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MES D’ABRIL 2007
LA LEGALITZACIÓ DE LES DROGUES
El mes d’abril l’Observatori va llançar una pregunta als seus membres
referent l’informe encarregat pel COMB a un grup d’experts arran d’un
debat polític entorn a la legalització de les drogues.
A més, en aquesta ocasió també els sondejàvem per a conèixer la seva
opinió en relació al posicionament que ha adoptat el Col·legi i al seu parer
sobre la seva difusió que se n’ha fet.
S’inclouen tots els comentaris que ens han fet arribar i s’annexa l’informe
sobre la legalització de les drogues i els articles de premsa que es van
incloure en la pregunta.
Han respost

34 membres, el 25 % de l’observatori.

El 88% dels professionals estan molt o bastant d’acord amb el contingut
de l’informe.
a Molt d’acord

44%
44%
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-

b Bastant
c Desacord
d Totalment desacord
e NS/NC

Per contra, només el 38% creuen que aquest escrit recull l’opinió
majoritària de la professió mentre que el 53% no ho saben i el 9% creuen
el contrari.
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Més del 90% estan molt o bastant d’acord amb l’actitud del COMB respecte a
aquest tema.
a

Molt d’acord

b

Bastant

c

Desacord

d

Totalment desacord

e

NS/NC

44%
47%
6%
3%

COMENTARI: Quina es l’actitud del COMB? La de l’informe?

Només el 26% creu que se n’ha fet una bona difusió. La resta, el 74% creuen
que no se n’ha fet una bona difusió o ho desconeixen.
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En el cas de contestar negativament la pregunta anterior. Què creus que s’havia
d’haver fet?
COMENTARI: Organitzar una jornada enfocada a públic no professional, amb invitació
als medis. Les qüestions de drogues i el debat sobre consum i legalització sempre té
impacte mediàtic. Pot ser l’esforç d’organitzar una jornada d’aquest tipus podria
rendabilitzar-se amb imatge del col·lectiu mèdic.
COMENTARI: Una difusió més àmplia i més reiterativa.
COMENTARI: No ha arribat a un nombre significatiu de metges, i encara menys als
ciutadans. Ignoro que s’hauria d’haver fet. Pot ser més intensitat o repetició dels
missatges en els diferents mitjans?
COMENTARI: Major difusió en mitjans de comunicació. Contactes polítics.
COMENTARI: En el meu entorn professional, familiar i de lleure no n’he sentit a parlar
gaire
COMENTARI: Enviar-ho per correu a tots els col·legiats.
COMENTARI: Fomentar debats en mitjans públics (TV, radio), amb sociòlegs, metges i
polítics. Debats de reflexió a on també pugui manifestar-se la societat civil.
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COMENTARI: Es podria haver fet arribar per diferents mitjans (e-mail; correu, ...) el
contingut de l'informe als col·legiats (ens arriben periòdicament informacions molt menys
rellevants, p. ex). Es podria haver fet difusió a partir dels centres d'atenció primària.
COMENTARI: Potser sortir o fer pressió per més debats a mitjans de comunicació perquè la
posició del COMB arribi al gran públic i es dialogui amb ell sobre la postura. Moltes vegades
adoptem una opinió professional sense contrastar-la amb la de la resta de segments de la població
(sobretot amb el més implicat en aquests casos que no deixa de ser els joves i els seus pares).
Caldria saber l’ús real que se’n fa de cada droga i la relació entre consum i efectes indesitjables i la
gravetat d’aquests amb el que suposaria ja no tant la liberalització sinó la legalització restringida.
En aquest sentit penso que la no negativa rotunda i argumentada del COMB ha estat correcta.

COMENTARI: Enviar aquest informe a tots els col·legiats. El trobo molt interessant i no
l’havia rebut ni llegit en altres mitjans.
COMENTARI: Com que no sé els mitjans utilitzats, no puc respondre; el que sí és cert,
és que m’he llegit per primera vegada aquest document arrel de l’observatori,
prèviament no m’havia caigut a les meves mans... serà pel tema de la difusió¿?¿
COMENTARI: En primer lloc, desconec els intents que se n’han fet, per valorar si eren o
no bons. Només sé que no em constava que s’hagués fet res sobre el tema. Podrien
ajudar cartes obertes del president del COMB a la premsa, declaracions actives als
mitjans de comunicació, encarregar algú de l’oficina de premsa (en tenim?) fer respostes
als mitjans (tot tipus de premsa, especialment la de difusió gratuïta al metro) cada
vegada que sortissin notícies que banalitzin el consum, etc.
COMENTARI: En el cas del cànnabis, cal exigir pel seu ús terapèutic la mateixa
evidència científica que per qualsevol altre fàrmac, i denunciar l’optimisme injustificat
sobre les seves virtuts terapèutiques i denunciar també la confusió entre ús terapèutic i
ús social.
COMENTARI: Fer més difusió potser via societats científiques.
COMENTARI: És molt possible, que ja s’hagin fet programes divulgatius, però ho
desconec. Al meu discret parer la divulgació crec que a part de fer-la als professionals de
la salut cal que arribi a la població diana que és la potencial consumidora de drogues, i
en el seu àmbit (pares, mares i tutors i jovent) a prop de les escoles, centres d ‘oci de la
joventut, i en forma de debat obert amb conclusions finals clares.

