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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Anem a començar la
comissió. Hi ha substitucions?

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sra. Presidenta. Pilar Ferrer substitueix Guillem Vidal.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sra. Presidenta, Xavier Tejero substitueix Miquel Gascon.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Compareixença del Sr. Amador Calafat per al Pla de
drogues.

Donam la benvinguda, en primer lloc, al Sr. Amador Calafat
i volem agrair-li la seva presència avui aquí, en aquest
parlament. I passam a donar-li la paraula per tal que ens expliqui
la problemàtica de les drogues i la seva experiència en aquest
sentit. Té la paraula el Sr. Amador Calafat.

EL SR. AMADOR CALAFAT I FAR (Metge psiquiatra):

Moltes gràcies. Per a mi és un honor poder estar entre vostès
perquè realment és un assumpte que m'ha interessat durant molts
d'anys i, per tant, poder contribuir a explicar algunes coses i que
aquestes coses es puguin fer un poquet millor, idò per a mi és
important.

Els començaré situant qui som perquè, fins fa tres o quatre
anys he tengut responsabilitats dins l'Administració, en concret
dins el Consell Insular, però ja fa un parell d'anys que estic fora
de l'Administració. Dins l'Administració jo era responsable de
l'àrea de prevenció dins el Consell Insular i teníem un programa
que es deia "Decideix". Aquest és un programa escolar, potser
l'únic programa que s'ha avaluat dues vegades amb totes les
tècniques de control necessàries i que també s'empra a
l'Ajuntament de Barcelona, ha estat un programa bastant utilitzat.
Des de fa tres anys, com els deia, estic dins un parell d'ONG per
als drets professionals; una es diu Socidrogaalcohol, de la qual
som el vicepresident, que som 750 professionals espanyols a
nivell de tot Espanya, i aquí dirigesc la revista que es diu
Adicciones i la represent en una xarxa europea que es diu Eric. En
fi, això són mogudes d'aquestes que, últimament, fan falta
perquè, junt amb l'Europa econòmica realment s'ha de construir
l'Europa social, que és una mica la que té a veure amb tots
aquests problemes. I una altra cosa, que serà d'on els presentaré
dades, és una altra xarxa que es diu Irefrea, que ve del francès
Institut de Recherche Europeenne, en fi, Institut d'investigacions
europees sobre factors de risc a la infància i a l'adolescència i, en
concret, sobre prevenció.

Bé, dit tot això -perquè presentaré algunes de les dades
des d'Irefrea- des d'Irefrea hem aconseguit subvencions tant
del Pla nacional de drogues espanyol com de la Comissió
Europea, com de l'Observatori de Lisboa, que vendria a ser
una institució a nivell europeu que intenta posar ordre en les
xifres i en moltes coses d'aquest estil i, per tant, bé, en
aquest primer moment intentaria explicar-los una mica les
dades de què dispòs i també fer una mica de crítica de les
dades que m'han estat proporcionades dins allò del Pla
autonòmic.

Efectivament, per fer...; bé, jo som metge, per fer un bon
diagnòstic fa falta tenir unes bones dades. Jo diria que les
dades de les quals disposam aquí a Mallorca són una mica
insuficients. Veuran vostès que hi ha, primer, una sèrie
d'investigacions a nivell escolar, que estan fetes per l'equip
que abans dirigia jo amb en Miquel Amengual, etc., i
després hi ha unes dades a nivell nacional que ja els
comentaré després. Però abans d'això m'agradaria situar-los
respecte al que seria la nostra situació respecte a Europa. 

Això del micròfon, que el pos, cap allà?

(Pausa i conversa inoïble)

Ara ja..., jo crec que ja anam bé, ara, més o manco.
Gràcies, sí, molt bé.

Bé, això serien... Bé, el que passa és que ara no sé on
col•locar-me jo. Em col•locaré en aquest altre costat.

Això seria el darrer informe de l'any passat, que acaba de
sortir ara mateix, d'aquest observatori de Lisboa i on vostès
veuran la situació en general a Europa com està
contemplada. La situació a Europa està que el cannabis, que
havia estat creixent molt, molt, a principis del 90, ha
aconseguit una certa estabilització; les amfetamines van en
augment; l'èxtasi es pensa que en general, almanco en els
països on havia assolit les dosis més altres d'utilització, està
una mica estancat, mentre que en els països més nous està
augmentant; augmenta la cocaïna i l'heroïna, per un costat,
entre els usuaris més clàssics estaria una mica estancada,
però s'obririen noves vies -jo ho sent per vosaltres, però...-
s'obririen noves vies entre nous tipus de població, per
exemple població rural o gent que abans no havia estat
contaminada. És a dir, semblaria que en aquelles poblacions
on tenen ocasió de veure vells usuaris d'heroïna, idò la gent
té un mal exemple i s'ha aturat una miqueta o almanco s'ha
estabilitzat, però hi ha nous focus de problemes.

Per tant, el fet és que estam davant un problema que no
va a menys, que no va tampoc a molt més però que,
d'alguna forma, està aquí i no hem de pensar que
desapareixerà fàcilment.
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Just una sola xifra per situar Espanya respecte a aquests altres
països, perquè no tots els països són iguals; després veurem
altres dades. Veim que Espanya -ho faig a través de la sida i
perquè vegem com incideix el problema de la sida amb el
problema de les drogues- veim que Espanya té més sidosos que
cap altre país d'Europa, però, a més, el nombre de gent que té la
sida a través del consum de drogues també és molt més alt que
a la resta d'Europa, és a dir, que si ens comparam amb països
com Holanda o el Regne Unit, idò evidentment les xifres són
bastant preocupants. Això ho dic perquè, a més, té a veure amb
el fet que a Espanya s'ha utilitzat, sobretot, la via d'utilització
endovenosa, però com saben, també aquí a Mallorca o aquí a les
Balears és un fenomen que compartim no sé si amb el País Basc
o amb un altre lloc, que també és dels llocs on els nostres
drogaaddictes usen més la via endovenosa, la qual cosa
lògicament dóna més lloc a problemes, i també indica que
d'alguna forma no hem fet bé les coses perquè no hi ha hagut una
política de reducció dels problemes suficient, no s'ha insistit en
els problemes en la part mèdica d'aquesta gent i, evidentment
això, a part del sofriment personal, que és important, idò
evidentment du un cost econòmic associat.

Ja entrant més en qüestions espanyoles, i també d'altres llocs,
hem d'entendre que avui en dia les drogues no van aïllades, és a
dir, aquí tenim aquest grup que li podríem dir de policonsum,
tenim el consum recreatiu, que són drogues de síntesi, cannabis,
alcohol, en fi, tabac i moltes altres drogues també estan
associades a això, l'LSD. Tenim les toxicomanies clàssiques, que
tampoc no són únicament opiacis sinó que la gent freqüenta
altres tipus de drogues com pot ser la cocaïna, especialment, les
benzodiacepinas com el Rohipnol, tenim allò dels executius i
mestresses de casa, etc., etc., que serien totes les
benzodiacepinas, i tenim també una cosa que està sorgint amb
bastant força en el nostre país una cultura del cannabis bastant
important, molt reforçada per revistes i elements ideològics.

Bé, ja passant a les dades de què disposam, i fent referència
a aquest estudi on es comparen xifres del 81, del 88 i del 92 a
nivell escolar, amb unes mostres representatives molt àmplies,
veim que efectivament el consum diari, és a dir, una mica els
aport una altra perspectiva que podria semblar, a partir de les
dades que reflecteix el document del Pla autonòmica, podria
semblar que la situació va millor i això no és exacte. Va millor
en un sentit però en un altre no va millor, va millor en un sentit
que el consum diari va realment a menys, és a dir, el consum
diari seria, com veuen vostès, (...) enormement: això és el 81, 88
i el 92 pràcticament ha desaparegut, però el consum de cap de
setmana es manté igual, i si anam al consum problemàtic, idò en
el consum problemàtic veim que passa més o manco el mateix,
és a dir, veim que ha disminuït, com hem vist, el consum diari,
però veim que les borratxeres, quatre o més borratxeres; és a dir,
van veient vostès que les xifres..., això serien els que no s'han
emborratxat i veim durant els darrers sis mesos veim que es
manté, és a dir, que en realitat la població problemàtica entre els
joves és la mateixa.

Jo no sé si vostès recordaran -ho han vist ahir, ho han
vist a través de la televisió o dels diaris- unes noves dades
del Pla nacional (...), idò es presentaven dades on s'incidia
molt en el problema de l'alcoholisme. De l'alcoholisme
juvenil es parla del fet que 280.000 menors de 29 anys
s'emborratxen cada dia a Espanya i, a més, parla de la
igualtat dels sexes davant la botella: de fet, hi ha més dones
que beuen en aquests moments a Espanya. Per tant, un dels
grans problemes que jo no veig prou reflectit dins el Pla
autonòmic, és a dir, quant a les mesures que s'han de
prendre, seria tot el que té a veure amb el consum d'alcohol
de joves, que té aquestes característiques, actualment: una
concentració dels caps de setmana, una polarització dels
consums, és a dir, hi hauria un grup d'abstemis i un grup que
tendeix a l'abús i, com han vist vostès, aquest que tendeix a
l'abús idò no ha canviat massa, tenim la incorporació de la
dona com una gran consumidora, tenim les borratxeres que
no és allò que en pugui passar a vegades a nosaltres, que
sense voler de tant en tant potser no havíem calculat bé, sinó
que la borratxera actualment és un fet cercat positivament
pels joves, és a dir, no és una cosa marginal, que passi sense
voler, i tenim el fet del policonsum.

