria en el que anomena 
perspectiva generalista de salut pú
blica. El consumidor abusiu de dro
gues, de qualsevol tipus, és asso
ciat a la imatge de víctima d'una 
malaltia. Per tant, I'objectiu princi
pal és assolir que els danys ocasio
nats a I'individu i a la col'lectivitat es 
redueixin al mínim, així com protegir 
la dependencia de la gent consumi
dora. La protecció general s'ha 
d'articular jurídicament en els diver
sos plans jurídics: penal, sanitari, 
administratiu, civil, laboral ... 

En la qüestió de la protecció de 
la salut hi ha diferents enfocaments, 
segons afecti la salut personal o bé 
es tracti de la salut pública. 

En relació amb la salut personal, 
a la nostra societat hi ha el principi 
que la salut de la ciutadania sola
ment ha de ser protegida amb el 
consentiment de la persona afec
tada. 

La salut pública té una protecció 
constitucional, penal i legislativa 
propia. 

L'article 43.1 de la Constitució 
posa I'accent en la prevenció a I'ho
ra de vetllar per la salut pública. Diu 
així: « 1. Es reconeix el dret a la pro
tecció de la salut; 2. Correspon als 
pOders públics organitzar i tutelar la 
salut pública a través de les mesu
res preventives i de les prestacions 
i serveis necessaris». El significat 
constitucional d'aquest dret a la 
protecció de la salut pública com
porta I'existencia d'un sistema pú
blic de salut en la vessant d'as-
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sistencia sanitaria de la seguretat 
social, de salut laboral i de segure
tat i higiene en el treball. Assenya
lem de passada que aquests drets 
de salut pública tenen al darrere el 
suport d'una forta consciencia so
cial, superior a la d'altres drets 
socials o d'assistencia, i que per 
aixo tindra més preu politicoelecto
ral la no-cobertura per part de I'ad
ministració, per damunt, fins i tot, 
de la protecció estrictament jurídica 
constitucional. 

A Catalunya esta en fase de de
bat parlamentari la lIei de protec
ció de salut pública -maig de 
1999-, la qual haura de regular un 
concepte de protecció de la salut i 
del medi ambient integrat i abordar 
els problemes de salut pública de 
Catalunya, més que no pas limitar
se a organitzar els recursos tec
nics i humans de la protecció de la 
salut. 

La protecció de la salut pública 
ja va ser regulada legalment a la re
forma del Codi penal de 1983. L'ac
tual Codi, de 1995, a I'article 359, 
penalitza els que, sense estar de
gudament autorizats, elaborin 
substancies nocives per a la salut o 
productes químics que puguin cau
sar estralls, o els despatxin o sub
ministrin o hi comerci'in, o trafiquin 
amb medicaments caducs, o sub
ministrin als animals substancies 
que generin risc per a la salut, o 
manipulin amb substancies perjudi
cials les aigües potables, etc. 

El camp jurídicoadministratiu 
considera i possibilita la intervenció 
específicament educativa, la qual 
cosa no significa pas que I'enfoca
ment sigui educatiu. Així, el respon-



sable del Plan Nacional, Robles 
Orozco, (1997:52) entén la preven
ció "basada en I'educació" i la ca
racteritza com "todas aquellas me
didas encaminadas a limitar y, en 
su caso, eliminar, la oferta y la de
manda de drogas así como las con
secuencias dañosas asociadas a 
su consumo". 

El Plan Nacional sobre Drogas 
legitima aquesta intervenció educa
tiva ja que el mateix Plan té com a 
objectius: 

- Sensibilitzar i mobilitzar la socie
tat per generar una cultura de 
rebuig a les drogues mitjanyant 
el foment deis propis valors i re
cursos. 

- Informar i educar la ciutadania, 
especialment nens i joves, per
que desenvolupi estils de vida 
positius, saludables i autónoms. 

I per aixó cal que ens detinguem 
per descriure les característiques 
basiques que, d'acord amb la 
Constitució i les lIeis basiques d'e
ducació, demana la societat actual 
al sistema educatiu, que es puguin 
concretar respecte al tema de la in
tervenció educativa en les drogues. 

Des de la perspectiva 
de la intervenció 
socioeducativa 

L'article 27.2 de la Constitució 
espanyola (CE) assenyala que I'ob-
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jecte de I'educació a la societat ac
tual té com a referencia la ciutada
nia democratica. L'educació -for
mal i no formal- ha d'estar, doncs, 
centrada a donar suport al procés 
cap a I'autonomia i responsabilitat 
personal, articulada amb les possi
bilitats d'integració i desenvolupa
ment de la societat democratica, 
peró en un sentit que indica el ma
teix preambul constitucional: I'esta
bliment d'una societat democratica 
avanyada, oberta a la pau i la coo
peració amb els altres pobles, tot 
assegurant a tothom una qualitat de 
vida digna. 

La cultura social, generada per 
I'estructura social, dificulta d'una 
forma determinant I'aconseguiment 
deis objectius educatius d'autono
mia, responsabilitat i participació 
social, ja que el plantejament i les 
possibilitats d'autoconstrucció, de 
canvi qualitatiu de I'estructura basi
ca i de funcionament de la societat, 
i en conseqüencia deis problemes 
basics, no constitueixen el centre 
de les aspiracions de la vida perso
nal i col, lectiva. 

Si la relació basica entre la per
sona humana i la droga és la de
pendencia, és en la configuració i 
protecció de la lIibertat personal 
on es produeix la confluencia entre 
alió jurídic i alió educatiu en el 
tema de les drogues. La lIibertat in
dividual, I'autonomia -psicológi
ca, social i moral-, és I'objectiu al 
qual ha de contribuir el sistema 
educatiu; és un pressupósit i alho
ra una frontera basica del dret. El 
bé jurídic protegit és la lIibertat in
dividual, en tant que un determinat 
con su m de droga esclavitza o pot 
fer-ho, i pot minorar o anul'lar la lIi-
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bertat d'autonomia de I'usuari per 
decidir sense coaccions internes 
ni externes si vol consumir o no 
droga. Recordem que el su'icidi en 
si no esta pas penalitzat -sí la 
inducció i I'auxili- i que pot ser 
dut a terme en un acte instantani o 
progressivament en múltiples va
riants. 

Abans, peró, s'han de donar to
tes les oportunitats perque I'opció 
per la dependencia iJo procés 
d'autodestruccció sigui realment 
opcional; en última instancia, amb 
consciencia i possibilitats de fer al
tres opcions vitals en el sentit edu
catiu. Per tant, s'han de posar tots 
els mitjans socialment possibles, 
en virtut del dret de la ciutadania a 
percebre béns i serveis com a con
seqüencia del principi d'inclusió 
de I'estat social-en procés d'aco
modació i desmuntatge, per cert-, 
i s'ha de fer servir la tolerancia en 
el seu millor sentit. Fins i tot hi ca
bria algun internament espor8.dic 
judicial, específic i amb forta dota
ció de recursos professionals, i 
obert al control i participació de la 
societat. Peró, en última instancia, 
és el mateix individu el que ha 
d'assumir i construir el seu propi 
projecte vital, i, en aquest sentit, és 
insubstitu'ible, la qual cosa suposa 
un límit invulnerable a la interven
ció juridicoeducativa en la cultura i 
els referents polítics, jurídics i edu
catius actuals. 

Ens situem, educativament par
lant, en I'ambit de la prevenció, el 
tractament i la reinserció social 
d'aquesta dependencia, que inci
deix directament en les possibili
tats d'autogovern i evasió de si 
mateix i de I'entorn, de projecció i 
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de contribució a la construcció 
d'una societat més democratica i 
més justa. 

La intervenció educativa s'ha de 
fer amb el maxim respecte per la Ili
bertat i els drets de la persona. Han 
de quedar ben palesos el sentit, la 
motivació i els límits. Que s'hi pot fer 
i que no: la intervenció personalitza
da, el reconeixement i I'acceptació 
del problema, i I'acceptació de I'a
juda pel treball de rehabilitació, que 
ha de ser monitoritzada en aspec
tes de deshabituació o terapia 
substitutiva. 

