
Presentació
Una malaltia mental molt freqüent i poc coneguda és la malaltia addictiva. 
Sovint, es té una visió negativa de l’addicció, ja que aquesta està relacionada 
moltes vegades amb conductes il·legals, però també hi ha gent que la percep 
igual que moltes altres i tenen en compte l’addicte com qualsevol altre malalt. 
Malauradament, parlem d’una malaltia crònica, és a dir que no té cura, però sí 
tractament. Aquest pot estar realitzat de dues maneres: amb fàrmacs (com la 
metadona) o lliure de substàncies. Hi ha diversos factors que podrien justificar 
el desenvolupament d’una addicció. Així doncs, he centrat el meu treball a deter-
minar si la malaltia addictiva està induïda per qüestions socials o bé per predis-
posicions genètiques i, en cas que ambdós tinguessin un rol determinant en el 
seu desenvolupament, establir un vincle entre la part social i la biològica. 

Metodologia
Aquest treball ha estat dividit en dues parts: el marc teòric i la part pràctica. L’objec-
tiu global de la recerca és poder determinar si la malaltia addictiva està induïda per 
qüestions socials o bé per predisposicions genètiques i, per aquesta raó, dins del marc 
teòric s’ha treballat l’origen, l’addicció a substàncies i a comportaments, els mecanismes 
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biològics, la visió social que es té de la malaltia i, finalment, el pla d’acció sobre les ad-
diccions. D’altra banda, la part pràctica inclou dos estudis paral·lels: el primer tracta de 
determinar quin dels dos tractaments en l’actualitat és més eficaç i el segon, conèixer la 
malaltia addictiva des de dins. Per realitzar-ho, he entrevistat nou persones relaciona-



des amb l’addicció; cinc d’elles són professionals, que m’han ajudat a realitzar el treball 
de la forma més objectiva possible, són psicòlogues, directores d’entitats. D’altra banda, 
tenia molta curiositat per entendre a totes aquelles persones que pateixen la malaltia 
addictiva i per això vaig entrevistar quatre malalts. S’estan tractant actualment tots 
quatre al mateix centre (amb el qual també he treballat) i estan en diferents punts del 
procés. Finalment he elaborat un glossari amb els conceptes més tècnics de la part teò-
rica de la investigació, i una fitxa tècnica per cada professional entrevistat, on s’explica 
breument la seva experiència professional amb la malaltia addictiva.

Cos del treball
Respecte al cos del treball, l’he dividit en dues parts principals: el marc teòric i el marc 
pràctic.
Com s’ha dit, el marc teòric consta d’informació bàsica per més tard entendre la part 
pràctica. La malaltia addictiva és un trastorn mental crònic provocat per l’addicció a una 
substància o a un comportament que provoca un deteriorament i una dependència de 
l’organisme envers ells. Avui en dia és usual pensar que l’addicció sempre ha de ser a una 
substància, com l’èxtasi, la marihuana, etc. Però no és així; hi ha un tipus d’addiccions que 
no són a substàncies, sinó a comportaments, com el joc, les compres, el sexe, etc. 
S’ha cercat la història i l’evolució de les addiccions, i és que l’addicció és present entre no-
saltres des de la Revolució Industrial, aproximadament a la segona meitat del segle xviii. 
Fins llavors, el consum d’alcohol (l’única substància amb la qual es podia desenvolupar 
una addicció) no estava normalitzat, ni permès i només era a l’abast de les classes més 
altes i en ocasions puntuals. Així doncs, després d’aquesta revolució els ciutadans comen-
cen a elaborar l’alcohol industrialment per posar-lo a l’abast de tothom, bàsicament per 
un tema econòmic, i a poc a poc altres substàncies van anar apareixent. Dins del treball, 
podem trobar l’evolució històrica més detallada de l’alcohol, l’opi, la morfina i l’heroïna. 
Totes les malalties tenen una simptomatologia pròpia i l’addicció està caracteritzada 
pel craving (necessitat de consum o realitzar allò que ens té addictes), la pèrdua d’auto-
control, una ampliació del ventall de substàncies consumides o comportaments per la 
necessitat de poder experimentar més plaer, que va seguida d’una tolerància. I també 
podem determinar com a símptoma l’abstinència, que va molt lligada amb la tolerància 
i que se sent quan el cervell ja no sap fer vida normal sense haver consumit la substàn-
cia o haver fet allò que li crea l’addicció, i per tant quan es desenvolupen certs efectes 
en l’individu com poden ser ansietat, depressió, angoixa, etc., i que només desapareixen 
si es torna a consumir. 
Després de saber que hi ha diverses tipologies d’addiccions, m’he endinsat a conèi-
xer-les una per una. Tot i que en certs tractaments les posen totes al mateix sac a fi de 
realitzar el mateix procés de reinserció social, a l’hora d’explicar-les les podem dividir 
en dos grans grups: les comportamentals (el joc, les compres, el sexe en excés, etc.) i 



