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“L’ADDICCIÓ A LES XARXES 
SOCIALS NO EXISTEIX”

ocs àmbits de la psicologia terapèutica deuen ser tan durs com el del tracta-
ment de les addiccions, una de les preocupacions centrals de la salut públi-
ca durant les darreres dècades. Les addiccions són enormement destructives, 
persistents, i ben sovint, també, un repte enorme des d’un punt de vista de la 
nostra comprensió. Així doncs, el professional que s’hi enfronti cal que sigui 
algú amb una gran capacitat d’empatia, molt pacient, curiós, unes característi-
ques que, sens dubte, reuneix el catedràtic i psicòleg Xavier Carbonell Sànchez 
(Barcelona, 1957). 

Xavier Carbonell és professor des de fa més de dues dècades a la Facultat 
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, quasi 
el mateix temps que treballa com a terapeuta en un Centre Ambulatori de 
Seguiment (CAS) al barri de la Sagrera. Des d’allà ha pogut seguir l’evolució 
social del problema de la drogodependència a Catalunya. Explica que estu-
diant a Madrid el va influir José María Ruiz Vargas, aleshores professor de 
psicologia general i avui catedràtic de Psicologia de la Memòria a la Uni-
versitat Autònoma de Madrid. Posteriorment, a Barcelona, on Carbonell 
va continuar els seus estudis, assistí com a alumne al seminari extracurri-
cular sobre addiccions que impartia Ramón Mendoza Berjano. Mendoza 
és a hores d’ara catedràtic de Biologia Evolutiva i de l’Educació a la Uni-
versitat de Sevilla i un destacat especialista en salut pública que formà part 
de l’equip d’assessors del Pla Nacional de Drogues així com del Govern 
espanyol en matèria d’educació per a la salut.

A punt de llicenciar-se, en ple esclat de l’aparició de la problemàtica 
social del consum de drogues, Xavier Carbonell s’integrà com a psicòleg 
en una de les anomenades comunitats terapèutiques alhora que s’iniciava 
en la recerca científica de la mà de Jordi Camí, un dels professionals de 
l’Hospital del Mar, centre pioner en el tractament de l’addicció a l’heroïna. 
Des d’aleshores, el Dr. Carbonell no ha abandonat aquest camp tot i que 
ha anat incorporant als seus estudis l’aparició de nous fenòmens com ara 
l’associat als jocs de rol on-line. Actualment, forma part del grup de recerca 
liderat pel doctor Josep Gallifa, Psicologia, Persona i Context (PSICOPER-
SONA). 

Text: Francesc Viadel 
Imatges: Pere Virgili i Esperanza Maestro

Entrevista al Dr. Xavier Carbonell, investigador de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
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Quines són les addiccions que tracten habitual-
ment al CAS? 
En el nostre centre, quan vàrem començar, trac-
tàvem persones que consumien heroïna i alcohol. 
Amb el temps l’heroïna va anar baixant i, llavors, 
a finals dels anys noranta, vam començar a tenir 
addictes a la cocaïna. Molts d’ells se la injectaven. 
Ara mateix, l’heroïna continua sent el 60% de la 
nostra feina. Tenim molts supervivents dels anys 
vuitanta de barris com la Mina, Trinitat, Sant Mar-
tí o la Pau, que en aquests moments estan prenent 
metadona. Tenim pocs cocaïnòmans en un sentit 
estricte, vull dir que normalment són cocaïnò-

mans i alcohòlics o que consumeixen la cocaïna 
de manera associada a l’alcohol. La cocaïna a Es-
panya no va arribar sola sinó que ho va fer de la 
mà de l’alcohol. Estava en “la festa” on hi havia 
també alcohol. He vist molt pocs cocaïnòmans 
purs. Altrament, l’alcohol sempre està present, és 
la gran oblidada de les substàncies addictives, de 
tota aquesta problemàtica. 

A quines franges d’edat es corresponen els seus 
pacients? 
Cada vegada els pacients són tots més grans, a ex-
cepció dels alcohòlics, que en general sempre han 
sigut de més edat. 