A partir d'aquest plantejament 
es podria treballar educativament 
tot un seguit de línies o dimensions 
individuals i socials que són relle
vants en aquesta perspectiva: la 
creació d'espais i vies de participa
ció social, de realització personal i 
de projecció a partir del desenvolu
pament de la seva própia potencia
litat, i de relació i comunicació per
sonal d'oci creatiu. 

Un parametre essencial d'a
quest autogovern és el foment de 
les actituds relacionades amb la 
cura i I'educació per a la salut, per
que són decisions d'aquelles que, 
si un no les pren, ningú no les 
prendra per ell. S'ha d'abordar la 
promoció i prevenció de la salut 
col'lectiva i personal, que topa amb 
els interessos de la indústria medi
coquímica i amb una cultura socio
sanitaria basada en el diagnóstic i 
tractament basicament clínic, i no 
pas en I'increment i la promoció de 
la salut. La LOGSE assenyala que 
I'educació per a la salut és una 
materia que ha de formar part del 
currículum base i com a materia 



transversal, com també podria ser 
I'educació viaria. 

També s'ha d'incidir en la con
vivencia interpersonal i col, lectiva 
sobre la base deis reguladors etics, 
jurídics i polítics legitimats social
ment, i informant deis riscos o la 
protecció de la convivencia que 
comporta. El consum abusiu pot ge
nerar situacions de risc o perill per a 
la col·lectivitat, confl ictes generacio
nals o agressions a les persones 
més febles de I'entorn familiar. 

Una altra línia d'intervenció so
cioeducativa tracta de contribuir 
que els poders públics i els agents 
socials fomentin un debat obert so
bre la problematica social i les pos
sibles alternatives de fons, tot aban
donant actituds desqualificadores i 
acceptant el dret a manten ir posi
cions minoritaries, pero amb voca
ció que puguin ser majoritaries a 
partir del respecte a les regles de 
joc de la convivencia i el canvi so
cial. És així com es van conformar 
la mentalitat col'lectiva i les actitud s 
en el sentit educatiu i I'etica pública 
democratica. La regulació prohibiti
va, en suposar una major margina
ció del consumidor, actua negativa
ment sobre la lIibertat d'autodeter
minació del ciutada. 

També s'hauria de treballar edu
cativament la praxi quotidiana, re
petitiva, habitual, pel fet que pot es
devenir manipuladora en el sentit 
aban s esmentat. Ja Hegel observa
va que I'aparent "familiaritat» amb 
I'objecte, que és propia de la mani
pulació, obstaculitzava el coneixe
ment vertader, "una aprehensió rica 
i clarament determinada de I'objec
tivitat» . 
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Responsabilitat 
deis professionals 
de I'educació 

L'opció professional d'interven
ció socioeducativa comporta I'e
xigéncia, front a la intervenció de ti
pus voluntaria, d'una qualificació 
teorica, técnica i ética contrastada i 
una responsabilitat civil, penal i dis
ciplinaria en I'exercici de les seves 
funcions. 

S'ha de saber, doncs, que, en 
relació amb els delictes contra la 
salut pública en qué es trobi impli
cat el personal educatiu o de treball 
social en I'exercici del seu carrec, 
professió o ofici, s'imposara per so
bre de la pena que els correspon
gui la d'inhabilitació especial per a 
tota ocupació o carrec públic, pro
fessió o ofici (article 372 del Codi 
penal). 

És convenient recordar que, 
quan el subjecte hagi comés un 
abús en I'exercici professional o que 
hi tingui relació, o un fet delictiu o 
que pugui deduir-se del perill de tor
nar-ho a cometre i que destorbi en 
alguna de les circumstancies de I'ar
ticle 20.2 CP -estat d'intoxicació 
plena ja esmentat-, el jutjat pot de
cretar la mesura d'inhabilitació per a 
I'exercici de determinada professió, 
carrec o ocupació per uns temps 
d'un a cinc anys (article 107 CP). 

El personal professional també 
ha de prevenir possibles situacions 
que generin indicis de comissió o 
d'immersió en conductes tipificades 
com a delictives, com per exemple 
comportaments conformats de la 
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manera següent: «el que amb anim 
de lucre i coneixement de la comis
sió d'un delicte contra el patrimoni o 
I'ordre socioeconomic ajudi els res
ponsables a aprofitar-se'n deis efec
tes, o rebi o amagui els objectes". 
És una conducta penalitzada amb 
presó o, si és constitutiva de falta, 
amb una multa. 

També pot tenir responsabilitat 
penal aquell que adquireixi, canvi'i o 
transmeti béns, sabent que tenen 
un origen il'lícit delictiu, o que faci 
qualsevol acte d'amagament o en
cobriment, amb penes de presó i 
multa (article 301.1.). Altres articles 
penals suspenen d'activitats o inha
biliten les organitzacions, no sola
ment a les persones. 

En el bagatge cultural del perso
nal educatiu s'ha d'incloure també 
el coneixement i la practica d'una 
etica basada en el respecte als 
drets personals recollits a la Consti
tució i a les declaracions de Drets 
Humans, com, entre d'altres, els 
drets a la propia imatge, a I'honor, a 
la presumpció d'innocencia, a un 
ambit de vida privada i d'intimitat, o 
a la protecció de les dades perso
nals perque qualifiquen el treball i el 
clima de convivencia. 

La formació educativa profes
sional comporta, en relació amb 
I'ordenament sociopolític i etic so
bre la droga, el coneixement de la 
regulació deis límits d'intervenció i 
les responsabilitats subsegüents, 
les quals marquen la posició pro
fessional pero també possibiliten 
uns espais i uns marges d'actuació 
que en part ja hem esmentat. 

En aquest ambit educatiu pro
fessional és més necessaria que 
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mai la prevenció de riscos exces
sius i no crear situacions de confu
sió en I'exigencia de responsabili
tat. Pero coneixent el seu significat, 
sobretot en el camp educatiu, tenen 
una importancia decisiva les imat
ges socials deis problemes i de les 
figures que hi intervenen, ja que el 
sol fet d'una imputació o denúncia 
pública des d'instancies mediati
ques judicials o de subjectes afec
tats -tot i que posteriorment se'n 
demostri la inconsistencia o, fins i 
tot, pugui haver-hi absolució
afecta de manera definitiva la imat
ge o posició social i personal deis 
professionals. Aquests casos, que 
cada cop són més freqüents, han 
fet sorgir, entre altres iniciatives, 
I'associació cívica de ciutadans i 
ciutadanes afectats per imputa
cions injustes. És un exemple de re
acció i creació d'unió davant deter
minades problematiques sociopro
féssionals. 

Continuant amb la perspectiva 
jurídicoadministrativa considerada, 
i després de remarcar algunes ca
racterístiques del significat de la in
tervenció educativa, hem de passar 
a analitzar alguns deis més relle
vants espais i possibilitats d'inter
venció educativa. Sense la preten
sió de ser exhaustius, pero sí amb 
un mínim d'informació i comprensió 
deis conceptes basics. 

Es tracta de seguir un procés 
semblant al d'altres professionals 
que s'han introdu'it en aquests es
pais, aparells i circuits -tot i que 
ara és més difícil per I'escassetat de 
recursos social s públics a causa de 
la problematica de I'estat social- i 
que han tingut més temps historic. 
Pero les noves exigencies de nous 



jaciments de treball, que hauran de 
provenir del camp deis serveis, i la 
necessitat social de la qualificació 
del treball socioeducatiu -per que 
la intervenció amb les persones ha 
d'exigir menys qualificació profes
sional que el treball amb les co
ses?-, juntament amb la iniciativa 
deis agents socials i professionals, 
permetran un aven<;: significatiu del 
personal educatiu en els problemes 
socials i en les instancies que hi tre
bailen, i del seu reconeixement so
cial, legal i professional. 

