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Un projecte de: 



 

JUSTIFICACIÓ 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

 

El debat sobre les drogues sovint es pot encendre i polaritzar; però, almenys en un punt, hi 

ha un consens creixent: la «guerra contra les drogues» ha fracassat. La prohibició a nivell 

global no només no ha dissuadit l'ús creixent, sinó que ha provocat comportaments més 

arriscats, la producció de substàncies més perilloses i en conseqüència més perjudicis i 

problemes per a la salut de les persones consumidores. Lluny de crear un "món lliure de 

drogues", la prohibició, sí ha creat un vast mercat il·legal governat per la violència, la corrupció 

i la inseguretat. Ja veiem progressos constants en matèria de  política de drogues i en la 

reforma de les lleis a moltes parts del món, però encara queda molta distància per recórrer. 

Els programes de Reducció de Danys i Riscos, processos de despenalització/regulació i nous 

tractaments basats en l'evidència científica són grans avenços en les darreres dècades, com 

pot ser aquest projecte que en aquest text presentem. 

 

Segons “l’Informe Mundial sobre les Drogues" publicat el 2021, el 2019 al voltant de 275 

milions de persones va consumir drogues a tot el món durant l'últim any. Això és gairebé un 

20% més que el 2010. A part d’aquesta tendència a l’alça global, que també implica el nostre 

context, durant l'última dècada, els mercats de drogues s'han diversificat. A més de les 

substàncies tradicionals de base vegetal com el cànnabis, la cocaïna i heroïna, hi ha hagut 

una expansió de les drogues sintètiques. La penetració del tràfic de drogues a les xarxes 

socials i a les populars plataformes de comerç electrònic suggereixen que la disponibilitat de 

les substàncies psicoactives augmenta. La ràpida innovació tecnològica, combinada amb 

l’agilitat i l’adaptabilitat dels grans i petits distribuïdors que utilitzen noves plataformes per 

vendre drogues, podria conduir a un mercat mundial en què hi haurà més substàncies 

disponibles, sobretot atesa la capacitat dels distribuïdors d’adaptar ràpidament els seus 

canals de màrqueting a condicions canviants. Això, al seu torn, accelerarà un canvi de 

paradigma en el consum de drogues. 

 

A Catalunya, l’any 2019 s’han analitzat 14.528 inicis de tractament on s’observa una lleugera 

tendència ascendent en el nombre d’inicis de tractament des de l’any 2012, i el valor actual 

és un dels més elevats de tota la sèrie històrica. El 42% dels inicis de tractament van ser 

deguts a l’alcohol, el 25% a la cocaïna, el 14% al cànnabis, l’11% a l’heroïna i el 5% i el 4% a 

altres drogues i al tabac, respectivament. Pel que fa a l’evolució del nombre d’inicis de 

tractament en funció de la substància, s’observa que en els darrers quatre anys ha augmentat 

el nombre d’inicis de tractament per cocaïna sense arribar als valors màxims de l’any 2005 i 

en els dos darrers anys han augmentat els inicis de tractament per cànnabis, i l’any 2019 ha 

presentat el valor més elevat de tota la sèrie històrica. Creiem fermament que dispositius 

d’informació i assessorament persones consumidores pot ajudar a fer decréixer el nombre 

d’inicis de tractament. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del diagnòstic realitzat el 2020 per Episteme investigació social, sobre el consum de drogues 

a la ciutat de Reus, volem focalitzar les nostres intervencions en les següents qüestions per 

oferir serveis i eines per a poder abordar-los. 

 

Alcohol 

 

La Regió Sanitària del Camp de Tarragona té un percentatge de (4,5%) essent una de les 

més altes de Catalunya. És la substància que genera més problemes a la nostra societat; és 

la que ha generat més sol•licituds de tractament, per sobre del 42% del total de l’any 2019, i 

és la substància que origina més urgències als hospitals, més del 55% del total Cal fer esment 

de l’important impacte del consum entre els joves: gairebé un de cada tres adolescents entre 

14 i 18 anys afirmava el 2018-2019 haver presentat una intoxicació aguda i/o haver fet un 

consum intensiu d’alcohol els darrers trenta dies, i aquesta prevalença és més elevada en les 

noies que en els nois. Entre les urgències relacionades amb el consum d’alcohol del 2019, un 

7% són en menors d’edat, i aquest percentatge és més del doble en noies respecte als nois 

(SIDC, 2019). 

