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Resum 
La de man da crei xent de nous camps d’in -

ser ció pro fes sio nal i la bai xa qua li tat dels

pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca dis pen sats a

les per so nes en trac ta ment per con sum de 

dro gues plan te gen nous rep tes i exi gei xen

com petè ncies es pe cí fi ques als pro fes sio -

nals de l’activitat física. 

En aquest con text, l’e xer ci ci fí sic pot ser

con si de rat com una eina te rap èu ti ca la

vàlua de la qual es tro ba en: l’es ta bli ment

ade quat d’ob jec tius fí sics, psi colò gics i so -

cials, en la se lec ció re fle xi va de con tin guts, 

no so la ment pro ce di men tals sinó tam bé

con cep tuals i ac ti tu di nals, en el co rrec te

dis seny de les ses sions i en una òpti ma in -

ter ven ció me to dolò gi ca. 

Introducció 

En els úl tims anys, els camps d’in ter ven -

ció dels pro fes sio nals de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port han aug men tat de mica en mica i, 

doncs, han sor git no ves de man des des del 

camp de la sa lut. Avui dia, els pro gra mes

d’e xer ci ci fí sic són fre qüents en els cen -

tres de reha bi li ta ció de dro go de pen dents.

Tan ma teix, la fal ta d’in ves ti ga ció ri go ro sa

en aquest camp (Wi lliams, 1993; Mar tí -

nez, 1996 i Plan te, 1996) ha pro pi ciat

que no s’ha gin ela bo rat unes di rec trius

bàsi ques de pres crip ció d’ac ti vi tat fí si ca

per a per so nes toxicòmanes adscrites a un 

programa de rehabilitació. 

Cons cients dels pre ju di cis i tòpics que en -

ca ra s’as so cien al fe no men de la dro goad -

dic ció, pro po sem d’a na lit zar de for ma

 exhaustiva les di fe rents in ter ven cions mo -

trius (edu ca ció fí si ca, es port, ac ti vi tat fí si -

ca, etc.) por ta des a ter me en l’àrea de les

to xi co ma nies i de li mi tar de for ma con cep -

tual i didà cti ca la uti lit za ció de l’ac ti vi tat

fí si ca, inclòs l’es port, en el trac ta ment de

les to xi co ma nies. Per fer-ho, es tu dia rem

tant els pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca im par -

tits a di fe rents ni vells as sis ten cials (de sin -

to xi ca ció, des ha bi tua ció o rein ser ció so -

cial) com els programes d’exercici físic

recopilats en diferents investigacions. 

El nos tre acos ta ment al camp de la reha bi -

li ta ció de to xicò mans ens per met d’a fir mar

que els pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca s’a pli -

quen, ha bi tual ment, de for ma in tuï ti va i

sen se ajus tar-se a les re co ma na cions de

pres crip ció d’e xer ci ci re co ma na des in ter -

na cio nal ment (Ro drí guez, 1995a, Col·legi

Ame ricà de Me di ci na Espor ti va, 1998). 

Situació actual
de l’activitat física
per a toxicòmans 

La ne ces si tat d’un trac ta ment mul ti dis ci -

pli na ri del dro go de pen dent ha pro vo cat

que els pro fes sio nals de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port ha gin es tu diat aquest tras torn des 

d’u na di men sió pre ven ti va (Ríos, 1984;

Co lling wood, Rey nolds, Kohl, Smith, i

Sloan, 1991; Ca rras co, 1994; Co lling -

wood, Sun der lin i Kohl, 1994; Arranz i

Cho zas, 1996; Espín, 1998; Ló pez Ba lla -

rín i d’al tres, 1998; Mar tí nez, 1998; Ba li -

brea, San tos i Ler ma, 2002) i te rap èu ti ca

(Bell; Ro bin son; Hors ham i Mu lli gan,

1987; Can tón, Ma yor i Cano, 1991;

Weiss, 1992; Kre mer, Mal kin i Bens hoff,

1995; Leh mann i Weiss, 1996; Mar tí nez, 

1996; Mar tí nez i Vi quei ra, 1997; Pi men -

tel, 1997; Pi men tel, Gi rál dez, Mar tí nez i
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Abstract

The great ne ces sity of new pro fes sio nals and

the low qua lity of the physi cal ac ti vity pro grams 

per for med on in di vi duals with sub tan ce abu se

sug gest new cha llen ges and de mand spe ci fic

com pe ten ces to the pro fes sio nals of the

physi cal ac ti vity that work with drug abu sers.

In this con text, the physi cal exer ci se should be

con si de red as a the ra peu tic tool who se va lue

re si des in the ade qua te es ta blish ment of

physi cal, psycho lo gi cal and so cial ob jec ti ves, in 

the re fle xi ve ac ti vi ties se lec tion, in the co rrect

de sign of the ses sions and in the very best

met ho do lo gi cal in ter ven tion..