Davant del problema de la dis
persió de disposicions normatives 
en tot un conjunt de cossos legals, 
hem optat per agrupar-les per eixos 
o tematiques educatives. Així hem 
contemplat la convivencia interper
sonal, el pie exercici deis drets cí-

. vics, la seguretat viaria, el lIeure, la 
protecció penal de la dependencia 
o els marcs constitucional, civil, pe
nal, judicial i de l'Administració pú
blica en els seus diversos nivells. 

Disposicions normatives 
d'ambits i tematiques 
educatius 

És una normativa que cal conei
xer ja que, en relació amb pro
blematiques concretes, pot servir 
de referent o de fonament per a de
terminades intervencions educati
ves amb legitimitat social i etica, tot 
i que sois una forta consciencia cí
vica o de col'lectius professionals 
en pot fer efectiu el compliment. Els 
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drets i les normes hi són perque pu
guin ser reclamats, d'acord amb la 
seva protecció jurídica, per la cons
ciencia i el teixit social, per sensibi
litzar I'opinió sobre les possibilitats i 
deficits concrets i per establir les 
exigencies de responsabilitats polí
tiques. 

Protecció de la convivencia 

L'alcoholisme i la toxicomania (i 
les pertorbacions mentals que po
den originar) són causa legítima de 
separació matrimonial sempre que 
el jutjat estimi, a partir d'unes cir
cumstancies i proves, que "I'interes 
de I'altre conjuge o de la família de
terminen la suspensió de la con
vivencia» (Codi civil, article 82, cau
sa 4a). També tenen incidencia en 
els temes de contractació i capaci
tat de testar. 

La dependencia toxica també 
repercuteix en I'ambit de protecció 
deis menors, en concret sobre la 
privació total o parcial de la potes
tat maternopaterna o patria potestat 
si la toxicomania és irreversible, i 
sobre la decisió d'assignar la custo
dia deis fills menors d'edat en ca
sos de separació, nul'litat o divorci 
(article 82 i 86 del Codi civil) i en al
tres figures tu'ltives. 

El Codi civil, a I'article 73, 4t, diu 
que la toxicomania pot configurar el 
suposit d'error en la qualitat perso
nal de I'altre cónjuge si, per la re
Ilevancia, hagués estat determinant 
per a la prestació de consentiment. 
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La intensitat de la toxicomania 
es pot incloure com a causa d'inca
pacitació, <<les malalties o deficién
cies persistents de caracter físic o 
psíquic que impedeixin I'autogo
vern de la persona», segons I'arti
cle 200 del Codi civil. 

L'embriaguesa o toxicomania 
habitual, en tant que afectin el ren
diment i la convivéncia laboral, po
den tenir repercussions com I'aco
miadament del treballador. 

L'alcoholisme crónic i la de
pendéncia d'estupefaents i subs
tancies psicotrópiques s'incorporen 
també com a causa de denegació 
de permisos d'armes i de conduc
ció de vehicles de motor. El Reial 
Oecret 2283/1985, de 4 de desem
bre, a I'annex del Reial Oecret 
2272/1985, els considera igualment 
causa de denegació en d'altres ni
vells administratius. 

El RO 842/1985, de 25 de maig, 
desenvolupa les condicions gene
rals que han de complir dissolvents, 
coles, pegues, pintures, etc. per a 
ús doméstic i infantil 

La introducció i difusió de les 
drogues il'lícites en els centres do
cents incrementa les penes privati
ves de Ilibertat i multa (article 369 
CP). 

EL MARC CONSTITUCIONAL 

A I'article 43 de la Constitució hi 
ha un paragraf final que passa de
sapercebut, peró que és important 
en la perspectiva de possibilitats 
d'intervenció educativa del marc ju
rídic, ja que els poders públics -
lesgislatiu, executiu, judicial i de 
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l'Administració pública- «han de 
facilitar també la utilització adequa
da dellleure». Adequada des de la 
perspectiva individual i social, hu
manitzadora i de construcció parti
cipativa de la societat, que és el re
ferent constitucional: per tant, la no
utilització principalment mercantilit
zada del lIeure. El tipus de forga 
vinculant que té aquest article per 
als poders públics és, diguem-ne, 
de baixa intensitat jurídica, si lIegim 
lá redacció de I'article 53.3: «( ... ) 
només podran ser al'legats davant 
la jurisdicció ordinaria d'acord amb 
alió que disposin les lIeis que els 
desenvolupin». Han de regular el 
sentit de la intervenció deis poders 
públics, per exemple impedint la 
ubicació d'activitats o complexos 
d'instal'lacions de maquines o de 
jocs que puguin fomentar la ludo
patia en Ilocs de facil accés o a 
prop d'aglomeracions habituals de 
gent jove. 

Un altre sentit que pot tenir 
aquest article és la referéncia als 
poders públics sobre el foment del 
lIeure creatiu, que dota de sentit, 
davant de I'oci mercantilitzat i con
sumista, que és el generat pel mer
cat i per les estructures socials. 
Així, es detecta un creixement so
cial d'espais, de zones mercantils 
integrades de consum i oci, o de 
colónies de cap de setmana per a 
la família desenvolupats des de la 
indústria de I'entreteniment. 

La cultura constitucional és una 
cultura de caire associatiu i partici
patiu. Segons l'lnforme mundial so
bre comunicació 1999, editat per la 
UNESCO, amb el qual s'albira la im
plantació d'una nova cultura basa
da en alió virtual, universal i audiovi-



sual, s'haurien d'incrementar els es
fon;:os públics i privats d'iniciativa 
social per al manteniment, adequa
ció i enriquiment del teixit social as
sociatiu relacional -no solament en 
els camps cooperatiu, esportiu i de 
voluntariat Cívic-, de manera que 
cre'l entitats socioculturals compro
meses amb un model de societat i 
de persona que apleguin un grup 
nombrós de persones amb interes
sos específics per sostenir-se so
cialment i económicament, que 
acreditin una bona gestió i que tren
quin les Ileis de mercantilització del 
lIeure en el sentit que estableix I'arti
cle 9.2: «Correspon als poders pú
blics promoure les condicions i re
moure els obstacles i facilitar la par
ticipació de tots els ciutadans a la 
vida política, económica, cultural i 
social». A I'article 44 es fa constar 
que «els poders públics han de pro
moure i tutelar I'accés a la cultura, a 
la qual tothom té dret». 

DRET PENAL PRINCIPAL 

Segons I'exposició de motius de 
la Llei organica 10/1995, de 23 de 
novembre, reguladora del Codi pe
nal «el Código Penal ha de tutelar 
los valores y principios básicos de 
la convivencia». Així, a tall d'exem
pie, ningú no dubta que és ne
cessaria la protecció penal per al 
subministrament de drogues a me
nors d'edat o a tota persona que es
tigui privada de capacitat de deci
sió autónoma. 

A més, el gran problema social 
de protecció de la seguretat viaria 
que genera el model de priorització 
deis vehicles privats com a mitja de 
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transport col·lectiu, i la insuficiencia 
de mesures correctores i de control 
sociopolític o d'educació cívica via
ria, suposa posar a les seves mans 
uns instruments perillosíssims pels 
danys que pot causar a la col'lecti
vitat una imprudencia temeraria o 
simple. 

Pensem en els prop de tres o 
quatre mil morts anyals, a més de 
les discapacitats, que es produei
xen en aquest país i que no provo
quen cap alarma social. Segons el 
director general provincial de Tran
sit de Barcelona (declaracions a La 
Vanguardia de 2 de maig de 1999), 
el 50 "/o de les víctimes mortals 
d'accidents de circulació tenien do
sis importants d'alcohol a la sang i 
I'edat mitjana deis conductors em
briacs és de més de cinquanta 
anys. I més del 90 "/o deis judicis 
rapids que s'han celebrat a Barce
lona han atribu'lt la responsabilitat 
penal als automobilistes en estat 
d'embriaguesa. 