Normalment associem les addiccions a la gent 
jove... 
Bé, una cosa és quines drogues consumeixen els 
joves i una altra quin tipus de consum sol produir 
una demanda de tractament. L’exemple més clar 
el tenim en el cànnabis. És la droga més consumi-
da però molt poca gent es tracta. Certament, no té 
el risc que tenen la cocaïna i l’heroïna o, encara, 
les amfetamines, una substància que també com-
porta molts riscos. Les amfetamines no han estat, 
però, d’un gran consum a Espanya. De fet, estan 
associades a un període molt concret, a l’època 

d’allò que es conegué com “la ruta del bakalao”. 
Molt poca d’aquella gent de “la ruta” que con-
sumia va acabar demanant tractament i dels que 
nosaltres vam veure molts ja no prenien èxtasi i 
s’havien passat a la cocaïna. També hi havia molts 
que només venien per problemes amb l’alcohol. 
L’alcohol [insisteix] és la gran oblidada, la substàn-
cia que genera més problemes, més morts i des-
prés, és clar, hi ha també el tabac, el consum del 
qual no ha baixat tant com ens pensem.
 
Atès el problema de salut pública que genera el 
consum de drogues, creu que el sistema sanitari 
hi dedica prou recursos? Que en general tenim 
una societat prou conscienciada?
Sí. De fet, és un dels pocs temes, si més no a Ca-
talunya, en què els partits han mantingut els ma-
teixos acords durant legislatures. Hi ha moltes 
eines, els CAS o la comunitat terapèutica entre 
els importants. També les unitats hospitalàries de 
desintoxicació en hospitals com el del Mar, Can 
Ruti, Vall d’Hebron, Sant Pau o les que atenen les 
ludopaties com a Bellvitge i Sant Pau... Al centre 
nosaltres el que fem és tractar una malaltia. Les 
drogues generen malalties, inseguretat ciutadana. 
L’extensió de la sida, per exemple, ha estat en bona 
part un problema associat al consum de drogues 
injectades. Allò fonamental més enllà de l’atenció 
mèdica és que hi hagi un bon treball de prevenció. 
És una qüestió difícil. De vegades, treballar amb 
persones amb aquesta problemàtica és desagraït 
però m’atreviria a dir que fer-ho en l’àmbit de la 
prevenció encara pot ser-ho més. Clar [riu], el que 
s’esperaria és que la gent no consumís gens però 
la realitat és un altra. És evident que el problema 
mai no es pot reduir a zero però també és cert que 
mai no sabem fins a quin punt està tenint efecte 
la nostra feina, quin efecte tenen les actuacions de 
caràcter preventiu sobre l’epidèmia. 

Què ens converteix en addictes? 
Un factor és el de l’exposició a una determina-
da substància. Sense l’accés és més difícil que es 
doni l’addicció. Fixi’s en la relació que hi ha entre 
l’addicció al tabac o a l’alcohol i el nivell d’exposició 
de la gent a aquestes dues substàncies. Hi ha una 
etapa en què és habitual que les persones tinguin 
un contacte molt continuat a aquestes substàn-
cies. A Espanya, a més, estem molt més exposats 
que en altres països. D’altres substàncies com la 
cocaïna també han tingut una major entrada ate-

“L’EXEMPLE MÉS CLAR EL TENIM EN EL 
CÀNNABIS. ÉS LA DROGA MÉS CONSUMI-
DA PERÒ MOLT POCA GENT ES TRACTA. 
CERTAMENT, NO TÉ EL RISC QUE TENEN 
LA COCAÏNA I L’HEROÏNA O, ENCARA, LES 
AMFETAMINES, UNA SUBSTÀNCIA QUE 
TAMBÉ COMPORTA MOLTS RISCOS”
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sa la nostra relació cultural amb Llatinoamèrica. 
Després, hi ha la gent jove, amb un major risc, per 
una voluntat de cercar noves sensacions, per falta 
de percepció del risc, per qüestions de rebel·lia o 
d’autoafirmació, de moda... A partir d’aquí hi ha 
dues teories principals. La que estableix que hi ha 
persones amb unes característiques de personalitat 
que els portaria a ser addictes. Parlem de persones 
amb inseguretat, baixa autoestima, les quals, des 
del meu punt de vista, no es diferencien gaire del 
que serien conductes de risc presents en qualsevol 
altre trastorn. Un altra teoria diu que no hi ha cap 
persona que estigui fora de perill de l’abast d’una 
substància i, a banda de personalitats amb més 
tendència –una qüestió que mai no s’ha acabat de 
dilucidar empíricament, hi ha milers d’articles que 
no han arribat enlloc–, cal veure en quin moment 
de la teva vida estàs. 