Hi ha altres dades proporcionades dins aquest..., que
clar, també podrien semblar que ens donen un panorama una
mica positiu del que passa en el nostre país perquè es
comparen dades nacionals amb les mallorquines o amb les
de Balears. Perdonau Eivissa i Menorca, que a vegades un
té tendència aquí a centrar les coses en Balears. Bé, el fet és
que aquestes dades, que poden semblar una miqueta
positives, el fet és que les mostres no són representatives, és
a dir, en un cas són 760 escolars i l'altre són 352 d'enquesta
domiciliària, i això és clarament insuficient per poder parlar
amb propietat del fet que siguin dades representatives de
Balears.

Unes altres dades que efectivament mostren que no són
tan positives seria que els nostres addictes, el 67%, fan ús de
la via intravenosa, contra el 29% a nivell nacional. Per tant,
això ens indica alguna cosa important. També indica -això
són xifres que aporta aquest estudi- l'augment de la cocaïna.
No fa referència a un problema importantíssim que és
l'hepatitis C; l'hepatitis C en aquests moments és de gran
preocupació, és d'una gran rellevància perquè també mata
com la sida, és a dir, acaba produint una cirrosi i càncer i,
per tant, és una cosa que s'ha de fer un seguiment i, a més,
d'un gran cost econòmic i, bé, clar, també les darreres dades
són del 96, quan jo crec que en això els canvis són bastant
freqüents.

Ara entrarem en la part de dades, bé, que no estan allà
representades sinó que són dades meves d'aquest estudi
d'Irefrea. Jo després els puc fer arribar (...) on hi ha aquestes
dades que comparen cinc països europeus. Bé, aquí el que
hem fet és el següent: és a dir, això ve a ser no estudis
quantitatius; avui en dia es treballa molt amb metodologia
qualitativa combinada amb quantitativa. Què vol dir això?,
vol dir que les xifres quantitatives ens diuen si el 3%
consumeix o el 3'2%, però a vegades no dóna prou raó de
petits canvis i hi ha alguns fenòmens que han de ser
estudiats amb metodologies més qualitatives. Bé, llavors
aquí veuen vostès un estudi en cinc ciutats europees bastant
similars totes elles: són ciutats, diguéssim, de segona
categoria, amb universitat i sense massa problemes socials
que puguin introduir artefactes. 
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Llavors hem estudiat, molt simplement, perquè amb això
preteníem veure els consumidors d'èxtasi com eren a cada ciutat
i vàrem cercar consumidors d'èxtasi a la universitat, a les
discoteques, i vàrem cercar un grup control per poder-los
comparar. Per tant, tenim 300 mallorquins, 150 consumidors
d'èxtasi, 150 no consumidors d'èxtasi -això és l'any 97- i la
meitat dels quals, tant del grup control com del grup que prenia
èxtasi, reclutats uns a la Universitat i els altres a les discoteques.
Molt ràpidament els mostraré algunes coses perquè vegin com
els nostres joves, amb aquesta comparació amb altres ciutats del
nostre entorn europeu, surten una mica malparats. Aquí seria -
vaig simplificant dades- cap borratxera el darrer mes; llavors
veim a Palma que, bé, aniré aviat, anem a Palma i no anem a
comparar res, tenim que entre els consumidors d'èxtasi
únicament el 31% no havia tengut cap borratxera el darrer mes,
la qual cosa vol dir que el 70% s'havien emborratxat, i entre el
grup control, vull dir gent normal, això és agafada a la discoteca,
és a dir, normalment el que fèiem és que a la sortida de la
discoteca o a l'entrada agafàvem una persona i, en general, la
gent es deixava entrevistar i passàvem una enquesta llarguíssima
i després, quan havíem acabat l'enquesta, comptàvem fins a cinc
i al següent li tornàvem a demanar fins, bé, fins a completar això.

Llavors veim, bé, la importància sobretot els que empren
èxtasi, veim que els usuaris d'èxtasi..., tot això és important
perquè en un moment determinat es va dir que els usuaris
d'èxtasi no empraven altre tipus de drogues, i veim que
s'emborratxen més que ningú, veim que aquests usuaris d'èxtasi
empren, en el cas de Palma de Mallorca... Jo no sé si vostès ho
poden veure, però allà els nombres quasi no es veuen. Bé, aquí
veim que el 93% ha utilitzat (...), els usuaris d'èxtasi, el cannabis
un 83'5%, LSD -que no són bromes, perquè l'LSD no és una cosa
que prenguis cada dia com una aspirina, vull dir que és una droga
que relativament suposa un cert compromís amb la causa- un
28%, un 13'8 d'anfetamines, la cocaïna és una cosa brutal, perquè
això surt també a l'estudi d'Espanya d'aquest any, que veim que
un 49% han emprat cocaïna el darrer mes, joves, la meitat d'ells
són universitaris, o sigui, no hem anat a cercar el pitjoret de no
sé on. Heroïna un 3'5, bé, i en fi, fongs, fongs d'aquests
psicodèlics que aquí a Mallorca, pel que es veu, a part dels
esclatassangs, no en tenim dels altres; sembla que sí, que n'hi ha,
però en poca quantitat, però en altres llocs estam més en voga.

Perquè vegem el nombre de pastilles que prenen cada vegada,
veim que també els nostres usuaris mallorquins són dels més
agosarats. Veim que més de quatre pastilles d'èxtasi, més de
quatre pastilles, n'hi un 10%, que amb diferència veim que a
Coimbra no n'hi ha cap, a Mòdena n'hi un 2'3, a Niça un 3'4 i a
Utrecht un 1'2; per tant, els nostres usuaris d'èxtasi són realment
dels que van a por todas, que diuen, no? 

Aquí tenim una altra forma també de veure el poc preparats
que estan per pensar en termes preventius, és a dir, aquí els
demanam si els importa saber el contingut de la pastilla que
prenen. Vaja, no es veu res. Aquí veim que al 33% no els
importa gens ni mica saber què té la pastilla; és curiós
perquè, així com a altres llocs cada pastilla té un nom, i la
gent fins i tot pensa que una té MEDA, l'altra MMDA i
l'altra NDA, a Niça hi ha com una espècie..., bé, com un
món, com la gent que entén bé de vins, que realment
diferencia entre un Rioja i el que sigui, entre un reserva,
aquí a Espanya prenem pastilles i la resta són contes, i
llavors la pastilla és igual el que pugui tenir a dins; a un
33% no li importa gens ni mica, un 55% pensa que seria
interessant saber-ho però tampoc no és una cosa de l'altra
món, la xifra més baixa de tots els altres enquestats és la
d'aquells que si no la coneixen prefereixen no prendre-la,
que tampoc no és que li demanem massa, o sigui, és un
11'4%. Per tant veim que realment hi ha una actitud bastant
preocupant.

Llavors veim, finalment, com això s'associa -perquè
aquest estudi el que intenta és demostrar com els ambients
recreatius i certes cultures del rap, i la música house i el
bacalao- idò (...) que evidentment els consumidors, bé, en
general tots surten bastant però que els consumidors d'èxtasi
van amb més freqüència als (...). Bé, si hem de parlar d'això
ja en parlarem.

Bé, avançarem un poc més aviat perquè, si no... Hi ha
alguna pregunta a fer, sobre això, o...? S'entenen les dades,
o vaig...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Després les faran.

EL SR. AMADOR CALAFAT I FAR (Metge
psiquiatra):

Bé, el següent estudi són xifres realment molt fresques
perquè no estan ni publicades, són del 98. Aquí ja ens hem
atrevit amb nou ciutats europees que veuran després. Aquí
el que estudiam ja no és l'èxtasi sinó el policonsum
recreatiu. Hem pensat que l'èxtasi com a cosa separada no
existeix i que el que hem de fer és estudiar el policonsum
recreatiu, estudiar els nous consums que puguin aparèixer,
estudiar els hàbits de sortir els vespres, veure quins grups es
mouen més els vespres i quins hàbits tenen aquests grups...
Bé, això bàsicament és aquesta qüestió i llavors el que hem
fet ha estat estudiar 300 persones distingint en cada ciutat
quatre grups que són els que més surten. Aquí, en el cas de
Mallorca, hem agafat gent de la Llonja, gent de s'Arenal,
gent de Gomila i gent dels afters; són les quatre grups que
hem estudiat, i llavors hem entrevistat 75 persones en cada
un d'aquests grups. Per tant, estam novament davant una
cosa que no és representativa en el sentit que puguem dir
que això és el que passa a Palma, però bé, jo crec que
estudiar 300 persones en el seu lloc indica qualque cosa.



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 35 / 17 de febrer del 1999 533

El fet és que, com us podem imaginar, la intensitat amb què
es viu el vespre -això ho hem mesurat a través de diversos
paràmetres: nombre de caps de setmanes que se surt al mes,
nombre de vespres que se surt cada cap de setmana, hores que se
surt cada cap de setmana o cada sortida- tot això ens du a un
rànquing on Palma, lògicament, ocupa el primer lloc, Palma,
Niça, Berlin, i això són les ciutats i, per tant tenim dades per
poder-nos comparar amb Europa. D'aquí a poc, perquè hi ha un
altre estudi paral•lel, podrem comparar Palma, Bilbao, Vigo,
València i Madrid, i llavors potser fins i tot podrem treure més
conclusions, però això encara estam processant aquestes dades.
Per tant, això són les nou ciutats, molt distintes a vegades unes
de les altres, perquè clar, Berlin amb Palma no té massa a veure,
però ja veureu que en algunes coses aconseguim posar-nos a
l'alçada.

