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Aspectes educatius 
i inserció 
de drogodependents 

Toni Garín* 

La reflexió que presento avui 
aquí és plena de preguntes; i no 
podia ser d'una altra manera. Pro
bablement aquest plantejament 
respon a la idea d'educació que 
aquí s'exposa i també, per des
comptat, a la concepció de la prac
tica professional amb subjectes 
drogodependents. Qüestionar els 
conceptes que defineixen aquesta i 
practica, les institucions, les defini-' 
cions que d'aquests subjectes es 
fan al lIarg de la historia ... és una 
tasca difícil pero sens dubte ne
cessaria. Intentar entreveure I'horit
zó cap on ens encaminen i 
avan<;:ar-nos, en la mesura que es 
pugui, al nostre temps, escapar de 
les coordenades de la nostra epo
ca, ens permetra sens dubte fe
cundes reflexions. En algun punt és 
una tasca impossible pero ne
cessaria. 

Per contextualitzar les refle
xions que al lIarg de I'exposició es 
pretén desenvolupar cree conve
nient assenyalar, previament, el 
marc professional des del qual puc 
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retre comptes d'alguns deis as
pectes educatius rellevants en 
I'actualitat pel que fa a la inserció 
de drogodependents. La pretensió 
és donar testimoni des de I'atalaia 
que, des del meu punt de vista, su
posa el fet de poder desenvolupar 
I'activitat professional en tres es
pais destinats a la capacitació so
cial de subjectes drogodepen
dents: el centre de dia, el pis d'in
serció i el programa de drogode
pendencies desenvolupat en el 
Centre Penitenciari d'Homes de 
Barcelona (Model). 

És des d'aquests Ilocs que he 
pogut observar els canvis que s'
han anat produint en relació amb 
les característiques que presenten 
les persones drogodependents. I 
puc avan<;:ar ja d'entrada que gran 
part deis subjectes que accedei
xen a aquests serveis presenten 
una marginalitat molt més gran que 
la vista en anys anteriors. L'actual 
procés tecnologic i de globalització 
esta produint un increment de la 
segregació deis subjectes amb 
menys possibilitats d'integració i 
participació social, i és per aixo 
que un gran nombre de persones 
amb problemes d'addicció a les 
drogues ja s'hi troben situad es en 
aquesta resta, fonamentada en el 
desigual repartiment del coneixe
ment i I'accés al saber. L'exclusió 
social ja no prové únicament de 
I'accés als béns materials; se situa 
justament en la ignorancia feta cro
nica, alimentada freqüentment des 
de les mateixes institucions que 
atenen els subjectes. 

Castells diu que "la fragmenta
ció social s'estén, ja que les identi
tats es tornen més específiques i 
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augmenta la dificultat de compartir
les» ,1 informació que compartim 
plenament ja que a l'acció educati
va ho constatem amb la practica 
professional diaria. Serveix com a 
exemple la utilització deis grups en 
les institucions. Aquests grups, que 
servien com a element regulador 
de la convivéncia i de l'intercanvi, 
estan passant pel que fa a aquesta 
funció a millor vida. Literalment, 
aixó es converteix en una tasca en 
qué és impossible aconseguir els 
objectius anteriorment assenyalats, 
i amb freqüéncia es constitueixen 
en espais la novetat deis quals 
consisteix que els subjectes poden 
anunciar la paraula vertadera. En
tenem aixó com la possibilitat d'ex
pressar Iliurement el pensament i 
I'opinió de cada persona. Desgra
ciadament, la realitat sovint se situa 
al costat oposat d'aquella dita que 
precisa que «un triomfador a la 
vida és aquell que en cada moment 
ha pogut expressar el seu pensa
ment». És en aquest sentit que 
s'extrema la inadaptació deis sub
jectes drogodependents. La indivi
dualitat es radicalitza i es presenta 
en forma de rabiosa oposició vers 
els altres, bé pertanyin al grup d'i
guals o bé siguin els mateixos pro
fessionals. Tot i que aixó pertany 
al present, fem ara una aturada 
que ens permeti observar com 
s'ha anat construint históricament 
aquest procés. 

El concepte guia per a la prime
ra part de l'exposició sera el de la 
inadaptació social. 

