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MESA REDONDA:  
 
“L’ALCOHOL, ELEMENT DISTORSIONADOR DE LES RELACIONS  SOCIALS” 
 
MODERA:  D. Víctor Agulló Calatayud  
Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València. 
Unitat d’Investigació Social i Sanitària (UISYS). Universitat de València-CSIC. 
 
Bon dia a tots i totes, en primer lloc m'agradaria agrair a tots els assistents que ens 
acompanyen avui la seua presència en aquestes vintenes Jornades sobre Alcoholisme, 
organitzades per l'Ajuntament de València, el Pla Municipal de Drogodependències, la 
Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD) i la Universitat de València. També un 
agraïment molt especial als ponents que participen en aquesta taula redona, vista la seua 
sòlida i extensa trajectòria investigadora i l’experiència en la temàtica que ens ocupa.  
 
Malgrat tenir tots unes agendes molt atapeïdes, han fet un esforç molt important per 
compartir els seus coneixements amb tots nosaltres. Volguera també agrair a l'Ajuntament 
de València i a totes les entitats organitzadores d'aquestes jornades la seua amable 
invitació per a moderar la taula. 
 
Entrant ja en matèria, el tema que ens ocupa a continuació, «L'alcohol, element 
distorsionador de les relacions socials», resulta de candent actualitat i sobre el qual val 
la pena parar especial atenció. No debades el consum d'alcohol és un dels principals 
problemes socials i de salut pública a què s'enfronta la societat actual. Es tracta d'un hàbit, 
com bé coneixem, que es troba fortament influenciat pel context econòmic, social i cultural, 
encara que l’opinió pública no conceba el seu consum com una problemàtica de primer 
ordre, a pesar de ser la droga més consumida i la que més problemes sanitaris, socials, 
familiars i econòmics genera.  
 
Per tant, en el context sociopolític i històric que ens trobem en l'actualitat, resulta del tot 
pertinent actualitzar la nostra mirada i els nostres coneixements sobre la qüestió tenint en 
compte no sols les seues implicacions amb la salut sinó també considerant l'enorme 
despesa que suposa per a l'erari públic el consum d'alcohol. No oblidem que es tracta de 
la substància el consum de la qual es troba més estès a escala mundial i, segons 
l'Organització Mundial de la Salut (2011), s'estima que el 4% de la mortalitat mundial és 
atribuïble directament a l'alcohol. A més, d’acord amb la mateixa font, és la causa directa 
d'entre el 20-50% de les cirrosis hepàtiques, epilèpsies i diversos tipus de càncers, entre 
els quals destaquen els d'esòfag, fetge, boca i orofaringe, mamella, còlon i recte.  
 