Per no entrar en droga per droga, jo em vaig permetre
assignar a cada ciutat d'una retxa, que vol dir un consum mínim,
fins a tres que seria el màxim, em vaig permetre assignar uns
percentatges. En el cas de Palma veim que en el cas del tabac
estam en el màxim, en el cas de l'alcohol estam en el màxim (...).
En el cas de l'alcohol, bé, hi ha bastant (...) que està en el màxim
(...). En el cas de les borratxeres tenim que estam, junt amb
Utrecht, que curiosament els holandesos ara prenen menys
drogues il•legals, (...) que encara continuen, però (...) rural o de
la capital, estam, junt amb Utrecht i Manchester, entre els que
més s'emborratxen el darrer mes. En cannabis no som els més
alts perquè els més alts són Berlin i Manchester, però bé, no ens
portam malament. En cocaïna estam també en un lloc..., la
cocaïna no és una droga de gran consum, però, en fi, estam (...).
De l'èxtasi som dels millorets, estam entre un màxim d'un 2,
tenim Berlin, Manchester, Palma de Mallorca, això normalment
és una constant, o sigui, que Manchester es considera una ciutat
amb una indústria de vespre i, en fi, amb molta marxa i estam
realment en el mateix rànquing. Amfetamines no té massa
importància; l'LSD són els que en prenem més, no?

(...) el panorama, vegem alguns comportaments... Bé, això del
nombre de pastilles em creguin que seguim les mateixes pautes
que en l'altre cas, som dels que més en prenem en cada ocasió;
per tant anirem un poc més aviat. Es fixin, perquè a mi em
sembla realment esgarrifós el nombre de borratxeres: aquí tenim
que el darrer mes -estam parlant de 300 joves normalíssims, 75
joves de la Plaça Gomila, 75 joves de s'Arenal, en fi...- i
únicament el darrer mes no s'han emborratxat el 20%, i diverses
vegades a la setmana és un 25%, i diverses vegades al mes és un
30%; és a dir que són xifres realment preocupants i que indiquen
que alguna cosa no funciona.

Lògicament això du a altres comportaments, com per
exemple conduir sota els efectes de l'alcohol. Un 52%
admet aquí a Palma haber conducido bajo el efecto del
alcohol, a Palma, un 52%. Un tant per cent  d'ells que han
tengut problemes per aquest motiu, és clar, perquè...; un
25% han estat multats, un 12'7 detinguts i un 18'6 han
tengut accidents de trànsit. Són coses que no estam parlant
d'abstraccions, estam parlant de coses bastant concretes que
passen devora nosaltres. Conduir sota els efectes d'altres
drogues també hi ha un 40%; en concret la marihuana, que
és una droga que, en fi, en moltes coses pot ser no té la
gravetat que a vegades pot ser dins l'imaginari social pot
tenir, però sembla que per conduir, sobretot si es combina
amb l'alcohol, és bastant problemàtica.

Bé... Per exemple, vegin que aquest consum és
problemàtic fins i tot per a ells mateixos, ells mateixos se
n'adonen que tenen problemes amb el consum, és a dir, (...)
la pregunta (...), és a dir, que ells siguin conscients que han
tengut un problema amb alguna droga i continuen amb la
seva utilització, i un 30% dels nostres joves, joves
normalitzats, insistesc, no estam parlant de xifres de gent
que va a tractament sinó de joves normalíssims, un 30% han
tengut problemes i han continuat utilitzant-ne i, bé, a més
d'això aquí podem veure que és l'alcohol el que ho provoca
més i tenim també l'èxtasi, que és un causant de problemes
entre els nostres joves perquè, clar, realment l'utilitzen en
bastant quantitat i som el lloc quant a l'extasi, juntament
amb Manchester, on tenim més problemes amb l'èxtasi.

Me'n falta una on es veia la importància... Bé, és igual,
el fet és que en una altra transparència se'ls preguntava a
veure si creien que l'èxtasi augmentava, disminuïa o què
passava, i un 60% creia que el consum d'èxtasi augmentava
en aquests moments a les Illes Balears.

I aquí això seria la darrera transparència que els pos
perquè vegin les combinacions més freqüents de drogues
que es fan. Aquí tenim, en el cas de Palma, alcohol més
cannabis, que és la primera, un 38% és una combinació que
fa freqüentment. Alcohol, cannabis i èxtasi és un 10%.
Alcohol més èxtasi un 8%. Cannabis més èxtasi un 2'5. En
definitiva, la gent sol utilitzar combinacions amb bastant
freqüència.

Bé, tot això és per dur-nos a aquest diagnòstic que
estàvem dient de la situació i intentaríem treure algunes
conclusions una mica per orientar, no sé, el debat i perquè
puguin vostès treballar millor, no? Bé, el fet és que, com
poden veure, Palma, bé, Espanya és un problema respecte
a Europa però les Balears, per les seves connotacions, supòs
jo, d'illes on hi ha un alt nivell de vida, on els pares han
viscut dins el fenomen turístic, és a dir, hi ha poca
consciència de la problemàtica lligada a totes aquestes coses
i idò fa que estiguem realment en una situació jo crec que
bastant dramàtica, que segurament el que passa és que són
les famílies les que acaben pagant els plats romputs. Jo crec
que aquí no hi ha més problemes visibles perquè realment,
en la meva experiència, la família continua preocupant-se
bastant dels problemes diaris de la gent i bé, això
alleugereix les institucions del drama que es dóna.
Evidentment, bé, jo crec que no som prou conscients, a
vegades, de la repercussió pública que això té perquè hi ha
tota aquesta forma, ja dic, molt familiar de tractar els
problemes.
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Jo crec que per prendre decisions faltarien més dades, és a
dir, per exemple no tenim dades de les alcoholèmies que s'han
fet, la qual cosa seria important, amb els resultats que pugui
haver-hi, no tenim dades de les actuacions policials, quines han
estat, no tenim dades de les urgències en els hospitals o en altres
instàncies, no tenim dades dels pressuposts i una comparació
amb els pressuposts d'altres autonomies, que a mi també em
sembla bàsic saber..., és a dir, si ens estam gastant molt o poc. Jo
ho vaig mirar fa un parell d'anys i tenguin en compte que,
coneixent que les nostres dades ja estaven una miqueta inflades,
estam molt per davall de les dades d'altres autonomies. 

Què passa, amb altres autonomies? Les altres autonomies
s'han pres seriosament aquest problema; unes més, les altres
menys, però per exemple -jo què sé- Extremadura i València han
fet lleis recentment en un intent de controlar la venda a menors
d'alcohol i d'altres coses. En concret, a València tenen una llei
que prohibeix l'ús d'alcohol a la via pública, aquest fenomen del
botellón, en fi, que és una cosa que és al•lucinant, és a dir, més
que la Setmana Santa, ja sembla, és a dir, que veus allò, aquell
fenomen allà, tots aquells cotxes allà en el dic són coses
realment, sociològicament, preocupants. Bé, idò això també,
evidentment, ha passat a altres llocs però a altres lloc prenen
mesures. Hi ha autonomies que tenen el seus observatoris, que
serveixen per tenir dades del que va passant i per poder anar
prenent decisions adequades a les noves situacions que es
plantegen. Hi ha autonomies on es prenen molt seriosament la
prevenció, amb un programes comunitaris i escolars que, bé, des
del principi fins al final; estic pensant en el País Basc, en Galícia,
estic pensant en una política de publicacions... 

Bé, tot això jo tenc la impressió que no ho hem fet aquí. Crec
que no ens podem queixar que sigui per falta de mitjans, perquè
per alguna cosa som una de les autonomies més riques. Per tant
hem de pensar que hi ha una falta de sensibilitat o que hi ha
altres prioritats. A mi realment em preocupa que hi hagi altres
prioritats, perquè jo no sé si estam fent com algunes ètnies que
es dediquen a vendre droga perquè es pensen que el problema no
va amb ells, que va amb els altres, i com que nosaltres som aquí
una terra on vivim de vendre alcohol a altra gent, idò, bé, ens
pensam que això va bé, però clar, no pensam que els problemes,
com els passa a aquestes ètnies, també acaba repercutint en ells
mateixos.

Llavors, jo tenc la impressió -però, vaja, això són vostès,
que entenen més si un pla autonòmic, si hi ha d'haver una
llei després, o n'hi ha d'haver una altre, o un reglament- en
principi em sembla que, per començar, el que veim aquí són
uns principis molt generals que no assignen responsabilitats,
no assignen responsabilitats a cada institució. Sabem,
perquè jo crec que és un fet comú, que a vegades les
institucions no tenen la facilitat de comunicació que haurien
de tenir per col•laborar en aquestes coses, però a mi em
sembla que si es fa un pla hauria de ser realment per
assignar molt clarament responsabilitats a cada institució
perquè, si no, realment no decideixen més que un enunciat.

Per tant, jo també, com a recomanacions, crec que hi
hauria d'haver una millor recollida de dades, hauríem de
disposar d'una base de dades, tant quantitatives com
qualitatives. Hi hauria d'haver una major intensitat d'una
política de reducció del risc; m'estic referint a canvis...,
vostès saben que tenim més problemes de sida que a altres
llocs i que tenim uns usuaris que no fan el cas que haurien
de fer a anar canviant els seus models d'utilització. 

Es parla d'uns circuits que a mi em semblen una miqueta
utòpics de normalització, on s'intenta que les xarxes normals
d'atenció primària, tant la de salut com la de treball social,
haurien de ser les portes d'entrada del sistema de tractament,
quan en realitat jo crec que els propis toxicòmans ja
funcionen com una xarxa i saben on han d'anar directament
i, de fet, amb la meva experiència, poca gent acudeix amb
el problema, quan ja és una mica gros, a aquestes unitats
d'atenció de treball social o a centres de salut, i crec que
això, per a una primera fase, em sembla que és bastant
utòpic intentar que la xarxa de drogodependències s'integri
a la xarxa general. Una altra cosa és crear una primera etapa
de major col•laboració, on realment els metges de capçalera
o altre tipus de gent es puguin preocupar de fer una
prevenció primària o secundària, en fi, que prenguin un poc
més d'interès, especialment de l'alcoholisme. En concret, la
Generalitat de Catalunya té un programa de detecció precoç
en atenció primària i, bé, consensuat amb els professionals
i que funciona, al meu mode de veure, bastant bé.