La substància entesa com un refugi...
Tots passem per moments en què tenim un risc 
d’apropar-nos a una substància que coneixíem, 
amb què havíem tingut una relació, una substàn-
cia que fins i tot hem consumit més o menys habi-
tualment sense que ens causés cap problema. Per 
exemple, en la història de molts alcohòlics hi ha 
al darrere uns primers hàbits de consum, no pro-
blemàtics, que es tornen en addicció davant d’una 
separació o de la pèrdua del treball. La substància 
esdevé llavors una solució al malestar. La substàn-
cia, en efecte, com un refugi, allò que et permet 
dormir una nit, oblidar... Per tant, allò cabdal no 
seria tant la persona sinó la circumstància per la 
qual passa aquesta persona. Hi ha encara la qües-
tió del tipus de substància. Pensem en el tabac: la 
gent el consumeix habitualment i les seves conse-
qüències no són fàcils de veure de forma immedia-
ta. Convivim amb ella. L’heroïna hi ha poca gent 
que la consumeix, fins i tot en època d’epidèmia 
era poca amb relació al total de la població, atesos 
els seus efectes immediats i molt greus.

Va viure en primera línia l’epidèmia de 
l’heroïna dels anys vuitanta, una epidèmia en 
part motivada per la crisi. Com a investigador 
ha pogut apreciar si la crisi ha disparat determi-
nades addiccions?
Sóc molt crític, amb aquesta hipòtesi. Amb la crisi 
s’han acabat els diners, també s’han acabat els di-
ners per adquirir altres productes, béns de consum. 
Això també afecta les possibilitats d’adquirir cocaï-

na o alcohol. La crisi no ha augmentat el consum 
d’aquestes substàncies, cosa que no vol dir que al-
gunes persones sí que hagin augmentat el consum 
personal. Vull dir persones que ja eren addictes i la 
situació personal de les quals ha empitjorat. No sa-
bem què passarà a partir d’ara. Des de fa dos o tres 
anys el que hem tingut a Barcelona és un augment 
de gent que es tracta de l’addicció al cànnabis. La 
substància està relativament a l’abast i, a més, hi 
ha l’existència de clubs. Mai havíem vist demanda 
de tractament per cànnabis però ara mateix hi ha 
un augment de crisis psicòtiques per culpa del càn-
nabis. El que és segur és que a la llarga el cànnabis 
serà un problema greu de salut pública. 

I les noves generacions de drogues?
Hi ha un risc associat a la producció. Els labora-
toris clandestins poden generar substàncies noves 
com aquell qui diu cada setmana. El que fan és, a 
partir de la molècula de l’amfetamina, fabricar pe-
tites variacions. Són substàncies noves de les quals 
ho desconeixem quasi tot i, per tant, no figuren a 
les llistes de substàncies prohibides pels organis-
mes internacionals. L’altre risc és que cada vegada 
sabem més com funciona el cervell humà, sabem 
produir psicofàrmacs que són més selectius, més 
específics, més eficaços per tractar malalties men-
tals, i crec que en el futur alguns d’aquests fàrmacs 
podran fer-se servir com a agent terapèutic però 
també com a substància recreativa. 