Així, I'article 379 CP regula la 
conducció de vehicles sota la in
fluencia de drogues -el que con
dueixi amb perill concret per a la 
vida i integritat de les persones, el 
no sotmetre's a proves legalment 
establertes-, tot i que pensem que 
la qüestió esta insuficientment pro
tegida preventivament, administra
tivament i penalment. 

Per fer efectiva aquesta protec
ció penal de la convivencia esta
bleix uns criteris generics d'inter
venció -I'enfocament prohibicio
nista general de les drogues fa que 
no sempre es respectin- que s'a
nomenen principis de Dret Penal: 
que hi hagi un bé social o individual 
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digne de protecció, principi d'últi
ma ratio, és a dir que es no pugui 
acudir a altres branques jurídiques 
o a la intervenció preventiva tutelar 
de I'administració per assolir les fi
nalitats. O bé el principi d'interven
ció mínima, que senyala un recurs 
al Codi Penal en termes d'estricta 
necessitat o suficiencia. 

Un altre principi és el d'exigen
cia de culpabilitat individual per es
tablir judicialment la responsabilitat 
penal. La imputabilitat estableix les 
condicions previes per exigir res
ponsabilitat penal al subjecte que 
fa una infracció (delicte o falta). L'e
dat cronológica és una causa de 
no-imputabilitat. Així, els menors de 
divuit anys no són responsables cri
minalment segons I'actual Codi pe
nal (article 19); si una persona me
nor comet un fet delictiu o una falta, 
podra ser responsable en funció de 
la futura Ilei penal juvenil que reguli 
la responsabilitat penal del menor. 

La imputabilitat s'estableix en 
funció de la comprensió de la il'lici
tud del fet que ocasiona o posa en 
perill un bé jurídicament protegit -
vida, integritat física o integritat psí
quica-, i la capacitat d'actuar con
forme a aquesta comprensió, per 
exemple, és un important concepte 
educatiu. Per tant, la ingestió i els 
efectes del consum de drogues són 
condicions previes que afecten la 
categoria juridicopenal de la impu
tabilitat. 

L'actual Codi penal modifica sig
nificativament, en relació amb I'an
terior, I'ambit d'imputabilitat del 
consumidor, sobretot formalment, 
és a dir, quant a interpretació i apli
cació del preceptes formals. 
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Les circumstancies modificado
res, en el sentit de rebaixar I'exigen
cia de la responsabilitat penal, po
den ser: eximent complet o incom
plet i atenuants de la responsabilitat 
penal, tot i que judicialment resulta 
difícil la seva aplicació. 

L'article 20.2 CP configura I'e
xempció de responsabilitat penal 
per al que, quan cometi la infracció 
penal, es trobi en estat d'intoxicació 
plena pel consum de begudes al
cohóliques, drogues tóxiques, estu
pefaents, substancies psicotrópi
ques o altres que produeixin efec
tes semblants. Aquesta intoxicació 
no es pot haver fet amb el propósit 
de cometre la infracció penal. S'
hauria d'haver previst que era pos
sible cometre-Ia o que la persona 
infractora es trobés sota la influen
cia de la síndrome d'abstinencia a 
causa de la dependencia d'aques
tes substancies, les quals impedei
xen la comprensió de la il'licitud del 
fet o actuar conforme a alió que 
s'ha compres. 

L'eximent complet ha de ser ad
mes per la jurisprudencia -senten
cies de referencia-, que, fins ara, 
ha estat fon;:a restrictiva a I'hora de 
fer-ho. 

L'article 102 CP estableix que, 
als que es trobin en aquesta situa
ció d'eximent de responsabilitat cri
minal, se'ls pot aplicar, si és adient, 
la mesura d'internament en centres 
de deshabituació públics o privats, 
ben homologats i acreditats. El text 
remarca el caracter discrecional 
per al jutjat d'apreciar-ne la neces
sitat en cada cas concret. Així, no 
cal sotmetre's a tractament de des
habituació si no s'és addicte. 



D'acord amb la jurisprudencia 
del Tribunal Suprem, els casos més 
freqüents d'actuació sota la influen
cia d'una síndrome d'abstinencia 
avanyada són aquells en que la in
gestió de drogues o la síndrome 
d'abstinencia no han tingut plens 
efectes sobre les capacitats, per6 
sí que les han minvat de forma sig
nificativa. És I'eximent incomplet de 
responsabilitat criminal. 

A I'article 21.2 CP es preveu I'a
tenuant d'actuar el culpable a cau
sa de la se va greu addicció a les 
substancies mencionades a I'article 
20.2 CP. D'aquest article es dedueix 
que sembla que I'atenuant estigui 
reservada per a quan els subjectes 
no pateixen una addicció continua
da i duradora que comporti certes 
alteracions del coneixement o de la 
voluntat sense ser anul·lades. 

Aquesta atenuant no es pot apli
car automaticament a tota persona 
toxic6mana, sinó tan sois a les que 
pateixen una greu addicció i quan 
es pugui demostrar una relació 
causal entre la seva dependencia i 
la comissió d'un delicte concret. 
Als sup6sits en que s'hagi apreciat 
aquesta atenuant, els sera aplica
da fonamentalment pel caracter 
beneficiós per a la persona con
demnada i els menors requisits exi
gits. 

També fóra convenient -per6 
ens és impossible abordar-ho en 
aquest espai- explicar alguns 
punts forga interessants quant a 
cultura civicoeducativa sobre els 
temes de les prescripcions deis de
lictes, els indults, la justícia gratu'ita, 
el paper de les víctimes en els pro
cessos, les funcions socials de la 
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Fiscalia i els procediments penals i 
processals basics. 

Sí que explicitarem la qüestió de 
mesures de seguretat, per les pos
sibilitats d'intervenció educativa 
que ofereixen i pel marge d'aplica
ció que es reconeix a la figura del 
jutge o tribunal. No sempre es fan 
servir ni se'n fa un bon aprofitament 
per manca de credibilitat o d'infor- . 
mació professional deis subjectes o 
de les organitzacions educatives. 

El tribunal, de bon comenga
ment, des del principi o bé durant la 
fase d'execució de la sentencia, pot 
acordar la imposició d'algunes me
sures de seguretat (article 104 CP). 
Les mesures de seguretat «es fona
menten en la perillositat criminal del 
subjecte al qual s'imposin, exterio
ritzada en la comissió d'un fet pre
vist com a delicte» (article 6.1 CP). 
S'aplica per la figura del jutge o tri
bunal, amb la sol'licitud deis infor
mes que estimi convenients, se m
pre que concorrin les circumstan
cies següents: 

a) Que sigui un fet previst com a 
delicte. 

b) Que del fet o de les circumstan
cies personal s del subjecte es 
pugui deduir un pron6stic que 
reveli la probabilitat de comis
sió de nous delictes. 

El CP estableix una diferenciació 
en funció de si la penalització pel 
delicte és privativa de llibertat o no 
ho éso 

Al delicte amb penalització pri
vativa de lIibertat li pot correspon
dre la mesura d'internament en 
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centre de deshabituació públic o 
privat, degudament homologat i 
acreditat (article 96.2, 2a), i la dura
da d'aquest internament no pot ex
cedir del temps que hagués durat 
la pena privativa de /libertat, límit 
que ha de fixar la mateixa sentencia 
(article 104 CP i article 102 CP). Du
rant I'execució de la sentencia, el 
jutge o tribunal sentenciador (article 
97 CP) pot adoptar altres mesures 
no privatives de /libertat assenyala
des a I'article 96.3 CP i el cessa
ment de la mesura de seguretat. 

Quan hi hagi una concurrencia 
de penes i mesures privatives de 1Ii
bertat es complira abans la mesura 
de la pena, i s'abonara el temps de 
durada de la primera en relació 
amb la segona. 