Key words

Drug abu se, Reha bi li ta tion, Physi cal ac ti vity

pro gram

Dro go de pen dèn cia, Reha bi li ta ció,
Pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca

n Pa ra ules cla u



Sam pe dre, 1999a; Pi men tel i d’al tres,

1999b; Van de Vliet, Van Cop pe no lle i

Kna pen 1999 i Baha mon de, 2001). En el 

nos tre cas, i per tal de con cre tar l’ob jec te

d’es tu di d’a ques ta re vi sió, ens cen tra rem

en l’ac ti vi tat fí si ca orien ta da a la reha bi li -

ta ció de per so nes ad dic tes a les dro gues

(he roï na, co caï na, can na bis, am fe ta mi -

nes, èxta si...). En aquest sen tit, vo lem re -

mar car que els pro gra mes d’e xer ci ci fí sic

re vi sats es van ob te nir tant a par tir d’ar ti -

cles que te nien com a ob jec tiu pre sen tar i, 

oca sio nal ment, ava luar els pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca im par tits en els cen tres

de reha bi li ta ció, com d’in ves ti ga cions,

des crip ti ves o ex pe ri men tals, que ana lit -

za ven la in fluèn cia d’un pro gra ma d’ac ti -

vi tat fí si ca so bre la con di ció fí si ca dels to -

xicò mans. 

Els ob jec tius 

Els ob jec tius for mu lats als pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca dels di fe rents ni vells as -

sis ten cials i de les in ves ti ga cions re vi sa -

des es po drien agru par en tres di men -

sions: psi colò gi ca, fi si co biolò gi ca i so cial

(tau la 1). 

Els con tin guts 

Per fa ci li tar l’es tu di dels con tin guts uti lit -

zats en el trac ta ment dels dro go de pen -

dents hem op tat per dis tin gir en tre con tin -

guts pro ce di men tals, de més im plan ta ció

en els cen tres, i con tin guts con cep tuals,

d’in cor po ra ció més re cent. En qual se vol

cas, aques ta clas si fi ca ció dels con tin guts

és una apor ta ció feta per no sal tres i no

sig ni fi ca que els au tors dels pro gra mes re -

vi sats l’ha gin tin gu da en comp te. 

Un cop feta aques ta dis tin ció, ob ser va rem 

que en el trac ta ment de per so nes ad dic tes 

a les dro gues ha es tat uti lit zat un gran

ven tall de con tin guts pro ce di men tals, no

for mu lats com a pro ce di ments, que van

des de la na ta ció a la mus cu la ció, pas sant 

per la dan sa o la re la xa ció. A la tau la 2 es

re cu llen un se guit d’ar ti cles que ana lit zen

els con tin guts uti lit zats en di fe rents as so -

cia cions i cen tres de reha bi li ta ció. 

Pel carà cter in no va dor de les se ves pro pos -

tes des ta quen les apor ta cions dels in ves ti -

ga dors se güents: re la xa ció autò ge na de
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ÀMBIT PSICOLÒGIC 

n Dis mi nuir els ni vells d’an sie tat i de pres sió (Kalj ner i d’al tres, 1984; Wi lliams, 1993; Pal mer i

d’al tres, 1995; Kre mer i d’al tres, 1995 i Rie ra, 1997).

n Aug men tar el temps d’abs tinè ncia (Hyman, 1987; Co lling wood i d’al tres, 1991; Bur ling i d’al -

tres, 1992 i Mar go lin i d’al tres, 1994). 

n Mi llo rar el con trol so bre l’estrès (Kre mer i d’al tres, 1995). 

n Re duir l’a fun ció de des vet lla ment (‘arou sal’) (Mar go lin i d’al tres, 1994). 

n Aug men tar els ni vells d’au toes ti ma i au to con cep te (Algue ró, 1995 i Bray, 1996). 

n Aug men tar l’au to con trol (Kalj ner i d’al tres, 1984 i Pe ter son i John sto ne, 1995). 

n Pro gres sar en el trac ta ment a ni vell afec tiu (Bray, 1996). 

ÀMBIT FÍSIC O BIOLÒGIC 

n Aug men tar els ni vells de limf òcits CD4 en se ro po si tius; (Azan za Urru tia, 1994 i Ló pez i

Almen dral, 1997). 

n Fre nar l’atr òfia mus cu lar en se ro po si tius (Ló pez i Almen dral, 1997). 

n Mi llo rar les qua li tats fí si ques (Bell i d’al tres, 1987; Weiss, 1992; Cag ni, 1992; Bray, 1996). 

n Res pon sa bi lit zar al sub jec te de la seva sa lut fí si ca i men tal (Pe ter son i John sto ne, 1995). 

n Re duir la mor bi di tat i mor ta li tat a les pre sons (Pe ter son i John sto ne, 1995). 

n Mi llo rar l’es tat ge ne ral del pa cient (Weiss i Leh mann, 1996). 

ÀMBIT SOCIAL 

n Afa vo rir l’ac cep ta ció de lleis i nor mes (Arranz i Cho zas, 1996 i Àmbits-Esport, 1996). 

n Col·la bo rar en els fac tors de so cia lit za ció (Muro i d’al tres, 1992; Weiss i Leh mann, 1996 i

Rie ra, 1997). 

n Instau rar es tils de vida sa lu da bles (Fri din ger i Dehart, 1993 i Rie ra, 1997). 

n Estruc tu rar el temps lliu re (Fri din ger i Dehart, 1993 i Rie ra, 1997).

n TAULA 1.
Obje ctius/be ne fi cis de l’ac ti vi tat fí si ca amb dro go de pen dents.

