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1. Introducció 

Aquest informe es basa en l’anàlisi dels resultats de l’Enquesta Domiciliària sobre 

Alcohol i Drogues a Espanya (EDADES) de l’any 2009 i es centra en els resultats específics 

obtinguts per les Illes Balears.  

L’EDADES es va a començar a realitzar a l’any 1995 i, des d’aquell any, s’ha realitzat a 

nivell espanyol cada dos anys, coincidint amb els anys senars. Aquesta enquesta és promoguda 

per la delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i l’objectiu general és obtenir 

informació per tal de dissenyar i avaluar les polítiques dirigides a prevenir el consum i els 

problemes relacionats amb les drogues.  

A l’actualitat, es realitza una ampliació de mostra que permet realitzar una anàlisi més 

acurada de les diferències existents entre les diferents illes que formen Balears. Aquesta 

ampliació de mostra és possible gràcies a la subvenció de la Conselleria de Salut i Consum, des 

de la Direcció General de Salut Pública i Participació a través del Pla de d’Addiccions i 

Drogodependències de les Illes Balears (PADIB). 

El present informe descriu les dades obtingudes per al conjunt de les Illes  Balears 

comparades tant per diferents anys com per l’obtingut l’any 2009 per al total nacional. Es 

realitza inicialment una anàlisi de les característiques sociodemogràfiques dels participants a 

l’enquesta. A continuació s’analitza exhaustivament el consum de les diferents substàncies a 

les Illes Balears. Acte seguit, una sèrie de dades relacionades amb la salut i el consum de 

drogues. Per últim, es presenten una sèrie de conclusions generals.  
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2. Característiques sociodemogràfiques de l’enquesta 
L’enquesta es va realitzar a un total de 1111 persones de les Illes Balears, a través 

d’una mostra aleatòria seleccionada en funció dels censos. L’univers d’estudi és la població 

general, homes i dones, residents a les Illes Balears amb edats compreses entre 15 i 64 anys, 

ambdós inclosos.  

Per tal de seleccionar els casos, es va realitzar una distribució per illes proporcional a la 

població, de manera que 612 enquestes corresponen a Mallorca, 255 a Eivissa i Formentera i 

244 a Menorca. D’altra banda, es varen enquestar un total de 548 homes i de 563 dones. Pel 

que fa a la distribució per edats, no s’ha seguit un patró proporcional ja que es volia comptar 

amb una major mostra de joves, compresos entre 15 i 39 anys, atès que és la població que es 

troba en major risc de consum de drogues. A la taula que ve a continuació podem veure la 

distribució que es va seguir. Així, veiem el nombre total d’enquestat per illes i el total 

d’enquestes realitzades per sexe i edat simultàniament.   

Nombre total d'enquestats per grups d'edat, sexe i illes 

    Mallorca Eivissa-Formentera Menorca Total 

Homes 

De 15 a 24 anys 88 38 31 157 

De 25 a 34 anys 72 32 34 138 

De 35 a 44 anys 60 19 30 109 

De 45 a 54 anys 47 20 9 76 

De 55 a 64 anys 40 19 9 68 

Dones 

De 15 a 24 anys 94 29 18 141 

De 25 a 34 anys 65 33 23 121 

De 35 a 44 anys 55 28 26 109 

De 45 a 54 anys 50 28 25 103 

De 55 a 64 anys 41 19 29 89 

Total   612 265 234 1111 

   
 Informe EDADES 2009/10 

 

Podem veure que tant en el cas de les dones com en el cas dels homes el nombre 

major d’enquestats correspon a les franges d’edat més joves, pels motius abans comentats. 

Així, en el cas dels homes de 15 a 24 anys hi ha un total de 157 enquestats mentre que en cas 

d’homes de 55 a 64 anys hi ha 68 enquestat. Pel que fa a les dones, succeeix el mateix ( 141 de 

15 a 24 anys vs. 89 de 55 a 64 anys). El nombre d’enquestats a l’illa de Mallorca és molt 

superior de les illes d’Eivissa i Menorca (612 Mallorca vs. 265 Eivissa i Formentera i 234 

Menorca). Aquest fet es deu a les diferències en les proporcions de població de cada illa.  
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Al següent gràfic podem veure el lloc de naixement dels enquestats expressat en 

percentatges. 

 

Un 77,3% dels enquestats han nascut a Espanya, mentre que un 22,7% ha nascut fora 

del territori espanyol. D’aquests, el major percentatge d’estrangers correspon a persones 

d’Amèrica del sud (11,1%), seguida d’Europa (6,3%) i Àsia (3,3%).  

Pel que fa a la situació laboral dels enquestats, a continuació veiem un gràfic.  

 

Veiem que un 52% dels enquestats es trobava treballant en el moment en el que varen 

contestar a l’enquesta. Un  23% estava en l’atur i un 8,2% es dedicaven a activitats de la llar. 

Un 5,6% dels enquestats eren estudiants mentre que un 4,1% estaven jubilats. El 2,7% tenien 
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feina però es trobaven temporalment absets d’aquesta. Un 2,3% es trobaven incapacitats de 

manera permanent i un 1,7% eren menors de 16 anys, per la qual cosa no podien accedir 

encara al mercat laboral.  

A la següent taula veiem el nivell més alt d’estudis assolit pels enquestats.  

 

El percentatge més alt d’enquestats correspon a persones que tenen els estudis 

secundaris de primera etapa, o en el cas espanyol la ESO (47%). El segon percentatge 

correspon a persones amb estudis secundaris de segona etapa, o en el cas espanyol batxillerat, 

formació professional o mòduls de grau superior (21%). Un percentatge molt reduit de la 

població correspon a persones sense estudis (3%), mentre que un 11% dels enquestats compta 

amb estudis universitaris, ja siguin superiors o mitjans. Un 18% de la població enquestada 

tenia només els estudis primaris.  
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3. Prevalences de consum de substàncies psicoactives 
 A continuació trobem una taula amb les principals prevalences obtingudes per a 

cadascuna de les substàncies estudiades a l’enquesta.  

Prevalences de consum per substàncies en percentatges (%) 

  Alguna vegada Darrers 12 mesos Darrers 30 dies Diari  

Alcohol 93,8 76,7 61,2 14,2 

Tabac 76,9 46,1 42,3 37,3 

Cànnabis 40,9 15,1 10,8 3,2 

Cocaïna 14,3 4,2 1,7   

Èxtasi 8,4 2,2 0,9   

Amfetamines 5 1,2 0,2   

Al·lucinògens 7,3 1,7 0,4   

Heroïna 1,4 0,2 0,1   

Inhalats volàtils 1,2 0,1     

Hipnosedants 16,1 7,7 6,6   

  
 Informe EDADES 2009/10 

 Tal i com podem veure, les substàncies més consumides l’alcohol,  el tabac i el 

cànnabis en tots els casos. És per aquest motiu que aquestes substàncies permeten un grau 

major d’anàlisi i es pot obtenir, per tant, el consum diari de la substància. De les drogues 

legals, la més consumida és l’alcohol, que un 93,8% de la població ha provat alguna vegada a la 

seva vida. En el cas del tabac és d’un 76,9% i en el cas dels hipnosedants (tranquil·litzants i  

somnífers) un 16,1% de la població ha consumit alguna vegada a la vida. Pel que fa al consum 

de drogues il·legals, la droga més consumida és el cànnabis, que ha estat provat per un 40,9% 

de la població alguna vegada a la vida, seguit de la cocaïna, que ha consumit alguna vegada a la 

vida un 14,3% de la població. La droga il·legal menys consumida són els inhalats volàtils (1,2% 

de la població ho ha provat alguna vegada a la vida) i l’heroïna (un 1,4 % de la població balear 

ho ha consumit alguna vegada).  
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4. Anàlisi de les diferents substàncies 

4.1 Alcohol 

4.1.1 Prevelences de consum d’alcohol 

Al conjunt de les Illes Balears  el consum de begudes alcohòliques es troba molt 

generalitzat entre la població de 15 a 64 anys ja que un 93,8% de la població admet haver 

provat l’alcohol alguna vegada a la seva vida, un 76,7% ha consumit en els últims 12 mesos, un 

61,2% ha consumit en els últims 30 dies i un 14,2% ho ha fet a diari els últims 30 dies.  

Prevalences del consum d'alcohol per sexe i edat (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies A diari 

Total   93,8 76,7 61,2 14,2 

            

Sexe           

  Home 95,3 79 67,5 25,4 

  Dona 92,2 74,5 54,6 8,9 

            

Edat           

  De 15 a 24 anys 90 78,7 59,1 6,4 

  De 25 a 34 anys 93,5 82,2 62,7 6,9 

  De 35 a 44 anys 93,1 71,3 58,2 13,4 

  De 45 a 54 anys 96,7 80,8 70,6 34,1 

  De 55 a 64 anys 95,5 69,5 53,7 30,1 

    
Informe EDADES 2009/10 

 

Tal i com podem veure a la taula anterior, per a tots els casos, el percentatge de 

consum d’alcohol és superior per als homes que per a les dones, arribant a ser molt més del 

doble en el consum d’alcohol a diari (25,4%  homes vs. 8,9% dones).  

Si ens fixem en el consum per edats veiem que el percentatge de població que ha 

provat alguna vegada l’alcohol augmenta amb l’edat, exceptuant el cas de les persones de 55 a 

64 anys on es produeix un lleu descens. En el cas del consum d’alcohol en els últims dotze 

mesos, el percentatge més alt de consum el trobem entre la població de 25 a 34 anys (82,2%) 

seguit molt  de prop per la població de 45 a 54 anys (80,8%). En quant al consum d’alcohol en 

els últims 30 dies és la població entre 45 i 54 anys la que ha consumit en un percentatge major 

(70,6%), igual que en el consum d’alcohol a diari, on veiem que la població més jove té uns 

percentatges significativament inferiors (34,1% de 45 a 54 anys vs. 6,4% de 15 a 24 anys). 
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Al gràfic següent podem veure els percentatges totals de les Illes Balears comparats 

amb els percentatges obtinguts per al conjunt de l’estat espanyol.  

 

Tal i com podem veure, el percentatge per al consum d’alcohol en els últims 12 mesos 

és inferior en el cas de Balears (76,7% vs. 78,7%) així com el del consum referent als últims 30 

dies (61,2% vs. 63,3%). En el cas del consum diari, la població balear supera al percentatge 

obtingut per a la població espanyola total (14,2% vs. 11%).  

4.1.2 Prevalences de consum d’alcohol a les diferents illes 

A continuació podem veure els percentatges de consum desglossats per illes.  

Consum d'alcohol a les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Ibiza - Formentera Menorca 

Alguna vegada 93,8 93,7 94,7 92,8 

Últim any 76,7 77,8 74,6 69,4 

Últim mes  61,2 61,9 61,7 53,1 

Diari a l'últim mes 14,2 13,4 14,4 13,3 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

No es poden trobar grans diferències entre les illes en quant al consum d’alcohol, tot i 

així, veiem que Menorca obté uns resultats inferiors per a totes les categories. El percentatge 

de consum l’últim any i el percentatge de consum a l’últim mes és superior a Mallorca (77,8% i 

61,9%), mentre que per a les altres dues categories restants(alguna vegada i diari l’últim mes) 

els percentatges superiors els registren Eivissa i Formentera ( 94,7% i 14,4% respectivament).  
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4.1.3 Edat mitjana de primer consum d’alcohol 

Pel que fa a l’edat en la que la població balear va provar per primera vegada l’alcohol, 

podem veure la següent taula les edats mitjanes obtingudes per a l’any 2007 i les edats 

mitjanes corresponents a l’any 2009.  

Edat mitjana d'inici al consum d'alcohol segons sexe i edat a les Illes Balears 

  Total Sexe Grups d'edat 
    Home Dona 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

2007 16,2 15,1 17,2 14,37 15,75 16,57 16,61 17,99 

2009 16,3 15,6 17,1 15,11 16,01 16,37 16,91 17,14 

       
Informe EDADES 2009/10 

 

Si ens fixem en la mitjana total, veiem que en ambdós casos l’edat mitjana en que es 

consumeix per primer cop alguna beguda alcohòlica es situa al voltant dels 16 anys. D’altra 

banda, les dones inicien el consum més tard que els homes (17,1 vs. 15,6) i en ambdós anys les 

mitjanes obtingudes són molt similars. Pel que fa a l’anàlisi per edats, l’edat mitjana d’inici al 

consum augmenta a mesura que l’edat dels enquestats és superior, fet bastant lògic si tenim 

en compte l’augment amb l’edat de la taula anterior en el consum l’alcohol alguna vegada. En 

aquest cas veiem una diferència notable entre la població de 15 a 24 anys, ja que a l’any 2007 

l’edat mitjana d’inici era de 14,37 mentre que la de l’any 2009 ha augmentat a 15,11.  

4.1.4 Continuïtat en el consum d’alcohol 

Acte seguit veiem una taula que mostra la continuïtat en el consum d’alcohol.  

