
  

  
 

 
 
 
La Fundació "la Caixa" organitzarà nombrosos actes durant tot l’any a la 
demarcació per celebrar l’efemèride 
 
 

Una gran exposició sobre la ciutat romana i 
un concert participatiu, propostes centrals 

de l’Obra Social per commemorar el 
centenari de ”la Caixa” a Tarragona 

 

 

• Els actes per commemorar el centenari començaran la pròxima 

setmana amb un concert a CaixaForum Tarragona a càrrec del 

Quartet de Corda del Conservatori del Liceu i acabaran amb un dels 

tradicionals concerts participatius que organitzarà l’entitat per 

primer cop a la demarcació. 

 

• La programació del centenari de ”la Caixa” a Tarragona inclou 

diverses exposicions inèdites tant a CaixaForum Tarragona com 

repartides pel territori, entre les quals destaquen la innovadora 

mostra Romanorum Vita i la primera gran exposició dedicada a 

l’arquitecte Enric Sagnier, autor del primer edifici que va acollir ”la 

Caixa” a la ciutat de Tarragona. 

 

• Per commemorar els cent anys de l’entitat a la demarcació, també 

s’organitzaran concerts de música antiga a Reus, així com diverses 

mostres de temàtica social, científica i mediambiental. 

 

 

Tarragona, 19 de gener de 2011. La delegada general de ”la Caixa” a 
Tarragona, Empar Martínez i el director de CaixaForum Tarragona, Carles 
Marquès, han presentat aquest matí la programació prevista per commemorar 
el centenari de ”la Caixa” a les comarques de Tarragona. 
 
Amb aquest objectiu, l’entitat ha preparat una programació diversa que inclou 
exposicions destacades i inèdites repartides per tot el territori, així com 
nombroses propostes de música i iniciatives de tipus social i científic. La 



  

programació, doncs, vol ser un reflex del tarannà de ”la Caixa” i de la seva 
Obra Social en obrir nous espais de trobada entre la cultura, la ciència i la 
ciutadania.  
 
CaixaForum Tarragona, el Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa”, 
acollirà algunes de les iniciatives programades específicament per a aquesta 
celebració, com ara el concert institucional, que servirà com a acte inaugural. 
El Quartet de Corda del Conservatori del Liceu oferirà una actuació exclusiva 
amb un programa basat en el Quartet de l’emperador op. 76, núm. 3 de Haydn. 
 
El Centre Social i Cultural de l’Obra Social ”la Caixa” a Tarragona també serà 
l’escenari de dues mostres destacades, la primera de les quals es podrà veure 
per primer cop. Es tracta de La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèctica i 

monumental, una exposició al voltant de la figura de l'arquitecte català lligat 
directament a la història de ”la Caixa” a Tarragona, ja que va projectar el primer 
edifici que va ocupar la institució, avui convertit en un dels referents de la 
rambla Nova de la ciutat. 
 
Una segona mostra programada en el marc del centenari és La febre d’or. 

Escenes de la nova burgesia, que, a partir d’obres d’autors com Ribera, 
Masriera, Miralles, Casas i Mestres, permetrà als visitants conèixer la 
consolidació i el canvi d’imatge de la classe burgesa a l’últim terç del segle XIX. 
 
”la Caixa”, però, ha programat un conjunt d’exposicions repartides per tot el 
territori per tal de celebrar amb tots els ciutadans el centenari de la seva 
arribada a la demarcació. Una de les iniciatives més destacades és 
Romanorum Vita, que es podrà veure a Tarragona per primer cop a 
Catalunya. Es tracta d’una exposició innovadora que pretén oferir als visitants 
la possibilitat de submergir-se en el dia a dia del que era una ciutat romana. Els 
espectadors podran fer una autèntica immersió en el món romà i entendre així 
l’important llegat que ens van deixar. 
 
Una altra mostra programada és ExpoCaixa Tecnorevolució, que es podrà 
veure a Reus per donar a conèixer les tecnologies convergents: la 
nanotecnologia, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i les 
ciències cognitives. Vila-seca acollirà una segona mostra de tipus científic i 
mediambiental: El bosc mostrarà als visitants com funcionen els arbres i els 
boscos a partir de les espècies més representatives de Catalunya. En tercer 
lloc, l’Obra Social ”la Caixa” portarà a l’Ametlla de Mar l’exposició Avelino Pi. 