AUTOR, ANY

PAÍS: INSTITUCIÓ

MOSTRA

(CENTRES) CONTINGUTS*

Mai re, 1989

Fran ça: Cen tre Ima gi ne
42

Rela xa ció (42 %), ca mi na des

(42 %), equi ta ció (19 %), es ca la da 

(19 %), es ports col·lec tius (19 %)

i dan sa (16 %).

Kre mer, 1995

USA: The ra peu tic Re crea tors

for Re co very
50

Ca mi na des (84 %), jocs (68 %),

es ports (64 %), mus cu la ció (62 %),

exer ci cis aerò bics (58 %), na ta ció

(32 %) i có rrer (30 %).

Váz quez, 1995

Espa nya: Unión Espa ño la Aso cia cio nes

Asis ten cia al Toxicómano
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Esports (36 %) i jocs (26 %). 

Arranz y Cho zas, 1996

Espanya (Cas tella-Lleó):

Aso cia ción De por te y Vida

–

Con di cio na ment fí sic, có rrer,

mus cu la ció, na ta ció, bàsquet i

bàd minton. 

Àmbits-Esport, 1996

Espa nya (Bar ce lo na): Àmbits-Esport
24

Con di cio na ment fí sic, fit ness,

na ta ció i arts mar cials. 

Mar tí nez, 1996

Espa nya: Pro yec to Hombre 34

Fut bol (63 %), bàsquet (26 %) i

ioga, jocs, at le tis me, ex pres sió

cor po ral, re la xa ció, na ta ció (11 %). 

* Els per cen tat ges in di quen el va lor re la tiu d’u ti lit za ció d’un con tin gut per con junt de cen tres.

n TAULA 2.
Con tin guts en els pro gra mes de reha bi li ta ció.



Schultz (Kalj ner, Hart man i So bell, 1984 i

Mar go lin, Avants i Kos ten, 1994), mus cu -

la ció (Fri din ger i Dehart, 1993 i Pal mer,

Pal mer, Mi chiels i Thig pen, 1995), soft bol 

(Bur ling; Seid ner; Rob bins-Sis co; Krinsky i 

Han ser, 1992), dan sa (Mi lli ken, 1990;

Fri din ger i Dehart, 1993 i Pe ter son i John -

sto ne, 1995), es ports de risc (Ken nedy i

Mi na mi, 1993; Hol mes, 1996 i Ro drí guez 

i d’al tres, 2000), psi co mo tri ci tat i edu ca -

ció fí si ca de base (Gar cía, Fer nán dez i So -

lar, 1985; Weiss, 1992 i Ei roa, 1997). 

Pa ral·le la ment al de sen vo lu pa ment de

l’ac ti vi tat fí si ca, al guns in ves ti ga dors i

cen tres te rap èu tics han op tat per com -

ple tar la seva ofer ta te rap èu ti ca amb una

sèrie de con tin guts teò rics i con cep tuals

re la cio nats pri me ra ment amb la sa lut i

de for ma se cund ària amb els be ne fi cis de 

l’e xer ci ci fí sic. Així, en els cen tres s’a bor -

den, mit jan çant xe rra des o se mi na ris, els 

te mes se güents: ali men ta ció, ma lal ties

de trans mis sió se xual, SIDA, ma lal ties

res pi ratò ries, ta bac, al cohol, temps lliu -

re, etc. En aques ta ma tei xa lí nia so bre -

sur ten les apor ta cions de Fri din ger i

Dehart (1993), Pe ter son i John sto ne

(1995) i Kre mer i d’al tres (1995), els

quals in tro duei xen en les se ves pro pos tes 

te rap èu ti ques con tin guts teò rics com

ara: la re la ció de les ca pa ci tats fí si ques

amb la sa lut, la in for ma ció so bre les

àrees de la sa lut més aban do na des, el

con trol de l’estrès mit jan çant la pràcti ca

es por ti va, la re per cus sió del ta bac so bre

l’or ga nis me, els co nei xe ments bàsics so -

bre ali men ta ció, nu tri ció i ne ces si tats

energ èti ques, els as pec tes psi colò gics de

l’e xer ci ci, les es tratè gies per a l’au toad -

mi nis tra ció de la pràcti ca d’e xer ci ci fí sic,

el co nei xe ment de l’en torn i les pos si bi li -

tats de re la ció amb aquest a tra vés de

l’ac ti vi tat fí si ca o les es tratè gies per a la

ges tió d’un temps de lleu re ac tiu. 

Els com po nents

de la càrre ga 

Els com po nents de la càrre ga que han es -

tat con si de rats en els pro gra mes d’ac ti vi -

tat fí si ca per a dro go de pen dents van ser,

prin ci pal ment, la du ra da dels pro gra mes i

la du ra da, fre qüèn cia i in ten si tat de les

ses sions. Ana lit zant les di fe rents pro pos -

tes, hom ob ser va que la du ra da dels

 programes d’e xer ci ci fí sic os cil·la en tre

28 dies i 9 me sos. Com a dada més sig ni -

fi ca ti va, po dem as sen ya lar que apro xi ma -

da ment el 50 % dels programes dura

entre 2 i 6 mesos. 