(1) Castells M.: La sociedad red. Madrid: 
Alianza, 1997. 
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Sobre inadaptació social 

" ... I'anomenada inadaptació so
cial és una categoria discursiva que 
s'aplica a aquells subjectes que són 
vistos com a pertorbadors de I'ordre 
social».2 

Així, aquest concepte ha estat 
tematitzat de forma diferent a cada 
moment histórico Per tant, ens apa
reix com a evident la premissa que 
només podrem entendre el present 
si ens en distanciem i analitzem les 
diferents categories, els métodes, 
els efectes, les institucions i els mo
deis d'acció social que s'han posat 
en joc fins a avui. 

La história de l'educació social 
en drogodependénciesentesa com 
la successió d'esdeveniments que 
conformen el present, la situem en 
el naixement de l'estat liberal i 
burgés, que marca un can vi en la 
relació entre govern i ciutada. L'ima
ginari d'época es modifica, i davant 
el despotisme i la barbarie hi ha el 
regne deis drets. L'estat liberal sor
geix associat al projecte burgés; per 
aixó s'hauran d'idear noves formes 
d'ordre pel que fa a l'aspecte eco
nómic i a l'ambit político La societat 
del capitalisme i el mercat lliure des
plegara diferents mitjans per disci
plinar les poblacions i educar les 
masses per tal que acceptin ser ex
closes de l'accés a la propietat. 

El canvi de mentalitat es plas
mara en les IIeis i el nou codi penal, 

(2) Tizio, H.: "La categoría inadaptación so
cial», a Pedagogía social, 1997. 



instrument que servira per veure el 
canvi de paradigma: les penes 
sempre seran de privació de lIiber
tat. Se suprimeix el patiment públic. 
El reclús, com a mirall de la nova 
societat industrial, pagara amb el 
seu temps i el seu treball. Encara 
que, en realitat, I'estat intentara fer 
respectar les noves relacions de 
propietat i intercanvi. 

Davant una tasca tan difícil apa
reixera tot un exercit de metges, hi
gienistes, filantrops i reformadors 
socials que pretendran ser porta
dors de la veritat científica, una 
instancia que pretén ser apolítica, 
objectiva i imparcial. L'última finali
tat, i moltes vegades no explícita, 
és la d'educar i disciplinar la pobla
ció amb la finalitat de transformar 
les formes de vida que no s'ajusten 
a les necessitats imposades pel 
nou ordre economic. El principi re
gulador de tot el procés es pot sin
tetitzar en la frase "I'educació acu
rada del pobre és la millor salva
guarda del ric». 

En aquest context apareixeran 
moltes definicions respecte als sub
jectes amb preteses conductes 
desviades. En nom del «bé» s'exe
cutaran desenes d'iniciatives amb la 
finalitat de modificar I'anima i guarir 
els nous mals. Així, veiem com apa
reix un gran nombre de malalties no
ves. Pero potser és millor il'lustrar
ho amb exemples propis de I'epoca. 
Fernando Savater esmenta que un 
insigne metge anomenat Rush va 
publicar un tractat anomenat Inves
tigación de los licores espirituosos 
en el cuerpo y en la mente (1785), 
on defineix els «símptomes» que 
caracteritzarien el bevedor: insolita 
loquacitat, fosc silenci, propensió a 
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juraments blasfems, immodestia i 
enrogiment del nas. No content amb 
aixo, va teoritzar igualment sobre la 
por per ell anomenada «malaltia de 
la negritud»: una especie de lepra 
característica d'un grup nombrós 
d'éssers, es podria dir humans? 
Pero no va ser I'únic a fer-ho. Els co
rrents filosofics del moment afavo
rien tot tipus de propostes. S'ha de 
citar en relació amb aquest mateix 
tema el doctor Samuel Cartwright, 
qui, al seu Informe sobre las enfer
medades y peculiaridades físicas 
de la raza negra, publicat a Nova 
Orleans el 1851 , comenta com a tret 
característic <<la compulsió irresisti
ble d'aquesta raya a escapar deis 
seus amos». Sens dubte, pero, pel 
que hi ha de pintoresc en les ano
menades noves malalties, en desta
ca una que fa referencia a la boge
ria masturbatoria. El 1758, Tissot, 
metge famós de Lausana, publica 
Onania o tractat sobre els desordres 
produi'ts per la masturbació, amb el 
qual estableix les bases «científi
ques» per a la consideració d'a
questa practica com a malaltia. Sera 
en el segle XIX quan comenya a ser 
definida com a problema psiquia
tric, cosa que arriba quasi fins als 
nostres dies en forma de cultura po
pular i girant a I'entorn de la idea 
que, almenys, la seva practica havia 
de ser considerada inadequada i 
pecaminosa. 

