
 

Nota de premsa 

 

 

La trobada suposa un aprofundiment en els debats centrats en aquesta matèria 
que organitza l’entitat financera des de l’any 2009 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” reuneix 300 joves 
en un fòrum sobre els efectes del consum 

de drogues 
 
 

• La trobada, organitzada a CaixaForum Barcelona en el marc del 

programa “Parlem de drogues”, es divideix en tres workshops sobre 

alcohol, cànnabis i cocaïna, a càrrec de científics especialitzats en 

cadascuna d’aquestes substàncies. 

 

• Els tallers desembocaran en un debat final de tots el participants amb 

la doctora Nora Volkow, directora del National Institute on Drugs Abuse 

(NIDA) dels Estats Units, institució de referència mundial en la 

investigació d’addiccions.  

 

• Els 300 adolescents, procedents de nou centres d’educació secundària 

de Catalunya que ja havien treballat el tema a classe, han plantejat 

dubtes, inquietuds i reflexions sobre qüestions relatives als efectes de 

les drogues en el cervell i la salut en general.  

 

• El programa “Parlem de drogues” de l’Obra Social ”la Caixa”, vinculat a 

l’exposició itinerant amb el mateix nom, busca sensibilitzar els joves i 

prevenir-los contra les drogues des d’un punt de vista científic i global; 

és a dir, oferint recursos d’informació, orientació i formació a les 

famílies, a la comunitat educativa, als professionals de la salut i als 

joves. L’objectiu últim és proporcionar tota la informació necessària 

per prendre decisions responsables. 

 

 

Barcelona, 5 d’octubre de 2011. - El secretari de polítiques educatives del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Lluís Font; el 



director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; la directora del 
National Institute on Drugs Abuse (NIDA), Nora Volkow; el president de la 
Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), Néstor Szerman; el cap del 
servei de psiquiatria de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i president del 
II Congrés de Patologia Dual, Miquel Casas, i el sotsdirector general de 
drogodependències de la Generalitat de Catalunya, Joan Colom, han participat 
avui en el Fòrum “Parlem de drogues” organitzat per l’Obra Social ”la Caixa”.  
 
El Fòrum ha aplegat 300 joves que, en la primera part del matí, s’han repartit 
en tres workshops amb científics especialitzats en substàncies concretes:  
 

- cànnabis (Dr. Rafael Maldonado) 
- cocaïna (Dr. Néstor Szerman) 
- alcohol (Dr. Antoni Gual) 

 
Posteriorment, i en el transcurs d’un debat conjunt amb la doctora Nora Volkow, 
els joves han pogut plantejar dubtes, inquietuds i reflexions sobre temes 
relatius a les conseqüències del consum d’aquestes substàncies en el cervell i 
la salut.  
 
Tots els alumnes han treballat prèviament a classe els aspectes claus de la 
neurobiologia de l’addicció, en el marc del programa “Parlem de drogues”. 
Així doncs, el fòrum d’avui pretén que els joves es puguin especialitzar en 
l’aprenentatge científic de cadascuna d’aquestes substàncies. Concretament, 
els participants en la trobada provenen dels següents centres de secundària 

catalans, on ja s’ha implementat aquest programa educatiu de l’Obra Social ”la 
Caixa”:  

Barcelona 

-IES Montserrat (Barcelona) 
-TECNOS (Terrassa) 
-IPSI (Barcelona) 
 
Tarragona 

-IES Salvador Vilaseca (Reus) 
-Col·legi Francès (Reus) 
-IES Roseta Mauri (Reus) 
-IES Jaume Huguet (Valls) 
 
Lleida 

-Col·legi Maristes Montserrat (Lleida) 
-IES Guindàvols (Lleida) 



La Dra. Nora Volkow és directora del National Institute of Drug Abuse (NIDA), 
als Estats Units. La Dra. Volkow és una experta de referència internacional en 
el camp de les recerques sobre drogoaddicció. És reconeguda principalment 
per les investigacions sobre el sistema de dopamina cerebral, centrades en els 
cervells de persones addictes. Els seus estudis han documentat els canvis en 
el sistema de dopamina que afecten les accions de les regions frontals del 
cervell involucrades en la motivació, el desig-impuls i el plaer, així com el 
deteriorament de l’acció de la dopamina en el cervell a conseqüència de 
l’envelliment.  
 
