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Presentació 

Asun Llena 
i M. Cruz Molina* 

El nom de la revista Temps d'E
ducació ens inspira a I'hora de 
plantejar-nos I'actuació en el feno
men de les drogues, Ja és «temps» 
de comenyar un debat en profundi
tat sobre aquest tema, i amb aixo 
no volem dir que no s'hagi fet o no 
s'estigui fent, pero no des de la pe
dagogia, De fet, encara que se'n 
parla molt, creiem que no hi ha un 
discurs teoric elaborat des d'a
questa disciplina, 

Habitualment, quan es fa re
ferencia a I'educació en el tema de 
les drogues, la qüestió es vincula 
molt a la prevenció, Pero, en canvi, 
sembla que el paper de I'educació 
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no és tan ciar quan ens referim a I'a
nomenat problema de la drogode
pendencia (és a dir, un cop instau
rada la dependencia), Sembla que 
en aquests casos sigui més adient 
parlar de «tractament» i que es jus
tifiqui més I'actuació des d'altres 
disciplines, Tot i així, en els darrers 
anys, amb el canvi d'orientació de 
les polítiques d'actuació en dro
gues i I'augment de la tendencia 
cap a la política de reducció de 
danys, s'amplia la prevenció cap a 
diferents moments del procés (pre
venció primaria, secundaria i tercia
ria) i, per tant, sembla més factible 
introduir I'acció socioeducativa i 
justificar-la, 

Unes altres qüestions que creiem 
que cal destacar són la importancia 
d'actuar més enlla del subjecte que 
fa un ús o un abús de la substancia, 
així com deixar de pensar en I'ado
lescencia i la joventut com els dos 
períodes de la vida més associats al 
consum de drogues i, especialment, 
a la iniciació, Pensem que s'ha de 
fer un abordatge més global del fe
nomen, actuar amb tota la població, 
amb la comunitat, que és el 1I0c de 
producció i construcció del proble
ma de les drogues i el Iloc on es po
den trobar alternatives i solucions als 
conflictes, Per tant, hauríem de fer 
extensiva I'actuació a tots els sectors 
de població, amb qualsevol edat i en 
qualsevollloc, 

Avui en dia I'ús que es fa de les 
drogues és forya generalitzat i, per 
tant, el seu consum ja no es pot 
identificar amb una població deter
minada, tot i que encara se'n té una 
concepció estereotipada, fortament 
influ'ida pels mitjans de comunica
ció social. Ni les causes del con-
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sum són les mateixes, ni tothom 
dóna el mateix significat a la droga, 
sinó que s'estan produint alguns 
canvis importants que cal conside
rar, com ara les tipologies de con
sum, els tipus de relació, la percep
ció social ... El que no ha variat és 
I'existencia del conflicte social que 
genera el fenomen de la droga. Hi 
ha una disfunció en la relació del 
subjecte amb el seu context i amb 
els elements que el componen (en
tre ells, la droga); per tant, ens hau
ríem de plantejar, pel que fa a 
aquest fenomen, com trobar I'equili
bri entre la voluntat individual i I'or
dre social: Li podem exigir respon
sabilitats al subjecte respectant la 
seva voluntat? Fins on? Com po
dem preparar-lo per a la convivén
cia amb aquest objecte (les dro
gues)? ... 

En definitiva, el plantejament és 
senzill: tenim un conflicte social, 
constru'it o no socialment. La realitat 
és que produeix pors, inseguretat, 
desequilibris ... i que, d'alguna ma
nera, hem d'aconseguir reconduir 
aquesta relació conflictiva tractant 
de generar actituds responsables, 
donar elements per a la circulació 
del subjecte en el context i desen
vol upar les capacitats per conéixer 
i saber utilitzar les drogues adequa
dament i sense riscos. El que fem, 
en definitiva, és referir-nos a I'edu
cació. No com a única possibilitat, 
no com a solució definitiva -ja ens 
agradaria-, sinó com a un element 
més, i clau, en aquesta tasca inter
disciplinaria. 