Pel que fa a la fre qüèn cia de les ses sions,

en molt po ques oca sions s’as sig na un

temps de de di ca ció set ma nal a aquest ti -

pus d’ac ti vi tat o s’ex pli ci ta en el pro jec te

te rap èu tic del cen tre (Pi men tel i d’altres,

1999b). 

Si pre nem com a re ferè ncia les di rec trius

pro po sa des pel Col·legi Ame ricà de Me di -

ci na Espor ti va (fre qüèn cia de 3 a 5 ses -

sions set ma nals; du ra da en tre 15 i 60 mi -

nuts i in ten si tat en tre el 40 % - 85 % VO2

màxim o en tre 55 % - 90 % de la fre -

qüència car día ca màxi ma), so la ment el

27,3 % dels pro gra mes re vi sats es tan dis -

sen yats ade qua da ment. En el 54,5 % dels 

pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca im plan tats

s’in com plirà, pel cap baix, una de les re -

co ma na cions de la càrre ga d’en tre na -

ment (fre qüèn cia, du ra da o in ten si tat). En 

un per cen tat ge for ça ele vat d’es tu dis

(18,2 %) aquests parà me tres ni tan sols

són de fi nits. 

Consideracions
per a la prescripció
d’exercici físic
a persones toxicòmanes 

Els di fe rents be ne fi cis as so ciats a la rea -

lit za ció d’ac ti vi tat fí si ca (Paf fen bar ger,

Hyde, Wing i Hsieh, 1986; Bou chard,

1993; Ro drí guez, 1995a i b; She pard,

1995; CAMD, 1998) jus ti fi quen la uti lit -

za ció d’a ques ta pràcti ca en per so nes ad -

dic tes a les dro gues. Enca ra que hi ha

opi nions ge ne ra lit za des so bre la bon dat

de l’ac ti vi tat fí si ca per al trac ta ment de la 

dro go de pendència, re sul ta di fí cil tro bar

in for ma ció pu bli ca da so bre el seu ús com 

a ac ti vi tat in te gra da en els pro gra mes de

reha bi li ta ció de dro go de pen dents. En

aquest sen tit, pocs in ves ti ga dors han es -

tu diat i de ter mi nat de ma ne ra fe faent els

be ne fi cis fí sics, psí quics i so cials de l’ac -

ti vi tat fí si ca en per so nes ad dic tes a les

dro gues. Tam poc no co nei xem cap cas

en què l’ac ti vi tat fí si ca es con tem plés

com un ele ment o re curs més del pro cés

te rap èu tic i que, per tant, tin gués un

carà cter du ra dor i es ta ble, in te grat de for -

ma ex plí ci ta en el pro jec te te rap èu tic del

cen tre. Ha bi tual ment, i mal grat la vo ca -

ció mul ti dis ci plinà ria dels equips tera -

pèutics, el pro fes sor d’e du ca ció fí si ca no

ha es tat inclòs en aquests equips, i la

seva tas ca ha es tat  re le ga da a l’àmbit re -

crea tiu i a “om plir” la jor na da te rap èu ti -

ca. De fet, re sul ta elo qüent que la in ten -

cio na li tat dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si -

ca dis pen sats a les uni tats as sis ten cials

si gui ma jo rità ria ment re crea ti va (Mar tí -

nez i Vi quei ra, 1997). 

En la ma jo ria dels ca sos re vi sats, les in -

ves ti ga cions es li mi ten a com pro var que

un pro gra ma d’ac ti vi tat fí si ca (de ca rac -

te rís ti ques de fi ni des ina de qua da ment)

pot exer cir un efec te po si tiu en una pa to -

lo gia psi colò gi ca o biomè di ca en par -

ticular (dis mi nuir l’an sie tat, aug men tar

l’au to con cep te, aug men tar els ni vells de 

lim fòcits...). Al nos tre pa rer, l’a pro xi ma -

ció a l’es tu di de les re la cions en tre l’ac ti -

vi tat fí si ca i les dro go de pendències es fa

des d’u na es fe ra mèdi ca i psi colò gi ca, i

no des de l’àmbit pro pi de l’e du ca ció fí -

si ca. 

