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I. Introducció i metodologia
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Introducció Consum de drogues i accés als serveis especialitzats dels immigrants
Antecedents
Mataró, Reus i Rubí integren una xarxa interciutats per a l’impuls d’observatoris municipals sobre el consum de drogues. Això
significa que aquestes tres ciutats comparteixen un sistema d’informació basat en indicadors de diversa naturalesa en relació
al consum de drogues i les seves conseqüències.
Els responsables municipals d’aquests sistemes d’informació han creat un grup de treball per a compartir els dubtes tècnics,
comparar els resultats obtinguts localment i generar debat sobre les principals preocupacions que tenen en el
desenvolupament de la seva tasca.
Fruit d’aquestes reflexions sorgeix la necessitat de conèixer millor si existeixen diferències entre la relació que tenen
amb les drogues els ciutadans autòctons i els diferents col·lectius immigrants1 presents en cada un dels
municipis. La important arribada de població estrangera i la cada vegada major presència d’usuaris estrangers en els centres
de tractament en drogodependències obren interrogants i dubtes sobre com se’ls acull i se’ls tracta i també, sobre si existeixen
frens que fan que aquest col·lectiu no accedeixi al centres especialitzats com els correspondria per pes demogràfic.
Aquest és el punt de partida d’aquest treball de recerca que sense el suport dels respectius ajuntaments i del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya no hagués estat possible.

1

En el present treball s’utilitzen els termes immigrants per referir-se a tota aquella persona que ha arribat a Catalunya havent nascut en un altre país ja sigui
de forma definitiva o temporal.
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Presentació
La immigració produïda per tot tipus de causes (econòmiques, polítiques, religioses o demogràfiques) constitueix una realitat
que des de l’any 1999 ha experimentat un creixement exponencial en el conjunt de l’estat Espanyol i de manera especial en
territoris com Catalunya. La persona que inicia un procés migratori per necessitat ha d’afrontar diversos reptes que
representen un gran esforç en tots els àmbits de la seva vida; amb un patrimoni de salut que exposa en funció de les
situacions que hagi d’afrontar2.
Part de la vulnerabilitat dels col·lectius immigrants poden provenir de les condicions amb les que arriben i amb les que
afronten el seu encaix en la societat d’arribada. Entre altres naturaleses, aquests problemes són o tenen repercussió en l’àmbit
sociosanitari. De fet, la creixent arribada de població estrangera als pobles i ciutats de Catalunya està tenint gran impacte en
els diferents àmbits del sector de salut.
En els primers anys d’aquesta darrera dècada, els professionals de la salut deien observar poc accés (o diferent ús) dels
recursos sociosanitaris públics d’alguns d’aquests col·lectius, la qual cosa no feia altra que incrementar els factors de
risc dels seus membres. Per exemple, un estudi de l’Universitat Autònoma de Barcelona3 del 2003 concloïa que els immigrants
utilitzaven preferentment el servei d’urgències en detriment d’altres serveis de salut, cosa que s’atribuïa a la facilitat d’accés i
a la falta de coneixement sobre el sistema sanitari autòcton.
I això que des de l’any 2000 existeix una llei orgànica (4/2000 de l’11 de gener) que garanteix el dret d’atenció sanitària a tots
els ciutadans estrangers: “Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan
habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. La realitat és que
l’increment de l’ús dels recursos sociosanitaris per part dels col·lectius immigrants es fa notòria en els últims anys.
Dintre de l’àmbit de la salut un dels aspectes més complexes d’abordar és la relació del col·lectiu immigrant amb el consum de
drogues. Aquest aspecte té tots els elements que en dificulten la intervenció: manca de confiança, sobretot en aquells que es
troben en situació irregular, estigmatització i correlació directa amb la marginalitat i la vulnerabilitat social.
Tal i com es deia pel conjunt de recursos sociosanitaris, les dades oficials de tractaments a la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències (XAD) no reflectien un increment dels usuaris estrangers en proporció a l’augment d’aquesta població al
conjunt del territori, cosa que podia estar motivada per les barreres que dificulten l’accés als recursos, tot i que en els últims
anys s’adverteix un progressiu increment de ciutadans estrangers en els centres especialitzats en els tractaments de
drogodependències.
2
3

Quaderns de la Bona Praxi, Col·legi Oficial de Metges, 2003
Estudi sobre les visites dels immigrants a urgències. UAB, 2006.
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Una de les motivacions d’aquest estudi és aportar una mica de llum sobre un tema encara poc conegut a
Catalunya com és el consum de drogues entre diferents col·lectius d’immigrants. Malgrat l’assumpció que es fa sovint
que els immigrants presenten taxes més elevades de consum de drogues, les investigacions disponibles a dia d’avui mostren
resultats contradictoris que ni corroboren ni desmenteixen aquesta hipòtesi4.
I no només és poc conegut sinó que, tal com es comenta al monogràfic sobre els processos d’integració dels immigrants de la
Fundació CREAT5, sovint està basat en llocs comuns i estereotips gens rigorosos i poc contrastats :”L’existència recent del
procés migratori al nostre país, el propi tractament i coneixement inicial del mateix via mitjans de comunicació, més que per
una experiència real, social concreta, està ajudant a gestar una determinada imatge dels immigrants que tendeix a projectar
sobre ells la idea d’un col·lectiu amb poques diferències en el si mateix més enllà d’algunes característiques estereotipades
sobre certes referències étnico-geogràfiques i religioses molt generals i tòpiques”.

4
5

Quaderns de la Bona Praxi, Col·legi Oficial de Metges, 2003
Los processos de integración de los imigrantes; Monográficos 10. Fundación CREAT; Fernando Conde y Diego Herranz
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Objectius
La motivació inicial del present treball és la percepció dels membres de les comissions tècniques dels Observatoris Municipals
sobre Consum de Drogues de Mataró, Reus i Rubí i d’acord amb els Plans municipals sobre drogues vigents en aquests
municipis, sobre la conveniència d’adequar serveis, polítiques i actuacions en matèria de drogues a la nova realitat que
planteja l’arribada d’un contingent important de ciutadans immigrants.
Per això el principal objectiu del treball és conèixer millor la relació amb el consum de drogues dels col·lectius
immigrants de Mataró, Reus i Rubí.
A partir d’aquest gran objectiu, s’han desglossat objectius més concrets per a aportar idees que permetin apropar-se al
principal objectiu de treball:
9

Dimensionar, a grans trets, el fenomen de la immigració a Mataró, Reus i Rubí (dades oficials).

9

Observar l’evolució de la presència d’immigrants en els centres especialitzats en el tractament de drogodependències
(inicis de tractaments per substància i diferències per comunitats).

9

Aproximar-se a través de casos concrets (10 per municipi) a diferents situacions personals en relació al consum
de drogues.

9

Conèixer l’entorn de les persones entrevistades per saber els condicionants amb els que es troben i quines són les
característiques que els fan vulnerables al consum de drogues.

9

Saber quins són els principals obstacles per a un major accés als serveis sanitaris i de tractament de les
addiccions per part de la població immigrant que ho requereix.

9

Tenir una primera aproximació sobre aspectes que potenciïn els casos d’accés normalitzat de ciutadans
d’origen estranger en els centres i recursos sociosanitaris del municipi especialitzats en el tractament de les
drogodependències.
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Metodologia
Es tracta d’un estudi qualitatiu, amb una concepció metodològica oberta en funció de la resposta de la població a
la qual s’adreça.

1. DISSENY I DOCUMENTACIÓ

2. CONEIXEMENT SITUACIÓ DELS MUNICIPIS
RESPONSABLES MUNICIPALS D’IMMIGRACIÓ
ASSOCIACIONS D’ACOLLIDA
ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS
PROFESSIONALS SOCIOSANITARIS

MATARÓ

REUS

RUBÍ

3. TREBALL DE CAMP

3. TREBALL DE CAMP

3. TREBALL DE CAMP

10 ENTREVISTES

10 ENTREVISTES

10 ENTREVISTES

4. ANÀLISI

5. RESULTATS
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Coneixement de la situació dels municipis
Donada la complexitat dels objectius i els temes de la recerca, a més de focalitzar-se en tres unitats territorials diferents, la
tutela del procés ha estat compartida per un equip de treball integrat per responsables de cada un dels municipis.
Els equips de treball responsables en cada un dels municipis, a part de la coordinació amb l’equip investigador, han tingut
la missió de facilitar el procés d’immersió a la realitat local dels tècnics investigadors a partir de dues tasques
diferenciades:
9

Per una banda, reunint a tots aquells professionals o associacions del municipi que des del treball sociosanitari
s’ocupen de les drogodependències o del treball amb comunitats immigrants.

9

I, per altra, proporcionar contactes vàlids amb perfils susceptibles de formar part de la mostra de l’estudi.

Aquesta fase del procés (inclosa en el punt 2 del procés metodològic, com a coneixement de la situació en cada un dels
municipis) fou clau per abordar el treball de camp amb el suport d’una xarxa coneixedora de la situació del consum de
drogues a Mataró, Reus i Rubí.
Finalment, entre els mesos de juny i octubre del 2007 es van celebrar les primeres reunions en els tres municipis
participants. L’ordre del dia de les reunions era el mateix a tots els municipis.
a. Presentació del projecte i la metodologia de l’estudi
b. torn de paraula per a cada un dels assistents per explicar la seva experiència sobre la relació entre el consum de
drogues i la comunitat d’immigrants amb qui tracta
c. i finalment una posada en comú sobre les possibilitats de contactar amb individus susceptibles de ser entrevistats i
acords d’actuació concrets en cada cas.
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A Mataró, es va celebrar la reunió el dia 20 de juny del 2007 amb la participació de:
o
o
o
o
o
o

Marta Daví , Centre d’Acollida dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró
Montse Marcé, del servei de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró
Jalika Jammeh, mediadora intercultural (Gambia)
Ouaffa Aouattah, mediadora intercultural (Marroc)
Assumpta Lluch, Pla Municipal de Drogodependències de l’Ajuntament de Mataró
Enric Batlle, Centre d’Atenció a les Drogodependències, Servei de Psiquiatria, CSDM.

A Reus, la reunió va tenir lloc el dia 18 d’octubre amb la participació de:
o
o
o
o
o

Malika, mediadora del Centre d’Atenció a l’immigrant de l’Ajuntament de Reus
Ona, mediadora del Centre d’Atenció a l’immigrant de l’Ajuntament de Reus.
Albert Ferré, tècnic del Centre d’Atenció a l’Immigrant (CAI)
Carme Mendiola, tècnic del Centre d’Atenció a l’immigrant (CAI)
Toni Llort, del Servei Municipal de Drogodependències

Posteriorment, el 27 de juny, es va celebrar una segona reunió amb la participació de:
o
o
o
o
o

Malika, mediadora del Centre d’Atenció a l’immigrant de l’Ajuntament de Reus
Ona, mediadora del Centre d’Atenció a l’immigrant de l’Ajuntament de Reus.
Toni Llort, del Servei Municipal de Drogodependències
Fátima Penya, de l’Associació Boliviana de Reus
Mònica Anguela i Roser Pedret, de l’Àrea Bàsica de Salut Reus 1.

Finalment, a Rubí també es van celebrar dues reunions de treball. Els assistents a la primera reunió, celebrada el 10
d’octubre del 2007 van ser:
o
o
o
o
o
o
o

Víctor Martí, coordinador del CAS
Núria Pi, Servei de Família del CAS
Sacha, dinamitzador, promotor multicultural de l’associació FEM Vallès
Amparo Alcoverro, Treballadora social. Atenció Primària, Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí
Pepi Moreno, tècnica del Pla de desenvolupament comunitari del barri El Pinar de l’Ajuntament de Rubí
Maria Vélez, Tècnica del Pla de desenvolupament comunitari del barri Ca n’Oriol de l’Ajuntament de Rubí
Elena Vila, Tècnica del Pla de gestió de Convivència en la diversitat de l’Ajuntament de Rubí

ESTUDI QUALITATIU INTERCIUTATS MATARÓ, REUS I RUBÍ ¾ setembre 2008

9

Introducció Consum de drogues i accés als serveis especialitzats dels immigrants

A la segona reunió, celebrada el dia 20 d’octubre, hi van assistir:
o
o
o
o
o
o
o

Víctor Martí, coordinador del CAS
Núria Pi, Servei de Família del CAS
Montse Arambúru, CAS
Seif, Agent de Salut, Formador d’agents de salut
Amparo Alcoverro, Treballadora social. Atenció Primària, Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí
Pepi Moreno, tècnica del Pla de desenvolupament comunitari del barri El Pinar de l’Ajuntament de Rubí.
Marta García, Tècnica del Pla de gestió de Convivència en la diversitat de l’Ajuntament de Rubí.