Definicions de subjecte social 

Les categories assenyalades 
anteriorment seran algunes de les 
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que definiran la nova ciencia. A tra
vés del Ilenguatge, apareixen nous 
conceptes que contribueixen a cre
ar realitats que arribaran fins als 
nostres dies i faran incompatibles, 
per tractar-ne aspectes diferents, la 
malaltia i la inserció social. 

Per entendre quina és I'acció 
educativa amb drogodependents 
en I'actualitat, hem de buscar en la 
historia deis conceptes i saber qui
nes practiques són inviables, ar
bitraries o inconsistents, quines no 
resisteixen ni un moment i quines, al 
contrari, estan ben concebudes i 
posen de manifest una creació de 
realitat diferent. Per tant, en educa
ció, davant d'un enunciat, la pre
gunta no és sobre la seva veritat 
sinó sobre qui pot formular determi
nades afirmacions, des d'on i per a 
que. 

Si volem formar subjectes actius 
respecte als seus processos perso
nals, aquests subjectes han de 
coneixer quines són les referencies, 
que impliquen les definicions de 
malaltia i inserció social al lIarg de 
la historia i les fites que pretenen. 

Els corrents filos6fics i tecnics 
conformen realitats, i, així, I'utilitaris
me angles formulat per Jeremy 
Bentham és un antecedent impres
cindible per entendre algunes de 
les practiques educatives actuals. 
Substancialment podem dir que la 
seva principal realització, el Panop
tic, és a dir el control per la mirada, 
I'ull que tot ho veu aplicat a la insti
tució penitenciaria, va servir de mo
del i va ser instaurat en altres es
pais i institucions socials que enca
ra avui tenen plena vigencia. Inten
taré demostrar-ho. 
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El principi regulador és senzill: 
una torre central de vigilancia amb 
vidres que permetin veure-hi des 
de dins, pero impedeixin observar
ne I'interior, creara en els subjectes 
la il'lusió de ser permanentment vi
gilats. A la sostracció social i el tan
cament deis subjectes s'afegeix 
I'efecte moralitzador de la vigilan
cia. En concebre el seu model de 
presó com a edifici periferic domi
nat per la vigilancia de la torre cen
tral, va encertar amb la tecnologia 
apropiada per a I'exercici pene
trant del poder. 

L'efecte en els subjectes és el 
de totalització. És impossible parlar 
en termes d'inserció social des d'a
quests pressupostos. El que incor
pora el subjecte servira per inserir
se -en el millor deis casos- en la 
institució, pero mai en el fora. L'e
fecte és doblement pervers: tanca
ment formatiu que impel'leixi la tor
nada a I'espai de la presó i impossi
bilitat de preservar tot el que és pro
pi del subjecte. L'interessat, des 
d'aquest Iloc, només pot respondre 
respecte a les fites i els interessos 
de la institució, pero difícilment 
podra formular el que vertadera
ment pensi. 

Posem un exemple que ho il'lus
tri: pensem en un grup de persones 
drogodependents a la presó. Som 
davant seu i sabem que algunes 
estan en el programa només pels 
beneficis penitenciaris que esperen 
obtenir per romandre-hi. Aquest fet 
incideix en la modificació de la con
ducta, en I'abstinencia, que han de 
fer el "bé». Pero nosaltres hem de 
saber que són allí per una altra 
cosa i, encara que no fos així i 
comptéssim amb subjectes amb 



motivació pel canvi, I'efecte pervers 
seria idéntico S'esdevé del mateix 
espai en el qual es troben; hi és in
herent. De les xarxes del Panoptic 
no s'escapa tan facilment. La pre
tensió educativa generalment mai 
explícita de la institució ens la des
criu Dumont a la se va Memoria del 
Panoptic d'aquesta manera: 

"Vetllar per I'educació d'un home 
és vetllar per totes les seves ac
cions, és col'locar-se en una posició 
en qué es pugui inferir sobre ell com 
es vulgui, per I'elecció deis objectes 
que se Ii presenten i de les idees 
que es fan néixer d'ell". 

