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Les dones i el consum a la història:  

- La guerra contra les drogues es va iniciar a finals del s. XIX i inicis del XX en contra 

del consum d’opiacis.  

- Aquesta “guerra” va tenir especial força als anys ’60 als EUA i als ’80, quan es va iniciar 

amb la criminalització dels i les consumidores de crack.  

- A l’edat mitjana les dones que usaven substàncies per a alterar el seus estat mental i 

físic eren etiquetades com a “bruixes”, o també com a “metzineres”.  

- Les dones que usaven drogues s’estigmatitzava des de la culpabilització o 

l’erotització.  

- La figura femenina sempre ha estat molt present a món de les drogues des del consum 

fins a la producció. Figures com la de Griselda Blanco (anterior al mundialment conegut 

Pablo Escobar) han estat invisibilitzades al llarg de la història. 

- En general no es té en compte el que ha suposat la relació de les dones amb les 

drogues (tant com a productores com a consumidores) ja que normalment interseccionen 

tres factors: dones soles, amb càrregues familiars i víctimes de múltiples violències. 

Les drogues es convertien, en molts casos, en la seva forma de subsistència.   

 

Les dones i el consum a l’actualitat:  

- Actualment es valora que un 80% de les dones consumidores ho fa sense tenir 

problemes amb la substància. 

- Les dones segueixen, generalment, uns patrons comuns a l’hora de consumir:  

 Prefereixen drogues legals 

 No solen consumir soles 

 Són més discretes (a causa de l’estigma que es crea) 

 Planifiquen i organitzen els consums 

 Consumeixen dosis menors 

 Consumeixen per vies menys riscoses 

 No hi ha tant policonsum 

- Tots aquests patrons són deguts a la pressió i les violències que pateixen les dones 

(a la vida han d’anar sempre en compte, estar sempre alerta, en estat de vigilància i de 

por constant cap a l’exterior). 

- El consum de drogues per part de les dones trenca, d’una banda amb la legalitat, i 

d’altra banda amb el que s’espera socialment que compleixin com a dones. 

- Generalment els problemes “amb les drogues” NO estan relacionats amb la 

substància en si, sinó amb tot el que envolta el consum (salut, habitatge, desigualtat, 

exclusió social...). Tot i això normalment només es posa al centre dels problemes el 

consum de substàncies. 

 

Conseqüències socials del consum de drogues en les dones 

- Tenen més malalties: solen ser les últimes en casos de drogues injectades, i per tant 

tenen molts més riscos. El risc de VIH augmenta molt també en els casos de dones trans.  



- Pateixen més situacions de desigualtat degut a l’estigmatització.  

- La condemna i/o càstig per certs delictes sol ser més alta quan es tracta de dones, 

doncs es culpabilitza el fet de que no estiguin complint amb el rol de dona que s’espera.  

- Accedeixen menys als serveis d’atenció i/o tractament ja que se les culpabilitza molt 

més i, en el cas de ser mares, tenen l’amenaça de perdre la custòdia dels fillls/es (fet que 

ens els homes ni tan sols es qüestiona, fins i tot ni es pregunta si tenen fills/es des dels 

serveis). 

- Hi ha més risc de patir violència masclista donada la situació de vulnerabilitat,  

- Dificultat d’accés als serveis: no poden entrar als recursos d’acollida per violència 

masclista si són consumidores, i sovint són excloses dels serveis d’atenció a persones 

que usen drogues.  

- En conclusió, són dones fortament estigmatitzades el qual les fa vulnerables a patir 

nombroses violències, de manera que els seus drets es veuen constantment 

vulnerats i, al mateix temps, tenen més dificultats d’accés als serveis d’atenció.  

- Cal crear xarxes de dones que potenciïn l’empoderament (no “tallers 

d’empoderament”). Cal que es trobin, que es coneguin, que es facin partícips del barri, 

organitzar-se.   

 

Els serveis per a dones que usen drogues 

- Per a crear un servei útil cal tenir en compte a les persones usuàries, des d’un punt de 

vista realista, pragmàtic i flexible.  

- La reducció de danys no es centra en deixar el consum, sinó en atendre tots els 

aspectes que conflueixen en la persona (habitatge, salut, serveis socials, etc).  

- Cal compromís i activisme social per part dels i les professionals.  

 

XADUD – Xarxa de Dones que Usen Drogues 

- Un espai de trobada per a dones consumidores de drogues.  

- Espai segur, de solidaritat i suport mutu no institucionalitzat. Entorn de confiança.  

- Espai integrat al barri i actiu a nivell comunitari.  