Llavors, bé, clar, no es fa cap referència a un altre tema
que a mi em sembla importantíssim, que és la reducció de
l'oferta: els controls d'horaris, el control de l'oferta. Això és
una cosa que no està recollida aquí. Avui en dia, nins i nines
de 13 anys entren amb tota tranquil•litat a llocs reservats a
majors de 16 anys, és a dir, a algun lloc d'aquests de la plaça
Mediterrani, hi entren tranquil•lament companyes de la
meva nina, que té 13 anys i ja em fa pressió perquè nines de
13 anys van a llocs de 16 anys des de les 6 de l'horabaixa
fins a les 11 del vespre. Bé, si això és el que és normal, idò
realment hem baixat bastant el llistó.
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Hi ha tota una altra qüestió que interessa bastant a altres
països. De fet, vàrem contactar fa un parell de mesos amb la
Universitat de Liverpool perquè estan molt interessats en el que
es diu "Save dance", és a dir, seria "Ballar segur". Llavors hi ha
programes a altres llocs on es miren les condicions de salut que
tenen les discoteques, això vol dir des de si hi ha aigua..., bé,
especialment saben vostès que els problemes lligats amb l'èxtasi
és que, quan hom balla molt, amb molta freqüència, i no es
consumeix alcohol o no es consumeix prou aigua hi ha una
hipertèrmia, hi ha un cop de calor i les persones moren per
aquest cop de calor. Llavors, en aquests llocs on hi ha aquests
programes s'entrenen els directors i els disc jockey perquè de tant
en tant aturin, abaixin un poquet el ritme de la música perquè la
gent descansi una miqueta... Això, en els nostres temps, anava bé
perquè hi havia els "aferrats" i hi havia els altres, però això s'ha
anat perdent i ara tot és marxa al límit, i llavors intenten també
que hi hagi unes sales més fresques perquè puguin anar un
poquet a descansar... Intenten, també, hi ha uns programes a
Holanda on es col•labora amb els guàrdies de seguretat de les
portes perquè siguin no únicament uns elements repressius sinó
que siguin també uns elements de salut que puguin guiar els
usuaris i reconduir-los, en fi... Per tant, hi ha tota una política que
es du a altres llocs i, a un lloc com a Mallorca o com a Eivissa o
com a Menorca, no ens preocupam de la seguretat de les
discoteques.

Sortia abans d'ahir una nota que deia que en el Suprem s'havia
guanyat no sé què, hi havia una discoteca que havia protestat
perquè l'havien multat per no tenir una farmaciola. Idò sí, s'han
de tenir farmacioles, però, en fi...; aquestes coses no són una
qüestió de llei, hi ha d'haver una forma de (...) aquestes coses.

I..., bé, jo crec que ens hauríem de posar dates, terminis i,
realment, objectius molt més concrets. Jo voldria acabar aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, molt bé, moltes gràcies, Sr. Amador Calafat. Ara els
distints grups podran formular-li les preguntes que creguin
oportunes. Per part del Grup d'Esquerra Unida té la paraula la
seva diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair al doctor
Calafat la seva exposició; pens que ha estat prou interessant i
prou documentada, i jo em centraria sobretot en el tema de les
conclusions i dels aspectes a millorar per part del Pla autonòmic
que s'ha presentat en aquest parlament. 

Iniciaré la meva intervenció explicant que des del Grup
d'Esquerra Unida des del primer moment no ens va satisfer el
projecte de pla autonòmic; des del primer moment vàrem
sol•licitar, precisament, aquesta ponència d'estudi perquè
trobàvem que era molt més millorable i que, en principi, hi ha
una part del diagnòstic que ha plantejat el Sr. Calafat amb el qual
coincidim totalment: en tot allò que fa referència a les dades i a
comparar dades de les Illes Balears amb les de nivell estatal quan
ja hi ha dades actualitzades, les que apareixen en el pla
autonòmic ens semblen totalment insuficients. En aquest sentit
només explicaré que realment coincidim en aquesta primera part.

I després, respecte a les conclusions, allò que m'ha semblat
més nou és precisament aquesta darrera part del control de
l'oferta. Evidentment, si a les Illes Balears, amb els índex de
consum de drogues i amb les dades estadístiques que ens ha
fet comparant amb altres ciutats europees o amb altres llocs
de l'Estat espanyol, no tenim un observatori és evident que
després no podem aplicar remeis perquè no coneixem el
diagnòstic real. Ara, aquest control de l'oferta que
plantejava, realment és un tema que a mi m'agradaria que
pogués ampliar una mica més, perquè pens que, si es posa
en marxa, ha de significar un canvi radical en el tractament
del problema. En aquest sentit, Esquerra Unida, bé,
nosaltres coneixem el pla autonòmic del País Basc i
evidentment hi ha un tractament totalment distint inicial.
Clar, en aquest sentit, quan es parla de mesures que
signifiquin aquest control de l'oferta, a mi m'agradaria que
es pogués ampliar amb més exemples en el sentit que
significa una postura radicalment diferent. 

Si tenguéssim un observatori evidentment coneixeríem
aquesta realitat de la gent jove i, a la vegada, entrar
directament allà on s'ofereixen les drogues i exigir una sèrie
de condicions vol dir assumir la realitat i, en aquest sentit,
posar aquest tipus de control però no, diríem, amb aquesta
assumpció de la realitat no vas només amb mesures
repressives sinó de control d'allò que ja existeix, i molt em
tem que la mentalitat imperant encara dins la nostra societat
és més de mesures repressives, de prevenció a nivell escolar
de maneres de donar a conèixer el risc i el perill de la
drogodependència, però no d'acceptar que, malgrat aquests
programes escolars cap als joves, de tota manera hi ha la
droga en els llocs d'oci, en els llocs de trobada dels joves,
etc., i, per tant, no tant la mesura d'advertir del perill sinó
també de posar una sèrie de prevencions, diríem, dins la
realitat del fet que hi ha aquest consum.

Per altra banda, la major intensitat de les polítiques de
reducció de risc, la primera mesura que se t'ocorre i que
sempre s'ha posat damunt la taula a les institucions és això
que dèiem de programes a nivell escolar, a nivell
d'ensenyament secundari, a nivell universitari sembla que ja
no hi entren perquè ja sembla que són adults i ja saben a allò
que s'arrisquen, però també m'agradaria que es poguessin
ampliar una mica més els exemples de cap a on podria anar
aquesta política de reducció de risc no limitada
exclusivament a programes de xerrades escolars, etc. Ho dic
perquè el tema del consum dins els nivells universitaris és
un tema que poques vegades surt perquè normalment es té
la imatge del jove amb problemes sociofamiliars, a les
barriades més degradades, i que cau dins el consum de
drogues per multifactors, i els índex de drogodependents a
nivell universitari senzillament per això, de cap de setmana,
etc., que com vostè bé ha citat ahir o despús ahir sortia a El
País l'informe del Pla nacional de drogues, són realment
tocs d'atenció prou importants com perquè es posin
immediatament mesures per prevenir-ho i per reduir-ho.
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I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
Sr. Amador Calafat.

EL SR. AMADOR CALAFAT I FAR (Metge psiquiatra):

Gràcies. Jo sobre l'observatori no diré res perquè, bé, sembla
que és un acord i crec que sí, que hi hauria d'haver una forma de
seguiment. Jo crec que tampoc no té per què ser molt complexa,
és a dir, jo crec que periòdicament s'han d'anar fent algunes
enquestes, crec que poder comparar..., és a dir, a vegades les
enquestes sobretot donen sentit quan es van repetint perquè
llavors un té una idea de l'evolució i llavors pot complementar
amb alguns estudis qualitatius, que crec que realment avui en dia
acaben de donar-nos la idea de cap a on van les coses.

Quant al control de l'oferta, efectivament jo crec que a
Espanya, (...) la nostra història, veim les coses com a molt
separades: la policia està en un lloc, el ciutadà en un altre, i tot
el que soni a repressió o a posar límits no sabem massa on
col•locar-ho. Els països anglosaxons i del centre i el nord
d'Europa tenen molta més tradició de col•laborar amb les
policies; també la policia té un altre paper social més ample, i
evidentment sempre es fan..., és a dir, hi ha tota una moguda a
Anglaterra, per exemple, ara mateix, que es diu (...), o sigui,
"Abordem la droga tots junts", on hi ha grups de treball a nivell
de totes les comarques d'Anglaterra on fan feina tots junts.

Efectivament, els programes que sembla que tenen èxit són
aquells programes que integren molts de mòduls distints, és a dir,
on hi ha un mòdul escolar, on hi ha un mòdul comunitari i on hi
ha una petita dosi, diguéssim, de control d'oferta. Això semblaria
que són les coses que funcionen. 

En aquest sentit, un pla hauria de contemplar quina és la
col•laboració que es fa amb les forces de seguretat, no únicament
per la persecució dels grans traficants, sinó per aquest petit
traficant que també s'ha d'empipar una miqueta. Hem de pensar
que les noves drogues introdueixen un nou element molt distint
de les anteriors: ja no és un problema de grans traficants; l'èxtasi
es pot fabricar a Sabadell o a Inca -per dir algun lloc- i vendre's
a Palma reduint-se així el nombre de gent que intervé i el
concepte de gran màfia desapareix completament, és a dir, és una
cosa totalment local. Per tant, hem d'anar un poc alerta amb
aquest estereotip molt freqüent en tots nosaltres del fet que hem
de perseguir únicament el gran mafiós i el petit no. Sembla que
empipar una miqueta el petitet va bé. Una altra cosa és que
empipar vulgui dir que es passi 10 anys a la presó, això és una
altra història. Per tant, jo crec que mesures com aquestes que
tenim a Espanya i que no sé si s'utilitzen suficientment, no sé si
s'utilitzen bé, que serien posar multes a la gent que fa ús de
drogues en llocs públics, bé, jo crec que no està malament, el fet
d'empipar una miqueta la gent.