Sortir de la institució acostuma a 
posar de manifest la incapacitat per 
circular socialment de forma ade
quada, malgrat sigui aquesta la in
tenció del subjecte. Probablement 
atenuat, pero no és aquest, potser, 
el mateix efecte que es produeix en 
altres recursos i programes per a 
drogodependents? 

Des de I'acció educativa s'impo
sa el fet d'atendre principalment 
que no es produeixi la típica situa
ció en qué els enunciats deis sub
jectes van per un costat i les seves 
accions, per un altre de diametral
ment oposat. 

El que pretenem ex posar és que 
la possibilitat real de canvi passa, 
precisament, perqué els subjectes 
disposin d'elements realment habi
litats per exposar, per dir, el que 
pensen i per poder escapar d'a
quest univers mecanicista fona
mentat en la repetició del «panopti
cisme". Ara bé, «el subjecte de I'e
ducació és, també, un efecte del 
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temps, entés com la successió de 
bifurcacions on les eleccions del 
subjecte van definint, entre les di
verses histories possibles, una tra
jectoria propia. No hi ha, dones, 
una sort de «mecanica" de la 
construcció generalitzable. Hi ha 
un tempus particularis on es resig
nifiquen els actes educatius. 
Aquest temps i aquel les eleccions 
són els enigmes de I'acte edu
catiu".3 

Dos elements conflueixen en la 
nostra reflexió. Per una banda, la 
necessitat de crear un Iloc des 
d'on puguem comen¡;:ar a abordar 
de forma efectiva la inserció so
cial deis subjectes i, per I'altra, do
nar temps per pensar, per refle
xionar. 

Només mitjan¡;:ant una actitud 
reflexiva que intenti conciliar els 
dos aspectes en el marc del nostre 
temps, estarem en la millor disposi
ció per aconseguir I'objectiu que, 
en relació amb els programes per a 
drogodependents, defineixen les 
Ileis en la matéria: afavorir la inser
ció social deis subjectes. 

M'agradaria subratllar que I'es
pai de la presó és el model que 
va servir per fundar la societat 
«panoptica», i que el seu principi 
es va disseminar per tot tipus d'ins
titucions i grups socials: escoles, 
manicomis, fabriques, asils, centres 
de drogodependéncies ... Tant éxit 
va tenir la se va divulgació que 
molts deis seus postulats encara 
avui són vigents. 1, en aquests en-

(3) Núñez, v.: De la educación en el Tiempo 
ysus Tiempos. 1997. 
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tramats socials, hi participem tots, 
no tan sois els subjectes amb difi
cultats de circulació social. 

El subjecte de I'educació és 
aquell a qui considerem en disposi
ció de realitzar una apropiació deis 
continguts culturals que alió socialli 
exigeix. Encara que sabem que, en 
el present, molts deis subjectes ate
sos es troben en els programes 
for<;:ats per la seva situació peniten
ciaria, les pressions familiars i d'al
tres causes, des de I'educació es 
treballa per tal que aquesta situació 
producte de la necessitat es pugui 
transformar en una demanda del 
subjecte. 