 

METZINERES – Reducció de danys per a dones i persones de gènere dissident* 

- No es treballa des de les “necessitats”, sinó des dels desitjos de cada dona. Cada dona 

decideix quin és el seu propi concepte de recuperació (trobar un pis, deixar de 

consumir alguna substància, menjar més sa, etc.) 

- No es realitza assistència, sinó activisme a nivell social i comunitari. 

- Tota dona és protagonista del servei, i hi ha dones consumidores que formen part de 

l’equip de professionals i les usuàries participen en les decisions i funcionament del 

servei.  

- No hi ha sancions. 

- El servei és accessible i s’adapta al que les dones detecten com a necessari (p.ex: 

tenir dutxes, lliteres, taquilles, poder-hi accedir amb animals, etc.).  

- Participen activament i tenen incidència al moviment feminista de la ciutat.  

- Enfocament basat en la reducció de danys, els drets humans, la interseccionalitat, 

i la llibertat de la persona, redefinint l’empoderament i prioritzant el benestar psicològic, 

físic i social. 



- Activitats variades: cosmètica natural, artteràpia, cinema, DIRD (Formació per a Dones 

Impulsores de la Reducció de Danys, ja que poden aportar aquests coneixements a 

altres espais i persones), etc.  

-  Es centra en tres espais.  

 1. De Moment: Espai obert al barri del raval per a totes les dones i persones de 

gènere dissident que usen drogues. Un espai de cura, formació i recuperació on es 

realitzen nombroses activitats. Es donen eines per a la incidència política amb l’objectiu 

que, al futur, siguin les pròpies usuàries les qui mostrin la seva realitat i lluitin pels seus 

drets davant les institucions i els poders públics.  

 2. La Osada: Espai productiu i d’emprenedoria amb l’objectiu de potenciar 

l’emprenedoria i l’autogestió. Inici d’una línia de merchandising, participació al Flea 

Market i vinculació amb iniciatives socials per a la producció (Continental Clothing, Top 

Manta, etc.)  

 3. La Coberta: Entorn d’habitatge, acompanyament a la cerca i/o manteniment 

d’un habitatge segur.  

 

*El servei va estar gestionat en un inici per la Fundació Salut i Comunitat, la qual va retirar 

el pressupost quan el servei portava un any de funcionament. Actualment lluiten 

diàriament per a aconseguir fons i poder seguir amb l’activitat. L’organització ICEERS ha 

fet una gran inversió per al manteniment del servei.  

 

La recerca i la investigació  

- Generalment, no s’ha investigat ni s’han recollit dades sobre les dones que usen 

drogues. Només fa 3 anys es va realitzar la primera investigació sobre dones que 

s’injecten drogues.  

- Per a realitzar una bona atenció cal recollir dades → base telemàtica creada amb 

DonesTech i Open Source.  

- Cal tenir sempre les dades actualitzades (el tipus de consum, els espais, i les 

substàncies... tot pot variar d’un dia a l’altre i cal tenir-ho en compte a l’hora d’atendre a 

les persones).  

- Les dades s’han de recollir amb metodologies poc intrusives, a partir del que s’explica 

sense pressionar a les dones.  

 

Dades sobre l’atenció a Metzineres 

- Reben entre 30 i 40 visites al dia. La majoria són dones cis d’entre 30 i 49 anys.  

- Les substancies que consumeixen són variades, així com la percepció problemàtica de 

les mateixes.  

- La majoria han viscut nombroses situacions traumàtiques que poden agrupar-se en 

tres tipologies:  

 1. Violències de gènere: per part de la parella, per part de la família i/o durant la 

infància, i agressions físiques o sexuals a l’entorn proper (riscos associats als pisos de 

consum).  

 2. Sistemes d’atenció: desatenció, intrusisme familiar, estigma, vulneració de la 

confidencialitat, maltractament institucional, etc.  



 3. Criminalització: violències del sistema judicial (presó preventiva, multes 

inassequibles..), violència policial, violència penitenciària (aïllament, desatenció, retirada 

de custòdia, etc.) 

 

Eixos d’actuació de Metzineres:  

Feminisme interseccional  

Espectre complet de la reducció de danys 

Transdisciplinarietat 

Xarxa i aliances amb el barri 

Cura informada del trauma 

Teràpies alternatives i atenció plena 

Costo-efectivitat.  

 

Xarxa internacional 

- Actuació i participació en grups de recerca i iniciatives a nivell Europeu (p.ex: la formació 

de Pompidou Group per a incorporar la perspectiva de gènera en les polítiques de 

drogues).  

-  Importació i presentació del projecte a Porto (Portugal). 

- Hashtags #Narcofeminism i #Femdrug 

- Creació d’una declaració per al compromís dels Ajuntaments (declaració de Barcelona).   