 

Segons l’informe PLANET REUS, el consum d’alcohol (borratxera) en els últims 30 dies és 

inferior a Reus (17,7%) que al total de Catalunya (21.0%). 

 

Cal reforçar o plantejar intervencions amb perspectiva de gènere, degut a la 

progressiva incorporació de les noies (més joves) als consums de riscos 

tradicionalment masculins (Episteme, 2000). 

 

 

Cocaïna 

 

Durant el 2019 s’observa un increment del 14% del total d’urgències  hospitalàries per consum 

de cocaïna respecte al 2018. Diferents indicadors ens  assenyalen un molt probable increment 

del consum i abús de cocaïna els  darrers anys.  

Es recomana intensificar accions d’apropament a consumidors en actiu,  campanyes de 

sensibilització i millora de l’accessibilitat al tractament de  manera normalitzada (no estigma).   

 

Promoure espais d’anàlisi de substàncies com a estratègia  preventiva/educativa i 

d’apropament a serveis especialitzats.   

 

 

Cànnabis 

 

El cànnabis porta dos anys augmentant la demanda de tractament, i ha arribat al  nombre 

màxim que havia tingut el 2015, d’entorn a 2.000 demandes. La  prevalença de consum diari 

o gairebé diari durant els darrers trenta dies es va  mantenir estable respecte a la de l’any 

2016, essent de quasi el 3% l’any 2018  (SIDC, 2019).  

Cal remarcar que el 55% del total de les persones que demanen tractament  per cànnabis 

presenten policonsum de drogues.  



 

En les sancions, (la gran majoria per tinença o consum de cànnabis) observem  una sobre 

representativitat dels menors de 25, ja que n’acumulen el 50% i dels  estrangers, que són un 

45%.  

 

És necessari augmentar les respostes de caràcter socioeducatiu davant la  resposta 

sancionadora administrativa a majors de 18 anys. Davant la progressiu  augment de 

grans plantacions i decomisos al Camp de Tarragona (també a  Catalunya) cal establir 

estratègies de treball amb agents socials com poden ser,  Forces de l’Ordre, Clubs de 

Cànnabis, Serveis d’informació juvenil i Serveis  especialitzats (Episteme, 2000).  

 

Hipnosedants, somnífers, tranquil·litzants  

 

El patró de consum d’hipnosedants, somnífers i tranquil·litzants augmenta amb  l’edat i és 

més intens en dones que en homes, i la diferència entre sexes  també s’incrementa amb 

l’edat. Pel que fa als hipnosedants (benzodiazepines),  amb i sense recepta, van ser la quarta 

substància més consumida entre  estudiants de 14 a 18 segons l’Enquesta sobre l’ús de 

drogues a l’ensenyament  secundari a Espanya (ESTUDES), el 21% dels estudiants n’havien 

consumit  alguna vegada a la vida i el 7% en els darrers trenta dies. Pel que fa al consum  

diari o gairebé diari es va mantenir estable respecte de l’any 2016, amb una  prevalença del 

3%. Respecte del consum d’hipnosedants, igual que en  enquestes anteriors, la prevalença 

en les noies gairebé duplica la dels nois.   

 

Segons l’informe PLANET REUS, els nois d’entre 14 -18 anys superen  lleugerament la mitja 

de Catalunya (12,1%) en el consum d’hiponsedants  sense recepta (12,5%) a Reus. 

 

Cal també intensificar el treball amb perspectiva de gènere, degut a la  progressiva 

incorporació de les noies (més joves). Promoure campanyes de  sensibilització i 

informació relacionades amb aquest tipus de substàncies (Episteme, 2000). 