Continuïtat en el consum d'alcohol segons sexe i edat (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies Vida/diari 

Total   82 79,7 65,3 19,1 

Sexe           

  Home 82,9 85,8 70,9 27 

  Dona 80,9 73,1 59,3 9,9 

Edat           

  De 15 a 24 anys 87,4 75,1 65,7 7,4 

  De 25 a 34 anys 88 76,5 67,2 7,6 

  De 35 a 44 anys 76,6 81,6 62,6 14,5 

  De 45 a 54 anys 83,6 87,6 73,1 35,6 

  De 55 a 64 anys 72,8 77,2 56,2 31,8 

    
Informe EDADES 2009/10 

La continuïtat en el consum d’alcohol és molt alta. De les persones que han provat 

alguna vegada a la vida l’alcohol, el 82% ha begut també en els últims 12 mesos. Veiem que el 

percentatge obtingut tant per homes com per dones és molt similar i en el cas de les 

diferències per edats també succeeix el mateix. Entre aquelles persones que han begut en els 
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últims 12 mesos, un 79,7% ho han fet també en els darrers 30 dies. En l’anàlisi per sexe ens 

podem fixar en que els homes que han begut els darrers 12 mesos ho han fet també en els 

darrers 30 dies en un percentatge molt superior al de dones (85,8% homes vs. 73,1% dones).  

En el referent a l’anàlisi per edats, podem veure que les dues franges que obtenen un major 

percentatge són la de 35 a 44 anys (81,6%) i la de 45 a 54 anys (87,6%).  Un 65,3% de les 

persones que han begut alcohol alguna vegada a la vida ho ha fet també en els darrers 30 dies.  

Aquest percentatge és molt major per als homes (70,9%) que per les dones (59,3%).  Entre les 

persones que han provat l’ alcohol alguna vegada a la vida, un 19,1% consumeix alcohol 

diàriament. Aquest fet és molt més freqüent entre els homes (27%) que entre les dones 

(9,9%). D’altra banda,en ambdós casos la continuïtat en el consum augmenta a mesura que 

augmenta l’edat, a excepció de la franja de 55 a 64 anys on es produeix un lleu descens. 

D’aquesta manera, la franja de 45 a 54 anys és la que obté uns majors percentatges de 

continuïtat per ambdues categories.  

4.1.5 Borratxeres  

El 22,7% de la població balear va reconèixer haver-se engatat en els 12 mesos previs a 

l’enquesta realitzada. A continuació podem veure el percentatge de borratxeres de les Illes 

Balears i d’Espanya per sexe i grups d’edat.  

Percentatge (%) de borratxeres per sexe i grups d'edat en els últims 12 mesos 

  15 a 34 anys 35 a 64 anys 
  Illes Balears Total nacional Illes Balears Total nacional 

Homes 44,3 44 21,8 21,2 

Dones 23,9 25,9 6,8 8,8 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

En tots el casos, tant a nivell nacional com a nivell de les Illes Balears, el percentatge de 

borratxeres és molt superior per als homes que per a les dones, arribant pràcticament al doble 

en tots els casos. Pel que fa a les diferències a nivell espanyol i balear són bastant escasses ja 

que els percentatges són molt similars, tot i que en el cas de les dones de 35 a 64 anys vegem 

una petita diferència entre el percentatge de la població balear i el de la població espanyola 

(6,8% a balears vs. 8,8% a Espanya).  La prevalença més alta de borratxeres la trobem entre la 

població d’homes de les Illes Balears entre 25 i 34 anys (44,3%).  

4.1.6. Binge drinking 

El binge drinking es defineix com la ingesta de 5 o més begudes alcohòliques en el cas 

dels homes i de 4 o més en el cas de les dones en el termini d’un parell d’hores. A la següent 

taula podem veure el percentatge de població que ha practicat binge drinking els darrers 30 

dies per sexe i edat, tant per al total nacional com per a la població de les Illes Balears en el seu 

conjunt.  
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Percentatge (%) de persones que han fet binge drinking en els últims 30 dies per sexe i edat 

  De 15 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys 

  
Illes 
Balears 

Total 
nacional 

Illes 
Balears 

Total 
nacional 

Illes 
Balears 

Total 
nacional 

Illes 
Balears 

Total 
nacional 

Illes 
Balears 

Total 
nacional 

Home 19,3 28,4 12,5 29 9,5 18,5 18,5 15,8 6,3 11 

Dona 11,5 17,9 5,4 11,9 2,9 6,8 2,9 5,3 3,4 1,9 

        
Informe EDADES 2009/10 

 

Tal i com podem veure el percentatge de dones que practiquen el binge drinking és, en 

tots el casos, menor al d’homes que ho practiquen, tant a nivell nacional com a nivell de les 

Illes Balears. En el cas de les Illes Balears, veiem que el percentatge més alt de població que ho 

practica és el d’homes de 15 a 24 anys (19,3%) seguit dels homes de 45 a 54 anys (18,5%). En 

el cas de les dones, el percentatge més alt entre la població balear es dóna entre les de 15 a 24 

anys (11,5%) seguides de les de 25 a 34 anys ( 5,4%). Quan comparem els resultats nacionals 

amb els obtinguts a la població balear, veiem que els percentatges obtinguts per les Illes 

Balears són en tots els casos inferiors, exceptuant el cas dels homes de 45 a 54 anys (18,5% 

Illes Balears vs. 15,8% total nacional) i el cas de les dones de 55 a 64 anys (3,4% Illes Balears vs. 

1,9% total nacional). 

4.1.7 Tipus de beguda 

A la següent taula podem veure els percentatge de persones que han begut una 

determinada substància en dies laborables. 

Percentatges (%) de consum d'alcohol en dies laborables per tipus, sexe i edat en els 
últims 30 dies 

    Laborables 
    Vi Cervesa Aperitius Combinats Licors de fruites Licors forts 

Total   18,8 23,6 1,3 3,7 1 3,2 

Sexe               

  Home 20,4 30,7 1,9 4,7 1,5 5 

  Dona 17,2 16,1 0,6 2,7 0,6 1,2 

Edat               

  De 15 a 24 anys 4,8 16,1 2,2 5,6 1,5 2,3 

  De 25 a 34 anys 15,1 24,6 0,8 3,5 2,8 2,4 

  De 35 a 44 anys 17,4 23,9 0 2,8 0 3,3 

  De 45 a 54 anys 30,8 28,6 3,1 3,6 0,5 1,6 

  De 55 a 64 anys 27,2 23,6 0,9 3,8 0 7,1 

      
Informe EDADES 2009/10 

 

Per aperitius, s’entenen totes aquelles begudes alcohòliques semblants al vermut o 

xerès. Es consideren combinats totes aquelles begudes alcohòliques d’alta gradació mesclades 
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amb refrescs. Pel que fa als licors de fruites, són aquells licors semblants al patxaran, licor de 

poma o de pera. Per últim, es consideren licors forts aquells licors semblants al conyac, la 

ginebra o el whisky, sempre que es consumeixen sols. En general, la cervesa és la beguda més 

consumida en els dies laborables (23,6%) seguida pel vi (18,8%). Si comparem entre sexes, 

podem observar que per a totes les begudes alcohòliques els homes consumeixen en major 

percentatge que les dones. D’altra banda, la beguda més consumida entre les dones en dies 

laborables és el vi (17,2%) seguit per la cervesa (16,1%) mentre que en el cas dels homes 

succeeix el contrari (30,7% cervesa vs. 20,4% vi).  

Pel que fa a les diferències entre edats, per a totes les edats les begudes alcohòliques 

més consumides els dies laborables segueixen essent el vi i la cervesa, a excepció de la franja 

de 15 a 24 anys on els combinats superen al vi (5,6% combinats vs. 4,8% vi). També podem 

observar que la franja d’edat que consumeix amb un major percentatge alcohol entre setmana 

és la de 45 a 54 anys.  

A continuació podem veure una taula similar a l’anterior però referida als caps de 

setmana. 

Percentatges (%) de consum d'alcohol en caps de setmana per tipus, sexe i edat en els 
últims 30 dies 

    Caps de setmana 
    Vi Cervesa Aperitius Combinats Licors de fruites Licors forts 

Total   32,2 38,6 3,1 21,5 2,6 8,5 

Sexe               

  Home 33,1 47,5 2,8 25,8 2,8 13,7 

  Dona 31,3 29,2 3,4 17 2,4 3,1 

Edat               

  De 15 a 24 anys 10,7 31,1 2,1 44,3 2 9 

  De 25 a 34 anys 27,8 41,6 3 26 5,5 7,7 

  De 35 a 44 anys 34,6 40,4 3,7 15,5 2,6 8,8 

  De 45 a 54 anys 48,7 43,1 3,2 16,3 0,6 6 

  De 55 a 64 anys 37,4 32,4 3,1 6,8 1 12,4 

      
Informe EDADES 2009/10 

 

Una altra vegada, la beguda més consumida entre la població el cap de setmana és la 

cervesa (38,6%) seguida pel vi (32,2%). D’altra banda, es pot  observar un augment del consum 

de combinats (21,5%) respecte al consum d’aquesta beguda els dies laborables (3,7%). Quan 

separem el consum per sexes, observem que els homes consumeixen en major percentatge la 

cervesa (47,5%) mentre que la beguda alcohòlica més consumida per les dones és el vi (31,3%). 

D’altra banda, en totes les begudes alcohòliques el percentatge de consum és major en els 

homes que en les dones, exceptuant el cas dels aperitius (3,4% dones vs. 2,8% homes). 
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Destaca especialment la enorme diferència entre homes i dones pel que fa a consum de licors 

forts (13,7% homes vs. 3,1% dones).  En quant a la comparació entre les diferents franges 

d’edat, per a totes les franges la beguda alcohòlica més consumida és la cervesa o el vi, 

exceptuant la franja de 15 a 24 anys on la beguda més consumida són els combinats (44,3%). 

Destaca també l’alt percentatge de persones entre 55 i 64 anys que consumeixen licors forts el 

cap de setmana (12,4%).  

4.1.8 Problemes associats al consum d’alcohol 

Per últim, en la taula que trobem a continuació podem veure els diferents problemes 

associats amb el consum d’alcohol amb els que la població balear entre 15 i 64 anys s’ha trobat 

l’últim any. 

Problemes associats al consum d'alcohol experimentats almenys una vegada a l'últim any (%) 

  
Incapacitat 
per aturar 
de beure 

Incapacitat 
per atendre 

les 
obligacions 

Necessitat 
de beure 
en dijú 

Ha tengut 
remordiments 

degut al 
consum 

d’alcohol 

Incapacitat 
per 

recordar 

Algú ferit 
per ell/a 

haver 
begut 

Qualcú ha 
mostrat 

preocupació 
pel seu 
consum 

Total 5,3 2,1 0,5 4 5,5 0,3 1,3 

      
Informe EDADES 2009/10 

 

Podem veure que els problemes associats al consum d’alcohol amb els que un 

percentatge més alt de la població balear s’ha trobat en el darrer any han estat la incapacitat 

per recordar (5,5%), la incapacitat per aturar de beure (5,3%) i el fet de tenir remordiments 

(4%).  D’altra banda, podem veure que els percentatges més petits corresponen al fet de que 

algú o ell mateix hagi resultat ferit pel fet de que ell hagi begut (0,3%) i la necessitat de beure 

en dejú (0,5%). 
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4.2 Tabac 

4.2.1. Prevalences de consum de tabac 

El tabac és la segona droga més consumides a les Illes Balears. Un 76,9% de la població 

ha provat el tabac qualque vegada, un 46,1% ha fumat en els darrers 12 mesos, un 42,3% ha 

fumat els últims 30 dies i un 37,3% ha fumat a diari en els últims trenta dies. 

Prevalences del consum de tabac per sexe i edat (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies A diari 

Total   76,9 46,1 42,3 37,3 

            

Sexe           

  Home 81,9 51,9 48,5 43,1 

  Dona 71,8 39,9 35,8 31,2 

            

Edat           

  De 15 a 24 anys 67,1 46,9 39,1 32,3 

  De 25 a 34 anys 78,5 51,6 47,3 42 

  De 35 a 44 anys 74,6 42 40,5 36,2 

  De 45 a 54 anys 85,7 49,3 47,3 40,1 

  De 55 a 64 anys 77,4 38,2 33,7 32,7 

   
  Informe EDADES 2009/10 

 

 En l’anàlisi per sexes podem veure que en tots els casos els homes obtenen un 

percentatge major que les dones. La major diferència entre homes i dones es dóna entre els 

que han fumat en els últims 30 dies on la diferència registrada arriba fins a 12,7 punts percentuals 

(48,5% homes vs. 35,8% dones). 

Quan analitzem la població per franges d’edats, el que observem a primer cop d’ull és 

que la categoria fumar tabac alguna vegada a la vida no segueix un augment progressiu amb 

l’edat. El major percentatge es troba entre la població de 45 a 54 anys amb un 85,7% mentre 

que el percentatge més baix es troba entre la població de 15 a 24 anys amb un 67,1%. Pel que 

fa a la població que ha fumat els darrers 12 mesos, el percentatge més alt correspon a la 

població entre 25 i 34 anys, mentre que el percentatge més baix es registra entre la població 

de 55 a 64 anys amb un 38,2%. En quant al consum de tabac en els darrers 30 dies, la població 

de 25 a 34 anys i la de 55 a 64 anys presenten el mateix percentatge (47,3%) que correspon al 

més alt, mentre que el percentatge més baix es torna a donar a les persones entre 55 a 64 

anys (33,7%). Per últim, entre els fumadors a diari el percentatge més alt correspon a la franja 
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d’edat entre 25 i 34 anys amb un 42% mentre que el percentatge més baix es troba entre la 

població de 55 a 64 anys amb un 32,7%. 