El Fòrum “Parlem de drogues” s’emmarca en el II Congrés de Patologia Dual 

20011, organitzat per la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) entre el 
5 i el 8 d’octubre i que comptarà amb la presència de científics experts en 
addiccions i salut de renom mundial. CosmoCaixa Barcelona acollirà demà a la 
tarda un acte de recepció per als congressistes que assisteixen a 
l’esdeveniment. 
 
 
La informació científica com a prevenció: “Parlem de drogues” 
  
El principal objectiu l’Obra Social ”la Caixa” és oferir eines i informació científica 
als joves, per tal que puguin adoptar un actitud crítica i responsables davant les 
drogues. Per aquest motiu, es va posar en marxa un programa educatiu que 
aborda la prevenció del consum d’aquestes substàncies des de la ciència, i que 
s’està implementant en les diferents ciutats d’Espanya on itinera l’exposició 

“Parlem de drogues”.  
 
El programa consisteix en una formació prèvia al professorat d’educació 
secundària en Neurobiologia de l’Addicció, per tal que puguin treballar a 
l’aula amb els estudiants els materials didàctics proporcionats i aprofundir en 
els continguts de l’exposició interactiva, després d’haver-la visitat. A cada ciutat 
es finalitza la implementació del programa educatiu amb un debat final de 
centenars d’estudiants amb un científic de referència en aquest àmbit. 
 
És cert que perdem neurones quan consumim drogues? Les addiccions són 
hereditàries? La marihuana causa danys cerebrals? Són algunes de les moltes 
preguntes que els estudiants plantegen als científics, que aprofiten per 
desmentir alguns mites sobre les drogues. Les respostes dels especialistes 
posen de manifest fets tan reveladors com que l’addicció a les drogues és una 
malaltia i que mai sabem com reaccionarà el nostre cervell i el nostre cos; que 
les substàncies tòxiques activen el sistema de plaer del cervell, no les seves 



capacitats; que les relacions socials poden augmentar el risc, però també el 
poden prevenir –i és el que hem de potenciar entre tots–, i que quan més jove 
es deixi de prendre drogues, més capacitat té el cervell de recuperar-se. 
 
D’aquesta manera, els estudiants passen de ser receptors d’informació a 
participants actius d’un debat important, però des d’una perspectiva diferent: 
la científica. Es tracta d’un enfocament pioner liderat pel professorat de 
biologia, que busca fomentar la prevenció del consum de drogues entre els 
joves des de l’aprenentatge científic de les bases de la addicció i dels efectes 
de les drogues sobre el nostre cervell, el nostre cos i el nostre comportament.  
 
Aquesta idea enforteix el missatge i ajuda a la comprensió i racionalització del 
problema de les drogues a través d’informació objectiva i sense moralismes. 
Tant per la seva temàtica com per la seva metodologia, el programa educatiu 
“Parlem de drogues” pot ser integrat com una activitat curricular més a les 
aules d’Educació Secundària. 
 
Segons l’Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Educació 
Secundària del 2008 (ESTUDES), l’alcohol és la droga més consumida entre 
els joves. De fet, un 81,2% ha consumit begudes alcohòliques alguna vegada 
en la vida, un 44,6% tabac, un 35,2% cànnabis i un 5,1% cocaïna. 
 
Sobre la proporció de consumidors habituals d’aquestes substàncies, és a dir, 
els que les han consumides alguna vegada en els 30 dies abans de 
l’enquesta, l’alcohol és la substància més freqüent: 
 

Alcohol 58,5 % 

Tabac 32,4 % (14,8% diàriament) 

Cànnabis 20,1 % 

Cocaïna 2,0 % 

 
La nova forma de relació dels joves amb les drogues rep el nom de «consum 
recreatiu»: es tracta d’un consum de drogues, legals i il·legals, que normalment 
es presenta associat al temps d’oci, especialment al nocturn durant els caps de 
setmana. El 71% dels nois i el 69% de les noies d’ entre 15 a 19 anys destinen 
el seu lleure a les sortides nocturnes cada cap de setmana. 
 