Aquest transit és el que eviden
cia el que anomenem educabilitat 
o disponibilitat del subjecte per ser 
educat, és a dir, condu'it. Parlem 
per tant de concebre un subjecte 
considerat responsable en I'elec
ció de les seves opcions, i és aquí 
on apareix la lógica formulada per 
Hugo Freda a la frase «La droga no 
fa el toxicóman, és ell qui fa la dro
ga». L'enunciat jI'lustra I'aproxima
ció que s'ha de fer des de I'educa
ció: no des de la determinació de 
la substancia, sí des de I'elabora
ció que fa el subjecte respecte a 
I'objecte droga. En aquest punt po
dem situar també les diferencies 
amb altres discursos, que Fernan
do Savater il'lustra amb precisió
«Així com la tasca de la medicina 
és salvaguardar la vida d'alló 
huma, el de I'educació és salva
guardar alió huma de la vida»- en 
el sentit de possibilitar els aprenen
tatges que afavoreixen I'adquisició 
deis valors i coneixements amb va
lor de circulació social en una epo
ca concreta. 
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Els reptes actuals 
per a l'educaciÓ 
amb drogodependents 

"Entendámonos: no existe un 
tiempo social de una sola y simple 
colada, sino un tiempo social sus
ceptible de mil velocidades, de mil 
lentitudes, tiempo que no tiene prác
ticamente nada que ver con el tiem
po periodístico de la crónica y de la 
historia tradicional».4 

Veiem a I'inici de I'exposició al
gunes de les qüestions que definei
xen I'actual moment históric i que 
podríem sintetitzar en la reflexió de 
Castells: «Les nostres societats 
s'estructuren cada vegada més a 
I'entorn d'una oposició bipolar entre 
la xarxa i el jo». Dinamisme, infor
mació, accés a la tecnologia ... , 
conformement a I'entramat social 
del moment apare ix «un nou mode 
de desenvolupament de la informa
ció, la font de la productivitat radica 
en la tecnologia de la generació del 
coneixement, el processament de 
la informació i la comunicació de 
símbols». 

Mentrestant, la tensió entre el 
que és dinamic i el que és particular 
del subjecte drogodependent s'ac
centua com a producte d'estar im
mers en una xarxa de tractament, 
on en molts casos la lógica «panóp
tica» encara té plena vigencia. La 
conseqüencia d'aquesta tensió és 
I'aparició de I'agressivitat i la violen
cia a les institucions en una forma 

(4) Braudel. F.: La historia y las ciencias so
cia/es. Madrid: Alianza. 1968. 



molt més acusada que en el passat. 
Als centres d'inserció, assistim a la 
visió de la crisi aguda del vincle so
cial i de I'agreujament de les desi
gualtats, que, en cas de no corre
gir-se, poden conduir a la condem
na que suposaria fixar un gran nom
bre de drogodependents als cir
cuits assistencials de per vida. Ens 
trobem en el llindar on la cronicitat 
no és donada ja per la substancia, 
sinó per I'encadenament deis sub
jectes a les xarxes de tractament, 
en oposició al que podríem anome
nar socialment normalitzat. 

Hem d'introduir una reflexió so
bre la praxi educativa. Amb aques
ta finalitat, es fa necessari aclarir 
qué entenem per tal practica. 

El seu objectiu, en aquest cas, 
és habilitar les persones drogode
pendents amb coneixements, sa
bers i destreses que els permetin 
integrar-se socialment en el mo
ment historie present. Hem de pre
cisar que parlem d'una actuació 
particularitzada, que ha de prendre 
en consideració les peculiaritats del 
subjecte, encara que no exclogui el 
fet d'adoptar técniques de grup o 
de desenvolupament comunitario 

El treball educatiu persegueix 
una transmissió de continguts en 
qué el subjecte és qui realitza I'ad
quisició mitjanc;:ant el seu propi es
fon;: i es constitueix, així, en el pro
tagonista de I'acte educatiu. 

L'educació social la considerem, 
per tant, un dret irrenunciable deis 
subjectes que els permeti fer-se, si 
més no en un punt, posseTdors del 
seu destí. La seva tasca se centra, 
seguint Alain Touraine, en cela de
fensa del subjecte, en la seva per-
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sonalitat i la seva cultura, contra la 
logica deis aparells i els mercats, 
que és la que reemplac;:a la idea de 
la Iluita de classes». 