Al següent gràfic podem veure les comparacions entre els resultats de les Illes Balears i 

els resultats obtinguts a nivell nacional.  

 

 Podem veure que en tots els casos els percentatges obtinguts a les Illes Balears 

superen als obtinguts a nivell nacional, destacant principalment la diferència entre la població 

que ha fumat a diari en els últims dies, que és molt superior en el cas de les Illes Balears (37,3% 

Balears vs. 31,8% total nacional). 

 Al següent gràfic es pot profunditzar una mica més en aquesta comparació entre les 

Illes Balears i el total nacional, realitzant una anàlisi per edats i sexes simultàniament.  
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 Tal i com observem en aquesta anàlisi més acurada, el consum de tabac a diari en els 

últims 30 dies té entre les dones d’ambdues franges d’edat un comportament molt similar en 

el cas de les Illes Balears i en el cas els percentatges nacionals  (27,8% balear vs. 28% total 

nacional de 15 a 34 anys i 28,7% balear vs. 26,7% total nacional de 35 a 64 anys). Pel que fa als 

homes, els percentatges obtinguts per les Illes Balears són molt diferents dels obtinguts a 

nivell nacional. Així, els homes de balears d’entre 15 i 34 anys han fumat en un 42,3% a diari en 

els últims 30 dies mentre que el percentatge nacional ha estat d’un 35,9%. En el cas dels 

homes entre 35 i 64 anys, la diferència entre el percentatge de les Illes Balears i l’obtingut a 

nivell nacional és encara major (43,6% Balears vs. 36,4% total nacional). 

4.2.2 Prevalences de consum de tabac  a les diferents illes 

A la següent taula es mostra el consum de tabac per illes.  

Consum de tabac a les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 76,9 76,8 76,8 78,7 

Últim any 46,1 47,9 38,5 40,9 

Últim mes  42,3 44,1 35,7 36,4 

Diari a l'últim mes 37,3 38,6 33,1 31,6 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

 Tal i com podem observar, els percentatges en tots els casos són superiors a l’illa de 

Mallorca que per a la resta d’illes, exceptuant els cas d’haver fumat tabac alguna vegada on el 

major percentatge l’obté l’illa de Menorca (78,7% Menorca vs. 76,8% Eivissa i Mallorca).  Si ens 

fixem en el consum diari, a Mallorca trobem un 38,6% de fumadors diaris, mentre que a Eivissa 

i Formentera es registra un 33’1% i a Menorca un percentatge encara inferior de 31,6%. 

 De la població balear de 15 a 64 anys, només hi ha un 1% que ha fumat puros en els 

últims 30 dies i un 0% que ha fumat pipa en aquest mateix període. 

4.2.3 Edat mitjana de primer consum de tabac  

L’edat mitjana de primer consum de tabac entre la població de les illes Balears és de 

16,35 anys. Aquesta mitjana d’edat és més baixa que l’inici al consum diari de tabac on s’obté 

una mitjana de 18,44 anys.  

 Al següent gràfic podem veure l’evolució al llarg dels anys de l’edat mitjana en la que la 

població va fumar per primera vegada tabac a les Illes Balears. 
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 Tal i com veiem al gràfic, la tendència dels últims anys a les Illes Balears és a que l’edat 

mitjana amb la que es prova el tabac per primera vegada augmenti cada vegada més. Tot i així, 

en tots els casos l’edat segueix estant al voltant de 16 anys.  

4.2.4 Nombre d’anys de consum de tabac 

 A continuació podem veure una taula que indica d’entre les persones que han fumat 

alguna vegada a la seva vida diàriament el nombre d’anys que ho han fet. 

Nombre d'anys que han fumat per sexe entre les persones 
que han fumat alguna vegada diàriament (%) 

    Total Home Dona 

Ha fumat de         

  1 a 10 anys 31,9 27,5 37,6 

  11 a 20 anys 23,6 20,9 27,1 

  21 a 30 anys 24,7 28,2 19,9 

  31 a 40 anys 16,2 17,8 14,1 

  41 a 50 anys 3,5 5,2 1,3 

  51 a 60 anys 0,2 0,4 0 

  
Informe EDADES 2009/10 

 

El major percentatge de gent que ha fumat alguna vegada diàriament ho ha fet entre 1 

i 10 anys (31,9%). En la comparació per sexes podem observar que en el cas de les dones a 

mida que els anys de fumar diàriament van augmentant el percentatge disminueix, arribant a 0 

per a més de 50 anys fumant. En el cas dels homes no es produeix aquest descens i destaca, 

per ser el percentatge més alt, sigui dels homes que han fumant entre 21 i 30 anys.  
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4.2.5 Continuïtat en el consum de tabac  

Per últim, la següent taula fa referència a la continuïtat en el consum de tabac. 

Continuïtat en el consum de tabac segons sexe i edat (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies Vida/diari 

Total   59,9 92 55,1 48,5 

Sexe           

  Home 63,4 93,6 59,3 52,6 

  Dona 55,7 89,7 50 43,5 

Edat           

  De 15 a 24 anys 69,9 84,3 58,5 48,3 

  De 25 a 34 anys 65,7 91,8 60,3 53,5 

  De 35 a 44 anys 56,4 96 54,3 48,6 

  De 45 a 54 anys 57,6 96 55,3 46,8 

  De 55 a 64 anys 49,4 88,2 43,6 42,2 

    
Informe EDADES 2009/10 

 

Tal i com podem veure la continuïtat en el consum de tabac és bastant alta, tot i que 

no tant com en el cas de l’alcohol. En el cas de les persones que han fumat alguna vegada a la 

vida, un 59,9% ha fumat també en els darrers 12 mesos, un 55,1% ho ha fet en el darrer mes 

també i un 48,5% ha fumat a diari. Així veiem que aproximadament la meitat de les persones 

que han fumat alguna vegada a la vida segueixen fumant assíduament. D’altra banda, per a 

tots els casos el percentatge de continuïtat dels homes és superior al percentatge obtingut per 

les dones.  A mesura que l’edat va augmentant, veiem com es produeix una disminució en el 

percentatge, la qual cosa ens indica que moltes persones deixen de fumar a mesura que 

augmenta la seva edat. Tot i això veiem que entre la franja de 15 a 24 anys i la de 25 a 34 anys 

es produeix un augment en el cas de les persones que han fumat alguna vegada a la vida i 

també ho han fet el darrer mes i a diari. Pel que fa a la continuïtat entre les persones que han 

fumat l’últim any, un percentatge molt alt ha fumat també els últims 30 dies, de manera que 

en gairebé tots els casos el percentatge és proper al 90% o fins i tot al 100%.  
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4.3 Hipnosedants 

4.3.1 Prevalences de consum d’hipnosedants 

Es consideren hipnosedants tots aquells medicaments que serveixen com a 

tranquil·litzants o somnífers. El consum d’hipnosedants alguna vegada a la vida a la població 

balear entre 15 i 64 anys ha estat és d’un 16,1%, en els últims 12 mesos un 7,7% ha consumit i 

en els últims 30 dies el consum ha estat d’un 6,6%. 

Percentatge (%) de consum hipnosedants (tranquil·litzants i somnífers) per 
sexe i edat 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies 

Total   16,1 7,7 6,6 

          

Sexe         

  Home 11,2 5,1 4,6 

  Dona 21,4 10,4 8,7 

          

Edat         

  De 15 a 24 anys 9,9 5,3 4 

  De 25 a 34 anys 14,7 5,7 3,6 

  De 35 a 44 anys 12,2 4,3 4,3 

  De 45 a 54 anys 21,6 12 9,8 

  De 55 a 64 anys 24,8 13,6 14,3 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

Tal i com podem veure en l’anàlisi per sexes, el consum d’hipnosedants és molt 

superior en les dones que en els homes. Així, el consum realitzat per les dones alguna vegada 

és de 21,4% mentre que el d’homes és d’un 11,2%. En el cas del consum en els últims 12 

mesos, el consum  realitzat per les dones dobla el consum realitzat pels homes (10,4% dones 

vs. 5,1% homes). En el cas del consum diari, el percentatge de dones també supera el 

percentatge d’homes que consumeixen hipnosedants (8,7% dones vs. 4,6% homes).  

Pel que fa a les edats en les quals es produeix el consum, la franja d’edat que més 

hipnosedants consumeix per a tots els casos és la de 55 a 64 anys, seguida de la de 45 a 54 

anys. D’aquesta manera, es pot dir que el consum d’hipnosedants és molt més freqüent en 

edats més avançades que entre la població més jove.  
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A continuació podem veure un gràfic en el que es compara el consum d’hipnosedants a 

les Illes Balears amb el consum obtingut per al conjunt espanyol.  

 

Tal i com podem veure per a tots els casos el consum d’hipnosedants entre la població 

balear és superior que el consum per al conjunt de la població espanyola.  Veiem que per al 

consum alguna vegada el percentatge balear supera notablement al percentatge obtingut per 

a l’estat espanyol (16,1% illes Balears vs. 13,4% total nacional). Pel que fa al consum en els 

últims 12 mesos, el percentatge obtingut per les Illes Balears també supera al total nacional 

però la diferència és menor(7,7% Illes Balears vs. 7,1% total nacional). 

4.3.2 Prevalences de consum d’hipnosedants a les diferents illes 

La taula següent ens mostra el consum d’hipnosedants per a les diferents illes.  

Consum de hipnosedants a les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 16,1 15,7 15,8 21 

Últim any 7,7 7,8 6,2 9,4 

Últim mes  6,6 6,9 3,7 8,6 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

Tal i com podem observar, els majors percentatges de consum d’hipnosedants es 

donen a l’illa de Menorca. Veiem que en el cas del consum alguna vegada, Mallorca i Eivissa – 

Formentera presenten percentatges molt similars (15,7% Mallorca vs. Eivissa i Formentera 

15,8%) mentre que l’illa de Menorca presenta un percentatge molt superior (21%). En el cas 
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del consum l’últim any, el percentatge de consum més alt correspon a l’illa de Menorca (9,4%), 

seguit de l’illa de Mallorca (7,8%) i, per últim, Eivissa i Formentera (6,2%).  Pel que fa al consum 

l’últim mes, destaca per la seva diferència el consum d’hipnosedants entre les illes de Menorca 

i Eivissa-Formentera (8,6% Menorca vs. 3,7% Eivissa-Formentera). 

4.3.3 Edat mitjana de primer consum d’hipnosedants 

L’edat mitjana de consum per primera vegada en la població de les Illes Balears ha 

estat de 36,57 anys per als somnífers i de 33,09 anys per als tranquil·litzants. En comparació 

amb les altres substàncies analitzades en aquest informe, veiem que es tracta d’una edat de 

consum per primera vegada molt elevada. En el cas dels somnífers, els homes obtenen una 

mitjana d’edat d’inici superior a l’obtinguda per les dones (38,52 anys els homes vs. 35,72 anys 

les dones). Pel que fa als tranquil·litzants, l’edat mitjana de primer consum obtinguda per 

homes i dones ha estat molt més similar (32,48 homes vs. 33,42 dones) tot i que els homes 

han  obtingut una edat mitjana d’inici inferior. 

4.3.4 Consum d’hipnosedants per edat i sexe simultàniament 

A continuació podem veure una taula en la que s’analitza el sexe i l’edat 

simultàniament amb el consum d’hipnosedants entre la població balear.  

Consum de hipnosedants per sexe i edat simultàniament (%) 

  Homes Dones 

  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 6,7 11,5 5,6 15 20 13,2 18,2 19,3 28,5 29,6 

Últim any 4 2,4 2,6 9,3 10 6,7 9,2 6,2 14,8 17,3 

Últim mes 3,6 0,9 2,6 9,3 10 4,4 6,6 6,2 10,3 18,6 

        
Informe EDADES 2009/10 

 

Per a tots els casos, el consum d’hipnosedants realitzat per les dones és superior al 

consum realitzat pels homes. Podem veure també que en tots els casos, el consum majoritari 

el duen a terme dones majors de 45 anys, tot i que els homes majors d’aquesta edat també 

registren els majors percentatges en comparació amb la resta d’homes. El percentatge més 

elevat s’ha obtingut entre les dones de 55 a 64 anys que han pres hipnosedants alguna vegada 

a la vida (29,6% ). El percentatge més baix es registra entre els homes de 25 a 34 anys que 

prenen hipnosedants diàriament (0,9%).  
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4.3.5 Prevalences de consum d’hipnosedants sense recepta mèdica 

A continuació podem veure una taula amb el consum d’hipnosedants en el seu 

conjunt, de tranquil·litzants i de somnífers sense recepta mèdica en els darrers 12 mesos. 