Ens agradaria que aquesta tri
buna servís per donar a coneixer al
guns deis elements que configuren 
I'actual estat de la qüestió. No es 
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tracta d'una revisió exhaustiva de 
tot alió que es podria aportar sobre 
el tema, sinó que és senzillament un 
recull d'informació des de la visió 
d'experts de diversos camps i dis
ciplines. Podríem diferenciar dues 
parts. La primera és més general, 
per situar el lector i la lectora en les 
reflexions que es fan al voltant de 
I'educació, les situacions de con
sum i les perspectives des de l'Ad
ministració. La segona part fa re
ferencia en conjunt a com s'articula 
I'acció educativa des del~ diferents 
nivells d'intervenció. 

Aquestes parts es concreten en 
el seguit d'articles que us presen
tem a continuació. Per comenc;:ar, 
us proposem la reflexió d'Asun lle
na i M. Cruz Molina sobre un tema 
que pensem que s'hauria de posar 
sobre la taula deis debats social s 
especialment destinats a tractar as
pectes abordables des de I'educa
ció. Per aixo hem cregut oportú 
obrir la tribuna amb el nostre punt 
de vista i els nostres interrogants al 
voltant de la relació «drogues i edu
cació» com a nucli de partida en 
I'intent de situar I'educació en ellloc 
que li pertoca en referencia al feno
men social de les drogues. 

Els elements informatius i d'ana
lisi que ens proposen Jaume Funes 
i Caries Sedó a I'article «Usos de 
drogues: una realitat que canvia, 
unes preocupacions que han de 
canviar» fan referéncia als usos de 
drogues i als canvis en els models 
de relació que s'hi estableixen, que 
ens porten cada vegada més a la 
situació d'acceptació d'una con
vivencia raonable amb certs con
sums, a preocupar-nos més de les 
relacions personals i altres valors 



de la vida i a evitar que les drogues 
continu'in fent-nos perdre el nord. 
Per tant, una opció des de I'educa
ció podria ser replantejar les rela
cions amb joves i adolescents. 

Més endavant Carmen Vecino, a 
«Actuacions de les institucions pú
bliques en el context d'ús de dro
gues i deis problemes que se'n pu
guin derivar", fa una revisió de la 
resposta que l'Administració ha do
nat davant del fenomen de la dro
ga, la seva evolució i els nous plan
tejaments. Tot i que ha predominat 
el model sanitari, en I'actualitat s'ha 
produ'it una obertura cap a altres 
camps, qüestió que ha estat afavo
rida per la política de reducció de 
riscos i danys. 

Per completar aquesta part de 
marc general, creiem que és neces
sari conéixer i comprendre les pos
sibilitats i limitacions de I'actuació 
educativa en el nostre context jurí
dic: presentem un article de Gabriel 
Sanz que ens aporta algunes refle
xions sobre el «Revisió basica del 
marc jurídic vigent en relació a I'ac
tuació socioeducativa en el feno
men de les drogues». 

En relació amb els nivells d'ac
tuació, iniciem la segona part amb 
Carmen Orte i Martí X. March, amb 
«Mites i realitats de la prevenció de 
les drogodependéncies (o de com 
avan<;ar en I'eficacia de la preven-
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ció}», on se'ns ofereixen diverses 
modalitats de programes de pre
venció de drogues, els seus objec
tius i les qüestions clau que plante
gen. També elaboren una analisi crí
tica sobre la seva eficacia. Quant al 
segon nivell, el de tractament i rein
serció, Víctor Martí, a «El tractament 
de les drogodependéncies», expo
sa que és necessari tenir en compte 
la complexitat del fenomen per po
der establir estratégies integradores 
de caire global. També s'inclouen, 
tot i que no es tracta d'un nivell d'in
tervenció en si mateix, reflexions es
pecífiques sobre I'actuació socioe
ducativa i la inserció. Toni Garín, a 
«Aspectes educatius i inserció de 
drogodependents», vol destacar la 
importancia del subjecte i el factor 
temps com a elements clau en el 
procés educatiu. 

Ens agradaria que aquesta tri
buna aportés alguns elements que 
permetessin obrir el debat, ja anun
ciat anteriorment, per desenvolupar 
I'acció socioeducativa en aquest 
campo 

En I'actualitat, tot i ser un ambit 
d'actuació interdisciplinaria, no hi 
ha massa producció teórica des de 
la pedagogia. Creiem que poder 
obrir aquesta tribuna en una revista 
adre<;ada majoritariament a perso
nes vinculades al sector educatiu 
pot contribuir a impulsar el debat. 
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