Totes aquestes reunions van resultar fonamentals per començar a conèixer la situació del municipi i com a plataforma de
contactes útils per a la realització de les entrevistes en profunditat.
Independentment d’aquestes reunions programades dins del mètode de treball de l’estudi se n’han produït d’altres tant a
nivell bilateral amb els responsables dels tres municipis, com de coordinació entre tots els responsables de l’estudi.
Treball de camp
El treball de camp d’aquest estudi ha estat una tasca llarga i difícil de dur a terme. El principal problema és clar: contactar i
demanar la col·laboració a individus que normalment no formen part de circuits i xarxes socials de fàcil accés per a l’equip
d’investigació i els responsables municipals. L’única manera d’accedir a aquestes xarxes socials és el contacte directe, al seu
espai, començant per un encontre espontani i obert al carrer.
A més, el disseny i la necessitat de contrastar la informació subjectiva que es volia recollir, portava a realitzar les
entrevistes a individus de diferents comunitats, que sovint no comparteixen xarxa social ni espai físic les unes amb les
altres. Per tant, l’esforç de contactar per a cada una de les entrevistes ha estat força feixuc, cosa a la qual s’hi ha de
multiplicar la realització d’entrevistes en tres ciutats, cada una d’elles amb realitats molt diferents.
Per això, per completar les 25 entrevistes que finalment s’han realitzat han calgut prop de 6 mesos de feina, de molts
contactes fallits, de múltiples interlocutors i de moltes aproximacions infructuoses, però no haurien estat possible sense la
col·laboració dels equips de treball de cada un dels municipis.
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Disseny de la mostra
El criteri bàsic per a seleccionar individus a entrevistar ha estat que fossin consumidors de drogues d’origen estranger
i que es trobessin en una de les tres ciutats participants a l’estudi (Mataró, Reus o Rubí).
A partir d’aquí, el disseny de la mostra ha considerat diferents criteris de segmentació, el primer dels quals ha estat,
òbviament, la equitativa distribució de les entrevistes entre les tres ciutats.
A part de la divisió territorial, un criteri fonamental de divisió de la mostra fou la participació o no en tractament dels
entrevistats. Com que el punt de partida de treball ha estat conèixer les condicions per a l’accés i els frens d’us dels Centres
d’Assistència i Seguiment de Drogodependències de la població estrangera de les tres ciutats participants es va creure
oportú incloure entrevistes amb usuaris estrangers d’aquests centres per detectar factors d’èxit en aquest aspecte.
Aquesta doncs és una de les principals variables de la mostra com també ho és la representació de les principals comunitats
de ciutadans estrangers que per les estadístiques de població són presents en cada un dels municipis.
Tot i aquests criteris establerts apriorísticament, la mostra final d’entrevistes es va anar adaptant a les possibilitats que els
contactes i els informants clau de cada municipi podien anar oferint.
La no presència de ciutadans d’origen subsaharià entre els entrevistats és un aspecte que pesa sobre les conclusions de
l’estudi doncs és un col·lectiu amb una presència important en el territori d’estudi (sobretot a Mataró on són el 18% del
total de ciutadans estrangers).
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Entrevistes per ciutats
Finalment les entrevistes realitzades han estat 25: 9 a Mataró, 10 a Reus i 6 a Rubí.
S’han fet 8 entrevistes a usuaris dels CAS de les tres ciutats i 17 a no usuaris.
S’han entrevistat a 10 persones provinents de països del Magreb, 9 d’Amèrica Llatina, 5 d’origen europeu i 1 asiàtic.
Taula 1: Entrevistes realitzades a cada ciutat segons origen de la persona entrevistada
Mataró
USUARI
CAS

Origen
Magrebí
Amèrica Llatina
Europeu
Asiàtic
TOTAL

Reus

NO USUARI

Total

3
2
1
1
7

4
3
1
1
9

1
1

2

Rubí

USUARI
CAS

NO USUARI

Total

USUARI
CAS

NO USUARI

Total

1
1
1

3
2
2

4
3
3

1
1
1

1
2

2
3
1

3

7

10

3

3

6

10
9
5
1
25

Sexe i edat dels entrevistats
S’han entrevistat 20 homes i 5 dones, una proporció (80%/20%) que s’assembla molt a les que normalment es troben en
poblacions de consumidors de drogues estudiades fins al dia d’avui, tot i la tendència dels últims anys a incrementar-se la
presència femenina.
Només 5 dels entrevistats rebassen els 35 anys (l’individu de més edat en té 47), mentre que s’ha parlat amb 10 persones
per sota dels 25. La distribució segons l’edat dels entrevistats també es correspon a les que majoritàriament es donen en
poblacions d’usuaris de drogues.
Taula 2: Entrevistes per sexe i edat a cada ciutat

Sexe
Dona
Home
TOTAL

18 a
24 a
1
5
6

Mataró
25 a
35 a
34
49 a
3
3

-

Total

18 a
24 a

1
8
9

-

Reus
25 a
35 a
34 a
49 a
2
3
5
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1
4
5

Total

18 a
24 a

25 a
34 a

3
7
10

1
3
4

2
2

Rubí
35 a
49 a

Total
1
5
6

TOTAL
5
20
25
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Anàlisi de la informació
L’abordatge de les entrevistes i, per tant, la seva posterior anàlisi s’ha plantejat com el seguiment de tres processos o
recorreguts diferents en les vides dels individus seleccionats:
¾ el procés de migració,
¾ el procés d’aproximació e intensificació de consum de drogues
¾ i la relació i accés –si existeix- als serveis sociosanitaris i especialitzats en el tractament de drogodependències
del municipi
Aquests recorreguts es poden produir de manera simultània o superposada o bé en paral·lel i discontinua i no tenen perquè
influenciar els uns als altres. Aquesta recerca vol conèixer quines són les seves relacions i connexions.

Migració

Consum de
drogues
Relació
amb
serveis

L’anàlisi de cada un d’aquests processos ocuparà un capítol del present informe, després d’una primera part en la que es
contextualitzarà la situació amb les dades de referència disponibles. Per tant, l’índex dels capítols del present informe és:
2. Dades de context
3. Migració
4. Consum de drogues
5. Accés als serveis
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II. Dades de context
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Dades de referència
Total estrangers
El context en el qual s’inscriu aquest estudi és prou conegut: el canvi demogràfic que ha experimentat l’Estat espanyol en
general, i Catalunya, en particular en els últims anys en relació a la presència de població estrangera és substancial, la qual
cosa ha comportat una sèrie de canvis en la geografia humana dels nostres pobles i ciutats però també ha suposat canvis en
relació als serveis i prestacions públiques sobretot en l’àmbit social i sanitari.
Tanmateix el punt de partida del canvi demogràfic actual tant a Catalunya com en el conjunt de l’Estat espanyol, s’inicia a
partir de l’any 1999, en el qual es passa de disposar del voltant de l'1% de població estrangera a prop del 12%, el que
representa un increment superior al 1000% en menys d’una dècada. Aquesta realitat ha situat el nostre país en els últims
anys a la capçalera de la Unió Europea en l’àmbit de les migracions, igualant-nos en molt poc temps a la mitjana de
residents estrangers d’aquest conjunt de països.
Segons l’estudi “Capital social, immigració i convivència a Catalunya” de la Fundació Viure i Conviure, el 78% dels
immigrants establerts a Catalunya ho ha fet en els darrers 7 anys. El fet que aquest canvi s’hagi produït d’una manera tant
concentrada en poc espai de temps, no ha fet altra cosa que dificultar la bona planificació i adaptació dels serveis i
programes públics.
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La situació a Mataró, Reus i Rubí
Dintre d’aquest context de concentració de residents d’origen estranger, dues de les tres ciutats objecte d’estudi (Reus i
Mataró) presenten índex més elevats que el conjunt de Catalunya, mentre Rubí lleugerament inferior.
L’evolució del percentatge de residents sobre el total de la població ha experimentat, com es pot observar al gràfic, un
creixement exponencial a Mataró, Reus i Rubí. S’ha passat de valors inferiors al 5% a l’any 2000 a pròxims o superiors al
15% en el 2007.
Tot i així, l’arribada de població estrangera sembla haver-se frenat a Mataró i Rubí durant l’últim any (2007), a Reus s’ha
incrementat de manera que, en el 2007, una sisena part de la població (el 16,7%) és d’origen estranger.

Gràfic 1: Proporció de residents d’origen estranger sobre el total de la població
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Font: Institut Nacional d’Estadística (IDESCAT)
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En números absoluts, Mataró i Reus compta amb pràcticament els mateixos veïns d’origen estranger (17.576 i 17.502,
respectivament). Molt més lluny queden els 8.724 de Rubí.

Taula 3: Número de residents d’origen estranger i població total, 2007
Estrangers
Població total

Mataró
17.576
119.035

Reus
17.502
104.835

Rubí
8.724
70.494

Catalunya
972.507
7.210.508

Font: Institut Nacional d’Estadística (IDESCAT)

Les tres ciutats sumen 43.803 ciutadans d’origen estranger, el 4,5% dels quasi 1 milió d’estrangers registrats a Catalunya
l’any 2007. El seu volum de població general representa (294.364 persones) el 4,1% sobre el conjunt de Catalunya.
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Població estrangera per origen
Pràcticament 1 de cada 5 estrangers registrats a Catalunya és del Marroc (19,7%). No és estrany doncs que els ciutadans
provinents d’aquest país magrebí siguin el grup d’estrangers més nombrós tan a Mataró (39% dels estrangers), Reus (38%)
i Rubí (26%). En aquests tres municipis, sobretot a Mataró i Reus, la presència de ciutadans d’origen marroquí és més
important que la del conjunt del país.
Taula 4: País d’origen dels residents estrangers a Mataró, Reus i Rubí (2007)

Marroc
Equador
Romania
Bolívia
Colòmbia
Itàlia
Argentina
Xina
Perú
França
Brasil
Gàmbia
Senegal
Mali
Altres
Total Estrangers

Mataró
39,4
3,1
1,4
3,1
2,8
3,1
3,9
9,5
0,7
1,0
0,7
7,1
5,9
3,5
14,72

Reus
38,8
2,5
14,5
6,8
6,4
1,8
3,0
3,2
0,7
1,0
2,5
0,1
1,0
0,1
17,8

Rubí
26,4
25,2
1,2
4,7
6,4
1,7
2,5
4,5
3,8
1,1
0,6
0,7
2,2
0,2
18,91

Catalunya
19,7
8,4
6,5
5,3
4,4
3,9
3,6
3,5
3,1
3,0
2,1
1,5
1,4
0,6
32,9

17.576

17.502

8.724

972.507

A Mataró, després dels magrebins, el país d’on prové el segon grup més important és la Xina (9,5%), seguit de Gàmbia
(7,1%) i Senegal (5,9%). Aquest fet és remarcable, doncs la presència de ciutadans d’origen subsaharià en les altres dues
ciutats és molt menys important.
A Reus, en canvi, destaca, la presència tant de Sud-americans, sobretot Bolivians (6,8%) i Colombians (6,4%), com
sobretot de romanesos (14,5%), com a segona comunitat del municipi també molt per sobre de la presència que tenen en
les altres dues ciutats.
A Rubí, la comunitat provinent d’Equador té pràcticament el mateix pes demogràfic que la del Marroc (25,2%), a la vegada
que destaquen el grup de colombians (6,4%) i bolivians (4,7%). A Rubí, el 4,5% dels ciutadans d’origen estranger són
xinesos.
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Usuaris dels Centres d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències1
Un dels punts de partida d’aquest estudi és la preocupació per oferir una atenció correcta a la població estrangera que, cada
vegada amb un nombre més elevat, acudeix als centres especialitzats en el tractament de les drogodependències. També calia
saber si la població estrangera acudeix als centres especialitzats en la mesura en que ho necessita o hi ha factors que en
frenen el seu ús.
Analitzant les dades d’assistència dispensada des d’aquests centres es pot comprovar que el número d’usuaris estrangers és
proporcionalment inferior al de la població en general, tot i que es va incrementant paulatinament. Per tant, cal seguir
analitzant si existeix algun aspecte que frena l’ús dels centres per part dels ciutadans estrangers.
Si és cert, però, que l’accés a centres especialitzats dels usuaris europeus es proporcionalment molt més elevada
que el de la resta de comunitats presents en els municipis, cosa que no es correspon amb la proporció del conjunt de la
població: el 24% dels estrangers que inicien tractament a l’UAD de Mataró són europeus quan representen el 9,5% del conjunt
de residents estrangers de la població. Mentre que el 36% dels usuaris estrangers del CAS de Reus són també europeus quan
representen el 8,6% de residents forans de la ciutat.

1
Les dades d’aquest capítol han estat facilitades pels respectius CAS i per la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, això pot provocar que
algunes categories de classificació no siguin equivalents.
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Mataró
Començant per Mataró (ciutat de la qual només es disposen de dades parcials a partir del 2005), es pot observar l’evolució de
la presència d’usuaris estrangers a la Unitat Assistencial de Drogodependències de la ciutat. Dels 8 inicis de tractament de
persones estrangeres registrats a l’any 2002 als 24 de l’any 2007. O el que és el mateix del 2,1% dels inicis de tractament del
2001 al 7% del 2005.