Percentatge (%) de consum 
d'hipnosedants sense recepta mèdica 

en els últims 12 mesos 

    Hipnosedants 

Total   1,1 

      

Sexe     

  Home 1 

  Dona 1,2 

      

Edat     

  De 15 a 24 anys 2,9 

  De 25 a 34 anys 0 

  De 35 a 44 anys 0,3 

  De 45 a 54 anys 2,9 

  De 55 a 64 anys 0,2 

 
Informe EDADES 2009/10 

 

El consum d’hipnosedants sense recepta mèdica és molt minoritari entre la població 

balear. Si ens fixem en els resultats generals, tots es troben al voltant de l’1 per cent. Veiem 

que per sexes no hi trobem molta diferència per a cap dels casos. En canvi, en l’anàlisi per 

edats, trobem diferències més significatives ja que contrasta notablement el cas de la població 

de 15 a 24 anys que consumeix hipnosedants sense recepta mèdica (2,9%) amb la població que 

ho fa de 25 a 34 anys (0%). D’altra banda, també es registra un percentatge similar al de 15 a 

24 anys entre la població de 45 a 54 anys (2,9%). Així, aquestes dues franges són les que 

realitzen un major consum d’hipnosedants sense recepta mèdica.  

Pel que fa al consum d’hipnosedants sense recepta mèdica en els darrers dotze mesos, 

a la següent taula podem veure una anàlisi per illes.  

Consum de hipnosedants sense recepta mèdica a les Illes Balears per illes en 
percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Últim any 1,1 1,2 1,1 0,3 

   
Informe EDADES 2009/10 
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Així, veiem que en el cas de Mallorca el consum és lleugerament superior a la resta de 

les illes ja que és d’un 1,2%, mentre que el consum d’Eivissa i Formentera de 1,1%. A Menorca 

és on es registra el percentatge més baix de consum d’hipnosedants sense recepta mèdica que 

és d’un 0,3%.  

4.3.6 Continuïtat en el consum d’hipnosedants 

A continuació podem veure una taula amb la continuïtat en el consum 

d’hipnosedants per a la població de les Illes Balears, per sexe i per edat.  

Continuïtat en el consum de hipnosedants segons sexe i edat (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies 

Total   48,1 85,3 41,1 

Sexe         

  Home 46,2 91,4 41,6 

  Dona 49,1 82,1 40,9 

Edat         

  De 15 a 24 anys 54 75,3 40,7 

  De 25 a 34 anys 39,4 66,4 25 

  De 35 a 44 anys 35,3 100 35,3 

  De 45 a 54 anys 55,6 81,8 45,5 

  De 55 a 64 anys 56,5 99 57,7 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

Pel que fa als valors totals, la continuïtat més alta es dóna entre les persones que han 

consumit hipnosedants en els últims 12 mesos i ho han fet també els últims 30 dies (85,3%). 

Pel que fa als altres dos valors, veiem que són també molt alts ja que el percentatge de 

persones que han consumit alguna vegada en la vida i també ho han fet en els últims 12 mesos 

ascendeix a un 48,1% i els que han consumit alguna vegada a la vida i ho han fet també en els 

últims 30 dies és d’un 41,1%.  

En l’anàlisi per sexes podem veure que en el cas de les persones que han consumit 

alguna vegada a la vida, el percentatge de dones que ho ha fet també en els últims dotze 

mesos supera al d’homes (46,2% dones vs. 49,1% d’homes). Pel que fa a les persones que han 

consumit hipnosedants alguna vegada a la vida i també ho han fet en els últims 30 dies (41,6% 

de dones vs. 40,9% d’homes) i les persones que han consumit en els últims 12 mesos 

hipnosedants i també ho han fet en els últims 30 dies (91,4% d’homes vs. 82,1% de dones), el 

major percentatge es dóna entre els homes. 
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En quant a l’anàlisi per edats, és important destacar que en el cas de les persones que 

han consumit alguna vegada a la vida hipnosedants i ho han fet també en els darrers 12 mesos 

el percentatge més alt es dóna entre les persones de 55 a 64 anys (56,5%), mentre que el més 

baix es dóna entre les de 35 a 44 anys (35,3%). En el cas de les persones que han consumit 

hipnosedants en els darrers 12 mesos i ho han fet també en els darrers 30 dies trobem uns 

percentatges molt alts, arribant al 100% en la franja d’edat de 35 a 44 anys. Pel que fa a les 

persones que han consumit alguna vegada a la vida i ho han fet també els darrers 30 dies, 

veiem que el percentatge més alt torna a correspondre a la franja d’edat entre 55 i 64 anys 

(57,7%) mentre que el més baix correspon a la franja de 25 a 34 anys (25%).  

Així, podem dir que la continuïtat en el consum d’hipnosedants es dóna en major 

mesura en les franges més elevades d’edat. El consum més freqüent és el realitzat per les 

dones mentre que és menys freqüent en el cas dels homes. 
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4.4 Cànnabis 

4.4.1 Prevalences en el consum de cànnabis 

El cànnabis és la droga il·legal més consumida entre la població balear de 15 a 64 anys.  

Un 40,9% dels enquestats ha consumit alguna vegada cànnabis, un 15,1% ho ha fet en els 

últims 12 mesos, un 10,8% en els últims 30 dies i un 3,2% ha consumit cànnabis a diari en els 

30 dies previs a l’enquesta.  

Prevalences del consum de cànnabis per sexe i edat (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies A diari 

Total   40,9 15,1 10,8 3,2 

            

Sexe           

  Home 48,2 19,5 14,9 5,1 

  Dona 32,2 10,3 6,5 1,3 

            

Edat           

  De 15 a 24 anys 45,9 30,2 23 4,5 

  De 25 a 34 anys 51,2 22,2 14,2 5,4 

  De 35 a 44 anys 39,8 9,7 7,5 3,4 

  De 45 a 54 anys 36,3 8,8 6,6 1 

  De 55 a 64 anys 22 3,3 2,8 0,9 

    
Informe EDADES 2009/10 

 

 Si realitzem una anàlisi per sexe veiem que per a tots els casos el consum de cànnabis 

és major en el cas dels homes que en el cas de les dones. Aquesta diferència es fa molt més 

notable quan ens referim al consum durant els últims trenta dies (14,9% homes vs. 6,5% 

dones) i al consum diari en els últims trenta dies (5,1% homes vs. 1,3% dones), on els valors 

percentuals dels homes superen en més del doble als de les dones. 

 Pel que fa a l’anàlisi per edats, observem que els majors percentatges d’haver 

consumit alguna vegada a la vida cànnabis es donen entre la població més jove i van 

disminuint a mida que augmenta l’edat. El percentatge més gran es registra entre la població 

de 25 a 34 anys (51,2%) seguit de la població de 15 a 24 anys (45,9%). El percentatge més baix 

correspon a la població entre 55 i 64 anys (22%). Pel que fa al consum l’últim any, veiem que el 

percentatge també va disminuint  a mesura que l’edat augmenta i es tornen a registrar els 

majors percentatges entre la població de 15 a 24 anys (30,2%) i entre la de 25 a 34 anys 

(22,2%).  El mateix succeeix amb el consum dels últims 30 dies (23% de 15 a 24 anys i 14,2% de 

25 a 34 anys) i amb el consum de cànnabis diari (4,5% de 15 a 24 anys i 5,4% de 25 a 34 anys).  
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A continuació podem veure un gràfic que compara els resultats obtinguts per les Illes 

Balears amb els del total nacional.  

 

 Per a totes les categories, el consum de  cànnabis és major en la població balear de 15 

a 64 anys que en els resultats obtinguts per al total nacional. Destaca per la seva diferència el 

percentatge d’haver provat alguna vegada el cànnabis, que en el cas de la població balear 

arriba a un 40,9% mentre que en el total nacional es registra un 32,1%.  

4.4.2 Prevalences en el consum de cànnabis a les diferents illes 

A la taula que veiem a continuació s’analitza el consum de cànnabis per illes entre la 

població general.  

Consum de cànnabis les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 40,9 41,2 36,5 39,2 

Últim any 15,1 15,1 15,5 13,5 

Últim mes  10,8 11,1 10,2 9,3 

Diari a l'últim mes 3,2 3,4 3,2 2,1 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

 Tal i com podem veure l’illa de Mallorca obté els majors percentatges per a totes les 

categories, exceptuant la categoria de l’últim any que és superada per una petita diferència 

per les illes d’Eivissa i Formentera (15,1% Mallorca vs. 15,5% Eivissa i Formentera). On podem 



  

 

 

 

29 

 

veure una major diferència entre les illes és en la categoria d’haver provat alguna vegada el 

cànnabis, on l’illa de Mallorca obté un percentatge de 41,2%, mentre que Eivissa registra un 

36,5% i Menorca un 39,2%.  

4.4.3 Edat mitjana de primer consum de cànnabis 

Al següent gràfic podem observar l’evolució de l’edat mitjana de provar el cànnabis per 

primera vegada.  

 

 

 Tal i com veiem al gràfic, l’edat mitjana per al primer consum de cànnabis entre la 

població balear ha anat augmentant al llarg dels anys, arribant fins a un 19,3 a l’any 2009. 

Aquest fet ens indica que el primer contacte amb el cànnabis es fa cada vegada més tard. 

4.4.4 Consum de cànnabis per sexe i edat simultàniament 

Per tal de realitzar una anàlisi més acurada, a la següent taula podem veure el consum 

de cànnabis per sexe i grups d’edat simultàniament. 

Consum de cànnabis per sexe i edat simultàniament en percentatges (%) 

  Homes Dones 

  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 45,7 58,2 47,8 49,9 31,3 46,1 43,7 30,9 22,3 12,7 

        
Informe EDADES 2009/10 
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 Podem observar que els majors percentatges es registren entre els homes més joves. A 

les dones, també es registren els percentatges més alts entre la població més jove, sobretot 

entre la població de 15 a 24 anys (46,1%) i la de 25 a 34 anys (43,7%). Tot i això, podem veure 

que el major percentatge correspon als homes de 25 a 34 anys, que han consumit cànnabis 

alguna vegada en un 58,3%. 

4.4.5 Continuïtat en el consum de cànnabis 

Per últim, la taula que ve a continuació ens mostra la continuïtat del consum de 

cànnabis entre la població per sexe i per grups d’edat.  

Continuïtat en el consum de cànnabis segons sexe i edat (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies 

Total   37,3 71,7 26,7 

Sexe         

  Home 40,5 76,4 30,9 

  Dona 32,2 62,5 20,1 

Edat         

  De 15 a 24 anys 65,9 76,1 50,2 

  De 25 a 34 anys 43,4 63,8 27,7 

  De 35 a 44 anys 24,5 77,6 19 

  De 45 a 54 anys 24,4 74,2 18,1 

  De 55 a 64 anys 15,2 84,2 12,8 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

Observem que el percentatge més alt és presenta entre les persones que han consumit 

el darrer any i també ho han fet en els darrers 30 dies, que esdevenen un 71,7%. D’altra banda, 

el percentatge total més baix es dóna entre les persones que han consumit alguna vegada a la 

seva vida i ho han fet també en els últims 30 dies, ja que només representen un 26,7%.  

 Quan realitzem l’anàlisi per sexes veiem que en el cas dels homes els percentatges 

sempre són majors que en el cas de les dones. Els resultats per sexe es comporten de manera 

molt similar als resultats totals. Així, la major continuïtat en el consum de cànnabis correspon a 

aquelles persones que han fumat en els últims 12 mesos i que també ho han fet en els últims 

30 dies ( 76,4% homes vs. 62,5% dones).  

 En l’anàlisi per edats veiem que la categoria que segueix presentant uns majors 

percentatges correspon a aquelles persones  que han fumat en els últims 12 mesos i també ho 

han fet en els últims 30 dies per a totes les edats. Si ens centrem en les altres dues categories 

veiem que el major percentatge es troba entre les persones de 15 a 24 anys que han consumit 
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alguna vegada cànnabis i ho han fet també en els darrers 12 mesos (65,9%), seguit de la 

població de 25 a 34 anys (43,4%). De la població que ha consumit alguna vegada en la vida i ho 

ha fet també els darrers trenta dies, el percentatge més alt també es situa en la franja d’edat 

de 15 a 24 anys (50, 2%). La resta de valors obtinguts presenten uns percentatges molt baixos, 

la qual cosa ens indica que el consum experimental del cànnabis representa el consum 

majoritari. D’altra banda, la població que és més propera a dur a terme un consum més 

continuat són els homes joves amb menys de 34 anys. 
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4.5 Cocaïna 

4.5.1 Prevalences en el consum de cocaïna 

Un 14’3% de la població balear ha consumit alguna vegada a la vida cocaïna, ja sigui en 

pols o en base, en els últims 12 mesos ho ha consumit un 4,2% de la població i un 1,7 % de la 

població ha consumit els darrers 30 dies.   

Prevalences del consum de cocaïna (base + pols) per sexe (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies 

Total   14,3 4,2 1,7 

          

Sexe         

  Home 20,9 6 2,8 

  Dona 7,4 2,2 0,5 

      Informe EDADES 2009/10 

 

 Si realitzem una anàlisi per sexes, veiem que en tots els casos el consum realitzat pels 

homes és major que el consum realitzat per les dones. Així, el consum per part dels homes és 

més del doble del consum de les dones. La major diferència la podem veure en el consum 

alguna vegada on els homes de les Illes Balears han consumit en un 20,9% i les dones ho han 

fet en un 7,4%.  