Fotografia de l’esport, un recull de les millors imatges d’aquest fotògraf durant 
més de trenta-cinc anys de trajectòria. 



  

 
La programació anirà molt més enllà de les exposicions, i així, la ciutat de Reus 
serà l’escenari, per primer cop, del Festival Antiqva, en què intèrprets 
europeus al començament de les seves carreres, especialitzats en música 
antiga, ofereixen concerts d’entrada gratuïta en espais únics de la ciutat, en 
aquest cas els carrers del nucli antic de la capital del Baix Camp. 
 
Finalment, ”la Caixa” implantarà aquest 2011 a la demarcació de Tarragona el 
programa de prevenció de la drogoaddicció «Parlem de drogues». Es tracta 
d’un programa de prevenció adreçat als joves, a les seves famílies, a l’escola i 
als centres de salut que aporta informació actualitzada, fàcil d’entendre i amb 
un caràcter marcadament pràctic. El programa té diverses línies d’actuació, 
entre les quals destaquen una gran exposició a CaixaForum Tarragona, una 
exposició itinerant que durant tot l’any recorrerà fins a deu poblacions 
tarragonines i un programa educatiu, entre altres. 
 
”la Caixa” tancarà la programació oferint, per primer cop a les comarques 
tarragonines, un dels concerts participatius que l’entitat organitza des de fa 
quinze anys. La ciutat de Reus acollirà aquesta cita especial que aplega 
cantants aficionats a la música coral juntament amb orquestres, solistes i 
directors de prestigi internacional per interpretar una obra emblemàtica del 
repertori simfonicocoral de tots els temps. 
 

 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓ DEL CENTENARI  

 
 

”LA CAIXA” A TARRAGONA 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Quartet de Corda del Conservatori del Liceu està integrat per joves intèrprets 
de grau superior i alumnes ja graduats d’aquest centre. Durant els estudis al 
Conservatori, els alumnes reben una formació intensa, amb un èmfasi especial 
en la música de cambra, amb professors com Kai Gleusteen, Manel Porta i 
Corrado Bolsi, entre altres, tots ells reconeguts intèrprets amb una gran 
experiència internacional en aquest àmbit. La formació de quartet treballa obres 
de compositors com ara Dvorák, Mozart, Haydn i Schubert, entre altres, a la 
recerca de la perfecció tècnica i la intensitat expressiva guiats pels criteris 
estilístics més rigorosos. El Quartet de Corda del Conservatori del Liceu ha 
ofert concerts als actes destacats del Conservatori del Liceu, i també dins la 
programació de diversos cicles i temporades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” constitueixen una 
experiència única que aplega cantants aficionats a la música coral juntament 
amb orquestres, solistes i directors de prestigi internacional per interpretar 
conjuntament obres emblemàtiques del repertori simfonicocoral de tots els 
temps. 

Acte inaugural del centenari de ”la Caixa” a 
Tarragona 

Actuació del Quartet de Corda del Conservatori del Liceu 
 

26 de gener de 2011, 19.30 hores 

CaixaForum Tarragona 

 

Quartet de Corda del Conservatori del Liceu: Alfred Cots, violí I; David Andújar, violí 

II; Sara Gómez, viola; Patricia Ábalos, violoncel 

 
Programa: F. J. Haydn, Quartet de l’emperador op. 76, núm. 3 (Allegro, Poco adagio- 

cantabile, Menuetto allegro, Finale-presto) 

Acte de cloenda del centenari de ”la Caixa” a 
Tarragona 

Concert participatiu de l’Obra Social ”la Caixa” 
 

Auditori del Tecnoparc, Reus 



  

 
Iniciat l’any 1995 a Barcelona, aquest projecte va néixer amb l’objectiu de 
reconèixer i estimular la pràctica social del cant i de la música que es duu a 
terme des de les associacions corals, així com promoure la cohesió social en 
l’àmbit de la cultura.  
 
Des de llavors, més de 24.000 participants han cantat les parts corals de les 
diverses obres programades, i més de 235.000 participants han assistit als 
concerts organitzats en diverses ciutats espanyoles que han acollit la iniciativa 
durant anys, com ara Barcelona, Madrid, Tenerife, Palma, Sant Sebastià i 
València.  
 