Taula 5: Inicis de tractament per origen dels usuaris, CAS Mataró

Amèrica del Sud
Unió Europea
Àfrica
Resta d’Europa
Resta
Total estrangers
Total inicis
% Estrangers/Total

2002
4
0
0
0
4
8
383

2003
1
3
3
0
8
15
393

2004
1
1
6
0
7
15
405

2005
2
4
4
0
7
17
382

2,1

3,8

3,7

4,5

2006

Taula 6: Inicis de tractament segons substància principal que
els origina d’usuaris estrangers al CAS de Mataró.

2007

3
6
3
0
3
15
286

9
6
5
2
2
24
342

3,9

7,0

Alcohol
Tabac
Cocaïna
Cànnabis
Heroïna
Altres
Estrangers
Total inicis

2002
4
0
2
0
1
1
8
383

2003
8
3
3
0
1
0
15
393

2004
10
0
1
2
1
1
15
405

2005
11
3
2
1
0
0
17
382

2006

15
286

2007

24
342

Amèrica del Sud (9, sobretot argentins), Unió Europea (6, italians i francesos) i Àfrica (5, marroquins) són les zones d’origen
dels principals grups d’estrangers que han iniciat tractament al CAS de Mataró en el 2007.
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Reus
A Reus, a l’any 2006, es van atendre 90 ciutadans estrangers al Servei de Drogodependències, d’un total de 1.336 usuaris (el
6,7%). Tot i així, el mateix any 2006, els inicis de tractament a ciutadans estrangers van suposar el 8,4% del total i en el
2007, el 7,9%.
A Reus el grup d’estrangers amb més presència en el tractament per drogodependències són els ciutadans d’origen europeu (la
meitat dels inicis de tractament del 2007 32 usuaris, el 2,4% sobre el total en el 2006), seguits pels d’Amèrica del Sud (9 inicis
al 2007) i els magrebins (5).
Taula 7: Inicis de tractament al CAS de Reus
2006
Unió Europea
Amèrica sud
Àfrica
Europa no UE
Amèrica nord
Total estrangers
Total Inicis

12
10
13
5
0
40
478
8,4

Taula 8: Usuaris del CAS de Reus 2006

2007

Número

18
9
5
3
1
36
455
7,9

Unió Europea
Magreb
Amèrica del Sud
Resta d'Europa
Resta d'Àfrica
Total estrangers
Total usuaris

32
26
21
9
2
90

%
estrangers
35,6
28,9
23,3
10,0
2,2

% total
usuaris
2,4
1,9
1,6
0,7
0,1
6,7
1.336

En els programes de substitució per metadona a la ciutat de Reus, la presència de ciutadans estranger s’eleva fins el 6,8% del
total de 441 que actualment segueixen aquest programa.
Els principals grups estrangers en aquest programa són o bé europeus (17) o bé africans (12).
Taula 9: Usuaris del Programa de Dispensació de Metadona (PDM) i
Programa de Tractament amb Metadona (PTM) segons procedència, Reus 2007
Catalunya
Espanya
Europa
Àfrica
Amèrica
Total usuaris

Número
304
107
17
12
1
441
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Rubí
A Rubí també es pot apreciar l’increment de la presència de persones d’origen estranger entre els usuaris del centre
especialitzat en el tractament de drogodependències. En el 2007 el 8,1% dels inicis de tractament registrats al CAS de Rubí
van ser sol·licitats per persones estrangeres quan entre el 2001 i el 2003 no se n’havia registrat cap.

Taula 10: Inicis de tractament (segons substància que els origina) del usuaris estrangers del CAS de Rubí 2006
2001
Alcohol
Cocaïna
Ludopatia
Heroïna
Haixix
Metadona
Total estrangers
Total inicis

0
141

2002

0
140

2003

0
170

2004

2005

2006

2007

7
2
2

3
1
1
1
1

4
2
1
1

6
5

11
162
6,8

7
149
4,7

10
155
6,5

3
1
1
16
198
8,1

La substància principal que ha originat la sol·licitud d’assistència d’aquesta població a Rubí ha esta l’alcohol, seguida de la
cocaïna i l’heroïna, tal i com succeeix pel conjunt d’usuaris que segueixen tractament.
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III. Migració i integració
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A partir d’aquest capítol, la informació que es presenta és l’anàlisi de les 25 entrevistes en profunditat realitzades a ciutadans
estrangers consumidors de drogues residents a Mataró, Reus i Rubí.
Causes d’emigració
Les causes del gran flux migratori que s’ha produït cap a Europa en general i a Espanya i Catalunya en particular són diverses,
complexes i canviants (diferències de renda entre països rics i pobres, conflictes en els països d’origen, envelliment de la
nostra població, etc.) però es poden classificar, per facilitar la seva comprensió, en tres grans tipus que ofereixen un esquema
vàlid per explicar a grans trets el fenomen migratori actual:
¾

Primer: fenòmens polítics o religiosos, i a vegades tots dos fenòmens estan correlacionats.

¾

Segon: causes econòmiques.

¾

Tercer: fenòmens demogràfics.

Aquesta distinció aparentment fàcil entre les migracions polítiques, la immigració econòmica i l’emigració demogràfica cap a
Europa és molt més complexa, perquè la causa de la immigració és sovint plural. Sovint les causes de la immigració se sumen
i combinen aquests factors. Si es pensa en una persona del Marroc que intenta venir a treballar a Europa, la causa certament
és econòmica: intenta millorar la seva vida econòmica. Però també és una causa política: és el resultat de la fallida d’una
política de desenvolupament al seu país d’origen. I la causa també és demogràfica: les dinàmiques demogràfiques del Marroc
han provocat generacions molt nombroses amb edat de treballar.

Causes
polítiques/religioses
Guerres, inestabilitat i
persecucions ètniques i
religioses, però també polítiques
de major o menor permeabilitat
en els països de destinació

Causes econòmiques
Poques esperances en el futur
econòmic del país i en les
oportunitats personals de treball
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Concretament, segons l’estudi “Capital social, immigració i convivència a Catalunya” de La Fundació Viure i Conviure codirigit
per la Universitat de Harvard i la Fundació Biblioteca Josep Laporte les principals causes per immigrar dels residents estrangers
de Catalunya són el desig de tenir una vida millor (40%) i trobar feina (24%).
L’elecció d’Espanya com a país de destinació també s’ha de considerar com una conseqüència d’un complex procés personal o
familiar en el que hi intervenen un cúmul de circumstàncies concretes. No obstant això, és clar que un factor que ha ajudat a
atraure més població són les característiques del cicle econòmic que fins aquest any s’ha produït a l’Estat Espanyol de fort
creixement, amb la construcció com a motor principal. Cal recordar que aquest sector necessita de grans contingents de mà
d’obra poc o mig qualificada i en el qual segueix sent habitual la contractació no reglada. En definitiva, un pol d’atracció per a
ciutadans estrangers laboralment actius.

En aquest sentit, les històries de vida de les persones entrevistades del present estudi venen a corroborar aquestes dades. En
concret els principals motius de migració declarats pels entrevistats són:
•

Voluntat de millora de la qualitat de vida => grans expectatives

•

Reagrupaments familiars en edat infantil o pre-adolescent

•

Procés individual amb un component de desig de llibertat (europeus i magrebins)

•

Mimetisme envers a casos precedents d’immigració amb èxit i ascens social => voluntat de guanyar diners
fàcilment

En la majoria dels casos la immigració es produeix en la recerca d’una millor qualitat de vida i una perspectiva de futur més
atractiva, i no sempre és un procés motivat per una situació de precarietat social, sinó que són projectes de desenvolupament
personal, social o familiar.
9

“Para buscarme la vida, para mantener una vida buena, para mejorar.... más la libertad”

El desig de llibertat i les ànsies de viure una experiència enriquidora està relacionat amb un component d’idealització de la
societat anomenada occidental juntament amb una valoració crítica de la societat en la que vivien.
Ara bé, prop de la meitat dels entrevistats emigra de manera individual i aproximadament l’altra meitat es pot considerar que
realitza un procés conjuntament amb una part o tota la família.
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Cal tenir present que bona part dels entrevistats que arriben a Espanya per reagrupament familiar, tinguin l’edat que tinguin
en l’actualitat, fan el viatge en edat infantil, pre-adolescent o adolescent. Per aquest motiu, molts d’ells no són
responsables de la decisió de traslladar-se ni comparteixen les motivacions que ho provoquen. Molt pocs dels
entrevistats són caps de família.
De totes maneres, la inestabilitat familiar és precisament una de les constants de la majoria de les històries de vida conegudes
en aquesta recerca.
Cal dir que també s’ha identificat un perfil de migració (minoritari, això si) que tant en les causes com en l’origen difereix de la
tònica general del fenomen: es tracta d’una espècie de nòmades moderns, de ciutadans normalment d’origen europeu, que
arriben al nostre país a través d’una ruta de peregrinatge errant, sense direcció ni objectiu fix, fruit d’improvitzacions i
decisions espontànies, però també del desig d’aventura i llibertat.
Per altra banda, també s’ha detectat entre els entrevistats, sobretot els d’origen magrebí, una motivació arrel de l’exhibició
d’ascens social de veïns que els han precedit en el procés migratori. Aquest component implica una mitificació del destí
europeu com una zona on es pot aconseguir guanyar diners fàcilment.
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Procés d’integració1
De la mateixa manera que el punt de partida del fet migratori és, bàsicament, un desig de millora, el punt d’arribada es
tradueix sovint en dificultats d’implantació i integració que es concreten en dificultats en diferents àmbits del desenvolupament
personal. A més, l’arribada massiva de ciutadans estrangers a la nostra societat provoca canvis o influeix en la situació de
sectors o àmbits tan diversos com l’habitatge, el mercat de treball, la sanitat, l’educació i la cultura, l’exclusió social i els
serveis socials, així com la interculturalitat i la religió.
Sense cap mena de dubte, el que millor defineix les condicions amb les que s’incorporen a la societat de destí dels entrevistats
seria la inestabilitat, constant que, per altra banda, també és comuna a les persones que tenen problemes d’addicions d’origen
autòcton, tot i que la diferència és que el ciutadà immigrant només pel fet de ser-ho, n’és més vulnerable. Una inestabilitat
que es tradueix principalment en:
•

Dificultats per establir-se definitivament en un municipi o territori

•

Dificultats per a integrar-se al sistema laboral, o educatiu en el cas dels entrevistats més joves

•

Inestabilitat familiar (ruptures, separacions, abandonaments...)

Així, una característica força comú entre els entrevistats és haver protagonitzat un itinerari erràtic abans d’arribar a la ciutat
on finalment se l’ha entrevistat. Semblen haver trobat força dificultats per arrelar-se ja sigui a una ciutat catalana, espanyola o
europea i en molts dels casos encara es parla amb ells quan no es troben en situació estable en el municipi.
Un dels principals motius d’aquesta mobilitat són les dificultats per trobar feina i els canvis de residència forçats per aquest
motiu. Una dels principals focus de la inestabilitat dels entrevistats és la seva precària situació laboral. En els casos més joves,
es trasllada aquest tipus de problemes a l’àmbit escolar o formatiu (i cal recordar que la mostra està formada majoritàriament
per gent jove, 10 menors de 25 anys).