L’adolescència és l’etapa en la qual se solen donar els primers contactes amb 
les drogues. L’edat d’inici en el consum d’aquestes substàncies ha disminuït i 
es comença a experimentar amb el tabac i l’alcohol als 13 anys. Entre els 14 i 



els 15 anys, els joves se solen iniciar en el consum de cànnabis, i entre els 15 i 
els 16, en el de cocaïna, amfetamines, al·lucinògens i èxtasi. 
 
L’Obra Social ”la Caixa”, conscient que la millor forma de prevenir els riscos i 
les conseqüències que comporta el consum de drogues és informar sobre els 
efectes de les substàncies addictives i oferir formació i orientació, tant als joves 
com a les persones que estan en contacte amb ells, impulsa les actuacions 
següents, en el marc del seu programa: 
 

- ExpoCaixa “Parlem de drogues” 
- www.parlemdedrogues.org  
- Campanya de sensibilització adreçada a les famílies 
- Programa educatiu per treballar la prevenció a l’aula 
- Campanya d’actualització per als professionals als centres de salut 

 
Per això, el primer objectiu de l’ExpoCaixa “Parlem de drogues”, en el marc 
del programa “Parlem de drogues” de l’Obra Social ”la Caixa”, és arribar, d’una 
forma més  àgil, al màxim de poblacions de Catalunya, amb la finalitat d’ajudar 
a prevenir el consum de drogues i de proporcionar a joves, famílies i educadors 
recursos per abordar aquest tema.    
 

 
Exposició “Parlem de drogues” 
 
L’ExpoCaixa “Parlem de drogues” recorre Catalunya des de l’abril de 2010 i es 
preveu que més de 32.000 alumnes de secundària visitin l’exposició interactiva 
fins el 2012. Actualment, i fins el 14 de novembre, es pot visitar a CaixaForum 
Lleida, mentre l’exposició itinerant recorre la província de Girona 
 
La mostra 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.  
 
D’aquesta manera, l’exposició interactiva “Parlem de drogues” convida a 
reflexionar entorn d’una sèrie de conceptes bàsics sobre les drogues, d’una 
manera comprensible. A més, la mostra alerta sobre els riscos que comporta el 
seu ús i aporta informació actualitzada i elements de judici per prendre 
decisions a favor de la salut.  
 
En la línia d’expandir les activitats del programa “Parlem de drogues” a totes les 
poblacions de Catalunya on hi arribi l’ExpoCaixa, els alumnes de diferents 



escoles i instituts de la província que hagin treballat a l’aula la unitat didàctica 
de neurobiologia de l’addicció podran participar en un debat amb el Dr. Rafael 
Maldonado i fer-li arribar tots els dubtes que tinguin sobre els efectes del 
consum de drogues sobre la salut i el cervell. Aquestes trobades s’organitzen 
des de l’any 2009, i ja se n’han celebrat un tota de 15 a tot l’Estat, comptant la 
d’avui a Barcelona. 

 

 

Prevenció des de l’educació : en línia i presencial 
 
Sens dubte, el professorat influeix de manera notable en la presa de decisions i 
en l’educació dels joves. Amb la irrupció de les noves tecnologies de la 
informació, les classes tradicionals com les coneixíem fins ara han canviat; 
s’han adaptat als nous entorns educatius, de la mateixa manera que el 
professorat s’ha adaptat a les noves formes d’ensenyament per a l’alumnat. 
 
Per això l’Obra Social ”la Caixa” ha desenvolupat un recurs educatiu virtual 

que permet abordar la prevenció del consum de drogues en l’àmbit 

educatiu, tant presencialment com virtualment a través del nou web 

www.parlemdedrogues.org 

 
Tant per la temàtica com per la metodologia, el programa virtual de prevenció 
del consum de drogues es pot integrar com una activitat curricular més en 

les assignatures de ciències d’educació secundària obligatòria i batxillerat a 
través de tres unitats didàctiques de neurobiologia de l’addicció i efectes del 
consum de drogues a l’aula. 
 
L’objectiu del nou recurs en línia és arribar allà on l’exposició ”Parlem de 
drogues“ no pot arribar i poder universalitzar a tots els públics el programa de 
prevenció del consum de drogues de l’Obra Social ”la Caixa”. En el nou web 
s’hi poden trobar els recursos documentals i multimèdia del programa i també 
la recreació en 3D de l’exposició ”Parlem de drogues”. 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