Després hi ha una altra cosa, que seria qüestió de compliment
d'horaris i coses d'aquestes. Hem d'entendre que la gent no
s'aixeca un bon dia i pensa que aquell dia consumirà
heroïna. Consumir heroïna és el resultat de tota una carrera
d'aprenentatge: com més prest es comenci aquesta carrera,
més possibilitat hi ha d'arribar més amunt. Per tant, tot el
que sigui retardar els primers consums és absolutament
bàsic. Un dels factors de risc més demostrat de tots els que
existeixen -factors de risc serien aquelles coses, jo què sé,
pares divorciats, per exemple, o el que vulguem dir; en fi, el
que sigui- el que més demostra que té una relació amb el
consum és haver començat prest a consumir. Per tant, quan
parlam d'aquests al•lots de 13 o 14 anys que van a
discoteques i comencen a fer un ús d'alcohol molt prest,
clar, aquests senyors, quan arriben a una altra edat,
substituiran l'alcohol amb una altra cosa i etcètera, etcètera,
i això és una carrera. No hem de pensar que aprendre a
consumir drogues és una cosa estranyíssima fora dels
nostres hàbits, té a veure amb els nostres hàbits; primer
n'aprenem d'una forma i després (...) amb uns altres.

I no sé si més o manco... Bé, allò de la reducció de risc,
jo quan deia "reducció de risc" em referia, sobretot, és un
terme que sobretot es refereix als que ja són drogaaddictes.
Llavors pens que s'ha fet un gran esforç aquí a Balears per
donar cobertura amb metadona a molta gent. Ara, hem de
pensar que no únicament s'ha de donar metadona sinó que
també s'ha de fer (...) perquè canviïn els seus hàbits, etc.,
etc., és a dir, que tota atenció al toxicoman hauria d'anar
dirigida al fet que no tengui complicacions tipus sida, tipus
hepatitis. Però, a més, jo crec que el dia que farem els
comptes de Balears -ara la sanitat va per un lloc i les coses
per un altre- veurem que tractar una hepatitis C o tractar una
sida té un cost -ja no parlem del cost personal, que per
descomptat- econòmic que potser va del 20 als 30 milions
de pessetes cada senyor abans no es mori, o molt més. Clar,
aquests doblers aplicats a una política preventiva, bé, idò
per poc que funcionàs n'impediríem més d'una.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Calafat. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la seva
diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
vull agrair tota la informació que ens ha aportat el doctor
Calafat perquè també entenem que les dades de les quals
ens ha informat són molt importants, ja que actualitzen
sensiblement les dades que teníem nosaltres ja en el Pla
autonòmic de drogues. Per tant, el que li demanaria és un
preg que fa el nostre grup a totes les persones que vénen
com a ponents a informar-nos d'aquest tema, és si ens
podrien fer una còpia a tots els grups parlamentaris de la
Comissió per tenir ja més informació a l'abast quan farem ja
les propostes de resolució o analitzem ja el Pla amb més
cura.
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Actualitzar les dades fa possible, creim que fa possible, crear
o potenciar unes línies d'actuació a nivell preventiu, també, a
nivell de prevenció de drogodependències. És ver que és
necessari dir que s'han fet diferents programes, es fan diferents
programes en els consells, tant de Mallorca, Menorca o Eivissa
i Formentera, i des del Govern de les Illes també es fan diferents
actuacions. Ara bé, nosaltres entenem que aquestes actuacions
pensam que no estan coordinades, i aquesta descoordinació fa
que potser que aquesta política preventiva que s'ha duit fins ara
no hi hagi un punt de contacte directe entre els doblers que s'han
invertit en aquestes polítiques preventives i realment l'eficiència,
l'avaluació que es pugui fer en aquest sentit.

Vostè, durant la seva exposició, ha anomenat de passada la
poca actuació en aquest tema, en la prevenció de
drogodependències que s'ha fet ja a nivell estatal i autonòmic. Ho
he entès, almanco, en aquest sentit. Per a nosaltres és difícil
entendre per què les administracions no estan sensibilitzades i,
la veritat, es fa palès que el que s'ha fet fins ara ha estat una
política preventiva insolidària i és gràcies a la conscienciació
d'alguns equips i d'algú que ha estat al davant que s'han duit a
terme algunes d'aquestes campanyes. He de dir que, de totes
maneres, pensam que s'hauria de pensar en activitats preventives
i no en grans campanyes, que creim o pensam que no són
realment eficients. Una de les preguntes que li volia demanar és
com s'han de fer les activitats preventives, perquè, en principi,
puguin dur unes solucions al tema que vostè ha plantejat.

No entenem tampoc, per que fa a les nostres illes, per les
dades que vostè ha donat, bàsicament de Palma..., ha comparat
diferents ciutats europees, s'ha concretat en Palma, i segurament
es podrà extrapolar perfectament a altres indrets de l'illa de
Mallorca, Menorca i Eivissa, que sembla ser que aquest consum
de cap de setmana és ja una cosa quotidiana. Hem denunciat i
hem dit a cada ponència i a cada comissió, quan parlam de
prevenció de drogues, que és un hàbit ja que els joves i les
al•lotes els caps de setmana necessiten la pastilleta, necessiten
l'alcohol per passar-s'ho bé. Jo no sé si hauríem de tornar a
l'època de l'aferrat que vostè ha comentat, perquè és tristíssim
que hagin de tenir estímuls per passar-ho bé. 

Què podem fer des de les administracions per prevenir o per
canviar, perquè hi hagi aquest canvi, aquest procés de canvi, per
deixar de prendre la pastilleta, per deixar de prendre l'alcohol,
per deixar la prendre la cocaïna, la cocaïna, dins el món
universitari que és el món del futur, a nivell d'administracions?
Com hauríem de delimitar programes en els diferents consells,
Consell de Mallorca, Consell d'Eivissa, Consell de Menorca,
Govern, ajuntaments? Quins programes diferencials hi hauria
d'haver a cada un d'aquests consells? Entenem que la
problemàtica és diferent a Eivissa, a Menorca i la zona del Pla,
per exemple, de Mallorca també es pot diferenciar. Pensam que
no s'haurien de generalitzar aquestes activitats i aquests
programes perquè no incideix a tota la població per igual; per
tant, quina diferència hi hauria d'haver, com s'haurien de
plantejar aquests programes en els diferents consells com a
administracions responsables? En el que li deman, gràcies a tota
la seva experiència, crec que ens pot donar una mà considerable.

Un altre element que li volia demanar -tot es basa bàsicament
en programes preventius- però també li he de demanar si
s'haurien de plantejar en el Pla autonòmic de drogues,
també, programes on l'objectiu no sigui només deixar del tot
la droga, o sigui, una persona que beu, una persona que és
drogaaddicte a nivell de cocaïna, possibilitar que redueixi el
consum. És possible, això?, es fa? Es fan diferents
programes però no es planteja en el Pla autonòmic de
drogues; el que no entenem és per què tampoc no es
plantegen o no es detallen programes que ja es fan a
diferents serveis i tampoc no veim una línia d'actuació clara
en aquest sentit en el Pla autonòmic de drogues.

Una de les preguntes que ha respost o he entès que ha
mig respost a la portaveu d'Esquerra Unida, m'agradaria
també tornar-l'hi a plantejar o que me la pogués concretar
molt més: si vostè plantejaria ja en el Pla autonòmic de
drogues instruments necessaris per poder actualitzar les
dades constantment a nivell de drogodependències i
toxicomanies. 

Observatori autonòmic de drogues, registre de
toxicòmans i sida; vostè ha plantejat, i nosaltres ja en som
conscients, la relació directa que hi ha entre sida i
drogodependències, s'ha de possibilitar potenciar projectes
d'investigació en aquest sentit?, i em sembla que per ara he
acabat, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li té la
paraula el Sr. Amador Calafat.

EL SR. AMADOR CALAFAT I FAR (Metge
psiquiatra):

Moltes gràcies. Bé, efectivament, clar, a mi no em toca
-pens- concretar molt com hauria de ser un observatori, però
bé, crec que es podria crear una estructura mínima i que, en
fi, jo som molt partidari sempre, perquè veig que per Europa
funciona bé, aquesta combinació de públic-privat, on la
gestió a vegades d'algunes ONG i, evidentment, el control
i els doblers són públics. Llavors jo crec que es podria
plantejar algun tipus de cosa d'aquestes que, sense massa
cost, pogués donar resposta, en fi, a tenir les dades
actualitzades i saber què està passant.
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Bé, efectivament jo crec que, a més, les Balears en algunes
coses, sobretot en aquesta cosa del món recreatiu que som
realment pioneres a tot nivell, de la mateixa manera que
exportam tecnologia d'hotels també hauríem de cuidar la qualitat
de la nostra situació i, bé, en fi, no convertir-nos en una espècie
de lloc on vénen els hooligans a emborratxar-se, etc., etc., que era
una mica el que preocupava a aquests anglesos. Aquests anglesos
em varen proposar això: que amb finançació d'ells possiblement
estudiar la situació dels seus anglesos, que és una cosa que ells
fan al seu propi país, i que tenen por de com els anglesos són
tractats i què és el que fan o deixen de fer en les situacions de
consum aquí, a Balears.