 A continuació podem veure el consum a les Illes Balears separat per cocaïna base i per 

cocaïna en pols.  

Percentatges de consum de cocaïna (base + pols) (%) 

  Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies 

Cocaïna en pols 14,1 4 1,7 

Cocaïna base 0,9 0,4 0,2 

  
Informe EDADES 2009/10 

  

En tots els casos, el consum de cocaïna en pols és molt més majoritari que el consum 

de cocaïna base, que només 0,9% de la població ha provat alguna vegada a la vida. En la resta 

de l’anàlisi el farà principalment l’anàlisi de la cocaïna de manera conjunta.  
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Al gràfic que trobem a continuació es troben les xifres obtingudes per al consum de 

cocaïna en pols en el conjunt de l’estat espanyol i en les Illes Balears.  

 

 El percentatge registrat per les Illes Balears és major que l’obtingut per al total de 

espanyol en totes les categories. Així, en el consum alguna vegada de cocaïna en pols, la 

població balear consumeix un 14,1% mentre en el total nacional registra un 10,2%. Pel que fa 

al consum l’últim any, el percentatge descendeix notablement però, tot i així, el percentatge 

registrat per les Illes Balears segueix sent superior al registrat per al total nacional (4% Illes 

Balears vs. 2,6% total nacional). Pel que fa al consum l’últim mes, els percentatges són molt 

similars, tot i que segueix existint diferència entre la població balear i la població nacional 

(1,7% Illes Balears vs. 1,2% total nacional). 

4.5.2 Prevalences de consum de cocaïna a les diferents illes 

A continuació podem veure el consum de cocaïna a les diferents illes.  

Consum de cocaïna (base + pols) a les Illes Balears per illes en 
percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 14,1 13,9 14,9 18,1 

Últim any 4 4,2 3,9 4,1 

Últim mes  1,7 1,9 0,8 0,8 

   
Informe EDADES 2009/10 
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 Menorca és l’illa que registra un major percentatge d’haver provat alguna vegada a la 

vida la cocaïna (18,1%) seguida de les illes d’Eivissa i Formentera (14,9%). Pel que fa al consum 

l’últim any, Mallorca és registra un percentatge major (4,2%), seguida molt de prop per 

Menorca (4,1%) i per Eivissa i Formentera (3,9%).  Per últim, en el consum a l’últim mes el 

major percentatge correspon a l’illa de Mallorca (1,9%), seguida de Menorca  i Eivissa-

Formentera amb el mateix percentatge (0,8%). 

4.5.3 Edat mitjana de primer consum de cocaïna 

A continuació podem veure un gràfic que indica l’evolució de l’edat mitjana de primer 

consum de cocaïna en pols i de primer consum de cocaïna base. 

 

 L’edat mitjana d’inici de les dues substàncies ha anat augmentat, tot i que en el cas de 

la cocaïna en pols s’ha produit una tendència progressiva a l’augment, mentre que en el cas de 

la cocaïna base l’augment no ha estat progressiu i, de fet, ens podem fixar en que en l’any 

2001 l’edat mitjana del consum de cocaïna base era major que l’edat mitjana de primer 

consum al 2009 (21,9 al 2001 vs. 21,7 al 2009). En el cas de la cocaïna en pols veiem un 

augment de l’edat mitjana que comença a l’any 2001 en 19,8 anys i l’any 2009 acaba en 21,3 

anys.  

4.5.4 Consum de cocaïna per edat i sexe simultàniament 

 A continuació podem veure el consum de cocaïna general (cocaïna base i cocaïna en 

pols agrupada) per edat i sexe simultaniament en el conjunt de les Illes Balears.  
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Consum de cocaïna (base + pols) per sexe i edat simultàniament (%) 

  Homes         Dones         

  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 18,3 34,5 13,4 20 13,4 11 9,3 6,3 6,4 3,7 

        
Informe EDADES 2009/10 

 

 En tots els casos els homes de totes les edats consumeixen cocaïna en major 

percentatge de les dones. El major percentatge de consum de cocaïna alguna vegada a la vida 

es dóna entre els homes de 25 a 34 anys (34,5%). Pel que fa a les dones, el major percentatge 

s’obté entre les de 15 a 24 anys (11%), tot i que aquest percentatge és inferior al de qualsevol 

dels percentatges obtinguts pels homes. D’altra banda, en el cas de les dones el  percentatge 

de consum alguna vegada a la vida va disminuint a mesura que augmenta l’edat. 

4.5.5 Continuïtat en el consum de cocaïna 

Acte seguit podem veure una taula que ens indica la continuïtat en el consum de 

cocaïna en pols per sexe. 

Continuïtat en el consum de cocaïna (base + pols) segons sexe (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies 

Total   29 40,8 11,7 

Sexe         

  Home 28,7 47,2 13,3 

  Dona 30 23,2 7 

  
Informe EDADES 2009/10 

 

 En el cas del total general, el percentatge més alt correspon a les persones que han  

consumit cocaïna els últims 12 mesos i ho ha fet també els últims 30 dies, que registra un 

percentatge de 40,8%.  Si ens fixem en el consum en els últims 30 dies de les persones que ho 

han fet alguna vegada a la vida veiem que el percentatge és d’un 11,7%, la qual cosa ens indica 

que es porta a terme un consum experimental de cocaïna. 

Pel que fa a l’anàlisi per sexes veiem que els homes registren en tots els casos una 

major continuïtat que les dones. Allà on veiem la major diferència és en el cas d’aquelles 

persones que han consumit en els últims dotze mesos i també ho han fet en els últims 30 dies, 

on els homes registren un percentatge del 47,2% mentre que les dones registren un 23,2%.  En 

quant a aquelles persones que han consumit alguna vegada a la vida i ho han fet també en els 

últims 30 dies, veiem que el percentatge que presenten els homes gairebé dobla el 

percentatge de les dones (13,3% homes vs. 7,4% dones).  
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4.6 Èxtasi 

4.6.1 Prevalences de consum d’èxtasi 

 En el cas de l’èxtasi, el consum a les illes Balears alguna vegada a la vida és de 8,4% 

entre la població de 15 a 64 anys, els últims 12 mesos ho ha fet 2,2% i en els últims 30 dies un 

0,9%. 

Prevalences del consum d'èxtasi per sexe i edat (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies 

Total   8,4 2,2 0,9 

          

Sexe         

  Home 12,5 3,4 1 

  Dona 4,2 0,9 0,8 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

 Tal i com podem veure en l’anàlisi per sexes, els homes obtenen per a totes les 

categories un percentatge superior al de les dones. Destaca sobretot per la seva diferència les 

dades obtingudes per al consum d’èxtasi alguna vegada (12,5% homes vs. 4,2% dones) i per al 

consum en els últims 12 mesos (3,4% homes vs. 0,9% dones).  

 En relació amb l’obtingut al total nacional, un 0,8% del total de la població espanyola 

ha consumit èxtasi en els últims 12 mesos. En el cas de la població balear aquest percentatge 

correspon a un 2,2%, per tant, el consum d’èxtasi en els últims dotze mesos és molt superior 

entre la població balear que entre el total de la població nacional.  

4.6.2 Prevalences de consum d’èxtasi a les diferents illes 

A continuació podem veure un gràfic en el que se mostra el consum d’èxtasi desglossat 

per illes.  

Consum d'èxtasi a les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 8,4 8,1 9,6 9,2 

Últim any 2,2 2,5 1,6 0,2 

Últim mes  0,9 1,1 0,4 0 

   
Informe EDADES 2009/10 

 



  

 

 

 

37 

 

 Veiem que el major consum alguna vegada es registra a l’illa d’Eivissa- Formentera 

(9,6%), seguida de l’illa de Menorca (9,2%)  i, per últim, l’illa de Mallorca (8,1%). Pel que fa al 

consum l’últim any Mallorca obté un 2,5%, les illes d’Eivissa i Formentera la segueixen amb un 

1,6% mentre que el consum a Menorca és pràcticament inexistent, només d’un 0,2%. Pel que 

fa al consum l’últim mes, Mallorca obté uns majors resultats (1,1%) mentre que els resultats 

obtinguts per la resta d’illes són molt baixos (0,4% Eivissa i Formentera, 0% Menorca). 

D’aquesta manera, podem dir que en les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca el consum 

experimental d’èxtasi és molt més freqüent que en el cas de Mallorca, on sembla ser que el 

consum és més continuat.  

 L’edat mitjana en la que la població que ha provat alguna vegada l’èxtasi per primer 

cop ha estat de 20,1 anys. L’edat mitjana de primer consum ha augmentat en relació amb l’any 

2007, on es va obtenir una edat mitjana de 19,9 anys.  

4.6.3 Consum d’èxtasi per edat i sexe simultàniament 

A continuació veiem una taula del percentatge de consum d’èxtasi al conjunt de les 

Illes Balears, relacionat simultàniament amb el sexe i l’edat.  

Consum d'èxtasi per sexe i edat simultàniament (%) 

  Homes Dones 
  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 18,2 21,6 8,7 7,5 3 10,6 3,5 2,2 2,5 3,7 

        
Informe EDADES 2009/10 

Podem veure que el consum d’èxtasi es du a terme principalment per homes, ja que 

per a tots els casos el consum realitzat pels homes supera o iguala al realitzat per les dones. 

D’altra banda, són les poblacions més joves les que registren uns major percentatges. Veiem 

que el major percentatge es registra entre els homes de 25 a 34 anys ( 21,6%), seguit pels 

homes de 15 a 24 anys (18,2%) i per les dones de 15 a 24 anys (10,6%).  

4.6.4 Continuïtat en el consum d’èxtasi 

A continuació trobem una taula que mostra la continuïtat en el consum d’èxtasi entre 

la població balear.  

Continuïtat en el consum d'èxtasi segons sexe i edat (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies 

Total   25,9 40,5 10,5 

Sexe         

  Home 27 28,4 7,7 

  Dona 22,2 87,3 19,4 

   
Informe EDADES 2009/10 
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 El major percentatge correspon a aquelles persones que han consumit èxtasi l’últim 

any i també ho han fet en els últims 30 dies (40,5%). El percentatge més baix correspon a 

aquelles persones que han consumit alguna vegada a la vida i també ho han fet en els últims 

30 dies (10,5%). En el cas de les persones que han consumit alguna vegada a la vida i també ho 

han fet els últims 12 mesos és d’un 25,9%. Aquesta última dada ens indica que 

aproximadament un 75% de la població que ha provat l’èxtasi alguna vegada a la vida no ho ha 

fet en els darrers 12 mesos i que, per tant el consum d’aquesta substància és principalment 

experimental. A més, gairebé un 60% dels que ho han consumit l’últim any no ho han fet en els 

darrers 30 dies.  

Pel que fa a l’anàlisi per sexes les dades obtingudes per les dones són en tots els casos 

majors que les obtingudes pels homes, exceptuant els cas d’aquells que han consumit alguna 

vegada a la vida i ho han fet també l’últim any (27% homes vs. 22,2% dones). El percentatge 

més alt es dóna entre les dones que han consumit l’últim any i també ho han fet els darrers 

tres mesos (87,3%). De la població que ha consumit èxtasi alguna vegada a la vida, un 7,7% 

dels homes ha consumit també els darrers 30 dies mentre que un 19,4% de les dones ho ha 

fet. 
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4.7 Speed/amfetamines 

4.7.1 Prevalences de consum de speed o anfetamines 

 El consum alguna vegada a la vida de speed o amfetamines a les Illes Balears es 

redueix a un 5% de la població entre 15 i 64 anys. En els últims 12 mesos, el consum és del 

1,2% de la població mentre que en els últims 30 dies es redueix fins a un 0,2%. 

Prevalences del consum de Speed/Anfetamines per sexe (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies 

Total   5 1,2 0,2 

          

Sexe         

  Home 7,5 2 0,1 

  Dona 2,4 0,4 0,2 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

 Pel que fa l’anàlisi per sexes, podem veure que el consum dels homes és superior al 

consum de les dones, tant per al consum alguna vegada (7,5% homes vs. 2,4% dones) com per 

al consum els últims 12 mesos (2% homes vs. 0,4% dones). En el cas del consum els últims 30 

dies, les dones han consumit més que els homes, tot i que tractant-se de percentatges tan 

petits no es pot considerar significatiu (0,1% homes vs. 0,2% dones).   

 En comparació amb les dades obtingudes a nivell nacional, podem dir que el consum 

de speed o amfetamines és major en les Illes Balears que en el conjunt espanyol ja que aquest 

darrer obté un percentatge de 0,6 de consum en els darrers 12 mesos, mentre que a les Illes 

Balears el consum en aquest període és de 1,2%.  

4.7.2 Prevalences de consum de speed o anfetamines a les diferents illes. 

A continuació podem veure una taula que ens mostra el consum de speed o 

amfetamines per a les diferents illes.  