1

Per integració social de ciutadans immigrants s’entén, en aquest estudi, el procés per al qual s’incorporen a la nostra societat i cerquen les millors condicions
de desenvolupament personal, deixant de banda consideracions sobre la integració en les pautes de comportament i valors de la societat perquè, abans de
tot, caldria fer una profunda reflexió sobre quines són aquestes pautes de comportament i valors als que cal integrar-se.
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Una precària situació laboral i problemes de relació o familiars són aspectes comuns a molts dels itineraris de relació amb les
drogues de les persones entrevistades.
Tot i així, les joves edats de molts dels entrevistats en el moment d’emigrar els proporciona una oportunitat de
construir una nova xarxa social en el territori de destí. La construcció d’aquesta xarxa social en el destí està
sovint molt relacionada amb el consum de drogues.
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IV. Consum de substàncies
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Inici i evolució del consum de substàncies
Cal tenir present la diversitat de situacions en relació al consum de substàncies amb les que s’ha treballat (en intensitat, en
substàncies, en problemes derivats, en cultura i concepció del consum...). Mai cap història de vida és igual, i mai cap individu
que entra en contacte amb les substàncies ho fa de la mateixa manera ni en les mateixes condicions. No obstant això, si que
es poden extreure certs elements comuns en la majoria de les històries analitzades.
En general, entre els 25 individus entrevistats es poden diferenciar dos perfils de consumidors diferents segons el seu inici en
el consum:
•

per una banda, una persona que ha consumit múltiples substàncies ja des de molt jove i això ha derivat en un
consum problemàtic de manera força accelerada. És el cas de la majoria dels usuaris dels CAS entrevistats.
9

•

“Lo probé todo....hachís, cocaína y anfetaminas y aquí en Reus probé con un amigo la heroína, pero nunca
estuve enganchado a nada”

i, per l’altra, un consumidor que tot i uns incipients consums no problemàtics finalment deriva cap el policonsum
més problemàtic a causa d’altres problemes. Tot i així, es pot considerar que alguns casos d’aquest segon grup no
han derivat, de moment, cap a un consum problemàtic.
9

“con los años se consume más y más variedad, al principio es un experimento y luego se convierte en un
hábito”

9

“...llegó un momento que tenía mono”

Cal pensar que la majoria dels casos que formen part d’aquest estudi inicien el seu consum en el país d’origen,
encara que sovint es tracti d’un consum experimental, social, esporàdic i lligat a l’oci. Aquesta circumstància va estretament
lligada amb l’edat de l’entrevistat. La majoria dels individus de l’estudi inicien el seu consum entre els 13 i els 15 anys i, per
tant, només aquells que migren abans d’aquesta edat inicien el consum ja al país de destinació.
Es pot deduir, a la llum dels casos analitzats, que el fet migratori funciona com a catalitzador en l’evolució de consum
dels entrevistats. De fet, hi ha un canvi d’entorn, s’amplia el consum cap a altres substàncies, etc, però no fruit del fet
migratori en si mateix, sinó a la situació inestable en la que la migració ajuda a construir, caracteritzada normalment
per una situació laboral precària i un entorn poc estructurat.
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El que realment influeix en relació al consum de substàncies és quan la integració en el país de destinació desemboca en una
situació precària i inestable ja sigui a curt, mig o llarg termini respecte la migració. Cal pensar que el fet migratori, com s’ha
vist al capítol anterior, està motivat per unes expectatives personals o familiars de progrés econòmic i social. En alguns casos,
aquestes expectatives venen d’una situació ja precària en el país d’origen, en d’altres no. En qualsevol cas, el contrast entre
unes grans expectatives i una realitat amb algunes o moltes dificultats provoca desànim, inadaptació i inestabilitat.
De fet, en molts dels entrevistats, el consum de substàncies es veu com una possibilitat d’evasió, de deixar de pensar
en els problemes. Són els casos de major inestabilitat, o marcats per un fet o circumstància especialment dura per a ells. No
es tracta de problemes relacionats directament amb la immigració (de rebuig, inadaptació) sinó per la inestabilitat o la
precarietat de les condicions de vida.
9
9
9

“Por la calle no se puede dormir, y al menos si por la tarde me tomo un par de cervezas pues te puedes
tumbar”
“El motivo es que me quería sentir mejor y no pensar en los problemas”.
“Bebía con amigos, la familia...pero un día empecé a tener un problema, mi mujer se fue de casa y lo veía
todo perdido (...) no comía, solo bebía, me encerraba en mi habitación solo y bebía…”

A alguns dels entrevistats, el consum els ofereix una via de socialització en un entorn que encara els hi és estrany. El problema
rau en que aquesta mateixa socialització els indueix a un major consum:
9

Cuando tomo por ejemplo alcohol, puedo hablar con todos. Se te va la olla y puedes hacer todo. Pero cuando
estás así, sentado, como una piedra y no tomas nada, te cuesta mucho hacer relaciones”.

Per altra banda, alguns casos dels entrevistats distingeixen clarament el consum que consideren social o lligat a l’oci d’un
consum més individual i més problemàtic:
9

“En fiestas determinadas me pongo hasta el culo...no tengo nada contra de las drogas, pero no te puedes
poner cada fin de semana, tengo tres veces en el año que me pongo hasta el culo y después ya”
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Substàncies
Pràcticament tots els entrevistats són consumidors de dues o més substàncies. La barreja de substàncies és una pauta
integrada en els consums. L’alcohol és de fet la substància que més es mescla.
De fet, el consum d’alcohol està present en tots els casos, tot i que això no significa que sigui la substància principal o la que
origina més problemes. El risc de problemes derivats del consum d’alcohol, té dos punts de vista diferents: entre persones
amb problemes de consum ja reconeguts, sobretot usuaris del CAS s’identifica com una de les substàncies que provoca més
problemes i, en canvi, entre els casos amb consums menys problemàtics, no s’identifica com a causa de grans trastorns.
9
9

“bebo un poco para pasar el frío”
“del alcohol no estoy enganchado, bebo para desconectar para pasarlo bien, cuando cobro alguna nómina”

En algun cas, els entrevistats són únicament consumidors d’alcohol, de la resta de substàncies no en volen saber res, cosa que
sembla que seria més difícil que succeís amb el consum d’alguna altra substància.
9

“las drogas no me atraen. Son muy destructivas para la persona. Bebo a raíz de mi problema, nada más”

El haixix i la marihuana també són substàncies que consumeixen pràcticament tots els casos entrevistats. El Haixix, juntament
amb l’alcohol, es troba en els inicis dels consums de molts dels entrevistats. El haixix o la marihuana, també igual a l’alcohol,
té una freqüència de consum molt elevada. Alguns casos reconeixen consumir-la a diari i en unes quantitats elevades. Però tot
i així no es percep una substància que comporti molts riscos per als seus consumidors, cosa que no signifiqui que el seu
consum no hagi ocasionat problemes als entrevistas.
9
9

“las drogas son malas, te hacen un yonqui, pero el porro es otra cosa, es menos malo”.
“me fumo 3 canutos al día: uno por la mañana, uno a mediodía y otro por la noche. Antes, fumaba mucho
más, yo solo me fumaba 30 euros al día (25-30 canutos)”.

En canvi, de la cocaïna –substància present en el consum de molts dels individus entrevistats- en transmeten una imatge més
negativa, associada a més problemes i menys recompenses. En bona part, una de les característiques que més s’associen a
aquest consum és la seva tolerància i gran dependència.
9

“a la maría no le veo ningún problema, te fumas tu porro y ya está (...), la coca es distinto, siempre
quieres más y más y más...”
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9

“Y empiezas a tomar, pero cuando tomas necesitas más, en aquel mismo momento. Por la noche no puedes dormir y
tienes paranoias y esto…”.

9

“Me fumo un porro y me calmo, me sienta bien y la coca ya sabes, te quita el sueño, puedes empezar a robar puedes
pelear”.

Es distingeixen diferents tipus de relació amb la cocaïna entre aquells que l’ha consumeixen o l’han consumit. En la mostra
d’aquest estudi conviuen un consum més problemàtic
9 Una vez consumiendo sientes la adicción. Si te metes una raya no vas a poder parar”.
amb un altre més esporàdic i relacionat amb l’oci nocturn.
9 “La probé primero aquí. Pero solo tomo de fiesta, cuando nos juntamos, si reunimos dinero, pillamos; sino no. Si no
hay no pasa nada”.
En general, es pot dir que l’alcohol, el tabac, el cànnabis i, en menor mesura, la cocaïna operen com a substància
polifuncional, és a dir, present en tots els estils i tipologies de consumidors, cosa que també succeeix en els patrons de
consum descrits en la majoria de poblacions estudiades.
El que sí és cert és que, com a majors consumidors són, major coneixement demostren sobre les substàncies i els afectes que
produeixen i que, per això, en fan un diferent ús. Tot i així, es detecta que els casos més problemàtics són proclius a un
consum més indiscriminat, a prendre tot allò a que tenen accés, mentre que la resta sembla fer distincions i selecció de les
substàncies que consumeixen.
9

“Todo lo que me gusta, me lo tomo.... es todo mierda igual, pero cada uno sabe que le afecta y que le gusta”

El consum d’heroïna no està tan estès com les anteriors substàncies, tot i així cal distingir entre el grup d’usuaris dels CAS de
les tres ciutats o els no usuaris. Aproximadament la meitat dels primers ha consumit o consumeix heroïna, mentre que entre
els segons és força menys present.
El que si és cert és que el consum d’heroïna és present en aquells casos més problemàtics, inestables i en risc d’exclusió
social.
Per altra banda, el consum d’altres tipus de substàncies (amfetamines, èxtasi, al·lucinògens...) també es citen en vàries
entrevistes, sobretot aquelles realitzades a policonsumidors. De totes maneres, es dóna en més d’un cas el fet que després
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d’un primer consum experimental no es repeteixi el consum d’aquestes substàncies. Són substàncies que provoquen més
respecte que altres:
9 “las pastillas siempre me han dado mucho respeto. Una vez me tomé un ácido y creía que me volvía loco. Nunca
más”.
Per altra banda, es detecta una sensibilitat diferent respecte les vies d’administració en el consum d’algunes substàncies entre
determinats grups d’immigrants, la qual cosa ve confirmada per educadors i professionals dels centres especialitzats en el
tractament. La diferència que més s’ha posat de manifest és la animadversió per l’administració per via parenteral entre
consumidors magrebins si es compara sobretot amb el perfil de consumidor de l’Europa de l’est.
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Diferències culturals
Un dels aspectes que ajudarà a entendre si existeixen diferències entre els patrons de consum de les diferents comunitats
presents en el nostre territori, és la influència del context cultural d’origen en la percepció social del consum.
Les úniques diferències registrades entre les diferents cultures formen part de la percepció social associada al consum. Dels
entrevistats, aquells que ja no es preocupen pel seu entorn, per l’acceptació o integració social no valoren aquestes
diferències, mentre que els que si que ho fan tenen opinions diverses. És a dir, certs individus entrevistats no mostren cap
mirament respecte a les conseqüències que el seu consum tingui en l’opinió del seu entorn, mentre que d’altres, sobretot els
més joves que conviuen amb la seva família, si que ho tenen en compte.
Hi ha una corrent dels immigrants entrevistats que consideren que el consum està més estès aquí que en el seu país d’origen.
Òbviament, no estan dient que es tracti aquí d’un consum normalitzat, però si que observen que el tema, el debat social està
més present i és menys tabú que allà.
Això es tradueix en una percepció de major facilitat d’accés a determinades substàncies, o almenys a l’accés a una major
varietat de substàncies, en funció dels ambients que freqüenten.
9

“digamos que aquí es como más normal, se acepta que los jóvenes están en este vicio, allá (Colombia)
intentan vendarte los ojos, sólo diciéndote que eso es malo y punto”.

9

“aquí te vas por cualquier discoteca y te ofrecen pastillas, aquí se consume más que allí.(pakistán)”.

9

“En Uruguai para conseguir pastillas tienes que tener conocidos y dinero, son supercaras”

En quan a la manera d’afrontar-se al consum, alguns d’aquests mateixos individus, tot i considerar que el tema del consum
està més present i se’n parla més obertament en la nostra societat, atribueix a la gent d’aquí un major control sobre aquest.
Són gent, sobretot sud-americans, que opina que en la seva comunitat, hi ha individus que no són conscients del risc que hi ha
en el consum intensiu de substàncies.
9

“aquí la gente se controla más, respeta más la droga, no son tan ambiciosos”

Cal recordar que les dues comunitats més presents en aquest estudi són la magrebí (10 entrevistes) i la sud-americana (9
entrevistes). I, sense voler establir una relació vinculant, és cert que es poden detectar similars itineraris o condicionants en el
consum segons les comunitats de referència. Per exemple, tot i que cap comunitat ni cap societat tolera obertament el consum
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de substàncies, és veritat que el control que s’exerceix en algunes és més estricte que en d’altres. Així, per exemple, els
entrevistats d’origen magrebí reconeixen la diferent visió que hi ha a la seva comunitat entre el consum de haixix i d’altres com
el de cocaïna.
9

“La coca no suele gustar a los marroquíes. Por ejemplo yo llego a mi casa y digo a mis padres que me he
metido coca alguna vez en la vida y quizás me borren del libro de familia”

En canvi, comenten que el consum d’haixix i derivats està molt estès al seu país.
9

“Me dio primero mi tío el kiffi, no sabía ni lo que era, mi padre no fuma pero seguro que de pequeño
fumaba.... antes ahí todo el mundo fumaba, antes en Marruecos se podía fumar donde tu quisieras.
Ahora no...”.