 

Estimulants sense recepta  

 

Cal destacar aquí també que segons l’INFORME PLANET, la població d’entre 14 a  18 de 

Reus supera lleugerament la mitjana de Catalunya en relació al  consum d’estimulants sense 

recepta, alguna vegada a la vida, tant en nois  com en noies. Nois a Reus (4,1%), nois a 

Catalunya (3,6%). Noies a Reus (4,2  %), noies a Catalunya (3,4%).  

 

Promoure campanyes de sensibilització i informació relacionades amb  aquest tipus de 

substàncies (Episteme, 2000). 

 

 

El projecte ISOLA-B té l’objectiu d’abordar aquests aspectes, els quals hem ressaltat, 

oferint assessorament i informació especialitzada, objectiva i veraç, promovent 

campanyes i materials d’informació per les xarxes socials i en esdeveniments d’oci 

nocturn, així com monitoritzant les tendències de consum i les seves característiques. 

Però també s'abordaran temàtiques com el consum de pipes d’aigua, cigarretes 

electròniques, psilocibes (Bolets), etc. 

 

 



 

REDUCCIÓ DE DANYS “FULL SPECTRUM” FILOSOFIA D’INTERVENCIÓ D’ISOLA-B 

 

La reducció de danys d'espectre complet (FULL SPECTRUM) és un enfocament aplicable al 

disseny i implementació de polítiques públiques, programes, estratègies i / o models 

d’intervenció, amb l'objectiu de reduir o minimitzar els impactes negatius i les conseqüències 

no desitjades de l'ús de substàncies psicoactives.  

 

La Reducció de Danys d'Espectre complet incorpora a totes les persones que consumeixen 

drogues i tots els mètodes amb els que les usen, així com tots els contextos polítics, socials i 

ambientals que l'envolten i genera mecanismes que permeten treballar amb les persones, les 

comunitats i el context. Cerca la disminució l’impacte social i a la salut relacionat amb les 

pràctiques personals i col·lectives al voltant de l'ús de substàncies, a l'igual que a les diferents 

esferes socials vinculades amb aquestes en un context de prohibició. Això vol dir, que no 

només es focalitza en aquells consums de més risc, com l’injectat o inhalat d'opiacis o 

estimulants. 

 

A l'incorporar una major quantitat de formes de consum de drogues i una major quantitat de 

factors associats, esperem reduir encara més l'estigma, la discriminació i les situacions de 

desigualtat en què es troben les persones que consumeixen drogues. 

 

Com ja hem remarcat a l’apartat de justificació, recentment, el desenvolupament i la 

sofisticació del mercat il·lícit de substàncies  psicoactives ha generat diversos fenòmens 

associats. Un d'ells és la creixent presència de compostos adulterants i / o substituts de les 

substàncies "clàssiques" als espais no regulats, el sorgiment de mercats digitals a través de 

la Darknet que escapen a el control governamental, i l'increment de Noves Substàncies 

Psicoactives (NSP).  

 

Les NSP són un grup de substàncies sintètiques, de vegades anomenades legal highs o 

"drogues de disseny", que s'han desenvolupat per escapar de les llistes de fiscalització 

internacional i satisfer la demanda de substàncies psicoactives amb nous compostos legals i 

semilegals. Aquestes substàncies han estat creades a partir de molècules prèviament 

conegudes que arriben a el mercat sense cap estudi previ, el que genera importants riscos a 

causa de el desconeixement de les seves dosis i efectes a mitjà i llarg termini. 

 

Els informes i documentació científica de les experiències, sustentades en les bones 

pràctiques internacionals sobre programes i estratègies de reducció de danys (com els 

serveis d’anàlisi de substàncies), demostren que és possible generar canvis en el 

comportament o els patrons de consum de les persones que utilitzen substàncies 

psicoactives de manera recreativa, a el mateix temps que per a la cura individual i 

col·lectiu de la salut, sense posar com a condicionant deixar de consumir. Val a dir 

també que existeixen veus crítiques que asseveren que aquests tipus de serveis també 

poden fer augmentar la sensació de falsa seguretat que el consum de drogues pot 

aportar als seus consumidors. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resum de les dades epidemiològiques amb les quals es vol incidir: 

 

- Augment generalitzat dels inicis de tractament (cocaïna i cànnabis especialment) 

- Alerta a nous mercats cibernètics i Noves substàncies psicoactives. 

