Opinió

Què en pensen de: Com evitar que l’alcohol sigui el protagonista de les festes populars?

Paral·lelament, per tal d’arribar a descobrir l’origen de la
problemàtica i poder definir unes línies d’actuació que tinguin
en compte aquesta causa, el Consell Comarcal, juntament
amb uns quants ajuntaments entre els quals hi ha el nostre,
ha realitzat un treball d’anàlisi del comportament a les festes i
s’han establert una sèrie de pautes a seguir que ens ajudaran
en la consecució del nostre objectiu.

Potser per retrobar el símbol del pas a
l’edat adulta o, simplement per pura normalització, s’ha convertit la ingesta d’alcohol en
un ritual social especialment en aquestes dues festivitats. De res
serviria incrementar el control des de la institució si prèviament no
s’han formulat les preguntes idònies per trobar els motius de consum desmesurat i generar un debat col·lectiu per crear i oferir eines
per prevenir-lo i reduir-lo. Tanmateix Cau de Bruixes i Carnestoltes
són ocasions on el poble participa i cal revisar aquesta participació
per millorar cada festa des dels seus objectius fins a la mateixa
implicació de la institució.
Difícilment trobarem respostes sense suports d’observació i
anàlisi pel que fa al consum d’alcohol en les festes d’àmbit públic.
Amb tota probabilitat sorgirien altres preguntes: És prou àmplia
l’oferta d’oci juvenil a Centelles? És efectiu el Pla de Joventut actual? Cal una administració local oberta, més transgressora i integradora. Cal una nova forma de fer que no limiti, sinó al contrari,
que estigui plenament disposada a escoltar i treballar colze a colze
amb el col·lectiu jove i entendre “la visió des de dins”: cal descobrir
les seves inquietuds i mancances, cal empatitzar, calen propostes
bidireccionals que els integrin com a part indispensable.
Pel que fa a la manca de campanyes de conscienciació teixides
entre tots els agents educatius (serveis de salut, centres educatius,
educadors socials…) en conjunt amb els col•lectius més vulnerables (entitats i col·lectiu jove), existeix controvèrsia institucional.
Cal aportar-los les eines i els recursos necessaris per què la oferta
d’oci no es limiti a Festa Major i Carnaval, sinó que s’estableixi en
el transcurs de l’any. I això no és possible sense involucrar-los i
apoderar-los.

Alcohol, festes i joves

Festes autoorganitzades

Molt sovint, la imposició exerceix l’efecte contrari al desitjat, fent més atractiu allò que és prohibit o mal vist. És per
aquest motiu que nosaltres confiem en què la clau de l’èxit
és posar eines a l’abast d’aquest col·lectiu per tal de que sigui ell mateix qui en prengui consciència i conegui els perills
que pot comportar aquest consum. A banda dels mecanismes
tradicionals, creiem que seguir apostant per les campanyes
i els tallers de sensibilització és el recurs més factible. En
aquest sentit, ens hem posat en contacte amb diferents grups
de joves del municipi amb el propòsit de treballar junts en la
mateixa direcció.

Els nens/nes, el jovent i les persones
en general evolucionen en funció del coneixement que s’adquireix, el mimetisme
dins la família, a l’Escola i a la resta de humans que ens envolten, sent així el reflex de la societat que
tenim.
Hem creat una societat en el món desenvolupat, amb mitjans econòmics, molts mitjans tècnics i humans com a cotxes,
internet i d’altres, i tothom ha pogut accedir a molta informació,
fer desplaçaments, i sobretot tenim un consumisme exagerat,
tenint al seu abast tot tipus de productes, entre ells l’alcohol,
el tabac i altres substancies.
Hem de tenir en compte que estem en un context mediterrani, a un país on l’alcohol es part de la base de la nostre
economia, com el raïm, el vi i el cava, que es habitual en el
nostre dia a dia i en totes les celebracions hi hagi cava o vi a
la nostre taula.
Per tant no es pot pretendre eradicar el consum del alcohol,
però si que s’ha d’ensenyar on son els límits i conscienciar
que no perquè més es consumeixi es gaudeix més, ensenyar i
formar al nostre jovent perquè tinguin la informació necessària
del que els pot perjudicar, no tant sols el consum d’alcohol
sinó tot tipus de consums, el que pot afectar al seu entorn familiar i de relacions amb la societat i sobretot, la seva salut física
i mental i el seu desenvolupament com a persona.
És trist veure a joves de tant sols 14, 15,16 anys i més; a
terra vomitant amb un coma etílic, potser si ells veiessin s’adonarien que no els compensa.
Pensem que s’han de fer esforços en la formació intel·lectual, esportiva i de salut i sobretot de responsabilitat envers
ells i els altres.
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L’encàrrec d’aquest mes gira al voltant
de com evitar que l’alcohol sigui el protagonista a determinades festes populars del
nostre poble. Davant d’aquesta qüestió pensem que hi ha una evidència i una pregunta.
L’evidència és que l’alcohol, ens agradi més o menys, seguirà
formant part de les festes populars així com dels sopars al carrer
i dels concerts del poble.
Seguint amb aquesta evidència, l’alcohol tant a nivell social
com tradicional és, en sí, un node d’establiment de relacions socials -en la seva majoria lúdico festives- que resulta impossible
d’evitar i absurd de prohibir. Una política municipal educativa
sobre el consum d’alcohol que parteixi de la premissa de que la
gent jove consumim aquesta substància i n’aprenguem els seus
efectes així com un més que desitjable consum responsable pot
resultar bastant més eficaç que la prohibició o la multa. Prevenir
abans que curar.
Finalment, la pregunta que llencem és: Creieu que realment
molta gent s’emborratxa fins a perdre el coneixement a la Festa
del Pi de Centelles? La primera resposta que ens ve al cap és
no. Qui es voldria perdre un esdeveniment que passa un cop
l’any, que ens sentim nostre, que ens identifica, que ens agrada,
que ens estimem? És evident que la gent consumim alcohol el
dia de la Festa del Pi, però és la singularitat i l’arrelament de la
festa popular el que fa que hi hagi un abisme entre això i una
discomòbil que et pots trobar a qualsevol poble de Catalunya i
més enllà. Quan una festa popular que passa al nostre poble no
ens la sentim nostre, no és única, no la munta i organitza la gent
del poble i a sobre s’és constantment supervisada per instàncies
locals alienes és quan l’alcohol passa de ser complement a ser
el protagonista. Perquè? Doncs per no morir d’avorriment.
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És una realitat que l’alcohol està cada
cop
més present a les festes, especialRegidora d’Educació
ment entre joves i adolescents. També és
i Joventut
una realitat que en els últims anys hi ha
hagut un important augment d’aquest consum i, paral·lelament, una preocupant disminució de l’edat en què s’inicia.
Es tracta d’una problemàtica a la qual cal trobar una solució,
encara que sigui difícil. Tot i intentar mantenir un control sobre aquesta pràctica, és molt difícil erradicar-la i una manera
d’aconseguir-ho, a llarg termini, és apostant per la conscienciació.
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La conscienciació coma clau de l’èxit