En aquest sen tit, creiem que la pre ca rie tat 

dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca en els

cen tres de reha bi li ta ció es po dria ser

degut a: 

n Que les in ves ti ga cions pro ce dei xen tra -

di cio nal ment de cen tres i ins ti tu cions

allun yats de l’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va

(hos pi tals, uni tats de de sin to xi ca ció,

de par ta ments de sa lut men tal, fa cul tats 

de psi co lo gia o me di ci na, etc.), on els

pro fes sio nals res pon sa bles d’a quests

es tu dis es tro ben man cats de for ma ció

es pe cí fi ca en matè ria d’ac ti vi tat fí si ca i

es por ti va adap ta da. 

n L’absència d’un pro fes sio nal de la mo -

tri ci tat en els equips te rap èu tics a

cau sa, pro ba ble ment, del des co nei xe -

ment de la uti li tat de l’ac ti vi tat fi si -

coes por ti va. 

n La sa tu ra ció dels cen tres, que di fi cul ta

la con so li da ció del tre ball en grup. 

n L’alt per cen tat ge de vo lun ta riat en les

per so nes res pon sa bles de l’ac ti vi tat fí -

si ca. 
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n L’in tru sis me pro fes sio nal –és una opi nió

for ça ge ne ra lit za da que no cal te nir gai re 

pre pa ra ció per im par tir edu ca ció fí si ca–

su po sa que la pla ni fi ca ció i la pres crip -

ció d’e xer ci ci fí sic de pen dran de per so -

nes que no dis po sen de prou pre pa ra ció.

n L’al ta de fi cièn cia me to dolò gi ca dels es -

tu dis amb per so nes ad dic tes a les dro -

gues. En la nos tra opi nió, l’al ta taxa d’in -

ves ti ga cions no con cloents po dria ser

atri buï ble a una o a di ver ses de les cau -

ses se güents: fal ta d’un dis seny ade -

quat, absència d’hipò te sis que per me tin

d’o rien tar el dis seny, es cas sa pro jec ció

tem po ral dels es tu dis, di men sió ina de -

qua da de les mos tres, ele va da mor tal dat 

mos tral i in co rrec ta ca rac te rit za ció de la

mos tra (fase te rap èu ti ca, ca rac te rís ti -

ques del sub jec te, ti pus de cen tre, his to -

rial to xi colò gic, his to rial te rap èu tic...). 

Enca ra po dem con si de rar una al tra cir -

cumstància que de ter mi na la fal ta d’es -

pe ci fi ci tat en els ob jec tius i, per tant, en

els pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca. Con ven -

çuts que l’ac ti vi tat fí si ca ben pro gra ma da 

pro por cio na un se guit de be ne fi cis a la

sa lut de la po bla ció sana, s’han ex tra po -

lat aquests re sul tats a sub jec tes dro go de -

pen dents, sen se te nir en comp te les

 seves ca rac te rís ti ques par ti cu lars. Equi -

vo ca da ment, di fe rents au tors s’han pro -

nun ciat so bre l’e ficà cia dels pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca en sub jec tes dro go de pen -

dents quan, real ment, les úni ques da des

cien tí fi ques dis po ni bles co rres po nien a

per so nes no ad dic tes a les dro gues. 

Els ob jec tius

dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca 

Hem ob ser vat que als cen tres de reha bi li -

ta ció ga llecs no hi ha cap pro gra ma d’ac ti -

vi tat fí si ca su per vi sat per l’e quip te rap èu -

tic del cen tre, ni tam poc ob jec tius i lí nies

d’ac tua ció que per me tin de guiar l’o rien -

ta ció dels pro gra mes d’e xer ci ci fí sic de

carà cter te rap èu tic. Aques ta mena d’ac ti -

vi tats es tro ben man ca des de qual se vol ti -

pus de pla ni fi ca ció i, nor mal ment, la seva

or ga nit za ció depèn de per so nes que no

dis po sen de la ca pa ci ta ció pro fes sio nal i

tècni ca ne cess ària. En con se qüèn cia, el

des co nei xe ment so bre l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es cas sa par ti ci pa ció de pro fes sio nals de

la mo tri ci tat en els equips terapèutics

condueixen a una formulació inadequada

dels objectius programàtics. 

De la re vi sió bi bliogr àfi ca s’ex treu que els

ob jec tius per se guits amb els pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca s’en fo quen des d’u na

pers pec ti va ex ces si va ment dis ci plinà ria,

en con tra po si ció a la pro pos ta mul ti dis ci -

plinà ria que, des del nos tre punt de vis ta,

se ria més ade qua da per al trac ta ment in -

te gral dels sub jec tes dro go de pen dents. En 

aquest sen tit, els di fe rents pro fes sio nals

im pli cats en la reha bi li ta ció del to xicò man 

hau rien de par ti ci par amb llurs cri te ris i

opi nions en una pri me ra de fi ni ció i se -

qüen cia ció d’ob jec tius, els quals, po drien

con cre tar-se en els se güents: re cu pe rar

l’es tat i con di ció fí si ques del sub jec te dro -

go de pen dent, col·la bo rar en la seva re cu -

pe ra ció psi colò gi ca i con tri buir a la seva

rein ser ció so cial. Òbvia ment, caldrà fer

una lec tu ra més pro fun da i tor nar a for mu -

lar els ob jec tius en un se gon ni vell de

 concreció, que es tarà su pe di tat a les va -

ria cions del qua dre clí nic del dro go de pen -

dent i, en la ma jo ria dels ca sos, es ca rac -

te rit zarà per una he roï no ma nia de llar ga

du ra da (Eu ro pean Mo ni to ring Cen tre for

Drugs and Drug Addic tion, 2002). 