L'article 102 CP estableix que, 
als que es trobin en aquesta situa
ció d'eximent de responsabilitat cri
minal, també se'ls pot aplicar a cri
teri del jutjat algunes de les mesu
res que assenyala I'article 96.3 CP 
(prohibició d'estada o residéncia en 
determinats indrets, inhabilitació 
professional, privació del permís de 
conduir o d'armes, expulsió del te
rritori d'estrangers no residents le
galment a Espanya), i les mesures 
contingudes a I'article 105, 1, 2 CP 
(submissió a tractament extern en 
centres medics o establiments de 
caracter sociosanitari, prohibició 
d'acudir a determinats /loes, custo
dia familiar i sotmetiment a progra
mes de ti pus educatiu i cultural). 

El jutjat o tribunal sentenciador 
ha de ser informat sobre el compli
ment d'aquestes mesures bé pel 
Jutjat de Vigilancia Penitenciaria o 
bé pels serveis del Ministerio de 
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Justicia o de l'Administració au
tonOmica. 

A la persona sotmesa a aques
tes mesures, i al Ilarg del temps de 
durada, els serveis d'assisténcia 
social competents Ii han de prestar 
I'ajuda que necessiti i li correspon
gui legalment (article 106 CP i arti
cle 207 del Reglament penitencia
rilo El subjecte, segons la mesura, 
no podra abandonar I'establiment 
sense autorització deis jutges o tri
bunals (article 102 CP). 

Per /'artic/e 97 CP es pot decre
tar el cessament de la mesura o 
substituir-la per una altra, segons 
del resultat obtingut en la seva apli
cació. La suspensió de la mesura 
resta condicionada que el subjecte 
no delinqueixi en el termini fixat, i 
pot quedar sense efecte si s'acredi
ten algunes de les circumstancies 
de I'article 95 CP (probabilitat de 
comissió de nous delictes i mesu
res per fets no privatius de /libertat). 
El jutjat o tribunal que determini el 
cessament ha de fer-ho a proposta 
del Jutjat de Vigilancia Penitencia
ria, el qual ha de fer una pro posta 
anual en aquest sentit. En la formu
lació d'aquesta proposta ha de va
lorar els informes emesos pels fa
cultatius i professionals que atenen 
el subjecte afectat per la mesura de 
seguretat o bé pot ordenar d'altres 
actuacions que cregui convenients 
per configurar la proposta (article 
98 CP). 

Un cas freqüent en que es troba 
sobretot la gent d'educació social 
es produeix quan el subjecte, en el 
qual s'aprecia la concurrencia de 
/'eximent incomplet de /'article 21.1 
CP en el moment de I'execució del 



fet delictiu, ja esta deshabituat 
quan es dicta la sentencia condem
natoria. En aquestes situacions 
sembla més convenient aplicar la 
remissió condicional que tot seguit 
esmentarem. 

La remissió condicional de la 
pena, és a dir la suspensió de I'exe
cució de la pena aplicada als dro
godependents, pretén, amb I'actual 
regulació, una eficacia més alta en 
la deshabituació i reinserció social 
de les persones que delinqueixen 
per addicció a les drogues. 

Així, I'article 87 CP estableix 
que, en els casos en que els penats 
hagin comes el fet delictiu -amb 
una penalització no superior a tres 
anys- per causa de la dependen
cia de les substancies assenyala
des a I'article 20.2 (drogues il'le
gals), el tribunal pot suspendre I'e
xecució sempre que es compleixin 
unes determinades circumstancies 
o condicions. Aquestes circumstan
cies són, entre d'altres, les se
güents: que un centre o servei pú
blic o privat ben acreditat o homolo
gat certifiqui, de manera suficient, 
que el condemnat es troba desha
bituat o que est$ sotmes a tracta
ment amb aquesta finalitat en el 
moment de decidir sobre la sus
pensió. A I'apartat quatre s'especifi
ca que aixo se supedita que no 
abandonin el tractament fins que fi
nalitzi. Els serveis responsables 
han de facilitar als tribunals, en els 
terminis fixats, els informes i les da
des necessaries per al seguiment 
del cas. A I'apartat cinqué estableix 
que, si es veiés convenient la conti
nuació del tractament, en funció del 
contingut deis informes, es podra 
concedir una prorroga del període 
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de suspensió per un temps no su
perior als dos anys. 

La LO 5/1988, de 24 de marc;:, 
crea la Fiscalia Especial per a la 
Prevenció i Repressió del Trafic 
1I'legal de Drogues. L'article 3 esta
bleix que aquesta institució ha de 
«( ... ) col'laborar amb I'autoritat ju
dicial en el control del tractament 
deis drogodependents beneficiaris 
de la remissió condicional». 

Com deiem, I'article 87 amplia a 
tres anys els límits de la condemna 
imposada en sentencia ferma per 
poder aplicar aquest benefici, ja que 
es va tenir en compte I'increment de 
la penalització pel que més freqüent
ment cometen els drogodepen
dents, com són els delictes de trafic 
de drogues dures i de robatori amb 
intimidació. De la remissió condicio
nal no en queden exclosos aquells 
que ja hagin tingut aquest benefici, 
ni tampoc els reincidents, pero sí 
que és forc;:a important la valoració 
de I'oportunitat de concedir o no el 
benefici, que queda a criteri de la fi
gura del jutge o tribunal, els quals en 
tot cas han de fer-Ia justificadament i 
ateses les circumstancies del fet i de 
I 'autor, la qual cosa possibilita la in
tervenció amb informe educatiu, tot i 
que s'exigeix no-habitualitat en la 
comissió de fets il·legals. 

Ambit penitenciari 

Caldria que la gent professional 
de I'educació tingués una informa
ció i una formació socioeducativa 
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sobre realitats complexes com la 
penitenciaria que fos ben ajustada 
a la problematica i el significat del 
régim de presons. En aquest sentit, 
matisarem solament que el tracta
ment penitenciari, el que realment 
pot aconseguir, per damunt de reto
riques formalistes, és que la penalit
zació es redueixi només a la restric
ció de la lIibertat o al compliment de 
les mesures legalment imposades, 
sense que afecti altres llibertats o 
aspectes personals, i que els esta
bliments estiguin oberts a I'entorn i 
integrats, d'alguna manera, a la so
cietat. En aquest ambit intentarem 
una introducció a alguns aspectes 
de la problematica de la droga a les 
presons i uns espais d'intervenció 
educativa, com poden ser els te
mes de la lIibertat condicional i del 
tractament postpenitenciari. 

En els debats parlamentaris so
bre la reforma del Codi penal de 
1995 s'aportaren a I'opinió pública 
dades com que gairebé el 70 % de 
les persones empresonades ho 
eren per delictes relacionats amb el 
trafic de drogues. A més, i segons 
dades del Plan Nacional sobre Dro
gas, és el segment de població pe
nitenciaria que presenta un percen
tatge més alt de reincidéncia: ni 
més ni menys que un 82 % de les 
persones que van a la presó per 
delictes relacionats amb la droga. 
És el doble de la reincidéncia per 
altres delictes. 

Atesa la permeabilitat deis esta
bliments penitenciaris amb I'entorn, 
és gairebé impossible restringir el 
tratic i els grups organitzats dintre 
de les presons, als quals s'afegei
xen altres factors com la manca de 
seguretat, la coexisténcia de dues 
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lIeis a I'interior -I'escrita i la no es
crita-, els déficits de personal la
boral i d'altres de caire més polític i 
de dinamica interna. Així podrem 
entendre per qué costa tant I'abor
datge efectiu de les problemati
ques més punyents, com la no-inte
gritat física, I'intercanvi de xerin
gues o les repercussions sobre la 
malaltia de la sida. 

