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El consum de tabac es troba en regressió entre els alumnes de 14 a
18 anys escolaritzats de Castellar

Dijous 27 de setembre de 2007
El cànnabis continua sent la droga no institucionalitzada més consumida La
proporció de joves castellarencs d'entre 14 i 18 anys que declara consumir tabac ha
disminuït ostensiblement en només vuit anys. Això és el que es desprèn de l'estudi
dels hàbits de salut realitzat entre 621 alumnes dels centres de Castellar al
començament del curs escolar 2006-2007. L'estudi s'inclou dins de les accions del
Programa Municipal de Prevenció de les Drogodependències i del Programa
Municipal de Salut. Els resultats serviran per "marcar les línies de treball futures
de les diferents comissions del Programa Municipal de Salut", ha explicat la
regidora de Benestar Social i Salut, Mercè Giménez. De l'enquesta que s'ha realitzat
a tot l'alumnat dels centres del municipi, un 53,4% declara haver provat el tabac
alguna vegada i el 26,8% ha fumat durant els darrers 30 dies. En una altra enquesta
idèntica realitzada el 1998, un 22,4% declarava fumar diàriament mentre que al
2006 la proporció ha baixat fins al 15,1%. La disminució és important entre tots dos
sexes i grups d'edat, excepte entre les noies de 17 i 18 anys on augmenta la
proporció de fumadores respecte fa vuit anys. El que sí ha augmentat entre 1998 i
2006 ha estat el número de cigarretes fumades de mitjana pels fumadors diaris
passant de 7,2 a 9,1 cigarretes i de 8,5 a 9,2 en el cas de les noies. L'edat d'inici al
consum del tabac se situa entre els dos sexes als 14 anys. El cànnabis és la droga no
institucionalitzada més utilitzada pels alumnes enquestats, entre tots dos sexes. En el
conjunt de la mostra, un 40% dels alumnes manifesta haver-lo provat alguna vegada
en front del 41,8% de l'any 1998. Entre els 17 i 18 anys, han provat aquesta droga
alguna vegada el 48,1% dels nois i el 63,6% de les noies. Per grups d'edat s'observa,
tant en nois com en noies, una disminució de les proporcions que admeten consum
de cànnabis. La disminució és molt important entre el grup de nois més grans, ja que
ha passat del 70,9% al 1998 al 48,1% al 2006. Pel que fa a la cocaïna, el seu consum
és molt baix tot i que el 12,7% de les noies d'entre 17 i 18 anys manifesta que l'ha
provada alguna vegada i el 7,4% durant el darrer mes, en contraposició a l'1,9% dels
nois de la mateixa edat. Pel que fa a altres substàncies, el seu consum és molt baix,
entre el 0 i el 5% com a màxim. El consum d'amfetamines i èxtasi ha disminuït entre
els nois mentre que, de nou, s'observa un augment en el cas de les noies d'entre 17 i
18 anys. Pel que fa a àcids, tranquil·litzants o inhalables, el consum tendeix a
disminuir en tots els grups d'edat i en tots dos sexes. El consum d'alcohol és una
conducta molt habitual entre la població estudiada, sobretot en el cas dels nois de
més edat. Així, un 76,9% dels nois d'entre 17 i 18 anys i el 80% de les noies
d'aquesta mateixa franja manifesta que ha begut durant els darrers 30 dies. Respecte
a l'any 1998, hi ha una tendència a la disminució de la proporció d'alumnes que
afirma haver begut alcohol durant els darrers 30 dies. Quant al consum de quantitats
importants d'alcohol, més de cinc consumicions seguides, el 27,6% dels alumnes
manifesta haver patit alguna intoxicació aguda durant els darrers sis mesos, una
proporció similar al 27,2% de 1998. També es detecta una lleugera tendència a
l'augment de la proporció de noies que admeten aquest consum, sobretot a la franja
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de 15 i 16 anys. Hàbits alimentaris Hi ha una quantitat important de joves que
consideren que no estan d'acord amb el que pesen. Un 20% de les noies voldria
perdre pes, encara que estan dins del pes correcte. Alguns dels joves no esmorzen,
especialment les noies que estan fent dieta. Sexualitat Un 25% de les noies
entrevistades declaren haver mantingut relacions sexuals amb penetració en front
d'1/5 part dels nois. L'edat amb què s'inicien les relacions sexuals se situa als 15
anys i el mètode anticonceptiu més utilitzat és el preservatiu. El 14% de les noies fa
servir la píndola anticonceptiva. Un 6% de les noies consideren que la "marxa
enrere" és un mètode anticonceptiu correcte. Estat d'ànim Un 30% de les noies i un
20% dels nois manifesten que tenen problemes per dormir. Un 27% de les noies es
declara nervioses o tenses en front del 20% dels nois. Finalment, un 17% de les
noies i un 7% dels nois declaren sentir-se tristos.
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