les addiccions a substància. Entre aquestes últimes podem diferenciar tres subgrups 
importants. El primer són les drogues estimulants, com la cocaïna, que es caracteritzen 
per la capacitat i facilitat d’activar i excitar el sistema nerviós central (SNC). El segon 
subgrup són les drogues depressores, com l’alcohol, que aturen diverses actuacions del 
cos i el porten a l’estat de vigília. Finalment, trobem les drogues psicodèliques, com la 
ketamina, que creen una alteració greu en el funcionament del SNC i produeixen efec-
tes primaris i secundaris molt variats depenent de la substància psicodèlica de la qual 
parlem, i a més a més solen ser bastant impredictibles. 
D’altre costat, s’han treballat els diversos mecanismes biològics que intervenen en el 
desenvolupament d’una addicció, a partir de l’Informe Mundial sobre les Drogues. És 
un document publicat el 2018 per l’Oficina de les Nacions Unides contra les Drogues 
i el Delicte. Parla sobre la crisi d’opioides, l’abús de medicaments i els nivells rècord 
d’opi i cocaïna. Aquest document esmenta que 275 milions de persones van consumir 
drogues el 2016 i unes 30 milions d’aquests van desenvolupar una drogoaddicció. Hi ha 
una explicació racional en relació amb la predisposició genètica a l’hora de desenvolu-
par l’addicció: la síndrome del Dèficit de la Recompensa. Aquesta síndrome comporta 
l’execució de conductes associades a un baix alliberament de dopamina, genèticament 
condicionada. Aquest dèficit fa que la persona trobi l’equilibri mitjançant el consum o la 
realització de comportaments addictius (compra compulsiva, treball en excés, etc). L’or-
ganisme allibera dopamina naturalment sense la intervenció d’una addicció, però les 
drogues o els comportaments addictius poden arribar a alliberar de dues a deu vegades 
més quantitat de dopamina. 
La majoria de la gent relaciona l’addicció amb conductes delictives, mentre que, tot i 
que a vegades estan vinculades, l’addicció és una malaltia com una altra i se l’ha de 
tractar com a tal. Sí que és veritat que té conseqüències que condicionen la realització 
d’activitats no quotidianes, però això és degut a les característiques que la componen. 
Dins del marc teòric també hi he afegit una part jurídica en relació amb la legalitza-
ció de les substàncies addictives. Hi ha opinions que es basen en el fet que no seria 
racional ni ètic, per part del govern, legalitzar substàncies que són nocives per al 
ciutadà. Un govern ha de lluitar amb les accions humanes i prendre decisions que 
s’ajustin de la millor manera a tots els individus. Tot i això, a vegades no és tan sim-
ple. Una decisió presa pot ser correcta per la persona A, mentre que per la persona 
B és incorrecte. Per exemple, el 1907, les drogues podien ser comercialitzades com 
qualsevol altre bé. Tot i això, tota aquella població que actualment no té cap mena 
de relació amb les substàncies addictives, potser començarien a consumir-les si 
aquestes fossin legals? 
Aquesta és l’estructura de sessions terapèutiques cognitivo-conductuals per al tracta-
ment de les addiccions. La metodologia que se sol seguir és una formació
cognitivo-conductual dirigida a pares i mares i d’assessoraments basats en el treball i 



la teràpia personal en casos de màxima vulnerabilitat. Com més sessions es realitzen, 
de més importància són els temes que es treballen. Es comença cobrint els factors de 
risc i protecció i s’acaba controlant les pròpies emocions i el temps lliure. Actualment hi 
ha un pla d’accions prou eficaç davant el consum de drogues des de l’Estat però, sota el 
meu criteri, hauria de ser més intensiu. 
Seguidament vaig elaborar la part principal del treball, la part pràctica. En primer lloc, 
vaig contactar amb una entitat de Terrassa que es diu Jordi Lores, i amb una altra que 
es diu Salut Mental Terrassa. La raó per la qual les vaig triar és perquè, en cercar infor-
mació sobre les tipologies i els tractaments d’addiccions, vaig descobrir que actualment 
només hi ha dos mètodes per tractar-les: el primer és un tractament multidisciplinari 
realitzat en centres ambulatoris públics i l’altre és importat dels Estats Units i es basa 
en un treball congnitivo-conductual. Finalment, he utilitzat les dades de dues entitats 
que utilitzen un tractament cadascuna. Aquestes són Jordi Lores i el CAS. Les dues 
estan situades a Terrassa i tenen com a objectiu ajudar el malalt a desintoxicar-se i 
rehabilitar-se, però utilitzen una manera diferent de fer-ho. La diferent forma d’actuació 
va proporcionar-nos la possibilitat de fer una comparativa entre els dos tractaments i, 
finalment, determinar quin dels dos és més eficaç i per què. La informació la vaig ex-
treure tant de pàgines web com de les entrevistes a Jordi Lores (annex 2) (director de la 
primera empresa), i Assumpció Tobella (annex 3) (vicepresidenta de la segona entitat). 
Paral·lelament a la comparativa, vaig entrevistar tres psicòlogues especialitzades en ad-
diccions, per entendre el context del tema i matisar informacions de l’àmbit i del marc 
teòric. Elles són Meritxell Alcaraz (annex 4), Adriana Cumplido (annex 5) i Elena Vergés 
(annex 6). Finalment, amb l’objectiu de conèixer com es viu la malaltia addictiva, vaig 
entrevistar quatre pacients del centre del Jordi Lores. Per garantir la total privadesa dels 
usuaris, faré referència als noms dels pacients per les inicials. Ells són S. L. (annex 7), R. 
C. (annex 8) i T. B. (annex 9) i J. G. (annex 10). Actualment, tots quatre estan realitzant el 
tractament a Jordi Lores. 
La diferència principal entre els dos tractaments és que en Jordi utilitza un tractament 
privat, mentre que la metodologia del CAS és el de la sanitat pública. Seguidament, 
la segona diferència important és que el CAS ofereix tractament únicament per a les 
drogodependències, a diferència de Jordi Lores, que el seu tractament s’adreça tant a 
addiccions a substàncies com comportamentals. Un altre fet que els diferència és que 
el CAS utilitza metadona per a la rehabilitació del pacient, i en Jordi Lores dirigeix un 
tractament lliure de substàncies. I. finalment, que el centre de salut pública considera la 
recaiguda com a part del procés i a Jordi Lores la recaiguda ni es planteja, sempre que el 
tractament s’hagi seguit al peu de la lletra. En fer les entrevistes a persones que patien 
la malaltia addictiva, vaig trobar-me amb dues persones que havien estat tant al CAS, 
com a Jordi Lores. Això em va permetre conèixer dues opinions personals sobre els dos 
tractaments i per tant saber l’experiència del que són realment. 