El moment historie present plan
teja interrogants per a I'educació 
que calen fons i les res postes deis 
quals encara s'han de concretar. 
O'alguna manera aquí encaixaria la 
reflexió que fa Marguerite Yource
nar a les seves Memóries d'Adria 
quan diu: " ... els déus ja no hi eren, 
i Crist no hi era encara, i de Ciceró 
aMare Aureli hi va haver un mo
ment únic en qué I'home va estar 
sol ... Igualment, nosaltres ens tro
bem en un encreuament. El «pa
noptcisme» esta qüestionat, enca
ra que no en desús, i les noves for
mes de construir la sociabilitat deis 
subjectes encara s'ha de definir, i 
aquest aspecte es constitueix en 
I'eix central de la reflexió educa
tiva. 

Malgrat tot, des de la practica 
professional diaria se'ns mostren al
gunes certeses sobre qué hem d'a
bordar amb els subjectes drogode
pendents en relació amb el futur de 
la seva inserció social: la idea de la 
formació permanent, aprendre a 
conéixer i a aprendre, aprendre a 
fer i, per últim, comprendre i accep
tar I'altre. 

És imprescindible treballar aquests 
aspectes, que són els punts fona
mentals que ens recomana Delors a 
l'lnforme a la Unesco de la Comis
sió Internacional sobre Educació 
per al Segle XVI, especialment amb 
la població drogodependent. 

Mitjanc;:ant el desenvolupament 
d'aquests aspectes el subjecte po
dré. anar reconstruint la seva socia-
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bilitat en un entorn que, com ell ma
teix, esta en constant evolució. 
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En los últimos años esta
mos asistiendo desde los 
servicios en la red de dro
godependencias a fenóme
nos que nos plantean nue
vos interrogantes. La margi
nalidad de los sujetos se 
agrava por el actual mo
mento tecnológico que vivi
mos y los efectos de segre
gación que éste produce 
en los sectores más 
desfavorecidos. La inciden
cia en los servicios de aten
ción suele cristalizar en for
ma de una mayor violencia 
y agresividad, hasta el pun
to de tener que reformular 
algunas de las clásicas pro
posiciones metodológicas 
propias del ámbito. Para 
atender a estas nuevas ne
cesidades se propone un 
recorrido que incluye, no 
sólo algunos de los aspec
tos de las drogodependen
cias, sino unas reflexiones 
sobre las nociones de ina
daptación social y de sujeto 
social. Conceptos como el 
tiempo en la educación ad
quieren una significación 
diferente, ya que la veloci
dad de los acontecimientos 
nos sitúa en una encrucija
da de complicada e incierta 
resolución. 

Abstracts 

Au cours des derniéres an
nées, nous avons assisté 
dans les services du réseau 
de la toxicomanie ¿ des 
phénoménes qui posent de 
nouvelles questions. La 
marginalité des sujets de
vient plus grave ¿ cause de 
/,époque technologique 
dans laquelle nous vivons 
et des effets de ségrégation 
qu'elle produit dans les 
secteurs les plus défavori
sés. L'incidence sur les ser
vices d'attention tendent ¿ 
se concrétiser sous forme 
d'une violence et aggressi
vité plus marquées, ¿ un ni
veau tel qu 'il sera nécessai
re de reformuler certaines 
des propositions méthodo
logiques classiques pro
pres au domaine. Pour ré
pondre ¿ ces nouveaux be
soins, on propose un par
cours qui inclut non seule
ment certains des aspects 
de la toxicomanie mais aus
si des réflexions sur les no
tions de manque d'adapta
tion sociale et de sujet so
cial. Des concepts tels que 
le temps d'éducation ac
quiérent une signification 
différente puisque la vitesse 
des événements nous con
duit ¿ un croisement dont la 
solution sera complexe et 
incertaine. 

Drogues i Educació 

In recent years the drug ad
diction services have wit
nessed phenomena that rai
se new questions. The mar
ginality of the subjects is 
exacerbated by the techno
logical age in which we ¡¡ve 
and the effects of segrega
tion that this produces in 
the most disadvantaged 
sectors. Support services 
are experiencing greater le
veis of violence and ag
gression, to the extent that 
they are having to rethink 
some of the methods tradi
tionallY employed. To res
pond to these new needs, 
we examine certain aspects 
of drug addiction as well as 
notions of social inadapta
tion and the social subject. 
Concepts such as time in 
education acquire a diffe
rent significance, given that 
the speed with which 
events occur leaves us at a 
crossroads where the solu
tions are complicated and 
uncertain. 
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