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XERRADA SOBRE LES DROGUES 

Una de les tasques de l’ Oficina de Relacions amb la Comunitat dins el Cos de 
Mossos d’ Esquadra és la d’ oferir xerrades als centres d’ ensenyament, i en el 
cas  de  la  Comissaria  de  Mossos  d’  Esquadra  de  Manresa,  centrar  aquesta 
faceta  preventiva  i  pedagògica  en  els  centres  docents  de  la  Comarca  del 
Bages. 

Aquest programa s’ adequa a  les necessitats o problemàtiques que han estat 
detectades,  manifestades  o  que  han  fet  constar  els  participants  d’  edicions 
anteriors des de que es desenvolupa aquesta vessant dins l’ ABP Bages. 

Les  drogues  són  un  dels  temes  clau  de  la  nostra  tasca,  donada  la  seva 
incidència entre el jovent, tant associada a les activitats lúdiques i d’ oci com a 
la resta d’ àmbits de la seva vida. 

D’ aquí la importància de dur a terme aquesta activitat en col.laboració amb els 
centres d’ ensenyament, per tal de ferla extensiva a la major part de l’ alumnat. 
Però no només han de ser els alumnes els receptors de la informació que aquí 
es tracta, sinó que també ho han de ser els professors i pares d’ alumnes com 
a elements cabdals i partícips del procés de l’ educació. 

Per treure el màxim profit a aquesta xerrada sempre sol.licitem que els centres 
iniciïn un  treball previ que culmini amb  la mateixa xerrada,  i que  indueixi a  la 
reflexió  dels  alumnes  receptors,  perquè  aquests  siguin  capaços  de  prendre 
decisions autònomes fora de la pressió del grup. 

I aquest és l’ objectiu d’aquest document, el d’ oferir un guió sobre el contingut 
de la xerrada per tal d’ orientar el possible treball previ que poden dur a terme 
els centres d’ ensenyament i que s’ estructura de la següent manera: 

  ÍNDEX DEL CONTINGUT DE LA XERRADA 
  OBJECTIUS 

  ORIENTACIÓ PER AL TREBALL PREVI A LA XERRADA 
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ÍNDEX DEL CONTINGUT DE LA XERRADA 

  INTRODUCCIÓ 
A  la  introducció es  fa incís sobre el consum de drogues al nostre país, 
l’edat d’ inici, la percepció del risc dels joves i s’ anomenen una sèrie de 
dades estadístiques al respecte. 

DEFINICIÓ DE DROGA 
Definició del què són  les drogues segons  l’ Organització Mundial de  la 
Salut (OMS). 

EFECTES FÍSICS I PSÍQUICS DE LES DROGUES 
Les  drogues  no  són  inoqües  sinó  que  afecten  a  tots  els  òrgans  del 
nostre  cos,  sobretot  al  Sistema  Nerviós  Central  que  està  en  fase  de 
desenvolupament fins al 16 anys d’ edat. 

TIPUS DE DROGUES 
Es fa una diferenciació entre les drogues legals i les drogues il.legals i el 
motiu  pel  qual  les  drogues  legals  tenen,  també,  la  consideració  de 
drogues. 

DROGUES LEGALS 
El tabac i l’ alcohol i els seus efectes sobre la salut a curt i a llarg termini. 

DROGUES IL.LEGALS 
Es parla de cadascuna de les drogues que hi ha al mercat espanyol, de 
les  seves  característiques,  forma  de  presentació,  dels  efectes  que 
produeix i de les conseqüències sobre l’ organisme: 
Cannabis,  cocaïna,  amfetamines,  èxtasi,  speed, GHB,  Ketamina,  LCD, 
heroïna. 

MANIPULACIÓ I ADULTERACIÓ 
Un dels problemes del consum de drogues: la puresa de les substàncies 
i  els  efectes  adversos  que  pot  tenir  sobre  la  salut  ingerir  substàncies 
químiques deconegudes. 

ACTUACIÓ POLICIAL: INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA 
Actuació policial davant menors. 

ACTUACIÓ POLICIAL: INFRACCIÓ PENAL 
La responsabilitat penal del menor en aquests casos. 

CONCLUSIONS, PRECS I PREGUNTES 
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OBJECTIUS 

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest projecte són: 

  Fomentar  la  presa  de  decisions  autònomes  davant  la  possibilitat  o  la 
oferta  del  consum  (que  el  menor  sigui  capaç  de  valorar  els  possibles 
aspectes positius i negatius del consum de substàncies estupefaents). 

  Augmentar la capacitat de resistència a la pressió social del grup. 

  Prevenir el consum de drogues legals (tabac i alcohol) i drogues il.legals 
(cànnabis, cocaïna, amfetamines, GHB, LSD, heroïna). 

  Donar  a  conèixer  l’  actuació  policial  davant  el  consum,  la  tinença  i  el 
tràfic de substàncies estupefaents. 

  Informar sobre  la  responsabilitat penal dels menors, amb  la  finalitat de 
aquests esdevinguin conscients de  les conseqüències  legals dels seus 
actes. 

ORIENTACIÓ PER AL TREBALL PREVI A LA XERRADA 

Aspectes orientatius a treballar abans de la xerrada podrien ser: 

  Els conceptes de:   SALUT 
 TOLERÀNCIA 
 EL RESPECTE I ELS VALORS 
 L’ AUTOESTIMA 

  Les normes i la responsabilitat 

  La gestió del temps lliure 

  Debat i reflexió sobre el tema de les drogues 

  Enquesta anònima sobre drogues 
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ENQUESTA SOBRE LES DROGUES 

El  motiu  d’  aquesta  enquesta  és  per  conèixer  què  sabeu  els  joves  sobre 
drogues i en quines situacions us heu trobat. 

En  tot  cas  el  contingut  de  l’  enquesta  i  les  respostes  que  hi  poseu  són 
anònimes, i es demana la màxima seriositat. 

Per la nostra professió és molt important la vostra col.laboració. 

1.  Saps què són les drogues? 

2.  Coneixes quin tipus de drogues hi ha? Si és que sí fes una llista de les 
que coneguis o hagis sentit parlar. 

3.  Creus que les drogues són bones per la salut? 

4.  T’ han ofert mai algun tipus de droga? Si és que sí, quina et van oferir i 
on va ser (si no en coneixes el nom descriume com era). 

5.  Has consumit alguna droga en alguna ocasió? A on va ser (al carrer, de 
festa,...)? 

6.  Què t’ agradaria saber sobre les drogues? 
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