Un altre tema seria la qüestió preventiva, és a dir, (...) un poc
amb allò de les institucions. Clar, jo pens que aquí en els temes
de drogues fa falta que hi hagi realment un pacte d'Estat, és a dir,
no es pot convertir en una lluita entre institucions perquè, a més,
totes les institucions tenen alguna cosa a aportar, és a dir,
precisament la prevenció vol dir estar molt a prop de la
comunitat i dels usuaris. Per tant, crec que s'hauria de fer un
projecte que fos bastant il•lusionant, bastant generós i que totes
les institucions hi participassin. Per què?, perquè, clar, podríem
parlar molt sobre prevenció, perquè no és fàcil saber el que a
vegades funciona o no funciona, però el que sembla que més
funciona són les coses que, com deia abans, integren diversos
tipus de mesures, és a dir, que integren mesures a nivell escolar,
a nivell comunitari, nivell comunitari vol dir des de participació
de la gent passant per aquestes coses de control de l'oferta i, per
tant, jo aquí veuria els papers que realment les institucions
poguessin col•laborar a aquests diversos nivells; jo què sé, idò la
Comunitat Autònoma supòs que té més aquest paper
d'observatori, en fi, o no sé qui el té, però vull dir que podria
aportar les dades, podria... Però, clar, hi ha coses que estan en
mans d'uns, en mans d'altres... 

Jo crec que les drogues aconsegueixen trobar els punts dèbils
d'una societat. Si veim les coses al revés, la droga no fa més que
engrandir, és a dir, si per exemple ve una família i li apareix un
fill drogaaddicte; aquest fill drogaaddicte capta clarament les
inconseqüències o les contradiccions que hi ha dins aquella
família i les explota en tots els sentits: les explota en el sentit que
la suca i la muny i, bé, tot acaba explotant. I a nivell social i a
nivell del que sigui sempre aconsegueix introduir l'element de
discòrdia, (...) demostrar les insuficiències familiars, etc., etc., de
coordinació, etc.

Per tant, el remei passa bastant per rearmar una societat. Hem
de pensar que Balears hem passat de ser una societat on hi havia
un referent familiar molt clar i hem passat a ser una societat
moderna on els pares van despistats, que no saben tot el que se'ls
ve al damunt i els joves sí que ho saben, què els ve al damunt, i
van exigint i, per tant, crec que n'hi ha per a tothom, de feina, i
per tant no crec que (...) barallar-se entre institucions perquè
realment hi ha feina per a tots. Jo no sabria massa més què dir:
qui ha de fer una cosa i qui ha de fer l'altra, però sí que crec que
un pla, perquè sigui eficaç, hauria de repartir molt bé les feines,
hauria de dir què toca a cadascú, amb quin finançament, si propi
o extern, realment, que hi hagués un pacte, perquè em sembla
que a qualque lloc es crea una comissió interconselleries, però no
sé si inclou també els consells i els ajuntaments, en fi. De totes
formes, aquests instruments legals serveixen quan serveixen,
però crear-los per crear-los, tampoc no fa falta crear-los, si no
han de tenir..., des del meu punt de vista, perquè ja se n'han creat
alguns i han tengut una vida bastant efímera, és a dir, que no se'ls
ha donat gaire contingut.

Quant a la reducció de risc o a la reducció del daño, no
sé com es diria en mallorquí, el fet és que sí que ja hi ha
programes que preveuen que, al drogaaddicte, no se li
demana l'abstinència, és a dir, que això ja s'ha contemplat,
serien sobretot els programes..., hi han diversos nivells, de
gran exigència, de baixa exigència, de màxima exigència;
en fi, al de màxima exigència, al drogaaddicte, se li exigeix
més que simplement es prengui la metadona, perquè es
pensa que pot donar més de si, i amb el de baixa exigència
s'és més tolerant.

Aquí també, si ho miram històricament, potser s'han
comès alguns errors. En un moment determinat just hi havia
instàncies de tractament d'alta exigència, i això ha permès,
pens jo, que ens trobem amb tants drogaaddictes i que
tenguem uns drogaaddictes tan malcriats, vull dir que no
sàpiguen que punxar-se i compartir xeringues és perillós,
etc., perquè just arribaven a la xarxa terapèutica aquells que
estaven més motivats, bé, els que estaven més motivats i
que ho feien més o manco fàcilment, però per als altres no
hi havia... I bé, ens vàrem retardar una mica en incorporar
aquestes coses.

També en aquest moment evoluciona molt el tractament
d'alcoholic. Bé, hi ha entrevistes motivacionals, on s'intenta
que sigui el propi client qui marqui el ritme, és a dir, el
propi alcohòlic és qui diu: Ja sé que això és allò, però de
moment deixau-me fer això. Llavors es va seguint el
tractament en funció de les possibilitats de client, és a dir,
no hi ha una meta utòpica,  bé, hi ha una meta utòpica, però
que no s'intenta perseguir, no (...) per escales.

En fi, no sé si ho estic contestant, però bé, un poc era
això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Calafat.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la diputada Sra. Leciñena.
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LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, agradezco al Sr.
Calafat su asistencia a esta comisión y la presentación de estos
datos tan actualizados que nos ha aportado sobre las diferentes
toxicomanías.

Deduzco de sus palabras que tampoco no ha colaborado en la
redacción de este Plan autonómico de drogas, lo que demuestra
la falta de consenso que ha habido en la redacción de este Plan,
como ya venimos denunciando repetidamente en estas
comisiones.

Quisiéramos preguntarle, si acaso, después de esta redacción
del Plan que hay, si ha participado posteriormente, por contactos
con la conselleria, a la hora de presentar recomendaciones como
las que nos ha hecho aquí, si no ha habido ningún contacto y si
estas recomendaciones que más o menos ha expuesto aquí
todavía no están recogidas.

La valoración que ha hecho del Plan nos parece muy
interesante, además coincide en su totalidad, prácticamente, con
la valoración que nuestro grupo tiene de este Plan. Coincidimos
sobre todo en la falta de datos epidemiológicos actualizados.
Hasta ahora, además, todos los datos que nos han aportados los
diferentes técnicos que han participado en estas comisiones del
Plan autonómico de drogas nos hablan de perfiles de usuarios, de
los servicios donde ellos trabajan. Por tanto, vemos que no
existe, por lo menos no están incorporados a la conselleria ni al
Plan unos datos actualizados, no conocemos la población diana
que tendríamos que alcanzar, por tanto, los servicios y programas
que se ofertan en este Plan no corresponden a un análisis real y
actualizado de las necesidades y de los recursos necesarios.

Por tanto, como ya se ha dicho desde diversos grupos,
creemos que es necesario, lo reivindicamos una vez más, el
Observatorio Autonómico de Drogas.

Y ya por ceñirme a preguntas concretas y a temas que no se
hayan tratado ya por otros representantes de los grupos
parlamentarios que hoy estamos aquí, quería hacerle diversas
preguntas.

En cuanto a ratios, ¿no cree que este Plan tiene una gran
determinación a la hora de definir qué profesionales, el número
de profesionales necesarios para llevar a cabo todos estos
programas y actividades que vienen aquí señalados? Ya no digo
si estos programas estuvieran basados en el análisis real de la
situación.

En cuanto a la red asistencial, el Plan habla de recursos
existentes, pero no determina qué nuevos recursos serían
necesarios para llevar a cabo los programas y actividades que
describe. ¿Usted cree que la red asistencial actual es
insuficiente? Y que conste que no me refiero solamente a la isla
de Mallorca, que, generalmente, es la mejor dotada.

En cuanto a los programas, los distintos programas y
actividades que vienen descritos no recogen a qué población
van dirigidos. Como todos sabemos, hay distintos tipos de
consumos y también distintos tipos de consumidores. Por
tanto, yo quisiera saber su opinión sobre si estos programas
y actividades no deberían de contemplar a qué población
van dirigidos. Incluso, no sé si sería necesario, porque creo
que la incidencia de las toxicomanías es diferente en cada
isla, no sé si también estos programas deberían de
contemplar su ámbito territorial también.

También pensamos que los programas deberían de tener
determinado cuál es el coste por programa, porque si
desconocemos cuál es el coste por programa, claro, no
podremos saber la dotación que se necesita, y la dotación
económica del Plan es importante.

También deberían, a nuestro entender, estos programas
contemplar o por lo menos el Plan debería incluir el cálculo
de la actividad y efectividad de los programas. Si no
tenemos la información sobre cómo estamos haciendo la
actividad, si los programas que hacemos son efectivos, no
podremos saber si lo que estamos haciendo tiene la
cobertura suficiente, no sabemos si el volumen de usuarios
que estamos tratando o abordando, estos niveles
asistenciales que ya existen, es el volumen adecuado, etc. Es
decir, que mal podremos hacer una avaluación de lo que
estamos haciendo.

Esto básicamente, porque los demás temas en cuanto a
prevención y promoción ya han sido tratados, no quería
insistir más. Lo que sí que querría, de alguna manera, es que
si sus recomendaciones no han sido recogidas hasta ahora,
que nos las hiciera llegar para incluirlas entre las nuestras.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el Sr.
Amador Calafat.

EL SR. AMADOR CALAFAT I FAR (Metge
psiquiatra):

Gràcies. Bé, es dóna la paradoxa que som membre del
Consell Assessor de l'Observatori, a nivell espanyol, i de la
Fundación de Ayuda contra la Droga, però d'aquí, de
Balears, no se m'ha cridat per participar en l'elaboració
d'aquestes coses, serà per allò que ningú no és profeta en la
seva terra.
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Bé, jo crec que s'ha insistit en una sèrie de coses, que seria la
falta de dades. Efectivament, jo pens que per prendre decisions
necessitam d'aquestes dades. Jo ja n'he parlat un poquet abans.
Llavors hi ha uns altres temes, és a dir, la xarxa assistencial, el
nombre de professionals que hi fan falta, si els recursos que
tenim són suficients. Bé, és clar, sempre hi ha la tendència, jo no
crec que ningú, sigui del sector que sigui, que no digui que
sempre fan falta més recursos per al que es demana, per tant, sí,
hi fan falta més recursos. Ara, com es deia molt bé, segurament,
les dades i la comparació amb altres comunitats autònomes ens
podrien donar alguns elements de referència, a veure si ens hi
gastam molt o poc. A mi sempre m'ha fet la impressió, en el
moment que tenia qualque responsabilitat sobre això, que no hi
havia prou sensibilitat, i no dic ja des del Govern, jo crec que,
fins i tot dins el Consell Insular i a molts altres llocs..., és a dir,
jo vaig haver de lluitar moltes vegades al Consell Insular perquè
les coses es mantinguessin, perquè hi havia una contractació que
no era molt clara, etc.