Per pres criu re exer ci ci fí sic de for ma ade -

qua da hau rem de te nir en comp te de ter -

mi nats as pec tes con tex tuals: la fase de

trac ta ment (aco lli da, co mu ni tat te rap èu ti -

ca o rein ser ció so cial), l’his to rial toxico -

lògic (anys de con sum, dro gues con su -

mides, edat d’i ni ci...), les pa to lo gies

 associades (SIDA, pro ble mes car dio vas -

cu lars, hepà tics, qua dres de pres sius...),

les ca rac te rís ti ques so cio de mogr àfi ques

del sub jec te (edat, sexe, ni vell so cio cul tu -

ral, in fluèn cies am bien tals...), l’his to rial

es por tiu i les pre ferè ncies per so nals (prac -

ti cant, no prac ti cant, ti pus d’es ports  prac -

ti cats...) i els re cur sos ma te rials, econò -

mics i hu mans del cen tre as sis ten cial. 

Els con tin guts

dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca 

Una ca rac te rís ti ca co mu na a la ma jo ria

dels pro gra mes d’e xer ci ci fí sic és el pre do -

mi ni del carà cter aerò bic de les ac ti vi tats

(Ló pez i Almen dral, 1997; Rie ra, 1997).

Això pot ser si gui de gut al fet que, tra di cio -

nal ment, els in ves ti ga dors pro ce dents del

camp de la psi co lo gia (Plan te, 1996) van

op tar per ac ti vi tats de baix im pac te, de

pre do mi nan ça aerò bi ca i de re la ti va in no -

cuï tat per al trac ta ment de pa to lo gies com 

l’ansietat o la depressió, freqüents en els

drogodependents. 

Per això, els con tin guts uti lit zats en els di -

fe rents pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca són

sus cep ti bles de ser agru pats sota els blocs 

de con tin gut següents: 

n Con di ció fí si ca: pas seigs, mus cu la ció,

exer ci cis aerò bics, có rrer, con di cio na -

ment fí sic, gimnàsti ca de man te ni ment...

n Jocs i es ports: jocs, na ta ció, fut bol,

bàsquet, bàdmin ton, arts mar cials, es -

ports de risc... 

n Psi co mo tri ci tat: ex pres sió cor po ral, re -

la xa ció, balls de saló, edu ca ció fí si ca de 

base, psi co mo tri ci tat re la cio nal, ha bi li -

tats per cep ti ves... 

L’e lec ció d’a quests con tin guts és de gu da,

so vint, al co nei xe ment li mi tat o escàs que

els te ra peu tes te nen so bre una de ter mi na -

da dis ci pli na es por ti va i no a la po ten cia li -

tat o uti li tat te rap èu ti ca d’a ques ta. Així, en

ac ti vi tats fí si ques de baix im pac te, com ara 

la mar xa, có rrer, la mus cu la ció o la re la xa -

ció, es pot per ce bre una in ten cio na li tat cla -

ra ment te rap èu ti ca, prou con tras ta da mit -

jan çant es tu dis en po bla ció no ad dic ta a

les dro gues i, oca sio nal ment, en to xicò -

mans. Tan ma teix, en un al tre ti pus d’ac ti -

vi tats de carà cter més es por tiu (bàsquet,

arts mar cials, fut bol...) s’in tueix un com -

ponent més com pe ti tiu, d’escàs in terès

tera pèutic i ina de quat a l’es pe ci fi ci tat del

sub jec te (Mar tí nez i Vi quei ra, 1997). No -

sal tres creiem que el ti pus d’ac ti vi tat no és

de ter mi nant en ella ma tei xa. Les ac ti vi tats

hau rien de ser dis sen ya des en fun ció dels

ob jec tius, de tal ma ne ra que una ac ti vi tat

apa rent ment poc reha bi li ta do ra (fut bol,

hand bol o qual se vol es port “com pe ti tiu”)

po dria es de ve nir una eina te rap èu ti ca molt

útil. Se guint aques ta lí nia ar gu men tal, la

nos tra opi nió és que no s’ha de re but jar de

ma ne ra aprio rís ti ca cap ti pus de con tin gut

o ac ti vi tat fí si ca, amb el supò sit erro ni de la 

seva es cas sa po ten cia li tat edu ca ti va i te -

rap èu ti ca. 
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Sen se ànim d’es ta blir una lí nia dogm àti -

ca de tre ball en l’àrea de les drogo -

dependències, creiem opor tú fer les con -

sideracions se güents, pel que fa als

 continguts. Do na des les al te ra cions de

l’es que ma i la imat ge cor po rals que pre -

sen ten les per so nes ad dic tes a les dro gues 

sug ge rim, en els pri mers mo ments de la

reha bi li ta ció, una in ter ven ció d’or dre psi -

co mo triu per tal de res ti tuir, d’al gu na

 forma, la cor po ra li tat “per du da” i cons -

cien ciar so bre el res pec te al pro pi cos. Pa -

ral·le la ment, i per tal d’aug men tar els

 baixos ni vells de con di ció fí si ca que acos -

tu men a te nir els to xicò mans, cal dria ini -

ciar un tre ball de mi llo ra de la con di ció fí -

si ca mit jan çant el con di cio na ment fí sic i

la pràcti ca d’es ports in di vi duals, que no

re que rei xin un en fron ta ment di rec te amb

un ad ver sa ri. Fi nal ment, vo lem rei vin di car 

la im portància psi co so cial de de ter mi nats

con tin guts, com ara els es ports d’e quip o

les ac ti vi tats gru pals, atès que hau ran de

con tri buir de for ma crei xent a la ges tió del

temps lliu re es por tiu, a l’ad herè ncia a l’e -

xer ci ci i a la rein ser ció so cial del pa cient. 