També alguns dels entrevistats diuen que en aquest tema no detecten cap diferència entre els ciutadans d’origen espanyol
i els de la seva comunitat, observant que aquells que volen consumir ho fan tant allà com aquí.
En definitiva, sembla que més enllà d’atribuir a la facilitat de consum d’algunes substàncies en determinades zones el
component de consum culturalment acceptat, la percepció social del consum de substàncies no és gaire diferent. De fet,
cap entrevistat fa referència a la religió o a aspectes morals per parlar de la percepció social sobre el consum.
Es parla sobretot d’acceptació i comprensió o deshonra i rebuig de la família, es parla més del nivell privat i no s’han fet
extrapolacions socials o culturals del tema.
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Problemes associats al consum de substàncies
Els usuaris del CAS presenten un llarg historial de relació amb les substàncies, el qual els hi ha causat problemes de diferent
naturalesa. En algunes ocasions, aquests problemes (sobretot episodis aguts relacionats amb la salut o per qüestions legals)
els han conduït al centre de tractament. Molts estan en tractament arrel d’un episodi greu de salut que requereix una
intervenció urgent en la qual es detecta el problema d’intoxicació o addicció i d’allí es deriva al centre especialitzat.
Per la seva banda, els no usuaris dels centres de tractament de Mataró, Reus i Rubí, han explicat múltiples conseqüències del
seu consum de substàncies, tot i que els relativitzen força més. De fet alguns d’ells, consideren que no tenen cap tipus de
problema amb el seu consum, sobretot perquè relacionen els problemes amb les substàncies amb l’addicció.
Aquells entrevistats no usuaris del CAS que reconeixen problemes derivats del seu consum fan referència sobretot a aspectes
de la salut –física i mental - i a l’àmbit laboral o formatiu – disciplinaris o pèrdua de feina- i, en menor mesura, a problemes
legals.
Són molts els problemes de salut derivats del consum de substàncies que es reconeixen, sobretot mentals:
9

“Algún problema de coco, a veces yo pienso que me vuelvo loco, de que no tengo las cosas fijas, ya no
camino el propio camino”.

La violència és un altre aspecte que apareix sovint (sobretot entre els més joves) quan es fa una reflexió al voltant de les
conseqüències del consum de substàncies:
9

“Bueno una vez me volví loco por no poder conseguir, rompí un portal y quería meterle a todo el mundo”

És difícil establir el punt d’origen de l’espiral de problemes de tota índole (laborals, legals, salut, relacionals...) en que cauen
alguns dels casos més problemàtics. Alguns d’aquests estan molt directament relacionats amb el consum de substàncies,
relació de la qual alguns entrevistats no consideraven com a tal. De totes maneres, el fet immigrant és un agreujant de certes
condicions de vulnerabilitat o exclusió social, com les laborals, les econòmiques i la solidesa de llaços relacionals i d’entorn, on
també incideix el consum de substàncies
Aquest últim aspecte que, en ocasions, no se li dóna prou rellevància per a la seva incidència en la manera d’estructurar la
nova vida del immigrant, sembla en alguns casos ser clau per a la situació en que es troben alguns dels entrevistats. Si que és
cert que una majoria de les persones entrevistades prenen la decisió d’immigrar juntament amb la seva família, però també és
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cert que la majoria d’aquests en el moment de l’entrevista o bé ja no conviuen amb ella o bé estan en una situació de poca o
nul·la relació.
9

Lo importante es tener alguien al lado, alguien que te quiera y te diga: oye mira esto es así, esto te consume
por dentro y no puedo dejarte que lo hagas”.

La soledat, la falta d’un entorn que els doni estabilitat o certa sensació de protecció o inclús que signifiqui un estímul per
provar d’abandonar el consum és un tema que al llarg de moltes de les entrevistes realitzades acaba apareixen:
9

“Tampoco tengo familia aquí para que me ayude, o que me lleven para ayudarme en un sitio. ¿entonces que
voy a hacer?”

El consum de substàncies i les seves conseqüències, de vegades, també és el fet que acaba per sentenciar la relació entre
consumidor i la família o la parella.
9

“Quiero quitarme de la droga, también de la metadona porque mi familia desde que lo sabe no me quieren”

La consciència del problema, ja vingui d’una manera forçada – legal, salut..- o de manera més espontània –individual o amb
l’ajuda de l’entorn- és un tret distintiu dels qui estan en tractament, tot i que alguns que no han estat mai usuaris d’un centre
especialitzat també reconeixen els problemes que els ocasiona el consum.
9

“y ahora cuando fumo uno o dos tiros de porro me cambia la cabeza, me quedan los ojos rojos, me entra
paranoia, se oyen por ejemplo voces en mi cabeza y quiero decirlo todo…”.
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V. L’accés i ús dels serveis especialitzats
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L’accés al CAS de ciutadans immigrants
Usuaris dels CAS
En referència a l’accés als centres sociosanitaris i, en especial, els centres d’atenció als drogodependents cal diferenciar els
casos dels entrevistats en qualitat d’usuaris de la resta.
Els casos
1.
2.
3.

d’usuaris del CAS de Mataró, Reus i Rubí entrevistats han accedit a tractament, normalment, per tres vies diferents:
Un episodi greu de salut i, en menor mesura, problemes legals
Parlant amb educadors del Centre al carrer
Boca- orella amb usuaris o gent que té coneixement dels tractaments del CAS

D’aquestes tres vies per les quals els usuaris del CAS entrevistats han accedit a aquest servei, cal fixar-se en les dues últimes
com a mitjans potencialment efectius per fer aquests centres més pròxims al seu públic objectiu, tot i que cal dir que la
primera via és la més freqüent entre els entrevistats.
La feina feta al carrer per educadors socials sembla ser la millor manera proactiva per acostar els centres especialitzats a la
població que requereix els seus serveis. Si bé és cert que s’han de donar força condicionants per què aquesta feina tingui èxit
(reconeixement del problema, motivació d’abandonar el consum, confiança amb l’educador), aquesta tasca ajuda a debilitar un
dels frens més importants per l’accés del col·lectiu immigrants, que és el desconeixement i la desconfiança envers els recursos
sociosanitaris públics o oficials. El fet que l’educador social del carrer sigui de la mateixa nacionalitat del consumidor pot ajudar
a vèncer més resistències, tal i com comenten alguns d’aquests usuaris de centres especialitzats.
La via del boca – orella entre usuaris és una altra via amb gran potencial, sempre i quan el “preceptor” sigui de confiança i el
seu cas sigui d’èxit als ulls del grup. Usuaris o ex-usuaris que tinguin ascendència sobre consumidors amb problemes i
recomanin el tractament és una influència molt gran per aquests últims, la qual cosa fa pensar amb la possibilitat de comptar
amb col·laboradors que compleixin amb el perfil adequat, molt d’acord amb la línia que assenyala l’efectivitat i la repercussió
que té la informació transmesa per “iguals”.
En quan a la motivació per abandonar l’hàbit del consum cal dir que en la majoria d’aquests 8 casos no hi ha una motivació
pròpia de l’interessat, sinó que l’accés al tractament neix d’una derivació dels serveis mèdics (siguin urgències o Centres
d’atenció primària), o bé d’un requeriment judicial.
Quan aquests usuaris parlen del perquè els consumidors no acudeixen a un centre de tractament recorren igualment a la falta
de motivació en superar aquest consum:
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9

“Hay gente que tiene en la droga su estilo de vida”

Cal dir, però, que dels altres casos la motivació per iniciar el tractament neix del desig de no perdre –o recuperar- a un familiar
(normalment el fill o la filla). Amb una motivació sòlida com aquesta els consumidors poden arribar a buscar tenaçment el lloc
adequat pel seu problema fins a conèixer el CAS.
Així doncs, quan es tracta de ciutadans d’origen estranger, les possibles estratègies per acostar el CAS a aquells que en
requereix els serveis no varien de quan es fa referència a qualsevol altra població, al revés, són més necessàries que mai. Tant
és així que cal fer-lo més visible que mai, fer-lo accessible, proper i comprensible i sobretot inspirar confiança. Els frens que
podien existir en aquest grup pel fet de ser estrangers són de major desconeixement i de diferent concepte del que representa
el tractament sanitari, a banda dels que són iguals que els que tenen la població autòctona –manca de voluntat i
reconeixement del problema-. Tot i així, només el consumidor decidirà començar un tractament de deshabituament i seguir-lo
fins on sigui necessari.
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Coneixement del CAS
No usuaris dels CAS
Aquells entrevistats que estan establerts en algun dels tres municipis d’estudi - cal recordar que no es pot considerar que tots
els entrevistats estiguin establerts en el municipi en el qual se l’ha entrevistat - tenen força coneixement de la xarxa de salut
bàsica del municipi, sobretot el Servei d’Urgències de l’hospital de referència (en el cas de Rubí, el servei d’urgències del CAP
Mútua de Terrassa) i els metges de capçalera, assignats en el Centre d’Atenció Primària de Salut. No només els coneixen, sinó
que la majoria en són usuaris.
En tot cas, si volguessin visitar o demanar informació en algun centre per a parlar o tractar algun problema relacionat amb el
consum de drogues, la majoria declara que acudiria al metge de capçalera.
De fet, algun entrevistat diu ja haver-ho parlat amb el metge del CAP, però no acordar amb ell cap tractament específic al
respecte.
I és que realment els Centres d’Assistència i Seguiment de les drogodependències són grans desconeguts per aquesta
població. Evidentment, aquells que porten més temps en el municipi, tenen més possibilitats de conèixer el CAS, com un cas
que havia estat derivat allà però que finalment no hi ha iniciat tractament, o altres que han visitat centres sociosanitaris més
especialitzats com el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del municipi on resideix.
D’entrada, els entrevistats consideren que el CAS és pràcticament invisible, que no existeix informació sobre la seva
existència, però després reconeixen que no han tingut cap interès en buscar algun equipament similar, ni informar-se sobre les
possibilitats que ofereix el municipi en aquest àmbit.
9

“ Tendría que hablarse más del tema, que no esté tan escondido, que estamos en el Siglo XXI”

De totes maneres, si que alguns coneixen entitats com Alcohòlics Anònims i Càritas, entitats on alguns d’ells han acudit per
indicació d’algun familiar.
En general, la manca d’interès o el convenciment de no necessitar-ho és el principal obstacle per a l’accés d’aquest grup als
serveis especialitzats en tractament de drogodependències. Ara bé, també és cert que si hi ha cert interès en sol·licitar ajuda
per a problemes relacionats amb les drogues, alguns d’ells no saben on dirigir-se, per tant es reforça amb la por i el
desconeixement:
9

“no sabes como llegar al sitio adecuado, y más si eres extranjero”
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Confusió sobre el concepte
A partir d’aquí, i un cop superat el desconeixement sobre la seva existència, els entrevistats deixen entreveure una imatge en
certa manera distorsionada del que es poden trobar en un centre de tractament. En coherència amb la concepció que tenen
sobre la seva situació i la seva relació amb les drogues –“yo no necesito ayuda, lo dejo cuando quiero”-, alguns dels
entrevistats observen de forma despectiva la possibilitat d’accedir i posar-se en tractament a un centre com el CAS:
9
9

“pensaba que era para locos”
“Pensaba que era para gente pobre”

Així doncs, està força arrelada la idea que un centre en drogodependències està dirigit a persones en una situació límit en
relació al consum de drogues, que es tracta de l’última opció per a aquells que ja ho han perdut tot.
9

“Es para yonquis, yo no soy yonqui”

La confusió que hi ha no només és en referència sobre a qui va dirigit, sinó que també es percep una imatge molt
estereotipada de la tasca que s’hi du a terme:
9
9

“Se reparten jeringuillas”.
“te hacen control de orina, y te dan charlas, charlas, charlas y más charlas....”

Potser totes aquestes reflexions no varien gaire de les que puguin fer els usuaris de drogues autòctons.
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Valoracions i opinions sobre el tractament
Usuaris dels CAS
Els usuaris del CAS entrevistats estan força satisfets amb el tractament que estan rebent. Sobretot, el que es valora és:
El tracte humà
El tracte individualitzat
La recuperació de l’autoestima i la confiança en un mateix
I, en aquest sentit, insisteixen que un cop superats els primers esculls de falta de confiança en els professionals del centre, ells
com a ciutadans d’origen estranger no tenen necessitats diferents als autòctons i, en general, han observat que en els centres
tracten a tothom igual.
La satisfacció d’alguns usuaris és alta fins al punt que ho recomanen a aquells consumidors que creuen que haurien de tractarse:
9

“Siempre recomiendo el centro a los compañeros que no están bien, que se drogan, roban...”

No usuaris dels CAS
Una percepció força diferent tenen aquells que no coneixen o no han estat mai usuaris del CAS. Aquests no usuaris sempre
parlen de manera indirecta, a partir del que han observat en altres persones que si que han iniciat un tractament. En
general, es reforça la idea del tractament com a última opció per aquells que es troben en situació crítica i, en la seva
opinió, una opció que no soluciona el problema sinó que substitueix l’addicció a una substància per una altra, com un
esclavatge perpetu (anul·la la voluntat) per la resta de la vida:
9
9

“los han dejado más majaras de lo que estaban”
“ estuvo en un centro y ahora está igual, enganchado, un yonqui, y tiene mi edad”

La metadona representa el cas paradigmàtic d’aquesta opinió, tot i que és cert que no només per ciutadans estrangers:
9

“La metadona es un contrato. Dejas la heroína por la metadona”.
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La idea que els serveis especialitzats únicament serveixen per donar un tractament farmacològic sense oferir cap altre tipus
d’ajuda és un dels principals obstacles a superar. I és que costa molt que transcendeixin altres aspectes del tractament entre
els no usuaris com la tasca terapèutica individual i familiar o el suport psicològic.
En alguns dels casos una experiència amb recursos sociosanitaris arrel de problemes relacionats amb el consum els ha ajudat
a formar-se aquesta idea negativa del tractament:
9

“Una vez fui al médico cuando me peleé con mi padre. Perdía los nervios, casi pego a mi padre (...) Fui a
hablar con el médico y me mandaron para el psiquiatra que me dijo: fuerza de voluntad, diazepan y ziprexas
para dormir. Así, tal como te lo cuento. Y tal día baja al centro para los yonquis. Imagínate, yo un xaval de
18 años en ese centro…”.