Algunes de les idees que es proposen són de fàcil a aplicació per part de la Junta
de Govern i podrien millorar l’impacte de les accions que s’emprenen a partir de
temes que preocupen als professionals:







Enviar els informes per correu electrònic a tots els col·legiats.
Difusió en mitjans de comunicació àmplia i reiterada.
Proposar debats en mitjans de comunicació fent partícips altres
estaments socials.
Fer difusió a partir dels CAP.
Organitzar una jornada sobre el tema.

Només el 3% dels professionals afirmen que els seus companys coneixen
l’existència d’aquest informe i la posició del COMB. Aquesta dada posa de
manifest que malgrat que en la resposta anterior el 26% creien que se n’havia
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fet una bona difusió, aquesta només hauria incidit en un percentatge ínfim dels
col·legiats.
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El 88% desconeixen si els seus companys estan d’acord amb l’informe i la posició
del COMB.
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9%
3%
88%

CONCLUSIONS:
A partir d’aquesta enquesta es posa de manifest un gran acord
dels professionals amb el contingut de l’informe sobre la
legalització de les drogues (88%) i amb el posicionament del
COMB respecte aquest tema (90%). Aquest percentatge cau fins el
38% quan es demana una extrapolació a l’opinió majoritària dels
metges.
El 76% no creu que s’hagi fet una bona difusió de l’informe i
aporta propostes a la Junta de Govern per a la millora de la difusió
dels seus informes, fet que cal considerar necessari a la vista que
només el 3% afirmen que els seus companys coneixen l’existència
de l’escrit i la posició del COMB.
**********************************************************************

Aquests són altres comentaris que ens han fet arribar sobre el tema:
COMENTARI: No hi han estudis concloents que demostrin que la legalització de les drogues en
provoqui un augment del consum. D'altra banda, les penes per consum o tràfic de drogues al
nostre país no s'apliquen amb el rigor màxim: es pot demostrar a través d'enquestes poblacionals
en grups de risc sobre com obtenir alguna de les drogues presumptament il·legals. També es pot
provar d'obtenir-la seguint el consell dels enquestats. Un estudi d'investigació d'aquest tipus podria
confirmar la hipòtesi que es pot obtenir droga “il·legal” al nostre país amb relativa facilitat. Per
tant, si parlem de prohibició, caldria extremar les mesures antidroga. El tràfic de drogues mou
quantitats de diners i d'altres interessos extraordinaris. El tabac, droga legal que s'està restringint,
continua essent un monopoli de l'Estat, el qual no d’il·legalitat (paradoxalment?). Tenim suficients
dades per emetre un judici equànime sobre la il·legalització? En qualsevol cas, crec que tots podem
estar d'acord en els següents punts:
 el consum de drogues és perjudicial per a la salut
 el consum de drogues s'ha de prevenir / evitar / abandonar
 el tràfic de drogues s'ha d'eradicar
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COMENTARI: No tinc tan clar que la legalització de les drogues n’augmentés el consum, i

em sembla que no es poden extrapolar les dades de l’alcohol i el tabac a la resta de
drogues perquè els primers no han estat mai il·legals. Crec que hi ha una qüestió que no
es té en compte, si una substància és il·legal, costa molt més que una persona admeti
que la consumeix durant la consulta mèdica o que pregunti per les conseqüències del
consum perquè se sent fora de la llei i això ens dificulta la intervenció i el consell sobre la
gent jove que només reben de prop la informació dels seus companys.
COMENTARI: Moltes gràcies, però no tinc una postura clara i preferiria abstenir-me en

aquest debat.
COMENTARI: Per descomptat aquest debat no te res a veure amb la utilització de

drogues com a medicament en les condicions que es fa per a qualsevol altre fàrmac.
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