Per primer cop, els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” es 

duran a terme a la demarcació de Tarragona, en concret a l’Auditori del 

Tecnoparc de Reus. Aquest concert constituirà l’acte de cloenda del 

centenari de ”la Caixa” a Tarragona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” descobreix en una mostra inèdita la influència 

d’aquest arquitecte, que va construir els paisatges urbans de Tarragona i 

Barcelona. 

 

L’exposició que s’inaugurarà a CaixaForum Tarragona recupera la figura i l’obra 
d’Enric Sagnier i Villavecchia (Barcelona, 1858-1931), un dels arquitectes més 
prolífics a la Catalunya del tombant de segle. Moltes de les seves construccions 
han sobreviscut fins avui dia i formen part de l’entorn quotidià de ciutats com 
Barcelona i Tarragona. 
 

Exposició La ciutat de Sagnier. 

Modernista, eclèctica i 

monumental 
 

Del 6 d’abril al 14 d’agost de 2011 

Inauguració: 5 d’abril 
Comissariat: Santi Barjau i Julià Guillamon 
Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 



  

Els edificis projectats per Sagnier van contribuir a construir el paisatge urbà 
d’aquestes dues ciutats. La mostra proposa un viatge en el temps per conèixer 
la importància i el sentit de la seva obra, sovint menyspreada, tot i que ha 
passat a la posteritat. Sagnier va començar la seva trajectòria en l’estil 
historicista i va acabar vinculat al modernisme. 
 
La mostra recull objectes i fotografies de la família Sagnier, gràcies a les quals 
els visitants podran entendre una època —la de la burgesia europea del 
començament del segle XX— i un moment cabdal en la història de l’arquitectura 
i l’urbanisme. També es detalla la contribució de Sagnier a la creació de la 
ciutat monumental i moderna gràcies a la seva versatilitat. I és que va construir 
temples religiosos, edificis per a usos públics, cases particulars i fàbriques. 
 
Entre els edificis més importants de la seva vasta trajectòria, n’hi ha un dels 
més emblemàtics de la Rambla de Tarragona —la que va ser la primera seu de 
”la Caixa” de Pensions—, les Drassanes i el Palau de Justícia de Barcelona, i el 
temple del Tibidabo. Gràcies a maquetes, plànols originals, audiovisuals, 
fotografies i revistes, es detallaran els aspectes més importants de la versàtil 
arquitectura de Sagnier. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
La febre d’or. Escenes de la nova burgesia explica la consolidació i el canvi 
d’imatge de la classe burgesa a l’últim terç del segle XIX a través de la pintura 
catalana de l’època i fent servir com a fil conductor la novel·la La febre d’or de 
Narcís Oller. 
 
Es tracta d’una exposició col·lectiva d’autors catalans de l’època de la 
Restauració en què es posa de manifest el gust d’aquesta classe social per 
l’art, així com els nous costums que aquesta incipient oferta cultural va generar. 
 

Exposició La febre d’or. Escenes de 

la nova burgesia 
 

Del 14 de setembre al 20 de novembre de 2011 

Inauguració: 13 de setembre 

Comissariat: Miquel-Àngel Codes 

Organització i producció: Obra Social ”la Caixa” 



  

Amb el pretext de la novel·la, doncs, l’exposició mostra com un sector de la 
població (la burgesia) es va enriquir i com aquest, per primer cop, va tenir 
temps i diners per destinar-los a «fer cultura» i «moure’s en societat». Aquest 
context va crear una demanda de pintura que, lligada a un cànon d’exquisidesa 
evident, es va executar d’una manera indiscutiblement virtuosa i va esdevenir 
un clar reflex de la realitat històrica. 
 
La mostra arrenca a mitjan anys setanta del segle XIX i arriba fins al canvi de 
segle. Inclou obres de nivell dels artistes més representatius de l’anomenada 
pintura realista, amb noms com Ribera, Masriera, Miralles, Casas, Mestres i 
Cusachs, entre molts altres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viatjar en el temps és un dels grans anhels dels éssers humans, i per això les 
fantasies i les hipòtesis sobre el passat i el futur han omplert la literatura, l’art i 
el cinema. L’època romana és un dels temes que desperten més l’interès del 
públic general, i, afortunadament, les investigacions d’arqueòlegs i historiadors 
permeten acostar-nos a les realitats del passat amb força exactitud.  
 