Crec que sobre aquest tema de les drogues no hi ha prou
consciència. Així com en turisme les Dot i coses d'aquestes..., en
fi, em sembla perfecte, no es que cregui que hi hagi coses de què
no parlar, ja que som en Assumptes Socials, no crec que allò que
és social sigui el més important del món, però, evidentment, crec
que perquè una societat sigui una miqueta justa, s'han de guanyar
doblers, però al mateix temps hi ha d'haver a altres nivells
elements que juguin amb la solidaritat i amb la coherència social
perquè, en darrer terme, també ajuda a crear riquesa.

Per tant, efectivament, pens que si les administracions
s'asseguessin podrien dir a qui toca, qui ho ha de fer. Jo record
que això ha estat bastant complicat. Si l'elaboració d'això pogués
aconseguir una mica que les institucions poguessin dir què hi va
aportar cada una, etc., però, a més, no parlam de grans quantitats
de doblers, no parlam de grans quantitats de doblers, sobretot si
comptam que no gastar-ne també en fa gastar, perquè,
evidentment, el toxicoman també gasta doblers, deixa de produir,
roba, és a dir, empra temps de presó, les presons són caríssimes,
empra temps de jutge, empra temps de metge, empra
hospitalitzacions, accidents de cotxe, les hepatitis, vull dir que hi
ha tota una sèrie de qüestions que hauríem de valorar. Per tant,
una valoració econòmica del que valen les coses crec que també
és una bona cosa, és a dir, serien una mica els dos extrems,
l'Observatori del principi, evidentment, avaluar els programes i
avaluar si tenim més professionals o pocs, si fan el que toca fer,
perquè a la millor hi destinam uns recursos i d'una altra forma
rendirien més. En fi, a mi, totes aquestes coses em semblen
essencials, i això és el que dóna prestigi a una xarxa, és a dir, que
sigui avaluada.

No sé si en puc dir massa més, perquè jo crec que hi ha coses
que ja corresponen a vostès, que s'asseguin i veure si hi ha prou
consens per veure quines institucions..., però bé, estic d'acord
que les coses s'han d'avaluar i veure si, coma  mínim, tenim
aquests mínims que fan falta per a la problemàtica que hi ha, i
insistesc que la tenim alta a tots els nivells, la tenim alta a través
de la toxicomania clàssica, que és l'heroïna, però és que la tenim
alta a través de tot el que seria més nou, que seria el problema de
l'ús recreatiu, que això no va a menys, va a més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
diputada Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc i per part
del Grup Parlamentari Popular, volem agrair la presència
del doctor Amador Calafat, perquè tal com es va procedir a
les propostes perquè hi poguessin venir expertes, també per
part del nostre grup es va proposar-lo, a  ell, perquè vengués
a fer-hi les aportacions que des de la seva òptica pogués fer
cap a la comissió, perquè està en fase de ponència el Pla
autonòmic de drogues.

Ens han semblat interessantíssims totes les aportacions
que vostè ha fet, i tal vegada ara uns aspectes que sí que
voldríem aclarir, que ens semblen prou interessants, serien
l'administració com a proveïdora de serveis, que ja s'indica
en el Pla autonòmic de drogues, que ha d'anar
paral•lelament al que seria la Llei d'acció social, on queden
perfectament definides quines competències té cada
administració, està perfectament vertebrat des de la
comunitat autònoma, o sigui, des del Govern, passant pels
consells insulars i pels ajuntaments, açò quant a
l'Administració. El Pla proposa que hi hagi aquesta
vertebració, així com el finançament, que a la pròpia Llei
d'acció social també s'indica que tant corporacions locals,
com consells insulars i Govern han de tenir aquestes
partides pressupostàries, i, entre d'altres temes, és l'atenció
a les persones amb problemes de drogodependències.

Per part del nostre grup, pensam que açò està bé, però
també entenem la preocupació per part seva, i si açò queda
reflectit en el Pla de drogues, és voluntat del Govern que
després, com vostè ha dit, i per part del nostre grup també
donarem suport al Govern en açò, com més aviat millor, es
pugui presentar en el Parlament una proposició de llei per
tenir la Llei de drogues de la nostra comunitat autònoma
com a eina imprescindible, perquè d'aquesta manera allò
que vostè ens ha comentat, que també és el sentiment dels
altres grups parlamentaris,  quedarà perfectament definit,
qui tendrà les competències però, a més, amb caràcter de
llei, cosa totalment vinculant, i quedarà molt més aclarit el
tema de qui serien les competències, qui les ha de donar i
com s'ha de finançar aquest Pla.

També trobem molt interessant, ja que el Pla, en certa
manera, funciona, perquè totes les administracions i molts
ajuntaments en fan tasques, sobretot en prevenció, els
consells insulars fan prevenció i assistència, el Govern,
també assistència, per tant, també té com a obligació, per
llei, ordenar tot el sector.
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En aquest sentit, sí que també des del nostre grup estaríem
d'acord que sobretot en el Pla quedi reflectida la despesa o les
partides pressupostàries que cada administració hi dedica així
com les ONG. Açò era una miqueta com a tema que ens ha
semblat molt interessant, que preocupa al nostre grup, però
pensam que quedarà reflectit tant en el Pla autonòmic com en la
futura llei.

Llavors, ja com a pregunta, ens agradaria demanar-li, amb els
estudis que vostès han fet, pensam que, tal vegada, sense haver-
los estudiat massa, però d'aquests tres-cents joves que vostè deia,
és clar, si no pot ser una estadística una mica esbiaixada perquè,
on s'han fet aquests estudis d'aquests tres-cents joves? Vostè ha
dit a Gomila, a s'Arenal, és clar, són llocs tremendament
conflictius en aquest sentit, on pot haver... Vostè pensa que
aquests resultats poden donar una visió una mica esbiaixada.

Llavors, li voldríem demanar, vostè que ha estat també durant
un temps dins l'Administració, concretament al Consell Insular
de Mallorca, que és una institució d'àmbit de moltíssim d'abast
a l'illa de Mallorca, per se l'illa més poblada de la nostra
comunitat, vostè també haurà dut a terme programes de
prevenció, veu que el sentiment de la prevenció dins aquesta
Comissió és un tema que ens preocupa, a tots moltíssim, perquè
des de diferents institucions es fa prevenció, i, segons sembla,
pel que vostè també ens ha dit, i d'altres persones que han estat
aquí, que han passat per aquesta comissió, també, segons sembla,
hi ha un fracàs en el tema de prevenció.

Llavors, un poc arran del que vostè ens pugui dir, si també
consideraria oportú que a la nostra comunitat disposéssim d'un
observatori autonòmic en què poguessin estar representades
l'Administració i les associacions, i si a més, perquè si vostè veu
el fracàs que hi pugui haver, malgrat els esforços que es fan en
treball de prevenció, fins i tot en aspectes de formació de
personalitat, sobretot dels infants i dels adolescents, per exemple,
des del Consell Insular de Menorca es duen a terme programes
de prevenció en el sentit que l'adolescent pugui tenir en compte
la pressió que el grup exerceix sobre la seva persona, per
exemple, "digues als teus pares que et puguin deixar sortir
perquè s'hi pot anar o ens hi deixen entrar", és clar, tot açò és una
política de formació de la personalitat en fase de formació. A
vegades, aquests programes no ens basten. Com ho valora, vostè,
i si, aquest observatori, vostè considerés que fos oportú.

També, com que hi ha tot un marc adreçat a la gent jove,
quant al vestit, a diversió, objectes, fins i tot hi ha tota una
filosofia muntada sobre la gent jove. Aquests aspectes
sociològics, si també valdria la pena fer una aportació
sociològica, sigui a través de la nostra Universitat, a través de
l'Observatori, perquè poguéssim..., ja portam uns anys fent
prevenció, i si valoram que aquesta prevenció no arriba o no ens
basta per evitar totes aquestes conductes de risc, si, introduir-hi
aquest factor sociològic, troba vostè que seria important. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el Sr.
Amador Calafat.

EL SR. AMADOR CALAFAT I FAR (Metge
psiquiatra):

Moltes gràcies. Bé, en això sí que ja em perd. En l'àmbit
d'un pla autonòmic, no sé si ha de ser una cosa general que
ha de ser complementada amb unes lleis o amb unes
ordenances, en això ja em perd una miqueta. Com a persona
que no entenc, si llegesc això, em sembla que s'hi recullen
gran part de les preocupacions, però, és clar,  d'una forma
una mica general. Llavors, si això s'ha de concretar a un
altre lloc, en tot cas, com a ciutadà, m'agradaria que es fes
com més aviat millor. Però bé, em sembla una mica general
el que veim aquí.

Quant al deia de la mostra, efectivament, jo crec que les
estadístiques, i vostès, que estan a partits polítics, en
coneixen la importància i, a vegades, els problemes que
dóna, és a dir, moltes vegades les mostres no són suficients,
i a vegades això fa que les coses no acabin de ser com
siguin, però aquestes en concret són mostres qualitatives, és
a dir, no pretén substituir les quantitatives, sinó
complementar-les.