- Presència creixent de compostos adulterants 

- Consum d’alcohol. 

 

 

 

Creiem doncs justificada la necessitat de posar en funcionament un servei d’informació 

sobre i d'anàlisis de substàncies que pugui donar resposta a les necessitats de la 

ciutadania i que al mateix temps proporcioni estratègies en sentit ampli de promoció 

de la salut (sensibilització, in-formació, assessorament i suport) relacionades amb el 

consum de substàncies legals com il·legals. Al mateix temps permet monitoritzar el 

mercat informal de substàncies podent així alertar de possibles perills i tendències del 

fenomen.  

 

 

 

 

OBJECTIU GENERAL. 

 

L’objectiu principal d’ISOLA-B és prevenir les conductes de risc, reduir danys i riscos 

associats al consum i oferir informació sobre substàncies i adulteracions a la població 

que utilitza o té interès en conèixer certes drogues.  

 

És important remarcar que un dels objectius que es vol assolir de manera indirecta és el de 

crear un sistema de control de qualitat en un mercat que es troba al marge de la 

regularització. 

 

Al mateix temps pretén esdevenir un espai de trobada i intercanvi d’expressions 

artístiques i culturals com a estratègia de promoció d’activitats alternatives al consum 

i com a reclam d’interès no centrat en el consum ni el consumisme. 

 

En definitiva, oferir un espai d’informació sobre drogues a la població general així com 

un servei especialitzat a persones que fan servir substàncies psicoactives, o estan 

pensant en fer-ho sobre el contingut dels productes obtinguts al mercat clandestí 

(principis actius i adulterants), tenint com a suport els resultats de les anàlisis 

químiques amb el propòsit de disminuir els riscos a la salut associats al seu ús, 

fomentant el consum responsable, el pensament crític i acostant informació útil, fiable 

i veraç sobre el fenomen.  

 

 



 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS. 

- Facilitar informació i assessorament específic sobre substàncies psicoactives. 
- Informar, sensibilitzar, fomentar la participació i desenvolupament de les 

accions preventives i de reducció de danys i riscos. 
- Obtenir dades sobre pautes de consum i les seves característiques. 
- Obtenir dades sobre la composició de substàncies sintètiques. 
- Implementar tècniques d'investigació/acció participativa per divulgar i 

construir coneixement. 
- Transmetre pautes, quan sigui necessari, de consum de la substància 

analitzada que sigui útil per minimitzar els riscos derivats, proporcionant al 
mateix temps recursos per consumir d’una manera menys perjudicial i 
responsable. 

- Reduir riscos i danys a la població que utilitza drogues a escala general 
creant alertes de substàncies amb adulteracions susceptibles de ser un perill 
significatiu a la salut. 

- Oferir un espai de trobada i intercanvi d’iniciatives culturals i artístiques com a 
alternativa a l’oci centrat en el consum de substàncies i d’altres béns… 

- Atraure i formar a futurs i futures col·laboradors/es. 

 

METODOLOGIA.  

 

Les estratègies d'intervenció en reducció de danys varien pel que fa al context en què es 

desenvolupen, el tipus de substàncies, les seves vies 'administració, dosi, mescles i les 

característiques dels espais on s'utilitzen, a l'igual que amb les indústries relacionades amb la 

vida nocturna i l'entreteniment, on podem trobar els majors índexs de prevalença d'ús 

recreatiu i grans afluents per al mercat de substàncies il·lícites (2). 

 

Com ja hem assenyalat abans basant-nos en literatura científica, les experiències de bones 

pràctiques internacionals de reducció de danys en ambients festius mostren que estratègies 

com els Serveis d’anàlisi de substàncies aconsegueixen apropar a les persones que fan servir 

substàncies psicoactives de manera recreativa als coneixements bàsics per a la 

implementació de canvis en el comportament o els patrons d'ús personal orientats a la 

reducció de danys i una millor gestió del plaer i els riscos. 