Les restes arqueològiques són atractives, però tenen un poder evocador sovint 
limitat per als no experts. Fins i tot les ciutats romanes més ben conservades 
com Pompeia són difícils d’imaginar en plena activitat, sobretot quan parlem de 
la vida quotidiana. Si bé les imatges al senat, al fòrum, al teatre o al circ les 
podem tenir força presents, l’activitat al carrer, la vida a les cases i el 
funcionament dels negocis ens són menys coneguts. Els horaris de treball, les 
olors, els oficis, la vida de les classes menys afavorides, la religiositat popular… 
què en sabem, de tots aquests aspectes?  
 

Exposició Romanorum Vita 
 

Del 6 de maig al 24 de juny de 2011 

Envelat instal·lat a la plaça de Jacint Verdaguer 

 

Organització: Obra Social ”la Caixa” 

 
Comissariat: Magí Seritjol, director del festival Tarraco Viva; i 
Enric Seritjol, president de Projecte Phoenix (Grup de 
Reconstrucció Històrica de la Tarraconense) 



  

ExpoCaixa Tecnorevolució  
 
 
Reus 
 

Romanorum Vita, per primera vegada al nostre país, planteja la possibilitat de 
passejar-se lliurement per un fragment de ciutat romana, de submergir-se en el 
seu dia a dia. Es pretén que els visitants arribin a experimentar una autèntica 
immersió en el món romà. Que entenguin, sobretot, que es tracta d’un llegat 
transcendental que fomenta la cultura i la societat occidental. 
 

 
Tecnorevolució és una exposició interactiva que vol donar a conèixer les 
tecnologies convergents: la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de 
la informació i la comunicació, i les ciències cognitives (NBIC). Les seves 
interconnexions canvien el món que ens envolta, cosa que ha provocat una 
autèntica revolució en camps tan diferents com la construcció, el transport, 
l’agricultura, la medicina, l’educació i l’art; una revolució amb un abast que 
segurament va molt més enllà del que podem arribar a imaginar.  
 
En la història de la humanitat les aportacions amb què la ciència i la tecnologia 
han contribuït al progrés i al desenvolupament social són innombrables. A 
l’última dècada, aquests avenços s’han multiplicat exponencialment, i això, 
segons la Comissió Europea, es deu principalment a «la iniciativa d’investigació 
més important del segle XXI»: la convergència tecnològica. 
 
Les sinergies creades entre les anomenades tecnologies convergents han 
augmentat d’una manera notable, fins a arribar a fer-se impensable el 
desenvolupament de cadascuna per separat. Aquest fet s’ha posat de manifest 
en una autèntica revolució en els avenços tecnològics presents a la vida 
quotidiana. 
 
Moure una bola amb el poder de la ment, endevinar per mitjà d’un ordinador 
com es propaga un virus i s’origina una pandèmia, veure com un minirobot 
porta un medicament a un punt concret del cos, etc. són només algunes de les 
aplicacions de les tecnologies convergents que podran veure els visitants de 
Tecnorevolució, una exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”.  



  

Exposició El bosc  
 
La Pineda, Vila-seca 
 
 

Exposició Avelino Pi. Fotografia de 

l’esport  
 
L’Ametlla de Mar 
 

 
 
Com funciona un arbre? Com es fa l’humus? Què és la fusta? Els boscos són 
els ecosistemes terrestres amb més biodiversitat del món. Constitueixen una 
reserva mediambiental que conserva el patrimoni genètic de milers de milions 
d’anys d’evolució. Els arbres regulen la humitat i la temperatura, mantenen en 
funcionament el cicle de l’aigua, purifiquen l’aire, afavoreixen la formació 
d’humus i protegeixen de l’erosió. 
 
A tot el territori espanyol, els boscos representen el 29 % de la superfície, la 
qual cosa vol dir una de les biodiversitats més grans d’Europa. En aquesta 
mostra els visitants trobaran 18 de les espècies d’arbres més representatives 
de Catalunya. 
 