Avui en dia, l'Observatori, algú de vostès no sap què és
això de l'observatori de Lisboa, però es diu Observatori
Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT). Això
seria una instància europea, d'aquestes creades, com, per
exemple..., en fi, aquestes que es varen repartir entre els
països. Bé, llavors, aquesta OEDT és qui intenta donar
instruccions perquè les estadístiques entre els països siguin
més similars, puguin ser comparades, etc., però també es
dóna gran importància a la investigació qualitativa, perquè
algunes coses són impossibles d'estudiar d'una altra forma.

Llavors, és clar, això són tres-cents joves agafats, però,
és clar, són joves normalitzats, agafats en la situació
d'entrada a un bar, que passegen pel carrer, n'hiha que han
quedat a ca seva, i aquells que s'han quedat a ca seva no
donen..., és a dir, en comptes del que ens pensam, la
televisió té un efecte "preventiu", és a dir, la gent que veu
televisió a ca seva i no surt, efectivament, en consumeix
menys, i no sé si és bo o si és dolent, però això va així.

El que dic és que no parlam d'una població marginal, i
quan parlam de la gent de la Llonja, que són joves normals,
parlam de gent de s'Arenal i de Gomila, que és gent normal,
i, realment, en consumeixen molta, però, més enllà de les
estadístiques, si ens passejam, ho veim, aquest fenomen
al•lucinant del botellón és impressionant.
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Per tant, és una mostra esbiaixada, d'entrada, això és veritat,
el que pretén és reflectir com es diverteix la gent, què passa amb
ella.

Jo crec que llavors ha encetat un altre tema molt important,
perquè molts parlam de prevenció, però, quina prevenció i si la
prevenció és eficaç o no. I no és fàcil respondre a això. Fins i tot
hi ha estudis que demostren que molta de la prevenció que es fa
no és gaire eficaç; per exemple, a nivell escolar, el que sigui
purament informació, no és gaire eficaç. Els mètodes més
eficaços, per exemple, a nivell escolar, són aquells que
impliquen una pedagogia activa, moltes vegades els mateixos
professors no tenen temps, i no temps, sinó les capacitats per dur
a terme una pedagogia activa, que vol dir rompre un poc amb la
típica situació de professor-alumnes i moure's més en fenòmens
de grup. És a dir, unes prevencions funcionen millor que d'altres.

És un tema que no està del tot explotat, però és un cercle
viciós també, com passa a Espanya, que no hi ha prou inversions
en prevenció, i això que el Pla Nacional de Drogues actual ha
posat molt l'accent sobre la prevenció, és a dir, ha fet una aposta
absoluta per la prevenció. Dimecres passat em vaig reunir amb
els responsables, és a dir, és una gran preocupació quin tipus de
prevenció s'ha de fer i quin seguiment se n'ha de fer.

Quan el tractament funciona tot sol, la utilitat del tractament
es veu fàcilment. Els professionals que fan tractament són fàcils
de reciclar perquè, be, és un psicòleg, és un metge, en compte de
fer una cosa, en farà una altra, que té les seves peculiaritats?, les
té, no n'hi ha dubte, però fer prevenció és un poquet més
complicat, perquè un "preventòleg" és un senyor que ha
d'entendre d'estadístiques, ha d'entendre de sociologia, a la
vegada s'ha d'expressar bé en públic, perquè moltes vegades ha
d'acudir a llocs, ha de tenir capacitat per perdre el temps i per
sintonitzar, vull dir que no és fàcil, capacitat planificadora, no és
fàcil aconseguir aquests professionals,  i com que no s'inverteix
en això, és clar, clarament, no se'n tenen, però sobretot són els
americans qui han fet un gran esforç investigador.

Pens que hi ha propostes bastant més avançades que el que
seria, que el que podria..., és a dir, en aquest moment estaria molt
més clar el que no funciona, el que no funciona en prevenció és
bastant clar, per tant, no s'haurien de gastar doblers en coses que
no funcionen, però en coses que sí funcionen, s'hi avança, però,
en concret, ja els dic que el programa Decideix, és un programa
avaluat, en concret aquest que tenim a nivell escolar, és un
programa escolar d'aquí a dos anys amb un grup control, una
vegada per un grup de la Universitat de Barcelona, una altra, per
nosaltres mateixos, i és un programa que funciona.

Però és cert que no ens hem de llançar amb els braços oberts
a la prevenció i pensar que és la panacea, sinó que quina
prevenció, de quina forma, amb una avaluació del final, amb
quins èxits, amb quin cost, jo hi estic absolutament d'acord, això
és complementari, una miqueta el que dèiem al principi, fan falta
dades, fan falta actuacions, fa falta repartir tasques, concretar-les
molt bé, perquè jo crec que ja és possible, i llavors avaluar tot
això que es fa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Amador Calafat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra.
Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Arran d'això, pensam
que, evidentment i malauradament, els recursos
assistencials, haurem de continuar donant-los, perquè altres
persones que han intervengut aquí, en la Comissió, ens han
comentat que, realment, les previsions són que encara en
queda per a uns anys,  maldament que treballem molt en la
prevenció, que, malaurada,ment, haurem d'incidir i tenir
programes assistencials, però, és clar, pensam que la
prevenció és un tema importantíssim.

Com valoraria vostè, apart que es poguessin..., ja que hi
portem uns anys, i sabem què no s'ha de fer en prevenció,
que  ja que a la nostra comunitat autònoma tenim les
competències transferides en matèria d'educació, que,
d'alguna manera poguéssim intentar protocol•litzar el que
serien programes preventius a la nostra comunitat
autònoma, ho valoraria positivament, atesa la tasca que ja es
pot fer de valoració dels programes de prevenció que,
juntament amb educació, però, com dèiem, que siguin
introduïts a nivell curricular dins l'escola, seria possible
poder arribar a protocol•litzar a la nostra comunitat
programes de prevenció? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li, té la
paraula el Sr. Calafat.

EL SR. AMADOR CALAFAT I FAR (Metge
psiquiatra):

Bé, jo crec que en això sí que fa falta que hi hagi una
permeabilitat interinstitucional absoluta, jo crec que si en
aquest camp no existeix... Jo crec que la prevenció, així com
amb el tractament, obres el quiosquet i la gent hi ve, bé, el
pots tenir tant a un lloc com a d'altre, i és clar, si té bones
connexions a la comunitat, millor, però bé, la prevenció
requereix de sensibilitat social, requereix de bones relacions
entre les institucions.

En aquest moment, apart del programa que deia jo,
Decideix, en teníem un altre que es deia PPDM, Programa
de prevenció... Ja no me'n record, l'alzheimer en aquests
anys ja..., però em sembla que era Programa de prevenció
de drogues de Mallorca, que rea un programa comunitari.



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 35 / 17 de febrer del 1999 543

Llavors, dins aquest programa comunitari, que continua en
marxa, per exemple, es fan reunions, jo crec que a les darreres
varen assistir prop de trenta regidors de diversos ajuntaments de
Mallorca, i, sobre això que parlàvem de l'avaluació de l'oferta,
per a un ajuntament a vegades és difícil fer complir els horaris en
el seu propi municipi, perquè després la gent se li'n queixa, no
tan sols els propietaris dels locals, sinó fins i tot els propis pares,
llavors els pares diuen que els al•lots agafen els cotxes i se'n van
al poble de devora; aquest és un molt bon exemple per indicar
que els pobles han de treballar junts.

Una altra qüestió és que és molt difícil per al batle, perquè és
un poc impopular, ho veim, això, en termes urbanístics, per
tancar locals, fer complir les coses, perquè bé, són els seus
votants.

Per tant, crear comissions, que ja n'hi ha a alguns pobles de
Mallorca, per exemple, amb el director de l'escola, amb el
representant de l'associació de veïns, els representants dels
centres de venda d'alcohol, la Guàrdia Civil, la policia municipal,
tots comencen a parlar i, és clar, és batle en té una altra
perspectiva. Vull dir que aquestes coses són les que es poden
posar en marxa. Em referesc que hi ha d'haver una col•laboració
institucional, per descomptat, perquè la prevenció funcioni, no
parlem ja d'una altra cosa de què no hem parlat, que són els
mitjans de comunicació.

S'han d'alimentar els mitjans de comunicació, sinó
s'alimenten tots sols, i s'alimenten amb una tendència, com tenen,
per la pròpia dinàmica que té el mitjà de comunicació, perquè a
vegades ressalten uns aspectes en contra d'uns altres.
Efectivament, una missió d'un observatori o de les institucions és
alimentar, és crear, unes actituds, és clar, perquè, efectivament,
l'Administració, jo estic segur que té una part de la
responsabilitat en tota aquesta història, en té una, i com millor la
faci, més fàcilment podrà confrontar la societat civil amb la seva
responsabilitat, que és enorme, que és la família, que són les
institucions que hi ha que no són l'Administració.

Llavors, aquesta feina sí que es pot fer, però, realment, això
vol dir que hi ha d'haver uns centres, hi ha d'haver qualque tema
on hi ha d'haver fluïdesa institucional, si no n'hi ha, la veritat, és
difícil, perquè la prevenció és transversal, és a dir, arriba un poc
a tots els llocs.

Llavors, està molt demostrat que a un programa, si hi ha una
part escolar, una part comunitària, una part de qüestió de mitjans
de comunicació, tot això suma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Calafat.

Arribat aquest punt de l'ordre del dia, exhaurit el torn de
preguntes per part dels grups, agraïm una vegada més la
presència al Sr. Calafat avui aquí, com també les
aportacions que ens ha fet, i a tots vostès, senyores i senyors
diputats, s'agraeix la seva assistència a la Comissió.

S'aixeca la sessió.
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