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Les entitats socials aposten
per regular les drogues
Alerten que l’enduriment de la legislació no en redueix el consum
AURI GARCIA MORERA
BARCELONA

Ni la prohibició ni la legalització.
Les entitats socials de l’àmbit de les
drogodependències defensen, amb
un consens difícil d’imaginar fa poc
temps, la regulació de les drogues.
Ho fan després de comprovar que
l’enduriment de la legislació no ha
servit per reduir-ne el consum. Així
ho van manifestar ahir en el tercer
debat del cicle Catalunya social, organitzat per la Taula del Tercer Sector en col·laboració amb l’ARA, en
què la plataforma presentava un informe sobre polítiques de drogues.
“Les entitats apostem per abandonar les polítiques repressives”, va
anunciar Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector,
tot just començar l’acte. “S’ha demostrat que no són útils”, va argumentar abans de donar la paraula a
l’autor de l’informe. Josep Rovira,
cap de l’àrea de drogues de l’Associació Benestar i Desenvolupament
(ABD), va precisar després que, amb
les dades a la mà, “les polítiques de
drogues han fracassat” perquè “els
consums no s’han reduït”.
Entre prohibició i liberalització

L’informe elaborat per Josep Rovira també proposa polítiques alternatives, en la línia de la regulació.
Una possibilitat que el cap de l’àrea
de drogues d’ABD va defensar com
la millor aposta possible, pensant en
els resultats. “Els models de desregulació, ja sigui la prohibició o la comercialització, són els dos extrems
en què més augmenta el consum”,
va argumentar Rovira. En el debat
posterior entre representants d’entitats especialitzades, els tres participants li van donar la raó.
“Amb la prohibició, la solució ha
estat pitjor que el problema”, va dir
Xavier Ferrer, director tècnic de la
Fundació Salut i Comunitat. També
va alertar, però, que amb una liberalització també hi hauria un punt
àlgid de l’ànim de lucre, contra el
qual s’ha de lluitar. “Si només libera-

MOSSOS D’ESQUADRA

■ La policia tanca per primera

vegada un club de cànnabis
Els Mossos d’Esquadra van tancar el 5 de juny, per
primer cop a Catalunya, un club de cànnabis, al
districte de Ciutat de Vella de Barcelona, per tràfic
de drogues. El procés, que va transcendir ahir, va
començar quan els investigadors van observar
com un home interactuava amb turistes i els
acompanyava fins a una associació cannàbica. Allà
els feia un carnet de soci al moment i els venia
marihuana, uns moviments detectats pels Mossos.
Ahir, en el debat sobre polítiques de drogues de la
Taula del Tercer Sector, les entitats socials van
considerar que els clubs de cànnabis són una
possible solució amb característiques positives,
però també poden suposar la proliferació de
negocis encoberts. El director de programes de
l’Associació Promoció i Desenvolupament Social,
Antoni Duran, va defensar que “s’han de destriar
les associacions d’uns quants amics que es limiten
a l’autoconsum i l’autoproducció, del que poden
ser negocis encoberts”.

Representants d’entitats especialitzades van debatre ahir sobre
polítiques de drogues, dins del cicle Catalunya social. TAULA TERCER SECTOR

litzem, hi haurà més disponibilitat,
baixaran els preus i augmentarà el
consum”, va detallar. En aquest sentit, casos com el de Colorado es van
citar com a exemples negatius. El de
l’Uruguai, com un model a seguir.
Preocupació per drogues legals

Josep Rovira i els representants
d’entitats també es van mostrar
preocupats per la situació de drogues legals com l’alcohol. Segons
l’autor de l’estudi, la desregulació
actual, que dóna prioritat a la comercialització, també s’hauria de
portar “a un punt intermedi”. Felisa Pérez, presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències, va lamentar que “s’ha fet molt
poca cosa en sensibilització de la
població pel que fa a l’alcoholisme”,

al revés que amb el tabac. Segons
Xavier Ferrer, la diferència és que
“amb el tabac no tenim estructura
de producció aquí”.
L’estudi presentat per la Taula
del Tercer Sector també alerta que
en els últims cinc anys, arran de la
crisi, s’ha duplicat el consum de psicofàrmacs, que ja són la segona droga més consumida després del cànnabis. Una dada molt preocupant
per als especialistes d’aquest àmbit.
“La medicació està molt ben vista.
Els metges el primer que fan és receptar fàrmacs, però només tapem
els símptomes”, va lamentar Felisa
Pérez. El director de programes de
l’Associació Promoció i Desenvolupament Social, Antoni Duran, va
sentenciar: “No hi ha pastilles de
prevenció”.e
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“Les entitats apostem per
abandonar les polítiques
repressives. Ja s’ha demostrat
que no són útils”

“La prohibició o la
comercialització són els
dos extrems en què més
augmenta el consum”

“Amb la prohibició, la solució
és pitjor que el problema.
Però si només liberalitzem,
augmentarà el consum”
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■ Els Bombers hauran de fer

30 hores extres aquest estiu
Els Bombers hauran de fer més hores extres
davant la impossibilitat de convocar noves places
en un escenari de “contenció pressupostària”. Ho
va subratllar ahir el conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, per especificar que els efectius hauran
de fer un “sobreesforç” i treballar 30 hores extres
aquest estiu, una mesura criticada per l’oposició.
Espadaler va comparèixer al Parlament amb el
conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, per
presentar la campanya d’incendis d’aquest estiu
(del 15 de juny al 15 de setembre) i va alertar de la
possibilitat d’episodis puntuals de focs simultanis
per la calor que s’espera. Pelegrí es va referir a la
necessitat d’augmentar la prevenció la resta de
l’any: “Els incendis deixen de ser estacionals”.
Coincidint amb la compareixença, els sindicats de
bombers va manifestar-se contra l’augment
d’hores que s’imposa al cos i van convocar una
vaga indefinida a partir del 20 de juny.