 
Els Jocs Olímpics de Munic del 1972 van parar una atenció molt especial a la 
imatge, ja que van ser els primers que es van transmetre massivament per 
televisió en color. Fins llavors, l’esport mai no s’havia presentat com un 
instrument de comunicació universal ni com una part de la cultura. En aquest 
context Avelino Pi va iniciar la carrera de fotògraf esportiu i, al llarg de més de 
trenta-cinc anys de pràctica professional, va saber mostrar tota l’expressivitat 
d’una càmera ben utilitzada en immobilitzar el moviment sobre un negatiu. Un 
art que en l’esport es manifesta contínuament.  
 
Avelino Pi. Fotografia de l’esport presenta 66 fotografies dividides en cinc grans 
seccions dedicades a l’esport olímpic, el tennis, el futbol, una miscel·lània 
esportiva (del golf a la boxa i de la vela a la fórmula 1) i la gent que envolta 
l’esport. La mostra es completa amb un audiovisual que descobreix la 



  

Concerts ANTIQVA 
 

Carrers del nucli antic, Reus 

personalitat d’Avelino Pi i deixa entreveure la mestria que va assolir com a fruit 
de l’experiència de qui domina la tècnica i preveu el resultat que vol obtenir.  
 

 
Inaugurat fa catorze anys com una de les propostes paral·leles del Festival de 
Música Antiga de Barcelona, el projecte Antiqva —a l’origen anomenat Fringe—
ha aconseguit aplegar públic i intèrprets al voltant de la música en un espai 
lliure. Des de l’edició del 2009, aquesta iniciativa ha ampliat el seu abast amb 
l’organització de cicles de concerts itinerants que l’Obra Social ”la Caixa” porta 
a espais emblemàtics de diferents ciutats espanyoles. 
 
El programa Antiqva de l’Obra Social ”la Caixa” crea una valuosa plataforma 
d’expressió i suport adreçada a intèrprets europeus que treballen en el camp de 
la interpretació de la música antiga amb criteris i instruments històrics i que 
inicien la seva trajectòria professional amb empenta i il·lusió, però també amb 
una innegable qualitat que, amb seguretat, aviat els portarà a destacar als 
circuits internacionals. 
 
Gràcies a una convocatòria anual, el programa els ofereix la possibilitat de 
mostrar el seu treball i acostar-lo al públic a través de concerts a l’aire lliure. 
 
L’any 2011, i en el marc del centenari de l’entitat a la demarcació de 

Tarragona, tindrà lloc un cicle de concerts Antiqva als carrers del nucli 

antic de Reus durant un cap de setmana en què tocaran diverses 

formacions escollides a la convocatòria d’enguany. 

 

 
El programa de prevenció del consum de drogues «Parlem de drogues», que la 
Fundació ”la Caixa” desenvolupa en col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya, es basa en la informació, el diàleg i la capacitat de raonar, entendre 
i decidir d’una manera responsable. Es tracta d’un programa de prevenció 
adreçat als joves, les seves famílies, l’escola i els centres de salut que aporta 

Programa «Parlem de drogues» 
 

Tot l’any. Demarcació de Tarragona 



  

informació actualitzada, fàcil d’entendre i amb un caràcter marcadament 
pràctic.  
 
Té com a objectius promoure una consciència social sobre els efectes nocius 
de les drogues que faciliti un augment de la percepció del risc entre els joves; 
facilitar recursos d’informació, orientació i formació a les famílies, així com 
sobre els agents educatius i sanitaris; desenvolupar habilitats i competències 
personals per rebutjar el consum de drogues; i oferir eines als mateixos joves 
perquè puguin adoptar una actitud crítica i responsable sobre les drogues. 
 
Aquest programa es desenvoluparà de manera transversal a les comarques 
tarragonines durant el 2011, amb l’objectiu d’arribar a totes les comarques i a 
tots els centres educatius. El programa té diverses línies d’actuació. Les 
principals són les següents: 
 

EXPOSICIÓ PARLEM DE DROGUES 

CaixaForum Tarragona 

Del 14 de desembre de 2011 al 26 de febrer de 2012 

 
L’exposició Parlem de drogues té com a objectiu 
dotar tant els joves com les seves famílies i els 
educadors d’informació i eines per tal de prevenir 
el consum de drogues convidant a reflexionar al 
voltant de conceptes bàsics sobre les drogues i 
els seus perills, alhora que aporta informació 
actualitzada per facilitar la presa de decisions a 

favor de la salut. Així doncs, a partir d’un recorregut mostra tots aquests 
aspectes desenvolupats en els àmbits següents: «Què són les drogues?», 
«L’impacte social de les drogues», «Les drogues, un fenomen global», «Les 
drogues i el cervell», «Els efectes de les drogues», «Els riscos per a la salut» i 
«Les drogues, aquí i ara». 
 