Consum de Speed/Anfetamines a les Illes Balears per illes en percentatges 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 5 5,1 3,4 6,8 

Últim any 1,2 1,4 0,5 0,3 

Últim mes  0,2 0,2 0 0 

   
Informe EDADES 2009/10 
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 El major consum alguna vegada es registra a l’illa de Menorca amb un 6,8%, seguit de 

Mallorca amb un 5,1% i, per últim, Eivissa-Formentera amb un 3,4%. Pel que fa al consum 

l’últim any, trobem una gran diferència entre Mallorca (1,4%) i la resta de les illes (0,5% 

Eivissa-Formentera i 0,3% Menorca). En quant al consum els últims 30 dies, l’única que registra 

un percentatge diferent de 0 és l’illa de Mallorca amb un 0,2%, tot i que el percentatge és 

igualment molt baix. 

 En quant a l’edat mitjana en la que es va produir el primer consum de speed o 

amfetamines, l’any 2009 ha estat de 18,7 anys. Aquesta edat mitjana ha disminuït des de 

l’enquesta que es va realitzar l’any 2007 on era de 19,8 anys.  

4.7.3 Consum de speed o anfetamines per sexe i edat simultaniàment 

A continuació podem veure una taula en la que es mostra el percentatge de consum 

de speed o amfetamines per edat i sexe simultàniament.  

Consum de speed/anfetamines per sexe i edat simultàniament (%) 

  Homes Dones 
  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 10,7 13,2 4,7 6,2 0,6 4,1 4,1 1,4 0,4 1,8 

        
Informe EDADES 2009/10 

 

 Veiem que per a totes les edats els homes consumeixen més speed o amfetamines que 

les dones, exceptuant la franja d’edat de 55 a 64 anys on un major nombre de dones ha 

consumit speed o amfetamines alguna vegada a la vida(0,6% homes v.s 1,8% dones). En el cas 

dels homes, on s’obté un major percentatge és entre els homes de 25 a 34 anys (13,2%), seguit 

dels homes de 15 a 24 anys (10,7%). Podem dir que el consum de speed o amfetamines es 

concentra en la població menor de 34 anys, principalment en els homes.  

4.7.4 Continuïtat en el consum de speed o anfetamines 

A continuació podem observar una taula que mostra la continuïtat en el consum de 

speed o amfetamines entre la població balear.  

Continuïtat en el consum de speed/anfetamines segons sexe i edat (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies 

Total   21,8 17,1 3,7 

Sexe         

  Home 23,9 7,7 1,8 

  Dona 14,8 66,6 9,9 

   
Informe EDADES 2009/10 
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 En gairebé tots els casos els percentatges són molt inferiors al 50%, la qual cosa ens 

indica que el consum de la substància és més experimental que continuat. Pel que fa a les 

dades generals, el percentatge més alt correspon a aquelles persones que han consumit alguna 

vegada a la vida i ho han fet també en els últims 12 mesos (21,8%), seguit d’aquelles persones 

que han consumit en els últims 12 mesos i ho han fet també en els últims 30 dies (17,1%). Per 

últim, el percentatge més baix és el de persones que han consumit speed o amfetamines 

alguna vegada a la vida i ho han fet també els últims 30 dies (3,7%).  

 Pel que fa a l’anàlisi per sexes, podem veure que en el cas de les persones que han 

consumit alguna vegada a la vida i en els darrers 12 mesos, els homes obtenen uns 

percentatges majors que les dones (23,9% homes vs. 14,8% dones). En canvi, per a les altres 

dues opcions són les dones les que obtenen uns percentatges de continuïtat majors que els 

homes. Hauríem de tenir en compte, també, que el percentatge de dones que consumeixen 

speed, tal i com hem vist a les taules anteriors, és molt menor i per aquest motiu podria ser 

que les dones que consumeixen aquesta substància tinguin una major continuïtat que els 

homes en el seu consum.  
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4.8 Al·lucinògens 

4.8.1 Prevalences en el consum d’al·lucinògens 

 La població balear que ha consumit alguna vegada al·lucinògens entre la població de 

15 a 64 anys és d’un 7,3%. Els que ho han fet els darrers 12 mesos han estat un 1,7%, mentre 

que la població que ha consumit els últims 30 dies es redueix a un 0,4%. 

Prevalences del consum d'al·lucinògens per sexe (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies 

Total   7,3 1,7 0,4 

          

Sexe         

  Home 10,5 2,3 0,4 

  Dona 4 1 0,4 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

 Pel que fa a l’anàlisi per sexes, podem veure que el consum d’al·lucinògens és major 

entre els homes que entre les dones per a tots els casos. En el cas del consum alguna vegada a 

la vida (10,5% homes vs. 4% dones) i en el cas de consum en els últims dotze mesos (2,3% 

homes vs. 1% dones) el percentatge obtingut pels homes supera notablement al percentatge 

obtingut per les dones. Pel que fa al consum en els últims 30 dies, ambdós obtenen el mateix 

percentatge, tot i que aquest és molt baix (0,4%).  

 En referència als resultat obtinguts per a la població espanyola en general, el 

percentatge de consum d’al·lucinògens els darrers 12 mesos ha estat de 0,5%. En el cas de les 

illes Balears el percentatge obtingut per aquest mateix període ha estat de 1,7%, per tant 

veiem que el percentatge balear supera en gran mesura el percentatge nacional de consum 

d’aquesta substància.  

4.8.2 Prevalences en el consum d’al·lucinògens a les diferents illes 

A continuació podem veure una taula que mostra el consum d’al·lucinògens a les 

diferents illes.  

Consum d'al·lucinògens a les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 7,3 7,2 6,2 11,1 

Últim any 1,7 1,8 1,5 0,2 

Últim mes  0,4 0,5 0 0 

   
Informe EDADES 2009/10 
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 El percentatge de consum més alt alguna vegada es registra a l’illa de Menorca (11%), 

seguit de l’illa de Mallorca (7,2%) i, per últim les illes de Eivissa i Formentera (6,2%). Per als 

altres dos casos (consum l’últim any i consum l’últim mes) els percentatges més alts es 

registren a l’illa de Mallorca (1,8% i 0,5% respectivament). De fet, podem veure que per a la 

categoria de consum l’últim mes, les illes de Menorca, Eivissa i Formentera registren un  0% de 

consum.  

 L’edat mitjana en la que es va realitzar el primer consum al conjunt de les Illes Balears 

és de 18,9 anys. En relació amb l’edat obtinguda per a l’any 2007, observem un descens, ja que 

l’edat mitjana obtinguda va ser 21 anys.  

4.8.3. Consum d’alu·lucinògens per sexe i edat simultàniament 

A continuació veiem una taula que ens mostra el consum d’al·lucinògens per sexe i 

edat simultàniament.  

Consum d'al·lucinògens per sexe i edat simultàniament (%) 

  Homes Dones 
  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 15,6 15,7 8,6 7,3 3 9,4 4,5 1,2 2,9 3,7 

        
Informe EDADES 2009/10 

 

 En tots els casos el consum realitzat pels homes és superior al consum realitzat per les 

dones, a excepció de la franja d’edat de 55 a 64 anys en les que les dones superen als homes 

(3,7% dones vs. 3% homes). D’altra banda, podem veure que el percentatge disminueix amb 

l’edat, la qual cosa vol dir que és una droga consumida principalment pels joves i que té un 

major impacte en l’actualitat.  El valor més alt correspon als homes de 25 a 34 anys que 

obtenen un percentatge de 15,7%, valor molt semblant a l’obtingut pels homes de 15 a 24 

anys (15,6%). 

4.8.4. Continuïtat en el consum d’al·lucinògens 

 A la següent taula podem veure la continuïtat en el consum d’al·lucinògens a la 

població de les Illes Balears.  

Continuïtat en el consum d'al·lucinògens segons sexe  (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies 

Total   20,3 26 5,3 

Sexe         

  Home 19,2 20,8 4 

  Dona 23 37,9 8,7 

   
Informe EDADES 2009/10 
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 En els percentatges generals podem veure que en cap dels casos s’arriba al 50%, la 

qual cosa vol dir que majoritàriament el consum és més experimental que continuat. El 

percentatge més alt el trobem entre les persones que han consumit al·lucinògens en els 

darrers 12 mesos i també ho han fet en els darrers 30 dies (26%), seguit d’aquelles persones 

que han consumit alguna vegada a la vida i també ho han fet el darrer any (20,3%). El 

percentatge més baix correspon a aquelles persones que han consumit alguna vegada la vida i 

també ho han fet en els darrers 30 dies (5,3%).  

 Pel que fa a l’anàlisi per sexes, les dones obtenen en tots els casos uns percentatges 

majors que els homes, tot i que això pot estar influenciat pel fet que el percentatge de dones 

que consumeixen al·lucinògens és bastant més inferior i pot ser per aquest motiu mostren una 

continuïtat major. El percentatge més alt correspon a les dones que han consumit 

al·lucinògens el darrer any i ho han fet també en els darrers 30 dies (37,9%). 
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4.9 Inhalables volàtils 

4.9.1 Prevalença en el consum d’inhalables volàtils 

 El percentatge de persones de les illes Balears que ha consumit inhalables volàtils és 

molt baix. El consum alguna vegada d’aquesta substància es dóna en el 1,2% de la població i el 

consum en els últims 12 mesos es redueix al 0,1%. Pel que fa al consum l’últim mes, s’ha 

eliminat de tot l’anàlisi ja que no es comptava amb cap cas entre tota la població enquestada.  

Prevalences del consum d'inhalables volàtils per sexe (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos 

Total   1,2 0,1 

        

Sexe       

  Home 1,9 0 

  Dona 0,5 0,1 

  
Informe EDADES 2009/10 

 

  Pel que fa a l’anàlisi per sexes, el percentatge d’homes que ho ha provat alguna vegada 

és major que el percentatge de dones (1,9% homes vs. 0,5% dones). En contrast en els darrers 

12 mesos el percentatge obtingut per les dones és major que el d’homes (0% homes vs. 0,1% 

dones), tot i que cal dir que el percentatge obtingut per les dones és molt baix.  

 Si comparem els resultats obtinguts per la població balear amb l’obtingut per la 

població espanyola en general, veiem que el consum a Espanya en els últims 12 mesos ha estat 

d’un 0%, mentre que en les Illes Balears ha estat d’un 0,1%. Tot i així, es tracta d’un 

percentatge molt petit i per tant no podem dir que sigui significatiu.  

4.9.2. Prevalences de consum d’inhalables volàtils a les diferents illes 

A continuació podem veure una taula amb el consum de substàncies volàtils desglossat 

per illes.  

Consum d'inhalables volàtils a les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 1,2 0,6 2,5 4,8 

Últim any 0,1 0 0 0,8 

   
Informe EDADES 2009/10 
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 El consum més alt de substàncies volàtils alguna vegada a la vida es dóna a Menorca 

amb una gran diferència respecte a la resta d’illes (4,8% vs. 2,5% Eivissa- Formentera). Destaca 

el fet que Mallorca obtingui un  percentatge tan baix (0,6%). En quant al consum l’últim any, 

només trobem casos a Menorca, que obté un 0,8%.  

 L’edat mitjana en la que es va produir el primer consum és de 17,9 anys. L’any 2007 es 

va obtenir una edat mitjana de 19 anys, amb la qual cosa, podem dir que l’edat mitjana de 

primer consum de substàncies volàtils ha descendit respecte a les dades anteriors. 

4.9.3 Consum d’inhalables volàtils per sexe i edat simultàniament 

A continuació veiem un gràfic en el que s’analitza el consum de substàncies inhalables 

per edat i sexe simultàniament.  

Consum  d'inhalables volàtils per sexe i edat simultàniament (%) 

  Homes Dones 
  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 1,5 4,3 0,2 1,8 1,1 0 1,9 0 0 0 

        
Informe EDADES 2009/10 

 

 El consum més freqüent de substàncies volàtils es dóna entre els homes de 25 a 34 

anys (4,3%). Entre les dones, és únicament per aquesta franja d’edat per la que obtenim 

qualque percentatge diferent de 0 (1,9%). Així, podem dir que el consum de substàncies 

volàtils no es troba massa generalitzat entre la població balear, tot i que serien els homes de 

25 a 34 anys els que tindrien una major tendència cap al seu consum. 

4.9.4 Continuïtat en el consum d’inhalables volàtils 

La següent taula fa referència a la continuïtat en el consum de substàncies volàtils. 

Continuïtat en el consum  d'inhalables 
volàtils segons sexe (%) 

    Vida/12 mesos 

Total   4,6 

Sexe     

  Home 0 

  Dona 23,9 

 
Informe EDADES 2009/10 

 

 Hem eliminat la resta de casos pel fet que no hi ha cap de consum de substàncies 

inhalables els darrers 30 dies.  Així, podem veure que el percentatge de continuïtat entre la 

població que ha consumit alguna vegada a la vida i també ho ha fet els últims 12 mesos és molt 
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baix (4,6%). En l’anàlisi per sexes, ens podem fixar que els únics casos que mostren una 

continuïtat són les dones (23,9%), tot i que el percentatge continua sent molt baix. D’aquesta 

manera, podem dir que el consum de substàncies inhalables es du a terme d’una forma molt 

experimental i no mostra una continuïtat massa elevada.  
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4.10 Heroïna  

4.10.1 Prevalences de consum d’heroïna 

 El consum d’heroïna entre la població balear és molt reduït. En el cas de consum 

alguna vegada, només un 1,4% de la població ha provat l’heroïna, un 0,2% ha consumit en els 

últims 12 mesos i un 0,1% ho ha fet en el darrer mes.  

