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A Espanya tenim molt interioritzat el
consum d'alcohol, legitimant i justificant el
seu ús i associant aquest a conceptes com
a oci, diversió o celebració.

 

Associar el consum d'alcohol a la fal·làcia
de “droga blana” i assumir que és legal, fa
que es transmeta un pensament que
justifica l'acció de beure, donant a
entendre que aquest consum no és innocu
per a la nostra pròpia salut.

Què és “el normal” en el consum d'alcohol?
Què ocorre quan “el normal” és més del
que pensen? Quin missatge se'ls està
transmetent als més joves?

Segons l'última Enquesta sobre Ús de
Drogues en Ensenyaments Secundaris a
Espanya (ESTUDES 2018-2019), la droga
consumida per un major percentatge
d'estudiants de 14 a 18 anys, és, en primer
lloc, l'alcohol (75,9%).

Hem deixat que s'entenga aquesta
problemàtica únicament com un
problema de civisme entre els joves, en
lloc d'un problema de salut pública i de
responsabilitat compartida? 

Tot és únicament responsabilitat de la
persona que beu…?
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L'ALCOHOL, LA DROGA PERMESA!



¿Sabíes que...?

FACTORS DE RISC EN L'ADOLESCÈNCIA

El cervell de l'adolescent és més sensible als efectes nocius de l'alcohol que el dels
adults; l'impacte de l'alcohol té importants conseqüències i alteracions en funcions
cognitives com la presa de decisions, el control del comportament, l'aprenentatge,

l'atenció i la memòria (amb canvis cerebrals, tant en l'àmbit funcional com estructural).

Com més primerenca siga l'exposició de consum a l'alcohol, major serà la probabilitat
de dependència en l'edat adulta.

Els joves que realitzen un consum elevat d'alcohol incrementen els conflictes en el seu
entorn immediat. Augmenten les agressions físiques i, en l'àmbit sexual, realitzen
majors pràctiques de risc.

Perden o deterioren oportunitats de desenvolupament personal, social i afectiu.
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PER QUÈ COMENCEN A BEURE 
ELS JOVES?

Normalització i exemple per part
de la família, transmetent la
creença que aquesta pràctica
s'associa a la vida adulta

Experiències noves i plaents, cerca
de sensacions.

Socialització, identificació i

acceptació social amb el grup
d'iguals.

Etapa de canvis, noves normes i

valors en el grup d'iguals.

El botelló es percep com una
experiència grupal.

El desenvolupament neurològic es veu
afectat sempre, bé siga davant d'un

consum continuat o bé quan el consum
és puntual.

Es pot arribar a la intoxicació etílica i
afavorir diverses conductes de risc, ja
que l'alcohol desinhibeix i provoca falsa
sensació de seguretat.

L'accessibilitat i la senzilla manera que

afirmen tindre els mateixos joves per a
aconseguir aquesta substància suposa
un afegit i important factor de risc
més.

Accidents de trànsit, que representen una

de les majors causes de mort prematura
entre els joves.

Foment de les relacions sexuals sense
protecció, provocant el contagi de malalties

de transmissió sexual i altres riscos com
l'embaràs precoç.

Canvi de conducta i desenvolupament de

la violència, especialment de la violència de
gènere.

www.europasur.es
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LA PREVENCIÓ DES DE LA FAMÍLIA: 
Què podem fer? 

- Promoure i fomentar una bona comunicació des de l'escolta activa. 

- Gràcies al diàleg, conéixer les circumstàncies del consum (quina relació

tenen la persona i el seu entorn/ grup d'iguals amb el consum d'alcohol).

- Clima familiar positiu, basat en la confiança, l'afecte i les normes i límits.

- Ser bons models, donar exemple d'això, i promoure junts hàbits

saludables per a evitar qualsevol tipus de consum.

- Implicar actituds de conscienciació des de la llar, sobre els riscos físics i

psicològics que comporta el consum d'alcohol, fomentat al seu torn el
pensament crític dels nostres fill i filles.

- Fomentar alternatives d'oci saludable y educar en valors.

Què NO hem de fer davant 
una sospita de consum...?

Evitar idees que reforcen el
pensament que l'alcohol fa a la

gent més divertida.
 

Evitar actituds persecutòries o
alarmisme extrem.

 

Mostrar indiferència o llevar-li
importància  per a evitar parlar

de drogues.
 

Imposar únicament la prohibició,
sense informar i argumentar de

manera raonable les seues
possibles conseqüències.

 

 



En cas de voler realitzar qualsevol
pregunta o consulta, contacta amb:

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221
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- DROGA DEPRESSORA: Alteren l'eficiència de la conducció neuronal, provocant

una disminució de l'apreciació dels estímuls externs, produint una profunda
relaxació muscular, a més d'entorpir les capacitats cognitives i també fisiològiques
com el ritme cardíac o la respiració.

- DESINHIBICIÓ: Estat en el qual s'alliberen les inhibicions internes que influeixen

en la conducta d'una persona. Pot ser el resultat, entre altres, de l'administració
d'una substància psicoactiva, que modifica aquest comportament.

- BINGE DRINKING: Es pot traduir com a "consum per fartada". Patró de consum

intermitent en forma de fartades, en el qual es realitza la quantitat més gran
possible d'ingesta d'alcohol en un temps aproximat de dues hores.

- COMA ETÍLIC: És una conseqüència greu per una elevada ingesta d'alcohol, que

requereix una intervenció immediata. Aquesta intoxicació es produeix quan la
persona té entre 2 i 4 grams d'alcohol en sang i requereix un tractament ràpid pel
fet que pot causar la mort.

"Eres el que fas, no el que dius que faràs"
 CARL GUSTAV JUNG

 

Beure alcohol 
no ens fa més

adults...
 

No mires cap a
un altre costat.

 

MENORS NI 
UNA GOTA!

RECORDA!

PARAULES RELACIONADES AMB AQUESTA SUBSTÀNCIA
QUE HEM DE CONÉIXER...

Pròximament al butlletí de desembre...

"Begudes energètiques i menors"

GLOSSARI


