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Consum d’alcohol, tabac i cànnabis a la ciutat de Barcelona i a la Catalunya Central



El consum de substàncies, sobretot les legals, és molt prevalent 

Les persones joves estan en una fase d’experimentació, de cerca de límits i 

d’acceptació de grup que els fan propensos al consum de substàncies

Vivim en una societat en què el consum de certes substàncies està normalitzat, 

algunes de les quals donen prestigi social o de grup



Des de que naixem estem envoltats de consum de substàncies

L’alcohol, com a droga legal, és una de les principals substàncies 

normalitzades





Existeix una percepció de risc distorsionada del consum de substàncies per 

part del joves



Què podem fer? Programa Avaluat

En aquelles escoles que s’havia 

implementat el programa hi 

havia un 37% menys 

d’incidència de consum de 

cànnabis

Resultat



Dotar els centres educatius de secundària d’una 
eina per prevenir i detectar situacions relacionades 
amb les drogues, i intervenir-hi.





Què contribueix al consum? 

Se sap que la disponibilitat i l’accessibilitat són uns dels factors 

de risc més importants

El 53% de la nostra mostra diu que troba fàcil o molt fàcil 

aconseguir cànnabis 

Els diners disponibles s’han associat a un major consum 

d’alcohol

Se sap que no només els factors individuals afecten al consum 

sinó que també els factors contextuals l’acabaran condicionant



Què hem de fer? 

S’ha de treballar en processos comunitaris

Involucrar l’administració i la Universitat 

Seguir monitoritzant.

Informació pels centres

Informació pels ajuntaments

Informació pels consells comarcals 