Prevalences del consum d'heroïna per sexe (%) 

    Alguna vegada Últims 12 mesos Últims 30 dies 

Total   1,4 0,2 0,1 

          

Sexe         

  Home 2,1 0,3 0,3 

  Dona 0,7 0 0 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

Pel que fa a l’anàlisi per sexes, veiem que els homes són els que obtenen un major 

percentatge de consum en tots els casos. Les dones només obtenen un percentatge diferent 

de 0 per al consum alguna vegada (0,7%).   

A continuació veurem un gràfic que compara el consum a nivell nacional d’heroïna 

amb el consum balear.  

 

En el consum alguna vegada s’obté per les Illes Balears un percentatge que supera en 

més del doble el percentatge obtingut per al total nacional (1,4% Illes Balears vs. 0,6% total 

nacional). Pel que fa al consum l’últim any, el percentatge de consum de les Illes Balears 



  

 

 

 

49 

 

supera el percentatge obtingut pel total nacional (0,2% Illes Balears v.s 0,1% total nacional), tot 

i així, els percentatges són molt baixos. En quant al consum el darrer mes, veiem que el 

percentatge obtingut pel total nacional i l’obtingut per les Illes Balears és exactament igual 

(0,1%).  

4.10.2 Prevalences de consum d’heroïna a les diferents illes 

A continuació trobem una taula que mostra el consum d’heroïna en les diferents illes.  

Consum d'heroïna a les Illes Balears per illes en percentatges (%) 

  Total Mallorca Eivissa - Formentera Menorca 

Alguna vegada 1,4 1,4 0,6 3,4 

Últim any 0,2 0,2 0 0,3 

Últim mes  0,1 0,1 0 0 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

El major consum d’heroïna alguna vegada es dóna a l’illa de Menorca (3,4%), seguit per 

l’illa de Mallorca (1,4%). Per últim,  trobem un petit consum alguna vegada a l’illa d’Eivissa- 

Formentera (0,6%). En referència al consum el darrer any, la major xifra de consum s’obté per 

l’illa de Menorca (0,3%), seguida de l’illa de Mallorca (0,2%), tot i que la diferencia entre els 

percentatges és molt petita. Pel que fa al consum el darrer mes, només trobem un petit 

percentatge de consum a Mallorca (0,1%). 

L’edat mitjana d’inici de consum d’heroïna a les Illes Balears és de 24,3 anys. Aquesta 

edat ha pujat molt en relació a l’any passat, ja que a l’any 2007 va ser de 18,7 anys.  

4.10.3 Consum d’heroïna per sexe i edat simultàniament 

Veiem, a la taula següent, el consum d’heroïna en la població de 15 a 64 anys en les 

Illes Balears per sexe i edat simultàniament. 

Consum d'heroïna per sexe i edat simultàniament (%) 

  Homes Dones 
  15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 

Alguna vegada 1,8 0,3 2,7 3,3 3 0 0 1,2 2,1 0 

        
Informe EDADES 2009/10 

 

 Podem veure com el percentatge més alt de consum d’heroïna alguna vegada a la vida 

a les Illes Balears es dóna entre els homes de 45 a 54 anys (3,3%), seguits dels de 55 a 64 anys 

(3%). En el cas de les dones, les úniques franges d’edat que obtenen valors són les que 

corresponen als intervals de 35 a 44 anys (1,2%) i de 45 a 54 anys (2,1%). Així, podem dir que el 
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consum d’heroïna no es troba molt estès pel conjunt de les Illes Balears i que afecta 

principalment a la població major de 34 anys, sobretot en el cas dels homes.  

4.10.4 Continuïtat en el consum d’heroïna 

 A continuació es mostra una taula que ens indica la continuïtat en el consum 

d’heroïna.  

Continuïtat en el consum d'heroïna segons sexe (%) 

    Vida/12 mesos 12 mesos/30 dies Vida/30 dies 

Total   11,9 86,1 10,3 

Sexe         

  Home 15,6 86,1 13,4 

  Dona 0 0 0 

  
Informe EDADES 2009/10 

 Tal i com podem veure, el percentatge més alt correspon a aquelles persones que han 

consumit heroïna l’últim any i també ho han fet els darrers 30 dies ( 86,1%). El percentatge 

més baix correspon a aquelles persones que han consumit alguna vegada a la vida i ho han fet 

també el darrer mes (10,3%) seguit molt de prop per aquelles persones que han consumit 

alguna vegada a la vida i ho han fet també el darrer any (11,9%) Pel que fa a l’anàlisi per sexes 

veiem que no hi ha dones que realitzin un consum continuat de la substància ja que, tal i com 

hem vist a les taules anteriors cap dona havia consumit heroïna l’últim any o l’últim mes.  

5. Policonsum 
En l’actualitat, el policonsum és una de les pràctiques més realitzades entre la 

població. En aquest cas, amb el policonsum ens referim a totes aquelles persones que en els 

darrers dotze mesos han consumit diferents drogues, incloent-hi alcohol i tabac. A la pàgina 

següent podem veure una taula en la que s’analitza el consum de diferents drogues per part 

de la població de les Illes Balears.  

 



  

 

 

 

51 

 

 

Relació del consum de les diferents substàncies en els últims 12 mesos (% de consumidors de la substància [fila] que també consumeixen la 
substància [columna]) 

  Alcohol Tabac Cànnabis Cocaïna (B+P) Èxtasi Subst. Volàtils Speed Al·lucinògens Heroïna Hipnosedants Hipno. sensrec. 

Alcohol 100 47,9 18 5,4 2,7 0,1 1,6 2,2 0,2 6,9 1,4 

Tabac 80,1 100 27,4 7,5 4 0,1 2,3 3,3 0,4 8 1,7 

Cànnabis 90,9 83,5 100 21 13,8 0,4 7,5 11,1 1,1 4,8 2,7 

Cocaïna (B+P) 98,3 82,2 75,9 100 34,5 0 19,1 23,8 3,5 3,3 2 

Èxtasi 92,7 84,4 95,4 65,8 100 0 36,4 52,4 6,6 0 0 

Subst. Volàtils 100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 

Speed 100 85,6 93,9 64,9 65,8 0 100 70,8 0 6,1 6,1 

Al·lucinògens 98,1 90,1 100 59,3 68,4 0 51,1 100 8,6 0 0 

Heroïna 100 100 100 86,1 86,1 0 0 86,1 100 0 0 

Hipnosedants 68,1 48,8 9,5 1,8 0 0 1 0 0 100 5,3 

Hipno. sensrec. 93,7 68 36,5 8,3 0 0 6,5 0 0 36,5 100 

          
Informe EDADES 2009/10 

 

*Exemple d’interpretació: El 80,1% de les persones que han consumit tabac el darrer any també han consumit alcohol en el mateix període. 
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 En la taula anterior es mostra el consum durant els últims 12 mesos de les diferents 

substàncies. Podem veure de les persones que han consumit la substància de la fila, quin 

percentatge ha consumit també la substància de la columna alguna vegada en els últims 12 

mesos. Marcats en verd veiem aquelles substàncies que se solapen, és a dir, on la substància 

consumida de fila i columna coincideixen. Marcades en groc, veiem totes aquelles substàncies 

que obtenen un percentatge major del 50% i entre les quals podem dir, per tant, que existeix 

una relació. 

 En el cas de l’alcohol com a substància principal, no hi ha un policonsum relacionat 

amb altres substàncies, tot i que el tabac obté el percentatge més alt (47,9%). Tot i així, veiem 

que en totes les persones que han consumit alguna altra substància tenen una relació molt 

forta amb el consum d’alcohol, ja que moltes suposen el 100% dels casos i d’altres s’apropen 

molt.  

 En el cas de les persones que han consumit tabac en els últims 12 mesos, pareix que 

només han consumit de manera significativament relacionada alcohol (80,1%). Tot i així, per 

als consumidors principals de la gran majoria de les altres drogues, exceptuant els 

tranquil·litzants i l’alcohol, el tabac és una de les altres drogues més consumides.  

 En el cas del cànnabis, sembla ser que només es troba relacionat amb l’alcohol i el 

tabac, de manera que les persones que han consumit cànnabis en els últims 12 mesos, han 

consumit en un 90,9% alcohol i en un 83,5% tabac en els últims dotze mesos també. Tot i així, 

veiem que les persones que han consumit alguna altra droga il·legal en els últims 12 mesos 

també han consumit cànnabis en un alt percentatge. Així, les persones que han consumit 

cocaïna base, substàncies volàtils, speed i heroïna en els últims dotze mesos també han 

consumit cànnabis en el mateix període.  

 Pel que fa a les persones que han consumit cocaïna, veiem que es troba relacionada 

amb les drogues ja esmentades anteriorment. Totes les persones que han consumit altres 

drogues il·legals en els últims dotze mesos, es relacionen altament amb el consum de cocaïna, 

exceptuant els que han consumit cànnabis i els que han consumit substàncies volàtils, on el 

percentatge és menor del 50%.  

 D’altra banda, és important assenyalar la relació dels consumidors de speed, 

al·lucinògens i heroïna amb el consum d’èxtasi. També trobem una relació entre el fet d’haver 

consumit al·lucinògens els últims 12 mesos i haver consumit també speed. Els que han 

consumit èxtasi, speed o heroïna també han consumit al·lucinògens en un percentatge major 

al 50%. El consum d’hipnosedants no es troba massa relacionat amb el consum d’altres 

substàncies, a excepció de l’alta relació que té amb el consum d’alcohol i, en el cas de consum 

d’hipnosedants sense recepta mèdica, el tabac. 
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6. Factors relacionats amb la salut i el consum de drogues 
 Un 48,9% de la població balear considera que el problema de les drogues en la seva 

població és molt important. És per això que esdevé molt rellevant estudiar la percepció que té 

la població sobre la seva salut i els problemes relacionats amb el consum de drogues.  

6.1 Consideració de la pròpia salut 
En general, la població de les Illes Balears considera que té una salut bastant bona. Un 

34,1% opina que la seva salut és molt bona, un 49,9% considera que la seva salut és bona, un 

13,3% la considera regular, només un 2,6% la considera dolenta i un 0,1% molt dolenta.  

Consideració de la pròpia salut per sexe i edat en percentatges (%) 

    Molt bona Bona Regular Dolenta Molt dolenta 

Total   34,1 49,9 13,3 2,6 0,1 

Sexe             

  Home 36,6 49,6 12,1 1,7 0 

  Dona 31,6 50,2 14,6 3,5 0,2 

Edat             

  De 15 a 24 anys 55,2 40,1 4,7 0 0 

  De 25 a 34 anys 42,9 49 7,3 0,8 0 

  De 35 a 44 anys 36 53,1 10,3 0,6 0 

  De 45 a 54 anys 17,8 57,9 19,9 4,4 0 

  De 55 a 64 anys 14,7 46,1 29,4 9,2 0,6 

     
Informe EDADES 2009/10 

 

 En l’anàlisi per sexe podem veure uns resultats molt similars, tot i que un percentatge 

més alt de dones que d’homes considera que la seva salut és dolenta (3,5% dones vs. 1,7% 

homes) o molt dolenta (0,2% dones vs. 0% homes).  

 Pel que fa a l’anàlisi per edats la consideració de la salut com a molt bona va 

disminuint progressivament amb l’augment d’edat. Només un 0,6% de la població entre 55 i 65 

anys considera que la seva salut és molt dolenta. Podem veure també un augment progressiu 

en la consideració de la salut com a regular, arribant fins al 29,4% en la població de 55 a 64 

anys. Tot i així, en totes les franges d’edat el percentatge més alt correspon a la consideració 

de la salut com a bona o molt bona.  

 Pel que fa a les lesions sofertes en els últims 12 mesos per la població balear, un 9,1% 

afirma haver patit lesions o ferides els últims dotze mesos una vegada, un 1,6% dues vegades i 

un 1,2% més de dues vegades.  
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6.2 Conductes associades amb el consum de drogues que poden 
produir bastants o molts problemes 

A continuació trobem una taula en la que ens indica el percentatge de persones que 

pensa que determinada conducta pot suposar bastants o molts problemes. Es compara el 

resultat del conjunt de les Illes Balears amb el percentatge obtingut per al total nacional. 

 

 Tal i com podem veure en gairebé totes les conductes el percentatge obtingut a les 

Illes Balears és menor que l’obtingut a nivell nacional. En les úniques conductes on el 

percentatge de perillositat obtingut és major per les Illes Balears que pel total nacional són en 

el cas de fumar un paquet de tabac diari (89,4% total nacional vs. 92,6% Illes Balears), prendre 

5 ó 6 canyes/copes diàries (91,4% total nacional vs. 92% Illes Balears) i consumir al·lucinògens 

alguna vegada al mes (96,1% total nacional vs. 96,6% Illes Balears). D’altra banda s’ha de tenir 

en compte les conductes que impliquen un menor nivell de perillositat, ja que en el cas de 

prendre 5 ó 6 canyes/copes diàries el percentatge és de 42,1%, el que significa que més del 
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50% de la població balear pensa que aquesta no és una conducta que pugui produir molts o 

bastants problemes. Prendre hipnosedants alguna vegada al mes i fumar cànnabis alguna 

vegada al mes són les següents conductes que obtenen uns percentatges més baixos (56,9% 

vs. 57,6%). D’altra banda, és rellevant esmentar que en el cas de les Illes Balears és considera 

que pot causar més problemes el consum habitual d’hipnosedants (77,7%) que el consum 

habitual de cànnabis (75,5%), mentre que en el total nacional aquestes dues conductes es 

situen de manera inversa.  Cal desctacar també el fet de que es considera molt més perillós 

entre la població balear el fet de fumar un paquet de tabac diari (92,6%) que el fet de fumar 

cannabis habitualment (75,5%).  