9

“Me han dado las pastillas para que pueda dormir bien. Pero después no me van bien con la relación sexual y
tampoco puedo trabajar porque duermo muchas horas, más de 14 horas. Después como bebo alcohol cada
día no van las cosas bien. Entonces he dejado las pastillas y sigo así”.

I no obstant aquesta visió negativa del tractament, quan parlen dels recursos sociosanitaris del municipi, o el que s’imaginen
d’aquests, comparant-los amb els del seu país, en fan una valoració positiva. Molts dels entrevistats creuen en la qualitat de
l’atenció i en una millor organització dels recursos.
Tot i així, aquesta qualitat té una segona lectura: als ulls d’alguns entrevistats, una millor organització significa un major
control i, en conseqüència, una dificultat per a la confidencialitat – un dels aspectes que més preocupa de l’accés al
tractament- o per la seva situació legal.
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Possibles frens en l’ús de serveis especialitzats per part dels col·lectius immigrants
D’obstacles per a que un consumidor de drogues accedeixi a un centre especialitzat en el tractament n’hi ha molts i de molt
diversa naturalesa. El que cal veure és si la població d’origen estranger, pel fet de ser-ho, troba més dificultats per usar
aquests serveis públics quan en té necessitat.
Així doncs, cal analitzar els frens a l’ús de serveis sociosanitaris que s’han exposat i observar-ne la influència que en pot tenir
la condició d’immigrant:
¨ El desconeixement i la confusió en relació al CAS, quin tipus de serveis ofereix i a qui van dirigits aquests serveis.
•

Al trobar-se en un país estrany s’agreuja la sensació de desemparament i la manca de referències a on confiar el
cas personal.

•

Cal plantejar si l’estratègia de projecció dels recursos sociosanitaris té en compte la població immigrant.

•

La confusió sobre el que s’ofereix i a qui s’ofereix, tot i possiblement ser una confusió generalitzada, pot
agreujar-se entre la població immigrant.

¨ El tractament farmacològic, en general, i la metadona, en particular, no vistos com la solució a la dependència.
•

Aquesta és una idea estesa entre tot tipus de consumidor –no exclusivament els d’origen estranger- tot i que
l’usuari del CAS sembla resignat a acceptar-ho com a única via de superar el consum més problemàtic.

¨ La falta de motivació per començar un tractament que els permeti abandonar el consum i la falta de tradició en
prevenir i tractar d’alguns individus i col·lectius immigrants.
•

La falta de motivació pot donar-se per no reconèixer el problema, cosa en la que influeix més aspectes
psicològics que no pas els condicionants culturals.

•

La manca d’un entorn estructurat que recolzi i motivi el tractament és una realitat a la que part dels ciutadans
immigrants que consumeixen afecta negativament. La condició d’immigrant pot representar un agreujant per
estar, mantenir i conservar aquest entorn estructurat.
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¨ La confidencialitat:
•

Entrar en tractament és reconèixer que hi ha un problema amb el consum i és exposar-ho a la família i a la
comunitat. A ningú li agrada reconèixer que té un problema amb les drogues, però alguns dels entrevistats,
sobretot els més joves, reconeixen que farien qualsevol cosa abans d’admetre davant de la família aquest
problema.

•

Al entrar en contacte amb els serveis públics, encara que siguin sanitaris, alguns dels entrevistats comenten que
compatriotes seus poden tenir por de complicar-se una situació legal que, d’entrada, ja és precària.
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VI. Resum
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Migració i consum de drogues

Causes

¨ Millora de la qualitat de vida
Migració

¨ Reagrupaments familiars
¨ Desig de llibertat
¨ Guanyar diners fàcilment

Procés d’integració
INESTABILITAT SOCIOECONÒMICA I PERSONAL
¨ Dificultats per integrar-se al mercat laboral
i/o sistema educatiu
¨ Inestabilitat familiar
¨ Soledat – xarxa social dèbil
¨ Dificultats per mantenir una residència fixa

FACTORS DE RISC

¨ Normalment inici al país
d’origen

Consum

¨ Les diferències no es basen
en consideracions culturals
(religioses o morals), però si
de facilitat i hàbit d’accés a
algunes substàncies
¨ Immigració i consum de
drogues com a processos
aculturalitzants
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La vulnerabilitat o la inestabilitat provoca una
evolució cap a major i més problemàtic consum
Aspectes que la migració agreugen:
• Dificultats socials (laborals, econòmiques,
relacionals...) i episodis especialment difícils
de superar (trencaments de relació...)
• La soledat i la manca de suport d’un entorn
social estructurat
• Major facilitat d’accés a algunes substàncies
• La socialització en entorns de consum
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Accés als serveis especialitzats

Coneixement i accés

Usuaris

Vies d’accés al tractament
¨ Episodi greu de salut o
problemes legals
¨ Educadors de carrer
¨ Boca – orella altres
consumidors

Opinions i valoracions

Frens a l’accés

Valoracions positives.

Sobre el conjunt:

Satisfacció en
¨ El tracte humà
¨ Tracte personalitzat
¨ La recuperació de la
autoestima i la confiança
en un mateix

¨ La manca de motivació
per abandonar el
consum
¨ Desconfiança

No usuaris

¨ Desconeixement

¨ Coneixen la xarxa bàsica de
salut (Urgències i CAP)
¨ Desconeixen el CAS
o Existència
o Concepte
o Ubicació
o Utilitat
Major confusió al ser estrangers
Falta d’assumpció del problema
i motivacions per abandonar-lo

Valoracions estereotipades

¨ Desconeixement

Només per a yonquis, homeless o
bojos.

¨ Tractament
farmacològic

Valoració molt negativa del
tractament farmacològic, no és
solució, dependència i pèrdua de
la voluntat

¨ La falta de motivació
¨ La manca de
confidencialitat

No parlen, no coneixen, altres
elements que valoren els usuaris:
teràpia individual, familiar, el
suport psicològic.
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Conclusions
Consum
La immigració és un procés variable que travessa diferents etapes. La condició d’immigrant és, per tant, temporal i
heterogènia. Com a denominador comú només es pot assegurar el desplaçament i, en tot cas, la coincidència en el país
o municipi d’acollida. La relació amb les drogues és igualment un itinerari personal i multivariant.
Per tot això, i un cop analitzades les entrevistes realitzades en aquest treball, no es pot afirmar que els diferents
individus immigrants mantinguin una relació amb les drogues condicionada per aspectes culturals, sobretot perquè el
procés d’immigració i el de relació amb les mateixes substàncies provoca una flexibilització dels referents
culturals i de pertinença que podríem considerar d’aculturació.
El consum de drogues no està normalitzat a la majoria de les societats estudiades i no hi ha una manera comuna
d’afrontar-s’hi que unifiqui als consumidors segons el seu país d’origen. En tot cas, es pot observar major
facilitat d’accés a determinades substàncies en funció de la disponibilitat en el territori i, fins i tot, algunes diferències
de preferència entre les vies d’administració d’aquestes substàncies. També es pot observar alguna diferència en l’àmbit
de consum –públic/privat- donades unes normes o hàbits socials predominants.
És la situació vulnerable, la precarietat i la inestabilitat en àmbits com el laboral, econòmic i familiar el
factor més comú dels ciutadans estrangers que consumeixen. I en aquest sentit si que és cert que algunes de les
etapes del procés d’immigració accentuen els riscos d’exclusió i vulnerabilitat social que poden relacionar-se amb el
consum de drogues. I també és cert que la sensació d’estranyesa que implica un desplaçament representa una dificultat
afegida per a la bona resolució de problemes de salut mental o addiccions quan aquestes apareixen en un individu
immigrant.
Per tant, apuntar aquests dos factors potenciadors del risc en relació el consum de drogues provinents de la condició
d’immigrant: factor de risc per a la vulnerabilitat social que, a la vegada, és un component que pot està relacionat
amb el consum de drogues; i dificultat de trobar i confiar en suports adequats per a combatre possibles danys
relacionats amb aquest consum. A banda, és clar, de la pèrdua de referents que tant un procés com un altre (consum
de drogues i migració) acceleren i aprofundeixen.
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L’accés del col·lectiu immigrant al CAS
Un dels objectius que persegueix el Pla director d’immigració en salut1 és, entre d’altres, la millora de l’accés als serveis
sanitaris per part de la població immigrant. L’accés als serveis involucra a més de la disponibilitat dels recursos,
l’oportunitat d’utilitzar-los i l’adequació d’aquests a les necessitats d’atenció de la població. En conseqüència, es poden
identificar tant factors relacionats amb la població com amb el sistema que faciliten o dificulten la utilització dels serveis
sanitaris.
En relació al col·lectiu immigrant, i segons les opinions recollides en aquest estudi, les dificultats d’accés als serveis
sociosanitaris municipals són múltiples i variades. D’entrada, molts dels immigrants entrevistats, amb un consum que
podria considerar-se problemàtic, els manca confiança en el tractament i tenen molt de respecte (per no dir
temor) a les conseqüències que aquest pot tenir en la seva autonomia i capacitat de decisió.
En relació a aquesta manca de confiança envers el/s tractament/s per a la deshabituació del consum de drogues,o
programes de promoció social molts dels entrevistats els costa de reconèixer la seva problemàtica, afirmant no tenir-ne
cap o tenint-la completament controlada. La conseqüència és que alguns d’aquests consumidors no afronten mai el
problema i aquest deriva en una situació més complicada que perjudica les seves condicions de vida i d’integració, ja de
per si força complicades.
A la vegada, però, part d’aquesta desconfiança ve donada pel gran desconeixement sobre l’existència del CAS i sobre el
seu funcionament. Desconeixement sobre l’existència mateixa d’un centre d’aquestes característiques, però també
sobre de què es tracta, com funciona i què ofereix. La imatge que a priori tenen d’aquest tipus de centres és
d’una institució remota, tancada, dirigida a casos extrems, controladora i alienant.
Per altra banda, i arrel de les reflexions que ha originat aquest estudi en els equips de treball dels diferents municipis,
es reconeix una manca de relació entre els recursos especialitzats en el tractament de les drogodependències i
alguns dels circuits habituals sociosanitaris del municipi i sobretot d’aquells on és més habitual que hi acudeixin
residents estrangers (CAPs, Urgències, escola d’adults...). Es considera que cal reforçar el coneixement i la relació dels
centres especialitzats amb la resta de professionals de l’atenció sociosanitària perquè, en el cas que sigui necessari, els
tinguin presents per a les derivacions oportunes. Per tant, manca també una cultura pròpia dels serveis sociosanitaris
per a funcionar com un sol organisme que al entrar en contacte amb usuaris “llunyans” o difícils de contactar, els
fidelitzi i els derivi cap el servei especialitzat més adient segons cada cas.

1
Atenció a la salut dels immigrants: necessitats sentides pel personal responsable. Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del Consorci Hospitalari de Catalunya per
encàrrec del Pla director d’immigració dins la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut.
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VII. Propostes de millora
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Propostes de millora
A partir de les conclusions de l’estudi, es dibuixen dues línies d’actuació on incidir per millorar aspectes de la imatge i
l’accessibilitat dels recursos destinats a reduir els danys produïts pel consum de drogues, posant especial atenció a
l’accés dels ciutadans d’origen estranger:
1. Enfortir la presència dels centres especialitzats en la xarxa de serveis sociosanitaris del municipi
2. Aproximar-los al conjunt de la població, normalitzant-ne la seva presència i el seu ús.
A partir d’aquí es proposen algunes mesures més concretes per a avançar en aquests objectius, dividides en acció
divulgativa o acció directa:
Acció divulgativa:
•

Treball transversal d’informació i sensibilització amb els professionals de la xarxa sociosanitària del municipi,
sobretot de CAPs i Urgències hospitalàries per enfortir la dinàmica de derivacions i interconsultes en
qüestions relacionades amb el consum de drogues.

•

Realitzar aquesta tasca a la totalitat de serveis públics que tracti amb població en risc de consum de drogues,
(escola d’adults, serveis socials, educació...) incrementaria l’efectivitat de l’atenció especialitzada.

•

Agilitzar al màxim els tràmits o gestions per a la derivació o la interconsulta de casos entre els diferents
serveis sociosanitaris del municipi.

•

Configurar una xarxa de comunicació fluïda per a les qüestions i els casos relacionats amb les drogues.
Millores en la gestió i ús compartit de la informació que els diferents serveis sociosanitaris disposen sobre els
casos en situació de risc per a consum de drogues.