Tot i el protagonisme de I'admi
nistració penitenciaria en I'aplicació 
de la regulació legal i reglamentaria 
del régim penitenciari, els jutjats de 
Vigilancia Penitenciaria garanteixen 
el principi de legalitat. Per tant, han 
de conéixer i aprovar les incidén
cies del tractament basad es en les 
resolucions que els proposin els 
equips técnics d'observació i de 
tractament, els quals s'han d'entre
vistar amb les famílies o les perso
nes que coneixen directament les 
persones afectades. 

També el nou Codi penal deixa 
en mans del poder judicial la deci
sió sobre I'aplicació de beneficis 
penitenciaris en el cas de condem
nats múltiples. 

LLlBERTAT CONDICIONAL 

L'article 90 CP estableix el régim 
general de la lIibertat condicional, i 
el Jutjat de Vigilancia Penitenciaria 
podra fixar algunes regles a I'allibe
rat -submissió a tractament, obli
gació de residéncia en determinats 
indrets, etc. L'article 196 del Regla
ment penitenciari afegeix alguns re
quisits a les condicions generals: un 
informe social en qué consti I'admis
sió de I'intern en alguna associació 
o institució si no té suport familiar. 



El Jutjat de Vigilancia Peniten
ciaria aborda el supósit de revoca
ció de la lIibertat condicional si hi ha 
«incompliment de les regles de 
conducta» (article 93 CP). A partir 
de la necessitat d'adequar la reali
tat i la cultura interna, sobretot, de 
les dinamiques internes d'identifi
cació i pressió grupal, que dificul
ten o impedeixen els tractaments 
individualitzats i personalitzats, s'
hauria d'ampliar I'estructura deis 
jutjats de Vigilancia Penitenciaria 
per tal d'incorporar personal técnic 
educatiu, de psicologia, etc. que 
fes possible I'emissió d'informes 
objectius i imparcials i la formació 
d'una comissió d'experts en la 
qüestió de lIibertat condicional. 

La qüestió postpenitenciaria, 
que, tal com déiem, també és sus
ceptible d'espais d'intervenció edu
cativa, es regula als articles 8.115 i 
116 del Reglament penitenciario 

El RO 326/1995, de 3 de marc;, 
crea en I'ambit estatal I'organisme 
autónom Treball i Prestacions Peni
tenciaries -a Catalunya n'hi ha un 
d'equiparable que depén del Oe
partament de Justícia-, que, se
gons I'article 1.2, té cura de la pro
moció, I'organització i el desenvolu
pament de I'educació, la cultura, 
I'esport i el treball en els centres pe
nitenciaris, com també I'assisténcia 
social als reclusos, alliberats condi
cionals o definitius i lIurs famílies 
amb informació als órgans respon
sables sobre la forma de vida i el 
procés de reinserció social. Aquests 
organismes també hauran de col'la
borar de forma permanent amb les 
entitats que es dediquen al tracta
ment deis interns i els exreclusos 
que hi hagi a I'entorn. 
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Administració de Justícia 

Tot i que la qualificació que la so
cietat atorga al funcionament de 
l'Administració de Justícia és real
ment baixa -a Catalunya s'obrira 
properament una oficina de quei
xes, on la ciutadania podra presen
tar les seves reclamacions, per in
tentar refer la imatge social i detec
tar els principals problemes de fun
cionament-, en concordanc;a amb 
I'evolució deis pa'isos europeus, la 
legislació ha permés la incorporació 
deis treballadors socioeducatius 
-posant I'accent encara més ens 
els primers que no pas en els se
gons- als organismes dependents 
deis departaments de Justícia i les 
instancies que hi tinguin conne
xions, en el sentit d'una justícia acti
va enfocada a la prevenció i a la re
educació de I'article 25 de la Cons
titució, que exigeix remarcar la coo
peració entre I'acció judicial i la so
cial educativa, tot aprofitant els re
cursos existents. L'aportació deis 
professionals permetra als órgans 
judicials el millor coneixement de la 
realitat social, de la problematica de 
la marginació i la inadaptació, i de la 
xarxa relacional del subjecte per 
motivar accions concretes i introduir 
les mesures necessaries per a la in
tegració social. És un camp encara 
obert a la consolidació i ampliació 
des de la perspectiva de la interven
ció educativa, si ho permeten el des
mantellament progressiu del minso 
estat social realment existent al nos
tre país i que l'Administració actu'i 
més en funció de «mostres» i resul
tats que no pas de solució de ne
cessitats en un sentit qualitatiu. 
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Uns avenQos concrets en aquest 
sentit es van fixar a les resolucions 
de l'Administració de Justícia, amb 
I'establiment de convenis de col'la
boració amb l'Administració per al 
desenvolupament d'un programa 
d'intervenció sobre la drogoaddicció 
en els jutjats de guardia deis detin
guts afectats per la síndrome d'abs
tinéncia o mitjanQant la contracta
ció d'educadors socials per con
curs oposició -resolució de 1990-, 
amb un conveni col'lectiu per al per
sonal laboral posterior. 

Un altre camp d'intervenció se
ria el representat pels informes peri
cia/s. 

El personal del treball socioedu
catiu al servei de l'Administració de 
Justícia fa el paper basic de perit, i 
la seva tasca esta configurada en 
processos tant civils com penals 
(Codi civil, articles 92, 1242 i 1243; 
Llei d'enjudiciament civil, articles 
del 610 al 632, i Llei d'enjudicia
ment criminal, articles del 456 al 
458). 

El perit és la persona que té un 
saber específic, científic, artístic o 
practic i que, a través de I'anome
nada prova pericial, la qual haura 
de ser admesa en el procés, il·lus
tra els tribunals amb aquests conei
xements específics perqué hi hagi 
millors elements de judici. Informa 
sota jurament o promesa com a ele
ment de credibilitat i veracitat. És, 
pero, la persona que fa de jutge qui 
ha d'admetre i valorar la prova, en 
consciéncia. Els perits poden ser 
recusats i la resolució s'ha de fer 
per escrit. 

També hi ha els equips d'asses
sorament deis jutjats de família o 
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deis jutjats de menors que tenen 
adscrit equip técnic de menors. 
Aquest equip abasta els casos de 
menors d'entre 12 i 16 anys, fins ara 
inclosos en processos judicials, per 
lIur implicació en la comissió de fets 
tipificats en el Codi penal com a de
lictes o faltes. Ha d'estar compost, 
en principi, per personal procedent 
de la psicologia, del treball social i 
de I'educació. L'informe és obliga
tori en tots els casos. 

La mateixa praxi quotidiana 
esta demanant la incorporació de 
nous professionals psicosocioedu
catius. Hi ha experiéncies recents 
en empreses municipals de serveis 
de decessos o en espais de clínica 
médica forense que diagnostiquen 
i certifiquen als efectes judicials els 
danys físics, psíquics o les carac
terístiques personals més relle
vants. Aquestes experiéncies han 
estat durant forQa temps integra
des gairebé exclusivament per per
sonal médic, pero les exigéncies 
del treball qualitatiu estan dema
nant la incorporació d'altres profes
sionals. 

Així, el servei social d'assistén
cia al detingut, mitjanQant un con
veni de col'laboració entre l'Admi
nistració i els organs de govern del 
poder judicial, actua en els jutjats 
de guardia per atendre les deman
des deis detinguts de forma vo
luntaria arran de la informació que 
el jutge facilita després que la per
sona detinguda presti declaració a 
les mateixes dependéncies. També 
s'han creat, a causa de I'oblit socio
polític i jurídic deis afectats directa
ment pels delictes, les oficines d'a
juda a les víctimes de la violéncia 
familiar o de delictes, tant en I'ambit 



públic com, sobretot, en I'associatiu 
i institucional. 

Administració pública 

L'article 97 CE esmenta les co
missions parlamentaries com a am
bit d'informació i elaboració de pro
blematiques socials i en relació 
amb la possible regulació juridico
política. Aquestes comissions tenen 
la facultat de citar la ciutadania que 
tingui alguna cosa interessant a dir, 
la qual té I'obligació d'acudir. 