 

Per mitjà de consultoria individualitzada i/o grupal, materials informatius, i diferents 

modalitats d'intervencions i serveis -com l'anàlisi de substàncies, tallers formatius, intercanvi 

d’experiències i anàlisi de dades obtingudes-, és possible augmentar l'auto responsabilitat 

davant la manca de supervisió, transparència i els riscos que comporta la participació en el 

mercat de les substàncies psicoactives il·legals. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Accions específiques que suporten la metodologia: 

 

- Espai d’atenció, informació i assessorament (individual, grupal) 

- Oferir guies per a obtenir informació fiable 

- Intervenir en espais d’oci nocturn 

- Tallers i formacions (in-situ) 

- Formació d’agents de salut i “per educadors” 

- Crear espais de trobada i exposició artística i cultural vinculat a promocionar 

alternatives a l’oci de consum de béns. 

 

 

COL·LECTIUS ALS QUI VA DIRIGIT 

ISOLA-B està destinat a qualsevol persona amb interès a obtenir informació i assessorament 
sobre les substàncies psicoactives il·legals i legals o que vulgui participar en tasques de 
promoció de la salut relacionada amb consum de substàncies, des de la perspectiva de la 
reducció de danys i riscos.  

ISOLA-B treballa des de l’atenció personalitzada on s’ofereix informació sobre la substància 
en la qual el/la participant estigui interessat.  

Per tal d’oferir un servei adequat, tranquil i segur ISOLAB gaudeix d’un espai còmode, on 
podem trobar tota la informació necessària i el suport professional.  

Al centre també disposem de xarxa WI-FI per a que tothom pugui gaudir de la connexió a 
internet i treballar amb l’ajuda del feedback que t’ofereixen les xarxes socials, com poden ser 
Instagram, Facebook, Twitter, Gmail…  

 

Existeixen diferents motius pel qual es pot acudir a ISOLA-B: 

- Demanar informació de substàncies regulades i no regulades.  

Tota informació es dóna des de les demandes i interessos de l’assistent, sense judicis 
de valor i amb la mirada cap a la prevenció i la reducció de riscos i danys. Per 
descomptat tota informació està contrastada i mai es dóna informació subjectiva de 
ser falsa. 

- Obtenir parafernàlia o estris de consum amb l'objectiu de prevenir conductes de risc. 
Parafernàlia repartida: rul·los per un consum esnifat, pipes específiques per al consum 
d’estimulants i paper de plata sense plom, cassoletes estèrils,  xeringues estèrils. 
(fotos ANEX) 

Basar-se en els interessos i en el punt de partida dels i les potencials persones 
usuàries de ISOLAB és fonamental al moment d’oferir parafernàlia.  Exemple: no 
oferim xeringues a una persona que realitza consums per via esnifada.   

Per tal de fer un seguiment del material que hem distribuit s’ha realitzat un full de 
registre on s’apunta tota la parafernàlia repartida. Per recollir la parafernàlia no és 
necessari que l’assistent obri fitxa. (ANEX EXCEL) 



 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s5AKXezZEAMjQiEyOq-0QUCI7XR 
NWiIdrWetGtBecAQ/edit#gid=0 ) 

- Anàlisi d’una substància: 

Per tal que l’assistent pugui analitzar la substància és necessari que ens ofereixi una 
petita mostra per poder realitzar el test (10 mg aprox) . Les tècniques d’anàlisis que 
actualment podem realitzar són les nomenades en l’apartat de “tècniques d'anàlisis 
utilitzades”. L'anàlisi es realitza en una sala annexa on hi ha instal·lat un laboratori que 
només hi pot accedir personal autoritzat per raons de seguretat. 

La persona interessada a realitzar el testing ha d’omplir una fitxa amb diferents 
preguntes sobre la substància i el consum de la substància. Per tal de garantir 
l’anonimat i la confiança hi ha la possibilitat de donar un pseudònim i en tot moment 
s’informa de que les dades són confidencials.  (Anex formulati  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe523EskExeU959k7gcIdm3dy0GnIdLh0
I3smHKzTbF4zgpOQ/viewform ) 

En finalitzar l’anàlisi informem dels resultats a les persones interessades des de la via 
de comunicació que l’hi convingui (WhatsApp, Telegram, Gmail…) tot i que l’opció més 
recomanable és el mail i la via presencial.  