6.3 Percepció de la facilitat d’accés a la compra de les diferents 
drogues 

A continuació podem veure un gràfic que mostra  el percentatge de la població que 

pensa que l’accés a certes substàncies en el plaç de 24 hores és fàcil o molt fàcil.  

 

 En el cas de les Illes Balears veiem que la percepció d’accessibilitat en vint-i-quatre 

hores a totes les substàncies és major que en el cas de la població espanyola total, exceptuant 

el cas de l’heroïna, on el percentatge del total nacional és major que el de les Illes Balears 

(51,9% total nacional vs. 45,2% Illes Balears). En la resta de casos, més d’un 50% de la població 

considera que és fàcil o molt fàcil aconseguir les substàncies. Destaca, per l’alt percentatge, la 

facilitat que considera la població balear que té per aconseguir cànnabis (71,2%) i per 

aconseguir cocaïna (60,1%). D’altra banda, trobem una gran diferència entre la facilitat 

percebuda per a aconseguir èxtasi i altres drogues de disseny (48,7% total nacional vs. 56,5% 

Illes Balears).  
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6.4 Problemes associats al consum de drogues amb els que la gent 
s’ha trobat 
 A continuació podem veure una taula en la que es mostra en quin percentatge la 

població balear s’ha trobat amb determinades situacions en la seva vida diària. Podem veure 

aquelles situacions que s’han trobat molt freqüentment i aquelles situacions que troben amb 

poca freqüència però també la trobem.  

Percentatge (%) en el que la població s'ha trobat amb aquests tipus de problemes 

  Molt freqüent/freqüent Poc freqüent 

Venedors que ofereixen drogues 12,2 12,3 

Persones esnifant drogues  10 9,2 

Persones drogades caigudes al terra  9,7 16,6 

Xeringues llançades al terra 4,5 15,7 

Persones injectant-se droga  3,5 10,2 

Persones inhalant o aspirant drogues en paper 2,5 6,7 

 
Informe EDADES 2009/10 

 

 Allò que la població balear s’ha trobat amb més freqüència són venedors que ofereixen 

drogues (12,2%), seguit de persones esnifant drogues (10%) i persones drogades caigudes al 

terra (10%). El que la població ha trobat amb menys freqüència però alguna vegada s’ho han 

trobat són xeringues llançades al terra (15,7%). La situació amb la que la població s’ha trobat 

en menor mesura correspon a la categoria de persones inhalant o aspirant drogues en paper 

(2,5% molta freqüència, 6,7% poca freqüència). 

6.5 Importància percebuda sobre les diferents accions preventives 
de consum de drogues 

El següent gràfic il·lustra el percentatge de la població que  considera molt important 

la realització de l’acció que s’esmenta a l’esquerra per tal de reduir el problema del consum de 

drogues. Es pot comparar el percentatge del total nacional amb l’obtingut a les Illes Balears.  
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 L’activitat que es considera més important, tant a nivell nacional com a nivell de les 

Illes Balears és l’educació a les escoles (95,2% Illes Balears vs. 90,4% total nacional). L’acció que 

obté un menor percentatge és la legalització de totes les drogues (15,6% total nacional vs.    

10, 6% Illes Balears) seguida de la legalització del cànnabis (29,6% total nacional vs. 26% Illes 

Balears). Destaca per la seva diferència la importància atribuïda a l’administració mèdica 

d’heroïna (48,9% total nacional vs. 75,3% Illes Balears) i l’administració de la metadona (65,8% 

total nacional vs. 49,1% Illes Balears).  
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6.6 Urgències hospitalàries 
A la següent taula veiem el percentatge d’atenció a urgències experimentat per les 

persones enquestades.  

Ha estat atès els últims 12 mesos per qualque servei d'urgències (%) 

    Una vegada Dues vegades  Més de tres vegades 

Total   11,3 4,2 3,1 

Sexe         

  Home 11,8 4,7 2,8 

  Dona 11,3 3,5 3,4 

Edat         

  De 15 a 24 anys 8,4 3,4 4 

  De 25 a 34 anys 13 5,1 3,7 

  De 35 a 44 anys 10,5 3,7 0,5 

  De 45 a 54 anys 11,2 3,2 3,9 

  De 55 a 64 anys 14,7 5,3 4,5 

   
Informe EDADES 2009/10 

 

Un 11,3% de la població balear entre 15 i 64 anys ha estat atesa una vegada en els 

últims dotze mesos per qualque servei d’urgències, un 4,2% dues vegades i un 3,1% més de 

tres vegades.  

Si ens fixem en l’anàlisi per sexes, veiem que els percentatges en tots els casos per 

homes i dones són bastant similars. Hi ha un percentatge més alt de dones ateses més de tres 

vegades (3,4% dones vs. 2,8% homes). Pel que fa a l’anàlisi per edats, podem veure que els 

majors percentatges corresponen a les persones entre 55 i 64 anys en tots els casos. Destaca 

també el percentatge de persones entre 15 i 24 anys ateses més de tres vegades en els últims 

dotze mesos (4%) ja que és molt semblant a l’obtingut per a les persones entre 55 i 64 anys 

(4,5%). D’aquestes urgències, un 0,2% de tota la població ha estat atesa per sobredosi o 

intoxicació relacionada amb les drogues. 

Entre la població, un 0,8% ha iniciat alguna vegada algun tractament en un ambulatori 

per deixar qualque tipus de droga. Un 0,1% ho ha iniciat en els darrers dotze mesos, 

principalment per tabac i per cocaïna.  

Pel que fa als problemes associats al consum de drogues només un 0,1% afirma haver 

tingut accidents laborals a causa del consum alguna vegada a la seva vida. 

El percentatge de població de les Illes Balears que ha consumit alguna vegada a la vida 

una droga per via parenteral és del 0,5% mentre que el percentatge de població que ho ha fet 

durant els últims 12 mesos correspon a un 0,1%. 



  

 

 

 

59 

 

7. Conclusions 
 L’alcohol és la droga més consumida al conjunt de les Illes Balears, un 93,8% de la 

població ho ha provat en alguna ocasió a la seva vida. D’altra banda, l’edat mitjana de consum 

per primera vegada ha augmentat respecte a l’any 2007 (16,2 al 2007 vs. 16,3 al 2009). Pel que 

fa al binge drinking, un 19,3% dels homes de 15 a 24 anys ho han practicat en els últims 30 dies 

mentre que, per a totes les edats les dones han dut a terme aquesta pràctica en un 

percentatge molt inferior. La beguda més consumida per la població balear és el vi i la cervesa, 

tant en els dies laborables (18,8% vi, 23,6% cervesa) com en els caps de setmana (32,2% vi, 

38,6% cervesa).  

 El tabac és la segona droga que afecta a un percentatge més alt de la població i el 

76,9% admiteix haver fumat tabac alguna vegada a la seva vida. Tant l’edat de consum per 

primera vegada com l’edat d’inici de consum diàriament han augmentat respecte a l’any 2007 i 

actualment es situen en 16,4 per primera vegada i 18,44 diàriament.  Per a tots els casos, les 

dones fumen un menor nombre de cigarrets que els homes, tot i que en ambdós casos el 

nombre de cigarrets que consumeixen diàriament augmenta amb l’edat.  

 Pel que fa al consum d’hipnosedants (somnífers i tranquil·litzants), el major consum es 

realitza per dones ja que el consum alguna vegada a la vida ha estat d’un 21,4% dones, mentre 

que els homes ho fan en un menor percentatge 11,2%. A mesura que augmenta l’edat de la 

població augmenta també el consum d’hipnosedants i es registra una edat mitjana de primer 

consum molt alta, 36,57 anys per somnífers i 33,09 anys per tranquil·litzants. El major consum 

és el realitzat per les dones de 45 a 54 anys. Els percentatges de consum continuat més alts 

d’hipnosedants es donen entre la població de 55 a 64 anys.  

 El cànnabis és la droga il·legal més consumida per la població balear, un 40,9% de la 

població ho ha provat alguna vegada a la seva vida. En relació al 2007, l’edat mitjana de 

consum per primera vegada ha augmentat notablement (19,3 anys al 2009 vs. 17,8 anys al 

2007). Els homes menors de 34 anys són els que han consumit més ens els últims 12 mesos i es 

dóna, també una major continuïtat en el consum en ells que en les dones. Tot i això, la 

continuïtat en el consum en la franja d’edat de 15 a 24 anys és molt alta tant per homes com 

per dones.  

 En quant al consum de cocaïna, un 14,1% de la població balear l’ha consumida alguna 

vegada, tot i que el consum es troba molt més estès en el cas dels homes (20,9%) que en el cas 

de les dones (7,4%). D’altra banda, es consumeix molt més la cocaïna en pols (14,1%) que la 

cocaïna base (0,9%). El major consum alguna vegada de qualsevol dels dos tipus de cocaïna 

s’ha donat entre els homes de 25 a 34 anys (34,5% alguna vegada) i la major continuïtat es 

presenta entre la població de 15 a 24 anys, on un 58,8% de la població que ha consumit alguna 

vegada a la vida ho ha fet també en els últims 12 mesos.  
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 L’extàsi ha estat consumit per la població balear alguna vegada a la vida en un 8,4%, 

afectant a un percentatge molt més gran d’homes (12,5%) que de dones (4,2%). El major 

consum d’aquesta substància es registra a l’illa d’Eivissa- Formentera, on el consum alguna 

vegada a la vida ha estat de 9,6% de la població. Pel que fa a la continuïtat en el consum, dels 

que ho han provat alguna vegada a la vida,  un 25,9% ha consumit en els últims 12 mesos 

també, és per això que podem parlar d’un consum principalment experimental.  

 Un 5% de la població ha consumit speed o anfetamines alguna vegada a la vida, en un 

major percentatge homes (7,5%) que dones (2,4%). En quant a la continuïtat, de les persones 

que ho han provat alguna vegada a la vida,  el 21,8% ha consumit  també en els últims 12 

mesos, de manera que principalment es tracta d’un consum experimental.  

 Pel que fa als al·lucinògens, un 7,3% de la població ha consumit alguna vegada a la seva 

vida, en major proporció els homes (10,5%) que les dones (4%). El consum més alt es registra 

entre els homes de 25 a 34 anys. D’aquelles persones que han pres al·lucinògens alguna 

vegada a la vida, un 20,3% ho ha fet també en els últims 12 mesos.  

 Els inhalables volàtils esdevenen una de les drogues més minoritàries ja que només un 

1,2% de la població els ha consumit alguna vegada a la vida. És una droga més consumida per 

homes (1,9%) que per dones (0,5%). El major consum es dóna entre homes de 25 a 34 anys 

(4,3%).  

 Per últim, en referència a l’heroïna, podem dir que el consum és també molt 

minoritari, només un 1,4% de la població balear l’ha aprovada en alguna ocasió. Els homes ho 

han fet, també en aquet cas, en major proporció de les dones (2,1% homes vs. 0,7% dones). El 

major consum alguna vegada a la vida es troba entre els homes de 45 a 54 anys, de manera 

que podem veure que es tracta d’una droga que afecta en menor mesura a la gent jove.  

  Pel que fa al policonsum, més d’un 50% de les persones que han consumit en els 

darrers dotze mesos qualsevol droga han consumit també alcohol en aquest període. En un 

percentatge major del 50% les persones que han consumit alguna droga en els darrers 12 

mesos ha consumit també tabac, exceptuant el cas dels que han consumit alcohol, on el 

percentatges són inferiors al 50%. Més del 50% de les persones que han consumit alguna 

droga il·legal en els últims dotze mesos ha consumit també cànnabis en aquest període.  

 D’altra banda, un 48,9% de la població  balear considera que el consum de drogues és 

un problema important en la seva zona de residència. D’entre un conjunt de situacions 

presentades relacionades amb el consum de drogues, un 98,6% dels enquestats pensa que el 

consum de cocaïna de manera habitual pot produir bastants o molts problemes mentre que 

només un 42,1%  pensa  que el consum de 5 ó 6 canyes o copes el cap de setmana pot produir 

bastants o molts problemes.  
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 D’altra banda, un 71,2% de la població balear considera que aconseguir cànnabis en un 

plaç de vint-i-quatre hores és fàcil o molt fàcil i un 60,1% pensa el mateix de l’obtenció de 

cocaïna. Aquestes dues substàncies són les que es perceben per la població com a més fàcils 

d’obtenir.  

 Per últim, la situació amb la que més freqüència s’ha trobat la població balear és amb 

venedors que ofereixen drogues (12,2%). Aquella acció que la població pensa que és la més 

important per a reduir el consum de drogues és l’educació a les escoles (95,2%).  