•

Treballar conjuntament amb els responsables de l’activitat preventiva del municipi per incloure informació de
referència sobre el CAS en qualsevol acció comunicativa que es dugui a terme (campanyes, xerrades....).

•

Editar més material divulgatiu i informatiu sobre l’existència del CAS i els seus serveis i posar-los a disposició
dels responsables dels centres d’ensenyament per a que en facin l’ús més convenient.
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•

Habilitar i promocionar un punt d’informació (virtual o presencial) on concentrar les consultes i qüestions
relacionades amb les drogues, el seu consum i possibles problemes derivats. Dirigir-lo especialment als joves
com a població vulnerable a aquests problemes i incorporar la perspectiva de la diversitat d’orígens en la
seva concepció i presentació. Internet és un canal important per arribar al sector jove del municipi, tot i que
no pot ser exclusiu doncs no tothom té accés.

I en relació específica a la comunitat de ciutadans estrangers
•

Mirar d’editar el material en les llengües que en correspondència siguin més presents a la ciutat.

•

Mirar de potenciar iniciatives de contacte amb ciutadans estrangers, encara que sigui a partir dels grups més
organitzats (associacions, veïnatges....), per abordar –i intercanviar opinions i percepcions- el tema del
consum de drogues i, a la vegada, presentar juntament amb altres responsables municipals els recursos
sociosanitaris disponibles en el municipi per rebaixar la distància que hi ha entre aquests recursos i algunes
d’aquestes comunitats.

Acció directa:
•

La utilitat de la tasca que duen a terme els educadors/es socials en medi obert queda fora de dubte.
La presència de mediador/es al carrer no només és útil per a millorar la comunicació, per la promoció de
l’educació sanitària, acostar serveis i divulgar material preventiu a persones en situació de risc pel
consum de drogues, sinó que és una font continua de coneixement i informació sobre l’estat de la qüestió
en el municipi.

•

La presència de mediadors culturals representants de les nacionalitats més presents en el territori
seria d’utilitat per a inspirar major confiança als consumidors d’aquestes nacionalitats.

•

Una altra mesura que podria millorar l’accessibilitat a recursos sociosanitaris tant de col·lectius
immigrants com de ciutadans autòctons seria l’activitat preventiva duta a terme entre iguals o per agents
de la salut. Si, enfront de les reticències d’un ciutadà estranger a demanar ajuda a un centre de
tractament, se li oposa l’experiència positiva d’una persona a la que consideri com un igual, es podran
vèncer moltes d’aquestes reticències. Es tracta de potenciar el paper dels agents de salut.
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VIII. Algunes reflexions
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Reflexions - Qüestions obertes
Des del punt de vista dels responsables municipals, és interessant avaluar l’eficàcia dels recursos que es posen a
disposició de la ciutadania en relació a les problemàtiques derivades del consum de drogues. En aquest sentit, l’anàlisi
de la funció dels centres especialitzats en el tractament no es pot aïllar del conjunt de serveis, centres i professionals
que operen tant des de l’àmbit públic com des del privat. En els municipis de Mataró, Reus i Rubí existeixen serveis,
centres i equipaments públics que treballen des de l’àmbit preventiu, comunitari, terapèutic o assistencial i en el control
de l’oferta (policial i judicial). El conjunt de l’activitat de tots aquests serveis és la resposta a la presència del consum
de drogues en el municipi i la seva eficàcia només es pot mesurar en funció de la menor incidència de les
problemàtiques que aquest ocasiona, cosa molt difícil d’avaluar.
Els plans municipals sobre drogues posats en marxa en els últims anys en aquests i molts altres municipis de
Catalunya, són instruments de gestió que volen dotar de coherència al conjunt d’equipaments, programes, serveis i
professionals presents en el territori, establint objectius i línies d’actuació prioritàries en funció d’una diagnosi de la
problemàtica1.
Tot i l’impuls i la vertebració de les polítiques de reducció de risc del consum problemàtic de drogues que han
representat, els plans municipals sobre drogues no han fet variar substancialment l’oferta de serveis ni la manera com
es presenten al conjunt de la població, tot i els importants canvis produïts en els últims anys en molts dels municipis de
Catalunya.
En aquest sentit, la qüestió oberta arran d’aquest treball és la projecció dels serveis a disposició de la ciutadania i
l’adaptació dels propis serveis a les necessitats reals de la població, tant a nivell de reducció de danys com a nivell
assistencial.
Per això aquestes preguntes tenen sentit més enllà de la situació dels consumidors d’origen estranger. És clar que cal
incorporar la perspectiva de la diversitat en la projecció de l’oferta de polítiques i serveis, però potser cal que els serveis
i programes sociosanitaris dirigits al tractament de les drogodependències en un sentit ampli preguntin les necessitats
reals del conjunt de la població i adopti mesures per adaptar-s’hi. És a dir, caldria veure si el gruix de la població en
situació de risc per abús en el consum de drogues sabria dirigir-se cap als serveis més adequats per afrontar la seva
situació, en el cas que existís voluntat de fer-ho.

1

Com ja s’ha dit,aquests tres municipis compten a més amb Observatoris municipals sobre el Consum de Drogues, un sistema de informació que vol
monitoritzar la incidència del consum de drogues en els municipis.
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Perquè més enllà de que sigui necessària o no una reflexió interna, una de les lectures d’aquest estudi apunta a la poca
visibilitat dels serveis especialitzats en el tractament de les drogodependències en els tres municipis de
referència. La poca visibilitat i una imatge àmpliament estereotipada i, fins i tot, es podria dir que estigmatitzada,
almenys als ulls dels individus estrangers entrevistats però que, sense molt risc a equivocar-nos, es pot extrapolar a
bona part de la població autòctona.
Avaluar la política de comunicació que se’n fa per tal, en primer lloc, simplement donar-se a conèixer més i, en segon
lloc, explicar bé i correctament quina és la funció de cada un dels serveis i equipaments del municipi i com es duen a
terme és un pas que els responsables municipals haurien de fer per conèixer la repercussió que tenen les estratègies
dissenyades en el marc dels plans locals sobre drogues.
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Annex. Quadre de buidatge de les
entrevistes
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Buidatge
ID
01

Ciut
at
Rubí

Origen
Marroc

Sexe
Home

Consum de drogues i accés als serveis especialitzats dels immigrants
Edat
23

Conta
cte
CAS

Procés migratori.

Consum

Inici de
consum
Espanya

Tipus de
consum
Problemàtic

Substàncie
s
Heroïna
Cocaïna
Haixix
Alcohol

Reagrupament familiar a
Banyoles
Actualment viu amb un
cosí a Castellbisbal

Inici 19 anys a
Espanya

Sempre ha abusat
d’una o altra
substància.
L’alcohol és la
primera que li
causa problemes.
Problemes
psicològics –
intents de suïcidi
Inici als 14 anys a
Brasil
Consum amb
família, percepció
de risc molt baix al
Brasil

País origen

Problemàtic

Heroïna
Cocaïna
Haixix
Alcohol

País origen

Problemàtic

Alcohol
Cocaïna

18 anys heroïna i
cocaïna a Europa
Quan és el Marroc
no consumeix.

Europa

Problemàtic

Heroïna
Cocaïna
Haixix
Alcohol

02

Rubí

Itàlia

Home

34

CAS

Nòmada per Europa
(festivals i concerts)
Recau a Barcelona i es
queda arrel d’una
malaltia

03

Mata
ró

Brasil

Dona

20

CAS

Busca una vida millor –
familiar

04

Reus

Marroc

Home

45

CAS

Primer familiar a París,
després individual a
Barcelona.

Directa consum de
cocaïna i heroïna,
s’enganxa ràpid.

05

Reus

Brasil

Dona

41

CAS

Familiar a Portugal
individual a Espanya
Prostitució

Només reconeix
alguns problemes
amb el consum
d’alcohol.

País origen

Problemàtic

Alcohol
Cocaïna
Amfetamine
s

06

Reus

Alemani
a

Home

47

CAS

Nòmada, viatger errant.
Es para a Tarragona per

Consum de
sempre, des de

País origen

Problemàtic

Heroïna
Cocaïna
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Tractament CAS

Frens ús del CAS

Usuari CAS. Va
entrar amb contacte
amb CAS de Girona
perquè un marroquí
(treballa al CAS) el va
anar a buscar al
conèixer la seva
situació.
Metadona
Usuari CAS Ingrés a
l’Hospital de Sant Pau
pe r sobredosi
Els tòxicomans que
coneix li parlen del
CAS i concretament
del de Rubí, “el
paraíso”

No acceptació del
tractament amb
metadona i poca
consciència de
problema en el consum

Usuària CAS, intent
de suïcidi, ingrés a
centre psiquiàtric i
derivació al CAS.
Adhesió al tractament
per la possibilitat de
recuperar a la seva
filla que li treuen de
l’ingrés al psiquiàtric
Usuari CAS; coneix
el CAS a través
d’amics del carrer

Vergonya a ser
identificat com a
drogoaddicte
Motivació per deixar la
substància
Desconeixement del
Centre

Usuari CAS;
Derivada des del
servei d’urgències de
l’hospital per una
intoxicació etílica. No
està en tractament,
és un seguiment
biomèdic. Per ella
només hi va a
aconseguir
preservatius i
lubricants.
Usuari CAS; a través
d’un educador de

Arribar al límit per
acceptar el tractament
amb metadona (que no
soluciona la addicció
però és la única solució)
I por pels sense papers
i desconeixement.

La por a la manca de
confidencialitat i la no
identificació del consum
com un problema.
Desconeixement, cal
més educadors al carrer
Desconeixment, només
associat com a
proveïdors de
preservatius i lubricants

Considera que falten
street workers per
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problemes de salut

07

Mata
ró

Marroc

Home

19

CAS

Emigra amb la seva tia,
de família benestant que
es queda al Marroc

08

Rubí

Equador

Home

34

CAS

Individual
aventurer

09

Reus

Uruguai

Home

36

CAScarrer

Individual, arriba fent de
mula. Viu de petits
trapicheos i altres
treballets en negre

10

Reus

Alemani
a (pare
búlgar i
mare
polones
a)

Dona

30

CAS–
carrer

Amb la parella per
motius de feina
d’aquesta

11

Reus

Veneçue
la

Home

27

CAS–
carrer

Individual. Econòmica.
Treballa sense contracte

molt jove, prova
de tot.
Només considera
que té un
problema amb
l’alcohol
Inici 16 anys,
pastilles. Consum
d’oci
Bastants
problemes amb la
justícia i mentals
El consum d’altres
substàncies no
l’atrau gens,
només alcohol,
només es
converteix en un
problema en el
moment que el
deixa la dona.
problemes amb la
justícia, per
conduir ebri,
després sense
carnet
Inicia amb la
Marihuana al seu
país, 14 anys. Ha
provat totes les
substàncies (inclòs
un parell
d’ocasions
heroïna). Aquí
continua amb el
policonsum
14 anys, pastilles,
LSD. Amb la
cocaïna comença
més tard. Ara un
consum més
esporàdic, saltejat,
més estabilitat
emocional.
Comença amb 13
anys, els porros i
als 15, cocaïna.
Fuma a diari i
cocaïna i alcohol
cada cap de
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Amfetamine
s
Haixix
Alcohol

l’’illeta, força inestable
en el tractament,
segueix per menjar i
higiene a l’illeta i el
CAS de tant en tant
“per buscar pis”.
Usuari CAS; hi arriba
derivat de justícia
juvenil (7 judicis
menor d’edat), La
família exerceix per a
que ho deixi

trobar gent amb
problemes al carrer.
Atenció proactiva

País origen

Problemàtic

Heroïna
Cocaïna
Amfetamine
s
Haixix
Alcohol

El coneixia però
pensava que només era
per a ionquis que
estaven molt
malament. Ell no hi
hauria pensat sinó li
haguessin portat
No reconeixement del
problema
La confidencialitat

Espanya

Problemàtic

Alcohol

Usuari CAS; Pren
consciència del
problema per la
família i decideix
demanar ajuda al CAP
que el deriva cap al
CAS

País origen

Problemàtic

Amfetamine
s
Cocaïna
Alcohol
Haixix
Disolvents
MDMA

No usuari CAS;
Reconeix que li aniria
bé una ajuda per
deixar-ho o baixar el
consum, no vol
medicació però. No
coneix el CAS.

Quan se li explica li
sembla bé tenir una
xerrada amb un
psicòleg, sense gaire
compromís ni grups
d’autojuda.