Per finalitzar el procés de testing, es registraran els resultat en una base de dades, 
creant una alerta en cas d’adulteracions potencialment perilloses i realitzant una breu 
enquesta a l’assistent per saber si consumirà la substància analitzada i fer una 
valoració del servei prestat. 

Per acudir a ISOLA-B no és imprescindible demanar informació sobre drogues o 
elaborar anàlisi, també és un espai obert on les persones que estiguin interessades i 
vulguin compartir idees puguin dissenyar i desenvolupar tallers, propostes, 
col·laboracions… i fer del servei un espai de desenvolupament creatiu a la ciutat de 
Reus. 

Tota intervenció es basarà: 

- Des de el respecte a les decisions personals o grupals. 
- Sense imposicions, paternalismes, moralismes ni prejudicis. 
- Amb rigor i objectivitat. 
- Empatia i comprensió. 
- Adaptant-se als interessos i objectius del sol·licitant o sol·licitants.  

 

 

 

 

 

 



 

TEMPORALITZACIÓ 

El servei d’atenció al públic obre tots els dijous (excepte els festius) de 17:00 a 19:00h. 

 

LOCALITZACIÓ 

La direcció del centre ISOLA-B és: 

Carrer de Jacint Barrau, 11, 43201 Reus, Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI UTILITZADES 

 

1) Anàlisi colorimètric 

Aquest assaig és ràpid i eficient. Es necessita dels reactius colorimètrics (Marquis) i una petita 
mostra de la substància que es vol analitzar. A aquesta mostra se li afegeixen els reactius, 
els quals, a l'entrar en contacte amb la substància, generen un canvi en el color de la gota del 
reactiu, mostrant un patró de colors. Aquest patró es compara amb una referència i s'identifica 
el grup o família de la substància psicoactiva més abundant a la mostra. 

 

2) Cromatografia de capa fina 

És un mètode que permet identificar diferents compostos en una sola mostra, en poc temps i 
sense la necessitat d'un gran instrument o equip. Per a aquest assaig es introdueixen 15-20 
mg de mostra dins de un sistema cromatogràfic; després de 10 o 15 minuts el sistema 
reflecteix el contingut de la mostra, desglossant els compostos de les mostres analitzades 
d'acord amb les propietats i estructura de cada molècula. Els resultats no permeten conèixer 
el volum i/o la quantitat de substàncies en una mostra, sinó que el que permet saber és la 
presència de determinats components psicoactius o bé dels adulterants més comuns. 

 



 

3) Anàlisi de llum UV 

Només és utilitzat per identificar si hi ha presència de LSD (o els seus anàlegs principals) en 
una mostra. Per fer l'assaig es pren una petita mostra de el paper secant o de gairebé 
qualsevol altra presentació. La mostra es dissol en aigua, es revela sota una càmera de llum 
UV, s'observa si el líquid es torna fluorescent (emet un color blau característic) i es compara 
amb una mostra d'aigua que es fa servir com a control. Aquesta anàlisi es realitza pel fet que 
el LSD (i els seus anàlegs principals), a diferència dels compostos que s'usen com a 
substituts, té la propietat de fluorescència sota la llum UV; però, es necessita d'un altre assaig 
per corroborar el resultat final de la mostra analitzada. 

 

4) Semi-quantitatiu per precipitat de cocaïna 

Permet conèixer rangs de percentatge de la quantitat de cocaïna que té la mostra analitzada. 
Per a aquest assaig es pren una mostra de cocaïna i es diposita en un contenidor especial; 
se li afegeixen 2 reactius per generar un precipitat blau, mateix que indica presència de 
cocaïna i altres anestèsics locals, com lidocaïna o procaïna. Aquest precipitat és centrifugat 
per mesurar l'altura de el fons a el límit de la mateixa i així obtenir una relació semi-
quantitativa. Aquest assaig també li permet a la persona conèixer la presència de talls i 
adulterants.  

 

5) Enviament gratuït a laboratoris que permeten CG/CM com Energy Control o potencialment 
la Facultat de Químiques de la URV.  
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