Un cop ac cep tat que els con tin guts hau -

rien de ser va riats i adap tats a cada in di vi -

du, pen sem que hau rien d’a jus tar-se a la

fase de trac ta ment en què es tro ba, en lloc 

d’op tar per un sol ti pus d’ac ti vi tat du rant

tot el pro cés reha bi li ta dor (tau la 3). Dis -

sor ta da ment, aques ta úl ti ma pos si bi li tat

és la pràcti ca ha bi tual en els pro gra mes

re vi sats, cosa que su po sa que la ri que sa i

la po ten cia li tat te rap èu ti ca de l’ac ti vi tat fí -

si ca es veuen mi ni mit za des pel re duc cio -

nis me a què se sot me ten els con tin guts i

les activitats i per la falta de planificació a

mitjà i llarg termini.

En la nos tra opi nió, en la se lec ció dels

con tin guts in fluei xen els co nei xe ments

pre vis dels te ra peu tes que im par tei xen

l’ac ti vi tat, els re cur sos ma te rials dis po ni -

bles i la pres sió exer ci da pels sub jec tes a

fa vor d’al gun es port, i molt po ques ve ga -

des es fo na men ta en cri te ris d’or dre epis -

te molò gic, psi colò gic o pe dagò gic, tal

com s’es de vé en l’e du ca ció for mal. Quan

se se lec cio nin els con tin guts, s’hau ria de

te nir una cura es pe cial amb la con di ció fí -

si ca i biolò gi ca del dro go de pen dent, a

cau sa de la simp to ma to lo gia fí si ca de ri va -

da del “mal trac ta ment” dis pen sat al seu

cos, de la fal ta d’ac ti vi tat fí si ca (se den ta -

ris me), dels com por ta ments de con sum,

de la de fi cient ali men ta ció, de la ina de -

qua da hi gie ne per so nal, etc. Coin ci dim

amb Gui ña les (1991) a con si de rar de

summa im portància el co nei xe ment de les 

afi cions dels pa cients, per in ten tar de con -

ci liar els seus gus tos i apetè ncies amb els

ob jec tius pre te sos pels te ra peu tes. Es

trac ta ria, al cap da vall, d’u ti lit zar un ti pus

d’ac ti vi tat que per me tés a l’in di vi du gau -

dir amb la seva pràcti ca, que pro mo gués

l’ad herè ncia a l’ac ti vi tat fí si ca i acon se -

guís l’ad qui si ció d’hàbits més sa lu da bles. 

La me to do lo gia dels pro gra mes

d’ac ti vi tat física 

En la re vi sió de la bi blio gra fia no hem tro -

bat cap re ferè ncia al ti pus de tas ca, mè -

tode didà ctic o es til d’en sen ya ment-apre -

nen tat ge uti lit zat amb els to xicò mans en

reha bi li ta ció, i això con fir ma, no va ment, la 

hipò te si de la dei xa de sa a què es tro ba sot -

me sa l’e du ca ció fí si ca en aquest col·lec tiu.

Ens sorprèn que no s’ha gin con si de rat

unes orien ta cions me to dolò gi ques més

ade qua des per a un mo ment te rap èu tic

que no pas per a un al tre. Aques ta afir ma -

ció es com prendrà més fàcil ment amb un

exem ple. Po dem su po sar el cas d’un dro -

go de pen dent que ini cia el pro cés de reha -

bi li ta ció i es tro ba en una fase de de sin to -

xi ca ció. Enca ra que no to tes les per so nes

ob ser va ran la ma tei xa con duc ta, és pro -

ba ble que es trac ti d’un in di vi du amb uns

certs ni vells d’i na dap ta ció so cial i ten -

dència con flic ti va, amb di fi cul tat per en -

ten dre’s i col·la bo rar amb els seus com -

panys i te ra peu tes. Pro ba ble ment, tam bé

es ti gui man cat de re cur sos per fer front

amb èxit a una si tua ció de con tra-co mu ni -

ca ció, que po dria de ri var en ac ti tuds in de -

sit ja bles (violè ncia fí si ca o ver bal, ab sen -

tis me, etc.). Da vant d’a ques ta pers pec ti -

va, el sen tit comú ens in di ca que se ria

més re co ma na ble una tas ca in di vi dua lit -

za da, de clar pre do mi ni exe cu tor, que uti -

lit zés un es til didà ctic ti pus or dre di rec ta i

que evi tés qual se vol si tua ció d’in cer te sa

i d’o po si ció di rec ta amb un ri val. Per

exem ple, ca mi nar. Tan ma teix, en fa ses

més avan ça des del trac ta ment la per so na

podrà su pe rar amb èxit la rea lit za ció d’ac -

ti vi tats més com ple xes, de pràcti ca mas -

si va, que exi gei xin la re la ció de col·la bo ra -

ció i opo si ció o la re so lu ció de pro ble mes

sen se que apa re guin con flic tes com, per

exem ple, ju gar un par tit de fut bol. 