Més encara: per damunt de 60 tipus de malalties es troben directament relacionades amb 
la seua ingesta i afecten directament les relacions socials, atès que es vinculen amb altres 
greus problemes, com són els accidents de trànsit --principal factor de mortalitat viària en 
nombrosos països (Skog, 2001; Reynaud et al., 2002)--, conductes antisocials, baix 
rendiment en el treball i sinistralitat laboral, abusos i ruptures familiars, suïcidis, homicidis i 
conductes delictives. De la mateixa manera, és un dels factors de risc més importants de 
minusvalidesa a escala mundial i, de fet, una gran part de les discapacitats atribuïdes a 
l'alcohol són degudes tant a lesions intencionades com no intencionades (Rehm et al., 
2003). Aquestes problemàtiques derivades de l’esmentat consum es mostren de forma 
prevalent en les classes socials menys afavorides i persisteixen, a més, enormes 
diferències entre els patrons de consum d'alcohol en funció de variables ètniques, 
religioses i geogràfiques (Rubio i Megías, 2001)  que afecten igualment en gran manera la 
població immigrant en especial quan pateixen situacions de desocupació, pèrdua de 
xarxes socials, conflictes familiars i l'estigma de la discriminació social (Morales, 2010).  
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Convé recordar així mateix que diversos treballs han cridat l'atenció sobre l'escassa 
representativitat, desenvolupament i difusió internacional dels estudis en relació amb el 
consum d'alcohol als països en via de desenvolupament (en especial Amèrica central, 
Sud-amèrica i Àfrica), que suposen el 87% de les càrregues associades a aquesta 
conducta addictiva (González et al., 2012; Rajendram et al, 2005; Obot, 2005). El nombre 
de dependents d'alcohol d'un país està directament associat al consum per capita d'alcohol 
d'aqueixa població (Rubio i Megías, 2001). En aquest sentit, Espanya és un dels països on 
el consum d'alcohol i els seus problemes associats adquireixen una gran importància, no 
sols per l'alt nivell de producció d'alguns tipus de begudes alcohòliques (tercer país en 
producció mundial de vi, i el desè en producció de cervesa), sinó també per l'elevada 
prevalença del seu consum i per l'ampli arrelament social que aquest hàbit té en la 
comunitat (World Health Organization, 2008; Robledo, 2002), amb una percepció social 
positiva i fins i tot distingida en alguns casos (de Miguel i de Miguel, 2002). Un altre 
aspecte preocupant és la seua major presència entre la població desocupada enfront de la 
població activa i la creixent prevalença del consum entre les dones. En relació amb el 
policonsum de substàncies psicoactives, val a dir que en el 90% dels casos hi té presència 
l'alcohol.  
 
Aquesta àmplia varietat de problemàtiques associades al consum d'alcohol el situen com 
una de les àrees prioritàries d'atenció per part de les polítiques científiques i això implica 
que siga una àrea de coneixement multidisciplinària abordada per nombroses especialitats, 
tant de l'àmbit de les ciències socials com de les ciències de la salut, que inclou 
investigacions bàsiques, estudis epidemiològics, polítiques preventives i de salut pública, 
assajos clínics i tractament de pacients (Edwards, 2002). 
 
Si ens endinsem en la nostra realitat més pròxima, a la Comunitat Valenciana, el consum 
d'alcohol ha estat associat tradicionalment a usos cosmètics, medicinals i sobretot 
euforitzants i psicotròpics que han sigut un ingredient fonamental de la cultura popular i 
festiva valenciana. Per a una excel·lent recopilació respecte d'això es pot consultar el 
monogràfic de la revista Caramella «Alcohol i cultura popular» (2005).  
 
Nogensmenys, en l’actualitat molt a sovint el seu consum transcendeix l’àmbit estrictament 
festiu per a convertir-se en una finalitat en si mateixa i val a dir que els joves valencians, 
any rere any, s'inicien en el seu consum en edats cada vegada més primerenques i 
comptem en 2011 amb un 65% dels escolars entre 14-18 anys que han consumit alcohol 
durant el darrer mes, i d'ells, un 32% en forma compulsiva. En l'últim decenni, els joves 
que ingressen als hospitals per intoxicacions derivades de l'alcohol s'han multiplicat per 
deu. La freqüència d'episodis de consum intensius d'alcohol (borratxeres), afecta ja més 
d'una quarta part de la població espanyola entre 15 i 64 anys, en una tendència que 
augmenta any rere any i, com recordava anteriorment el professor Javier Elzo, fan de la 
prohibició de la venda d'alcohol a menors de 18 anys la llei més incomplida d'Espanya.  
 
Alguns factors de protecció del consum d'alcohol entre els joves que han sigut identificats 
serien la participació en activitats esportives, la cohesió de l'estructura familiar o que pares 
i fills passen temps junts i participen en activitats comunes (Thorlindsson et al., 2007).  
 
En definitiva, és necessari actualitzar la mirada sobre la qüestió i reflexionar entre tots els 
actors implicats: administracions públiques, famílies, policia, sociòlegs, publicistes, 
psicòlegs, educadors, docents, congregacions religioses, treballadors socials i mitjans de 
comunicació així com propietaris de restaurants o pubs per, entre tots, adoptar una visió 
holística del problema pensant en el llarg termini, de cara a estar més preparats per al 
futur. 
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