L'Administració pública en els 
ambits europeu, central, autonomic 
i local ha d'assumir, directament o a 
través d'entitats o associacions, les 
tasques i estrategies de prevenció, 
tractament i rehabilitació de les toxi
comanies. 

Cada nivell i departament de 
l'Administració ha de tenir objectius 
propis i esferes d'actuació a partir 
del marc polític referencial i del 
principi de subsidiarietat. Pero, en 
realitat, hi ha una duplicació i su
perposició d'esfon;:os, una desco
ordinació i un electoralisme exces
sius i, per tant, una manca de clare
dat d'espais i de racionalitat. 

A Europa tenim el Programa co
munitari de prevenció de la toxico
mania, aprovat pel Parlament Euro
peu el10 de desembre de 1996 (Tri
buna del Parlamento Europeo, de
sembre de 1996. Núm. 11). Reflec
teix un compromís amb els aspec
tes socials relacionats amb la toxi-
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comania, i amplia el paper de la fa
mília, la cooperació amb les ONG, 
les associacions de dret públic i pri
vat i el Pla d'acció de la Unió Euro
pea en materia de lIuita contra la 
droga (1996-2000), el Pla Stewart
Clark, el qual proposa una acció in
tegral i s'ocupa tant de la repressió 
del trafic de drogues com deis pro
grames de prevenció, educació, re
habilitació i desenvolupament de la 
legislació adient. El Pla insisteix en 
la coordinació internacional amb 
I'objecte de posar límits a la del in
qüencia organitzada pel trafic de 
drogues des de I'ambit internacio
nal. També hi ha, des de I'any 1993, 
l'Observatori Europeu de la Droga i 
les Toxicomanies (OEDT), amb I'ob
jectiu de proporcionar informació 
estats. Breument, hem d'esmentar 
el Comite Europeu de Lluita Antidro
gra (CELAD), el Reglament de 1997 
sobre cooperació Nord-Sud en 
materia de lIuita contra la droga i la 
toxicomania, i I'organització REITOX 
-Xarxa Europea d'lnformació sobre 
Drogues-, relacionada amb I'ob
servatori de les Nacions Unides per 
al control internacional de la droga. 

A l'Estat, el Govern espanyol, el 
gener del 1997, va aprovar una pla 
de mesures de Iluita contra la dro
ga, com també un conjunt de mesu
res sanitaries, de prevenció i de 
reinserció. El principal instrument 
és el Plan Nacional sobre Drogas, 
que esta integrat a I'estructura poli
ticoadministrativa del Ministerio del 
Interior i que té com a objectiu prio
ritari la promoció de la salut i del be
nestar. La delegació del Govern per 
a aquest Plan, maxim organ execu
tiu, ha de definir una estrategia glo
bal d'implementació. 
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El Plan marca unes línies mes
tres generiques relatives a la reduc
ció de I'oferta i la demanda, la re
ducció de la inseguretat ciutadana, 
I'oferta d'una xarxa pública d'aten
ció i la coordinació entre adminis
tracions i institucions socials. Tam
bé és una bona font d'estadístiques 
que defineixen I'actualitat de la pro
blematica. La majoria deis recursos 
especialitzats i de gestió en aquést 
tema depenen, pero, de les comu
nitats autonomes i, a Catalunya, hi 
ha l'Organ Tecnic de la Generalitat 
com a organisme central per a 
aquestes qüestions. 

MARC CATALÁ 

En el marc catala, la important 
Llei 20/1985, de 25 de juliol (DOGC 
núm. 572), de prevenció i assisten
cia en materia de substancies que 
puguin generar dependencia -la 
qual va significar I'inici de I'adopció 
de tot un plegat de mesures i ac
cions que tenen com a objectiu la 
preservació de la salut pública i la 
lluita contra les dependencies i llurs 
efectes-, a I'article primer, parla 
d'»establir i regular ( ... ) les mesures 
i accions que permetran una actua
ció efectiva de les administracions 
públiques, de les situacions a que 
donen lloc les substancies que po
den generar dependencia, amb la 
finalitat de coadjuvar I'esfore;: solida
ri de tota la societat per tal de millo
rar I'atenció social i sanitaria de les 
persones afectades». 

Fixa unes definicions sobre que 
s'ha d'entendre per droga, de
pendencia, desintoxicació, rehabili
tació i inserció. Considera les me-
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sures preventives com un deis fac
tors més efectius per a la finalitat de 
promoure una disminució del con
sum i de la promoció de drogues le
gals, particularment en els grups 
socials de més risc i influencia: els 
menors i la joventut. 

Aquesta Llei va ser reformada 
per una altra, la Llei 10/1991, de 10 
de maig, que plantejava un aspecte 
més repressiu -ja que en aquest 
ambit també hi tenen lloc mesures 
coactives- i que va modificar el re
gim sancionador de la Llei del 1985 
per adequar les sancions a la gra
duació i a la quantia que estableix 
la Llei 14/1986, de 25 d'abril, gene
ral de sanitat, i aconseguir un major 
efecte dissuasiu en els casos d'in
compliment de la norma. També va 
introduir noves mesures que limita
ven I'ús del tabac i de les begudes 
alcoholiques, considerant les cir
cumstancies socials del moment. 

La Llei 8/1998, de 10 de juliol, de 
segona modificació de la L/ei 
20/1985, recull la necessitat d'am
pliar la prohibició de begudes al
coholiques a determinats establi
ments i, també, de restringir aques
ta activitat i la de subministrament 
durant les hores nocturnes d'ober
tura al públic. A fi de regular aques
tes limitacions s'hi reconeix la inter
venció deis ajuntaments, en funció 
de la incidencia de les problemati
ques en I'espai municipal i segons 
les competencies que en materia 
de seguretat els atorga I'article 
63.2.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'a
bril, municipal i de regim local de 
Catalunya. 

S'esta ultimant l'Avantprojecte 
de llei de salut pública de Catalu-



nya -Departament de Sanitat, abril 
de 1999-, el qual introdueix més li
mitacions en I'ambit del consum, la 
venda i la publicitat del tabac, en 
una linia més restrictiva que té en 
compte la realitat social. 

La Llei d'administració institucio
nal, de descentralització, de des
concentració i coordinació del sis
tema catala de serveis socials, 
aprovada pel Pie del Parlament el 7 
d'abril de 1994, actualitza i comple
menta la Llei de serveis socials, de 
27 de desembre de 1985, i té com 
objecte estructurar el sistema ca
tala de serveis públics socials mi
nims de responsabilitat pública. Els 
dispositius assistencials s'organit
zén en tres nivells. El primari tracta 
la informació, la detecció de casos, 
I'orientació i derivació a través deis 
sistemes públics de salut, els ser
veis socials i el teixit associatiu. En 
el secundari se situen els recursos 
ambulatoris, com les unitats es pe
cialitzades en atenció a les drogo
dependéncies i I'alcoholisme, que 
formen serveis socials d'atenció es
pecialitzada de caracter individual, 
comunitari, diürn o residencial, que 
impliquen funcions de diagnostic, 
avaluació, tractament, suport o re
habilitació. En aquest nivell d'actua
ció s'han de prestar els serveis de 
centres de dia d'atenció a toxico
mans com a contingut minim de la 
xarxa basica de serveis social s de 
responsabilitat pública. Per últim, 
en el procés d'atenció terciaria, s'in
clou I'atenció especialitzada, poli
valent i residencial: desintoxicació 
hospitalaria, comunitats terapéuti
ques i educatives, que s'orienten 
cap a la incorporació social, els 
programes de terapia individual 
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medicopsicologicosocial, de man
teniment amb metadona. L'ordre 
d'autorització de centres i serveis 
assistencials de tractament de to
xicomans, per als que els pugui in
teressar el seu funcionament, és del 
14 d'octubre de 1989 (DOGC núm. 
374). 