EXPOSICIÓ ITINERANT EXPOCAIXA PARLEM DE DROGUES 

Amposta, Cambrils, el Vendrell, Falset, Gandesa, 

Montblanc, Móra d’Ebre, Reus, Tortosa i Valls 

Primer semestre del 2011 

 

L’objectiu de l’ExpoCaixa Parlem de drogues és 
arribar, d’una manera més àgil, al màxim de 
poblacions de la demarcació de Tarragona amb la 
finalitat de prevenir el consum de drogues i 



  

proporcionar a joves, famílies i educadors recursos per abordar aquest tema 
des d’una perspectiva innovadora: des de la ciència. 
 
Es tracta d’un espai que posa a l’abast de tothom les exposicions itinerants de 
caràcter divulgatiu estimulant el coneixement i creant llocs de trobada. 
L’ExpoCaixa es divideix en nou espais modulars a través dels quals s’identifica 
el problema de les drogues, es presenta una anàlisi i un diagnòstic de la 
situació i es proposen vies que fomenten la prevenció.  
 
 

PROGRAMA EDUCATIU «PARLEM DE DROGUES» 

Demarcació de Tarragona 

 

El programa educatiu «Parlem de drogues» arriba a totes les localitats on 
itinera l’ExpoCaixa i consta de les activitats següents:  
 

- Formació específica sobre els efectes de les drogues al cervell i la salut, 
adreçada principalment al professorat de ciències d’educació 
secundària. 

- Visita guiada a l’exposició Parlem de drogues per al professorat 
d’educació secundària.  

- Visita guiada a l’exposició Parlem de drogues per als estudiants. 
- Assessorament per part de Fundació ”la Caixa” per al professorat. 
- Participació en el programa educatiu virtual a través de 

www.parlemdedrogues.org. 
- Debat final entre tots els estudiants d’educació secundària que han 

participat en el programa i el doctor Rafael Maldonado a Tarragona, 
Tortosa i Reus.  

 

ALTRES LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL PROGRAMA «PARLEM DE DROGUES»  

 
Des del programa «Parlem de drogues» volem fomentar també el paper actiu 
de les famílies i, amb aquesta finalitat, se’ls ofereixen diversos recursos que 
permeten abordar el tema de les drogues amb fills adolescents. Així, des de 
l’Obra Social ”la Caixa” distribuïm gratuïtament la guia per als pares Parlem de 

drogues. Una realitat que cal tractar en família, que analitza els diferents punts 
de vista entre pares i fills, i ofereix consells i estratègies per aconseguir una 
bona comunicació partint de la perspectiva que prevenir és ajudar a decidir. 
 
En el marc del programa, i amb la col·laboració de la Direcció General de les 
Famílies i la Infància del Ministeri de Sanitat i Política Social, tenim en marxa un 



  

telèfon gratuït d’orientació a les famílies (900 22 22 29). L’objectiu és orientar 
les famílies i proporcionar-los unes pautes d’actuació en la relació amb els fills 
per tal de prevenir les conductes de risc relacionades amb el consum de 
drogues i, si cal, informar-los dels recursos especialitzats adequats a la 
demanda de cada cas. 
 
D’altra banda, també hem desenvolupat un programa de formació per als 
professionals de salut que es pot trobar a www.parlemdedrogues.org. Consta 
d’una guia en què es recullen algunes de les preguntes més freqüents 
relacionades amb el consum de drogues i algunes respostes possibles, a més 
de recomanacions pràctiques. 



 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

Núria Velasco: 977 25 22 14 / mnvelasco@lacaixa.es 
 

Sala de Premsa Multimèdia Obra Social ”la Caixa” 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

www.obrasocial.lacaixa.es 
 
 