Conclusions
He fet dues conclusions diferents, la conclusió de la part pràctica i la conclusió global 
del treball. 

Conclusió de la part pràctica
Després d’haver vist profundament les dues tipologies de tractaments per a les ad-
diccions presents a Espanya, es poden concloure diverses coses. La primera és que, 
parlant d’efectivitat, el tractament del centre Jordi Lores és més efectiu que el del 
CAS. En aquesta informació s’extreu de l’entrevista d’en Jordi Lores (annex 2) quan, 
a la pregunta 15, respon: «un 85 % de la gent que acaba el tractament no torna a con-
sumir»; i, d’altra banda, l’Assumpció comenta que la majoria d’usuaris deixen d’anar 
a teràpia, o es cansen de tractar-se (qüestió 5 de l’annex 3). Personalment, crec que la 
sanitat pública (CAS) hauria de ser el més efectiva possible, i trobo que després d’ha-
ver arribat un nou tractament (el del Jordi Lores), on es veu que hi ha un molt baix 
percentatge de recaiguda , s’hauria de contemplar la idea d’implantar-lo als CAS. Evi-
dentment, però, això resultaria un problema per una qüestió econòmica, ja que com 
s’ha vist, com més efectiu resulta el tractament més car és. 
D’altra banda, i després d’haver entrevistat diversos addictes, s’ha pogut veure que la 
idea comuna i principal de tots els addictes és que tractar-se és indispensable encara 
que moltes vegades un mateix no se’n vegi capaç. Diverses persones conclouen que, 
quan s’arriba al punt de necessitar ajuda psicològica, s’ha de confiar en els professio-
nals i deixar-se portar. Si haguéssim de quedar-nos amb una citació de cada pacient 
entrevistat, serien les següents:

«Es echar el freno de mano, parar tu vida y hacer un acto de fe en los profesionales, 
haciéndoles caso en todo. Cuando ves gente que lleva tantos años y se ha recuperado, 
será porque realmente funciona.»  J. G. 

«Es una enfermedad crónica, nunca se cura, pero se sale. Se puede tratar y se puede 
aprender a vivir con ella.»  T. B.

Conclusions globals
Després d’entendre les experiències vitals de diverses persones, es pot dir que la ma-
laltia no només està induïda per factors socioambientals, si així fos, pares de família 
amb llocs de treball estables i amb una vida relativament fàcil no serien addictes. A 
més, la percepció que es té les drogues és més greu que, per exemple, la que es té de 
la compra compulsiva, i això és un error. Les addiccions a les drogues i les addiccions 
conductuals són igualment perilloses, ja que ambdues afecten el SNC.
Reprenent la hipòtesi, tot i que òbviament hi ha mecanismes biològics implicats en la 



predisposició genètica al desenvolupament d’una malaltia addictiva, l’entorn social 
té un paper clau en l’addicció. Podem veure aquest entorn reflectit, per exemple, en la 
pressió social que pateixen alguns adolescents. L’edat mitjana d’inici de consum està 
disminuint, i això és perillós i fa que cada cop sigui més difícil recuperar-se’n, perquè 
no és el mateix tractar una addicció que fa tres anys que dura, que una addicció que 
va començar fa cinquanta anys (cas de S. L., annex 7). 
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