Vostè també ha estudiat els riscos d’addicció as-
sociats a les noves tecnologies. Hi ha la conven-
ció que aquestes han creat autèntics addictes.
Sí, s’ha parlat molt de les addiccions a les noves 
tecnologies com internet, mòbil, xarxes socials, 
jocs de rol en línia, casinos virtuals, etc. El que po-
dem dir és que de vegades s’ha confós una neces-
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sitat adolescent com és la comunicació amb iguals 
amb una addicció per la senzilla raó que aquesta 
tecnologia és poc coneguda. D’aquí l’equívoc 
d’una suposada addicció a les xarxes socials. Par-
lem a partir d’aquí... [riu]

Exagerem, doncs?
Confonem un terme científic amb un terme 
col·loquial. Tinc un contacte professional amb el 
món de les drogues i, així doncs, tinc molt clar que 
no té res a veure una cosa amb l’altra. M’agrada 
molt usar per referir-m’hi alguns termes col·loquials 
com el de viciat, enganxat... Si veiem una perso-
na que sempre està llegint, no diguem que és una 
persona addicta. Així, doncs, podríem parlar de 
dependència tecnològica, de conductes excessives, 
però no de veritables addiccions, tal com les conei-
xem a l’àmbit de les addiccions a substàncies.

Una dependència que ha afectat els nostres 
marcs de relació. Les classes a la Universitat, 

per exemple. Com evitar la interferència cons-
tant que suposa l’ús de les noves tecnologies a 
l’aula? Té solució?
No [riu]. Cal aprendre a conviure amb això, a 
treure-li al millor partit possible i minimitzar els 
efectes negatius.
 
Minimitzar passa per reformular les normes... 
Sí i no. Hi haurà coses que no podran canviar. La co-
municació virtual està molt arrelada. Com influirà 
aquesta en determinats àmbits com els que plante-
javes? Doncs no ho sabem. El més fàcil seria fer un 
ús restrictiu. Però, fins a quin punt el professor sí 
que pot usar les TIC en l’aula i els alumnes no? Pen-
sem que els nostres adolescents assisteixen a classe 
amb un potent ordinador de butxaca i el sistema 
educatiu ha d’aprendre a treure-li partit. Quan en-
cara no sabem com gestionar l’ús d’ordinadors dels 
estudiants ja se’ns presenta un nou repte.

Els videojocs sí que poden crear addiccions?
Sí. Un tipus de videojoc, concretament els de rol 
on-line. En els jocs de rol en línia passen diverses 
coses. Estan disponibles vint-i-quatre hores, no 
acaben mai, el joc no s’acaba quan tu te’n vas a 
dormir, segueix jugant-hi la gent, i això potser fa 
que el que havies guanyat ho perdis o que si estàs 
alguns dies fora sentis la necessitat de trobar un 
cibercafè. Si jugues dins d’un clan guanyes posi-
cions. Se’t crea una obligació social de jugar, hi ha 
una pressió. Quan es juga sol és quan té més risc 
perquè pots creure que el teu personatge és més 
important que el teu propi jo. És possible que hi 
hagi un contrast entre allò que potser és un món 
quotidià gris i el que t’has creat virtualment i on 
ets un guanyador, algú reconegut. D’altra banda, 
estem veient que hi ha una gran preocupació per 
part dels pares que no es correspon amb la que te-
nen els usuaris. No sabem si és que cal que passi 
més temps...

Hi ha alguna possibilitat que aquests mons vir-
tuals esdevinguin uns aliats terapèutics?
Si no hi ha addicció aquests mons no tan sols són 
uns aliats terapèutics sinó que poden ser també 
d’un gran ajut per preparar els més joves de cara 
al futur. Hi va haver un moment en què saber ex-
treure informació d’un llibre era important, era 
una competència que et permetia créixer en conei-
xements, que va conviure durant un temps amb 
d’altres com per exemple la de saber utilitzar el te-
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lèfon. Molts dels nens que estan jugant avui amb 
la Play o a jocs d’aquestes característiques estan 
també adquirint competències. Moltes de les fei-
nes del futur estaran relacionats amb aquest nou 
entorn virtual. D’altra banda, pensa també que 
tots dissociem la nostra vida real de la imaginada 
i és sa somiar. Abans només ho podíem fer amb el 
cap. Després ho hem fet llegint i ara, a més de les 
novel·les, tenim altres mecanismes per dissociar. 
Per tant, és imprescindible saber utilitzar aquestes 
noves eines. 