Per tot ple gat, per ga ran tir que els sub jec -

tes pu guin as so lir els ob jec tius a cada

fase, serà re co ma na ble de fi nir el ti pus de

tas ca i la me to do lo gia per a cada mo ment

te rap èu tic, en fun ció de l’es tat fí sic i psi -

colò gic del sub jec te, del de sen vo lu pa -

ment de les se ves ca pa ci tats coor di na ti -

ves, de la seva tolerància al fracàs, etc. 

El dis seny dels pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca 

Enca ra que en ca sos de ter mi nats es van

acon se guir els ob jec tius, és a dir, al gu na

mo di fi ca ció be ne fi cio sa per a la sa lut de

les per so nes, la cur ta du ra da dels pro gra -

mes i la seva fal ta de con ti nuï tat per me ten 
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FASE DEL

TRACTAMENT OBJECTIUS CONTINGUTS

Fase d’aco gi da

I de sin to xi ca ció

n Cons cien cia ció cor po ral 

n Re cu pe ra ció fí si ca lleu ge ra 

n Adqui rir hàbits hi giè nics 

Psi co mo tri ci tat, jocs, pas seigs,

co nei xe ment cor po ral... 

Fase

de des ha bi tua ció 

n Re cu pe rar con di ció fí si ca 

n Dis mi nuir ni vells de de pres sió 

n Mi llo rar el con trol de l’estrès 

Con di cio na ment fí sic, mus cu la -

ció, re sistència aerò bi ca, es -

ports in di vi duals... 

Fase

de rein ser ció so cial 

n Rein ser ció so cial 

n Re la cio nar-se amb els al tres 

n Ges tio nar el temps lliu re 

Esports (lli gues i com pe ti ció),

dan sa, acam pa des, gimnàs,

es ports col·lec tius...

n TAULA 3.
Se qüen cia ció d’ob jec tius i con tin guts.



d’au gu rar que la per du ra bi li tat dels efec -

tes acon se guits es veurà com pro me -

sa (prin ci pi de re ver si bi li tat de l’entre -

nament). Ens sem bla de sit ja ble que la

 durada dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca

s’es ten gui més enllà del pro cés de reha bi -

li ta ció, per què no no més es trac ta de mi -

llo rar uns certs parà me tres con di cio nals o

coor di na tius dels dro go de pen dents, sinó

 també de pro mo cio nar l’ad herè ncia a l’e -

xer ci ci fí sic, tot pro cu rant una pràcti ca re -

gu lar, i l’ad qui si ció d’es tils de vida més

ac tius i sa lu da bles. 

Enca ra que els parà me tres de fre qüèn cia,

du ra da i in ten si tat no sem pre han es tat

de fi nits amb el ri gor per ti nent, creiem que

el pre do mi ni aerò bic dels pro gra mes d’ac -

ti vi tat fí si ca els fa es pe cial ment re co ma -

na bles per al seu ús en l’àrea de les dro go -

de pendències. En aquest sen tit, el nos tre

prin ci pal sug ge ri ment con sis ti ria a re cla -

mar les tres ses sions set ma nals d’ac ti vi tat 

fí si ca, per què la in ten si tat i du ra da re co -

ma na des pels prin ci pals or ga nis mes es -

por tius (Col·legi Ame ricà de Me di ci na

Espor ti va, 2000) acos tu men a acon se -

guir-se amb re la ti va fa ci li tat en els cen tres 

de reha bi li ta ció de to xicò mans. 

Conclusió 

Enca ra que l’ac ti vi tat fí si ca és una eina poc

cos to sa i molt va luo sa per a la sa lut pú bli ca, 

l’absència de pro fes sio nals de la mo tri ci tat i

la precà ria qua li tat dels pro gra mes d’ac ti vi -

tat fí si ca im plan tats en els cen tres de reha -

bi li ta ció, la con ver tei xen en un ins tru ment

d’u ti li tat re duï da, in ca paç de pro por cio nar

una bona con di ció fí si ca i d’es ti mu lar l’ad -

qui si ció d’hàbits de pràcti ca fí si ca sa lu da -

bles en els dro go de pen dents que hi són

 ingressats, cosa que su po sa un de sa pro fi ta -

ment, so cial ment in jus ti fi ca ble, dels seus

enor mes be ne fi cis po ten cials per al trac ta -

ment dels to xicò mans. 

Per tot ple gat, es pe rem que aques ta re -

visió hagi con tri buït a “des mi ti fi car” el

 treball amb per so nes ad dic tes a les dro -

gues, a con èi xer la im portància de l’ac ti vi -

tat fi si coes por ti va din tre del pro cés de

rehabi litació del to xicò man i a sug ge rir no -

ves  directrius per a la in ter ven ció te rap èu -

ti ca en persones en tractament per

consum de drogues. 
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