Aspectes legals
[Text] La llei de seguretat ciutadana
La legislació espanyola sanciona administrativament el consum i la tinença de drogues il·legals a la via
pública. És una eina que permet dissuadir el consum de drogues en espais on pugui incomodar a
altres persones i, d'altra banda, pot ser la porta d'entrada a que els menors entrin en contacte amb
serveis d'atenció especialitzada que puguin avaluar si estan fent un consum de risc o no.
En el moment d'escriure aquestes línies, any 2016, hi ha un intens debat sobre la legislació del
cànnabis a nivell mundial. A l’Estat espanyol també. Ho afavoreix la progressiva normalització del seu
consum, les noves vies d'investigació del cànnabis terapèutic, l’evidència de com la prohibició del
cànnabis afavoreix les màfies així com la criminalització i estigmatització de les persones que l’usen o
altres factors com els clubs de persones consumidores de cànem.
Tot i això, mentre no canviï la situació, el seu consum o tinença a la via pública suposa una falta greu i
l'import de la mateixa oscil·la entre els 601 € i 10.400 €.
Alguns ajuntaments, en col·laboració amb la policia local i Mossos d’Esquadra han establert
programes alternatius a la sanció que suposen una oportunitat de treball amb menors d’edat, no
només per avaluar la seva situació sinó per aportar informació útil sobre el cànnabis per reduir riscos.

Objectius
→

Fomentar la participació democràtica.

→

Reduir el risc de sancions per consum o tinença de drogues il·legals a la via pública.

Activitat
Població destinatària: adolescents a partir dels 15 anys.
1. Visualitzar el vídeo i llegir el text associat a aquest.
2. Explicació de la persona referent sobre la part de la Llei de Seguretat ciutadana que té a veure
amb el consum i tinença de drogues il·legals a la via pública, els motius de la llei i perquè pot ser
utilitzada.
3. Es crea un Parlament el qual tindrà dues comissions de treball. Cada una investigarà i proposarà
arguments a favor i en contra de les propostes: el consum de cànnabis a la via pública i de l'ús de
mòbils dins de l'aula.
4. L’educador o l’educadora presidirà el Parlament i donarà els torns de paraula als membres així
com torns de rèplica. Els arguments es van apuntant a la pissarra.
5. Finalment, es fa una votació final a favor o en contra d’ambdues conductes.