I totes aquestes eines en realitat no ens van tan-
cant cada vegada més en nosaltres mateixos 
com a individus, aïllant-nos socialment els uns 
dels altres?
En algun moment s’ha pensat en això. Però crec 
que aquesta visió és un ateòric. No en tenim evi-
dències empíriques. Realment genera aïllament? 
Aquesta comunicació virtual genera, paradoxal-
ment, incomunicació? Seria així si aquesta tecno-
logia m’incomuniqués totalment del meu entorn 
familiar o de les meves amistats, però el més nor-
mal és que reforci els meus contactes. Puntual-
ment algú es pot aïllar, podria ser, esclar, però és 
molt difícil.

En qualsevol dels casos sembla complicat deter-
minar quan parlem d’una addicció i quan d’una 
simple dependència. No sortim de l’àmbit dels 
prejudicis, de les percepcions...
Allò que determina l’addicció és el fet que hi hagi 
conseqüències físiques o psicològiques greus. 

L’equip de recerca que lidera vostè dins del 
Grup Psicopersona ha investigat també la rela-
ció entre els joves i les noves tecnologies i els 
efectes que se’n deriven.
Fa poc vam col·laborar amb l’Institut de Recerca 
i Atenció Primària (IDIAP) en un estudi basat en 
més de 5.000 estudiants de secundària del Va-
llès Occidental. Els resultats indicaven que l’ús 
d’internet era més problemàtic que no pas el del 
mòbil i que generava, per exemple, més dificultats 
de relació amb les famílies. Altrament, a mesura 
que augmentava l’edat, aquestes conductes pro-
blemàtiques milloraven. Com sigui, l’entorn que 
estudiem és molt canviant i ara mateix no sabem 
quins resultats obtindríem amb l’aparició de les 
tauletes, smartphones i d’altres... Una recerca de la 
qual estem molt orgullosos, i que em sembla que 

tu ja coneixes, és Red-Socs, liderat per la Dra. Ur-
sula Oberst i finançat pel Ministerio de Ciencia y 
Educación. El seu objectiu és descriure els perfils 
de joves i adolescents a Facebook en funció dels 
estereotips de gènere i personalitat. Creiem que 
pot haver-hi una relació entre la presentació a Fa-
cebook i el benestar psicològic i pretenem elaborar 
recomanacions sobre el seu ús saludable.

Han dut aquesta mateixa línia d’investigació 
fora de Catalunya? 
En aquests moments treballem en una investiga-
ció transcultural sobre l’ús d’internet i el mòbil i 
la relació amb l’ansietat amb universitaris de Co-
lòmbia, els Estats Units i Espanya. Tot just acabem 
de tancar la recollida de dades a Espanya en aquest 
moment. Res del que fem al grup en general, i en 
aquesta recerca en concret, seria possible sense els 
doctorands i col·laboradors del grup, veritables 
motors d’innovació i entusiasme.

Quin retorn rep la societat d’aquesta recerca?
Aquest és un repte permanent del nostre grup de 
recerca. Si fa uns anys es va destacar la importàn-
cia de publicar els resultats de la recerca, ara el rep-
te és que aquestes publicacions siguin citades en 
revistes científiques de prestigi. En el nostre grup 
pensem que la recerca i la publicació són inhe-

rents a la nostra tasca com a professors universi-
taris. La recerca és necessària per l’acreditació dels 
professors i de les titulacions i sense la recerca no 
podríem impartir els graus ni tenir els professors 
qualificats per impartir les classes. En aquest sen-
tit, estem molt orgullosos d’algunes de les nostres 
publicacions a revistes internacionals com Cyberp-
sychology and Behavior i Computers in Human Beha-
vior i a les espanyoles Adicciones, Anales de psico-
logía i Papeles del psicólogo. Aquestes publicacions 
són un bon aparador del nostre treball i subratllen 
la importància que dóna la Facultat a la recerca. 
Potser amb un caire més divulgatiu els llibres Las 
adicciones tecnológicas, qué son y cómo tratarlas i El 
trastorno del niño consentido són una bona mostra 
de les nostres aportacions.

“QUAN ES JUGA SOL ÉS QUAN TÉ MÉS 
RISC PERQUÈ POTS CREURE QUE EL TEU 
PERSONATGE ÉS MÉS IMPORTANT QUE 
EL TEU PROPI JO”