El Reglament constitutiu del 
Consell General de Serveis Socials 
-decret 394/1988, d'1 de dese m
bre- regula els consells sectorials 
que depenen organicament del 
Consell General, que respon al 
principi de participació de la socie
tat civil en la planificació i ordenació 
deis serveis socials, recollits a la 
Llei de serveis socials, com a organ 
consultiu en I'ambit deis serveis so
cials i que té com a funcions infor
mar sobre els avantprojectes de Ilei 
relatius a les arees especifiques de 
benestar social, emetre informes i 
fer propostes. 

Un altre ambit que possibilita la 
intervenció són els consells munici
pals de Benestar Social o el Consell 
Catala de Prevenció del Tabaquis
me, com a organ consultiu i d'as
sessorament adscrit al Departa
ment de Sanitat. 

Segons la Llei 8/1995, del Parla
ment de Catalunya sobre atenció i 
protecció deis infants i els adoles
cents i persones menors de divuit 
anys (article 52), pel que fa a les 
conseqüéncies associades al con
sum de drogues, correspon a la Ge
neralitat la realització d'actuacions i 
el desenvolupament de programes 
d'informació i d'educació sanitaria 
de la població al voltant de les 
substancies que poden generar de
pendencia, fer programes de pre-
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venció i atenció a les drogode
pendéncies i coordinar i recolzar 
les iniciatives privades en tasques 
de prevenció. 

La Convenció de 1998 de les 
Nacions Unides també fa esment 
de la salut i el benestar i de les re
percussions sobre la infancia del 
trafic i consumo 

El Pla municipal de drogues de 
Barcelona (1996-1999), de l'lnstitut 
Municipal de Salut Pública, parte ix 
de la diferenciació entre línies di
rectrius valides per a tota la ciutat i 
actuacions particularitzades en zo
nes de districte o barrio Tot comple
mentant les intervencions amb 
ambdues línies, dóna itnportancia a 
les campanyes d'informació de ris
cos i de problematiques a través 
deis mitjans de comunicació per a 
la conformació de la consciéncia 
col·lectiva. Les campanyes s'han 
d'adregar de forma educativa i di
recta a sectors concrets i en els es
pais de referéncia, tot evitant de 
suscitar un excessiu interés sobre 
les drogues, la informació de la pro
blematica de consum, el programa 
de disminució de riscos al carrer ... 

Hi ha, pero, un munt de serveis 
d'informació i ajuda d'entitats públi
ques i privades, en general amb un 
enfocament més assistencial o 
benéfic que no pas crftic o d'enfo
cament i d'alternatives a la pro
blematica de fons. 

Altres serveis d'actualitat són els 
observatoris socials d'estudi de I'e
volució de les problematiques, en 
aquest cas sobre les drogues. El 
sistema d'informació sobre drogues 
deis ajuntaments o de les diputa
cions presenta una documentació 
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detallada i abundant sobre els pro
cessos d'addicció i els habits de 
consum de drogues. 

Altres espais socials, com po
den ser les associacions de ve'lns, 
segons els plans de l'Administració, 
només s'impliquen en la informació 
de les campanyes de prevenció i 
sensibilització relacionades amb el 
tema. Faciliten informació sobre el 
treball que fan les mateixes admi
nistracions i els experts en relació 
amb els plans municipals. 

Un paper de creixent protagonis
me en el camp són les ONG. Se
gons enquestes de la FAD -Funda
ción de Ayuda a la Drogadicción
de 1999, són més conegudes so
cialment quant a imatge pública i 
programes d'actuació i de desvet
Ilament de la solidaritat que el treball 
de les administracions. Algunes d'a
questes associacions tenen estatut 
consultiu de Nacions Unides, com 
Creu Roja, Projecte Home ... 

Conclusions 

És possible el coneixement ba
sic i globalitzador i el significat per 
a la persona i per a la societat de 
I'ampli ventall de disposicions nor
matives sobre un tema especffic -
en aquest cas sobre la droga. Tam
bé ho és agrupar aquestes disposi
cions en un plantejament compren
sible centrat en la problematica 
convivencial individual i social con
creta, emmarcant-ho tot en la pers
pectiva polftica i ética. 



Les vinculacions entre allo jurí
die i allo educatiu parteixen del fet 
que tots dos parametres se centren 
en la conceptualització de la perso
na i de la societat. El primer aporta 
un plantejament organitzador de les 
grans qüestions i, dintre seu, as
senyala els límits, les posicions i les 
relacions deis individus i deis grups 
des d'una perspectiva socialment i 
eticament legitimant, amb la qual 
cosa permet aclarir el significat i les 
possibilitats del canvi. 

El predomini d'una perspectiva 
política globalitzadora i uniforme en 
el tema de les drogues i el conse
güent relegament d'altres enfoca
ments polítics inedits pero viables, 
condicionen les altres polítiques i 
els ordenaments deis pa'ISOS. 
Aquesta perspectiva constitueix un 
marc basic de referencia que s'ex
pressa jurídicament i que sintetitza 
allo polític i allo etic, des d'una re
ferencia de persona i de societat. 

El tema de les drogues i qualse
vol problematica socioeducativa s'
han d'abordar, si no des d'una pers
pectiva educativa com fóra desitja
ble i possible, sí des de la interven
ció interdisciplinaria i, dintre d'a
questa, en un espai propi i especí
fic per a la intervenció educativa 
que convindra configurar i fins i tot 
reivindicar. És ben possible que els 
professionals de I'educació esta
bleixin espais i extreguin recursos 
d'intervenció educativa del marc ju
rídic referencial, i aquestes perso
nes hauran de fer per I'establiment, 
la consolidació i el reconeixement 
professional talment com han fet al
tres professionals en el decurs 
historie. En conseqüencia, tenen ja 
més consolidat un reconeixement 
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social i institucional en relació amb 
les intervencions sobre problemati
ques socials i com a perfils profes
sionals. 
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predominant 



El autor plantea y argumen
ta la necesidad de relacio
nar lo jurídico y lo educativo 
para deshacer algunos es
tereotipos comunes que im
posibilitan la visualización 
de los aspectos y posibili
dades educativas de la nor
ma jurídica y los progresos 
en el trabajo interdisciplinar. 
Las disposiciones normati
vas, dispersas en diferentes 
cuerpos legales, que sinte
tizan y regulan problemáti
cas sociales, y los marcos 
(constitucional, civil, penal, 
judicial), se agrupan en 
ejes o temáticas (conviven
cial, ocio, etc.) para anali
zar los espacios y posibili
dades de intervenciones 
educativas que respondan 
a una legitimidad social y 
ética en un contexto actual. 

Abstracts 

L'auteur présente et discute 
le besoin de lier le juridique 
et /'éducatif pour désarmer 
certains stéréotypes com
muns qui rendent impossi
bies la visualisation des as
pects et des possibilités 
éducatives de la norme juri
dique et les progrés dans le 
travail interdisciplinaire. Les 
dispositions normatives, ré
parties dans différents 
corps légaux, qui synthéti
sent et réglementent les 
problématiques sociales 
(constitutionnelle, civile, pé
nale, judiciaire), se regrou
pent en axes ou thémati
ques (cohabitation, loisirs, 
etc.) pour analyser les es
paces et possibilités des in
terventions éducatives qui 
répondent a une légitimité 
sociale et éthique dans un 
contexte actuel. 

Drogues i Educació 

The author argues the need 
to relate legal features with 
those of an educational na
ture in order to breakdown 
common stereotypes which 
impede the visualisation of 
the educational aspects 
and possibilities of legal 
principies and the progress 
made in interdisciplinary 
studies. Regulatory provi
sions, dispersed in various 
legal bOdies, that synthesi
se and regula te social pro
blems, and their frame
works (constitutional, civil, 
criminal, judicial), are grou
ped in central ideas or the
matically (co-existence, lei
sure, etc.) in order to analy
se the areas and possibili
ties of educational interven
tions that respond to a so
cial and ethicallegitimacy 
in the present contexto 
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