País origen

Habitual

Cocaïna
Speed
Alcohol

País origen

Problemàtic

Heroïna
Cocaïna
Alcohol
Haixix
Amfetamine
s

No usuària CAS, no
el coneix, no
necessita anar-hi
perquè no és addicta.
Ha tingut problemes
mentals i ha estat
ingressada un període
curt al Pere Mata
No usuari CAS; no
coneix serveis
sociosanitaris, si el
CAP. El seu metge de
capçalera coneix el
seu consum

Té una imatge
estereotipada del CAS
“xeringues per a
ionquis”. No saps
arribar al lloc adequat
pel problema que tens,
sobretot si ets
estranger.
No coneix el CAS,
principalment creu que
ha de ser ell, tot i que
reconeix que li aniria bé
ajuda si, com diu, ara
veu clar que ho ha de
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12

Rubí

Marroc

Home
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18

Rubí +
D

Familiar. Reagrupament.
Ara no estudia
(problemes amb
companys i professors) i
no treballa (no l’agafen
enlloc)

13

Reus

Algèria

Home

31

CAS–
carrer

Individual. Per llibertat i
millorar econòmicament.

14

Reus

Marroc

Home

29

CAS–
carrer

Individual, va anar a
estudiar a França i va
arribar a Reus a casa
d’una germana. Ara
treballa de cambrer

setmana. El
bazuco és
esporàdic, li va
ocasionar
problemes,
autolesions,
hospitalització
Consum habitual
de haixix, des de
molt jove, primer
comença amb un
familiar. Li ha
portat molts
problemes laborals
i familiars i fins i
tot, brots violents
al no poder-ne
aconseguir. No
creu que estigui
enganxat.
Cocaïna diu que no
en provarà més.
Pren el que pot,
limitació per falta
de recursos. Haixix
inici de molt jove
(el prova amb 7
anys), la cocaïna la
descobreix a Reus.
Diferencia les
substàncies i creu
que la cocaïna és
la més perillosa.
No problemes
legals i salut
Consumidor social,
recreatiu. Consum
diari de Haixix. Les
substàncies són
una merda però
serveixen per
tranquil·litzar-te.
Diferencia les
substàncies, les
pitjors la coca i
l’heroïna. Cap
problema de salut,
però si legal
(violència). Només
patiria si li faltés el
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deixar, s’està fent gran
i no està satisfet amb la
seva vida.

Espanya

Problemàtic

Alcohol
Haixix
Cocaïna

No usuari CAS;
medicació psicoactiva
als 13 anys. Va anar
el CSMIJ del COS
obligat pel pare,
alertat pels
professors.

No coneix el CAS, ni de
concepte, no s’imagina
com és un tractament
per problemes amb les
substàncies, però
imagina que és per a
gent que està molt
malament. No creu que
necessiti ajuda pel seu
consum.

País origen

Habitual,
més aviat
problemes
d’exclusió
social

Cocaïna
Alcohol
Haixix

No usuari CAS;
considera que
necessita més ajuda
per la situació
econòmica que per les
substàncies. Utilitza
normalment serveis
sanitaris (hospital i
CAP).

Una educadora li va
parlar del CAS al
trobar-se’l fumant. Però
no sap molt bé la feina
que hi fan. Ho veu per a
ionquis. Coneix gent
que prefereix tornar al
seu país a tractar-se.

País origen

Habitual,
social

Alcohol
Amfetamine
s
Cocaïna
Haixix

No usuari CAS; no
considera que tingui
problemes amb les
substàncies, però si
en tingués acudiria a
un metge o a
l’hospital.

Té alguna notícia del
CAS, tot i que no sap
on és.
Considera que ell no té
problemes i per tant no
necessita visitar-lo, és
per gent malalta. No li
fa por el control ni el
que diran.
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15

Mata
ró

Marroc

Home

22

Associ
ació
Xerino
la

Familiar, quan ell tenia 6
mesos, actualment no
estudia ni treballa, viu
amb els pares

16

Rubí

Colòmbi
a

Home

18

Rubí
+D

Reagrupament familiar,
no treballa i viu amb els
pares

17

Rubí

Perú

Dona

18

Rubí +
D

Reagrupament familiar.
Ara estudia FP per
incorporar-se al mercat
laboral en breu

18

Mata
ró

Holanda

Home

30

CAS Carrer

Individual, escapa de
problemes personals al
seu país. No treballa, viu
al carrer

19

Mata
ró

Equador

Home

20

CAS carrer

Familiar. Actualment,
legionario, viu amb els
pares

haixix
Inici als 14 anys
haixix. El haixix no
ho considera
substància.
Problemes legals i
de salut
relacionats amb el
consum. De
cocaïna ja no en
consumeix.
Als 12 anys
alcohol, i els 16
marihuana i
cocaïna. No ha
consumit aquí,
només consumia
allà. Ha tingut
problemes
escolars, de salut i
de relació amb la
parella.
Als 13-14 anys.
Quan té 15 anys
deixa de consumir
perquè li està
afectant
negativament,
amb l’ajuda d’un
psicòleg, arrel del
consell d’una
mestra. Percepció
molt positiva de
l’ajuda que va
rebre.
Consum habitual
de haixix i alcohol i
la resta més
esporàdicament.
Consum per
evadir-se.
Problemes legals,
arrestos per
violència.
Inici als 14 anys
amb el haixix, i als
15 amb la cocaïna.
Ara té un consum
molt més
controlat, un porro
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Espanya

Problemàtic

Haixix
Alcohol
Cocaïna

País origen

Problemàtic

Haixix
Alcohol
Cocaïna

País origen

Puntual

Haixix
Alcohol

No usuària CAS molt
bona experiència al
seu país amb la
psicòleg i això fa que
cregui molt en les
possibilitats del
tractament.

No sabia que hi havia
serveis especialitzats en
el tractament de les
addiccions. En el cas de
necessitar-ho, buscaria
una cosa similar a la
que va utilitzar al seu
país.

País origen

Problemàtic

Haixix
Alcohol
Cocaïna
Amfetamine
s
Ketamina
LSD

No usuari CAS; ha
intentar deixar-ho
però no ha pogut.
L’ajuda mèdica és un
recurs. Una feina o
tornar amb la parella
el motivarien a
intentar-ho

A Mataró només coneix
Càritas, quan se li
planteja el tractament
al CAS, diu que sent
claustrofòbia, necessita
estar al carrer i no
sentir-se controlat.

País origen

Habitual

Haixix
Alcohol
Cocaïna
Èxtasi
Bolets

No usuari del CAS.
L’entrada a la legió li
ha servit per reduir el
consum, no pot portar
el mateix ritme i
després rendir

Creu que el CAS és per
indigents, els que tenen
diners van a un altre
lloc.
Per ell, el principal
problema seria el

No usuari CAS; va
visitar el CAP que el
deriva cap a serveis
especialitzats però no
comença el
tractament perquè
només li ofereixen
medicaments i
combina la medicació
amb el consum de
substàncies.
No usuari CAS porta
molt poc temps al
país i ho desconeix
tot. No aniria mai a
un centre
especialitzat en
aquests temes, per
por que s’assabentés
la seva família.

Es una qüestió de
motivació personal, no
creu gaire en l’ajuda
externa arrel de la seva
experiència.

Creu que deu haver-hi
major predisposició a
donar un bon tracte a la
població autòctona que
la immigrant en un
CAS. Tot i així, si un dia
veiés que se li escapa
de les mans acudiria al
centre especialitzat.
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a la setmana i
cocaïna cada 2 o 3
setmanes.
Problemes lleus de
salut i legals.

20

Mata
ró

Colòmbi
a

Home

27

CAS –
carrer

21

Mata
ró

Pakistan

Home

26

CASMenja
dor St.
Joaqui
m

22

Mata
ró

Marroc

Home

23

23

Mata
ró

Marroc

Home

19

físicament.

Familiar, arriba amb un
matrimoni concertat amb
una catalana. Després
viu amb la seva germana
a la que acaba
maltractant i va a la
presó. Actualment no
treballa i viu al carrer
Individual, primer a
Andalusia, després BCN,
Mataró. Allà on troba
treball. Motivacions
econòmiques i, en certa
manera, per separar-se
de la família.
Actualment sense casa ni
feina

Als 15 anys inicia
el consum.
Considera que no
té cap problema de
consum.

País origen

Habitual

Cocaïna
Haixix
Alcohol

No usuari del CAS,
coneix alcohòlics
anònims, però el
plantejament de
tractament no li entra
bé.

Utilitza l’alcohol
per a suportar la
situació actual, per
dormir en el parc.
Prèviament quan
es podia pagar una
habitació diu que
no bevia alcohol.

País origen

Problemàtic

Alcohol

No usuari del CAS,
acudeix regularment
al metge de capçalera
per a fer-se revisions.

CAS –
Carrer

Familiar, amb germanes.
Per canviar de vida i fer
diners fàcilment.
Ara no té contacte amb
les germanes, viu amb
un amic a un pis mig
d’okupa gens
acondicionat.

El consum
d’alcohol i haixix el
comença al país
d’origen. Heroïna i
cocaïna aquí.
Problemes derivats
del consum:
mentals, legals, de
violència.

País origen

Problemàtic

Alcohol
Haixix
Cocaïna
Heroïna

CASCarrer

Familiar, arriba amb el
pare i després s’hi
ajunten la resta (6
germans i la mare). Al
arribar s’està a un centre
de menors fins que

El consum d’haixix
i alcohol el
comença al
Marroc. Sembla
que és força
depenent del

País origen

Problemàtic

Alcohol
Haixix

No usuari del CAS,
al Marroc ja va fer
una consulta mèdica
per problemes amb
les substàncies i
també visita el CAP a
Manresa (ciutat on viu
amb les germanes).
No li agrada la
medicació que li
prescriuen, tampoc té
recolzament familiar,.
Té la vida molt
desorganitzada i
tampoc no té clar que
el millor sigui
combatre l’addicció.
No usuari del CAS,
coneix el servei
d’urgències de
l’Hospital i el CAP. El
seu pas pel centre de
menors no va ser una
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coneixement que en
tindria la família i els
amics.
Creu que la seva
comunitat consumeix
molt menys que la gent
d’aquí.
No coneix el CAS, però
no li suposaria un
problema anar-hi si ho
necessités. Creu que els
immigrants no
acudeixen al centre per
estar a un país estrany.
Si coneix el CAS per un
amic espanyol que hi va
anar. Vincula la
llunyania de la població
immigrant amb els
centres especialitzats
amb la por i
desconfiança per tema
de papers. En el seu
país, el tractament de
la drogodependències
està lligat al control
policial.
La seva parella està en
tractament al CAS i, de
fet, aconsegueix una
mica de metadona per
a ell. Experiències
anteriors amb
tractaments per
addiccions no li ha anat
bé, deixar l’alcohol per
quedar enganxat
d’altres pastilles.

Per una banda, creu
que el principal
problema és la pròpia
addicció, “la gente se
vuelve loca”, i de l’altra
l’ús de substàncies
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24

Reus

Romani
a

Dona

25

Cas –
Carrer

25

Reus

Marroc

Home

38

CAS Carrer

compleix els 18 i en surt.
Arriba motivat per una
feina del pare i les ganes
de prosperar de tota la
família. Busca feina

haixix i que li
ocasiona
problemes de salut
(respiratoris).

Individual. Arriba amb la
promesa de treball d’un
home que al arribar
l’obliga a treballar en la
prostitució. Deixa aquest
club però continua sense
papers i en la prostitució,
viu en una casa
abandonada amb la seva
parella i altres
immigrants sense
papers. Té una filla que
s’ha quedat a Romania
Individual. Arriba a
Vilafranca del Penedès a
on hi té família. Volia
millorar la vida, veia a la
gent que emigrava a
Espanya que tornava
amb un cotxe gran.
Coneix a la seva dona a
Cambrils i busca feina a
Reus, es separa i es
traslada a Reus, on ara
viu en un pis compartit,
però inestable. Té
nacionalitat i permís de
treball

Inici de consum a
Espanya.
Combina les dues
substàncies,
conviu amb el
consum, company
i la gent amb qui
viu.

Espanya

Problemàtic

Cocaïna
Heroïna

El consum de
cocaïna és el
problemàtic i
l’actual, tot i que
diu que no
l’enganxa, havia
estat consumint
heroïna.

??

Problemàtic

Heroïna
Cocaïna
Haixix
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mala experiència,
considera que el van
ajudar, no creu que
en el seu país això
funcioni així.
De totes maneres, no
li agrada la
medicalització del
tractament contra les
substàncies
No usuària de CAS,
n’havia sentit a parlar
a través de la persona
que la porta per
l’entrevista, però no
sap molt bé en que
consisteix. Insisteix
tota l’estona que la
seva única sortida és
anar a casa de la seva
germana que
l’ajudaria a deixar-ho.
Usuari del CAS, de
metadona, no se
sabia. Només per
metadona, no ha
rebut tractament
psicològic ni
terapèutic només el
programa de
metadona

sedants que no et
deixen fer res.

Desconfiança i
desconeixement.

No hi veu cap problema
amb acudir al CAS ni
entre la gent del seu
país ni d’altres. Només
que es donen hores per
al cap de dos mesos i
creu que és molt de
temps i potser hi ha
gent qeu s’oblida o
pensa que se’n sortirà
sol.
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