
 

Nota de premsa 

 
L’Obra Social “la Caixa”  presenta el programa educatiu de prevenció al 

consum de drogues, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona  i la 
Generalitat de Catalunya 

 

L’exposició Parlem de drogues 
s’inaugura a CaixaForum Tarragona 

 
• L’Obra Social “la Caixa” presenta l’exposició interactiva “Parlem de 

drogues”, amb l’objectiu de fer arribar el programa de prevenció del 
consum de drogues a Tarragona. 

 
• L’exposició interactiva “Parlem de drogues”, pretén 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. 

 
• L’exposició s’acompanya d’un seguit d’activitats educatives de 

prevenció, organitzades en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ofereix recursos 
d’orientació per famílies amb fills adolescents, per professionals de la 
salut, per professorat d’educació secundària, per tècnics de prevenció, 
etc. 

 
• Els eixos d’aquest programa es posen en marxa en línia a través del 

web www.parlemdedrogues.org Aquest portal es posa a disposició de 
professorat i alumnat, i ofereix una visió en 3D de l’exposició 
interactiva “Parlem de drogues”. 

 
• El programa “Parlem de drogues” de l’Obra Social ”la Caixa” va ser 

guardonat el passat novembre de 2010 amb el “Premi Reina Sofía 
contra les drogues”, per ser un projecte de prevenció basat en els 
efectes de les drogues en el cervell, la salut i el comportament de les 
persones. 



Tarragona, 20 de desembre de 2011.- Josep Ollé, director de l’àrea d’Acció 
Social de l’Obra Social “la Caixa”; Carles Marquès, director de CaixaForum 
Tarragona; i Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat 
Pompeu Fabra i comissari de l’exposició, han presentat aquest matí a 
CaixaForum l’exposició “Parlem de drogues”, que s’emmarca dins el programa 
que l’Obra Social “la Caixa” dedica a la prevenció del consum de drogues. 
 
Davant la realitat que viuen molts joves i les seves famílies en relació al 
consum de drogues, l’Obra Social ”la Caixa” ha decidit impulsar aquesta nova 
línia dins del programa “Parlem de drogues” dirigit a prevenir, informar i 
sensibilitzar els diferents agents socials que són elements clau en aquest 
objectiu: els joves, les famílies, els educadors, els professionals dels centres de 
salut i la ciutadania en general.   
 
L’objectiu del programa és incidir positivament en la reducció del consum de 
drogues entre els joves, tal com promou l’Estratègia Nacional sobre Drogues 
2009-2016 del Ministeri de Sanitat i Consum i del Llibre Blanc de la prevenció a  
Catalunya: consum de drogues i problemes associats (maig del 2008) del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segons el Llibre Blanc, en els últims 30 dies el 62% dels joves catalans d’entre 
14 i 18 anys afirmen haver consumit alcohol, els darrers dies, més del 25% 
havien consumit cànnabis, més del 2,5% havien pres cocaïna i un 0,8% 
heroïna. 
 
En el Llibre Blanc també queda palès que els joves tendeixen a associar el 
consum de begudes alcohòliques al temps de lleure. 
 
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 actuals 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 consumida: 
 

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 temps d’oci 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 de drogues ha disminuït i es comença a 
experimentar amb el tabac i l’alcohol és de 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, engega les actuacions 
següents, en el marc del seu programa: 
 

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

 
Exposició “Parlem de drogues” 

 
L’exposició itinerant 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.  
 
L’exposició interactiva “Parlem de drogues”, emmarcada dins del programa de 
l’Obra Social ”la Caixa”, 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 desenvolupar una actitud crítica i poder, així, prendre 
decisions responsables.  
 
L’exposició consta d’un àmbit introductori i de vuit espais modulars a través 
dels quals, successivament, s’identifica i es defineix el problema, es presenten 
una anàlisi i un diagnòstic de la situació i es proposen vies que fomenten la 
prevenció.  Les vuit àrees en què es divideix aquesta mostra interactiva són les 
següents:  
 
- L’impacte social de les drogues 
- Què són les drogues? 
- Les drogues, aquí i ara 
- Les drogues, un fenomen global 
- Les drogues i el cervell 
- Els efectes de les drogues  



- Les drogues, riscos per a la salut 
- El repte de la prevenció: ara, tu decideixes  
 
L’Obra Social ”la Caixa” contribueix així al coneixement sobre els diferents tipus 
de drogues existents, aprofundint en les repercussions del seu consum sobre la 
salut i la vida quotidiana.  
 
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. 
 
Una de les activitats que es duran a terme de forma presencial és la formació 
específica sobre la prevenció del consum de drogues dirigida als 
professors de ciències. 
 
L’objectiu és oferir una formació específica al professorat perquè abordin la 
prevenció del consum de drogues a l’aula des de l’enfoc científic, aprofundint 
en les característiques de la neurobiologia de l’addicció. Així, els estudiants 
podran treballar a l’aula tot el que hagin après en la visita guiada a l’ExpoCaixa 
“Parlem de drogues”. 
 
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 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, tant d’educació secundària obligatòria com de 
batxillerat, a través de tres unitats didàctiques de neurobiologia de l’addicció i 
efectes del consum de drogues a l’aula. 
 
El nou programa educatiu virtual vol esdevenir un referent en la prevenció del 
consum de drogues a tot Espanya i generar un nou enfocament per treballar la 
prevenció del consum de drogues en l’educació secundària a partir de la 
ciència.  
 
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 web s’hi 
poden trobar els recursos documentals i multimèdia del programa i també la 
recreació en 3D de l’exposició ”Parlem de drogues”.  



 
 
 
 
Programa per a famílies “Parlem de Drogues”  
 
I es que dins del programa “Parlem de drogues“, es vol fomentar el paper actiu 
de les famílies i, amb aquesta finalitat, se’ls ofereix diversos recursos que 
permeten abordar el tema de les drogues amb els fills adolescents. L’Obra 
Social “la Caixa” ha distribuït gratuïtament La guia per als pares “Parlem de 
drogues”. Una realitat que cal tractar en família 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, s’ha posat en 
marxa un telèfon gratuït d’orientació (900 222 229) que fins avui ha atès a  
5.500 famílies a través de 15.029 trucades.  
 
L’objectiu és d’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 de recursos especialitzats 
adequats a la demanda de cada cas. 
 
El servei, operatiu de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 hores, compta amb 
un equip de professionals especialitzats que desenvolupa la seva tasca d’una 
manera personalitzada i confidencial.  
 
 
Programa per a professionals de la salut “Parlem de Drogues”  
 
L’Obra Social ”la Caixa”, ha desenvolupat un programa de formació per als 
professionals de salut que també 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.  
 
La seva finalitat és proporcionar informació actualitzada i útil per als 
professionals en la seva relació amb els pares i les mares dels joves i amb els 
mateixos adolescents. A més, el programa ofereix una eina d’autoformació 
adreçada als professionals dels centres de salut, amb materials per organitzar 
sessions de formació per als equips sanitaris. Aquests materials incorporen 
directrius sobre com orientar les famílies, a més d’informació actualitzada sobre 
drogues, hàbits de consum i efectes sobre la salut. 

 
 



 
 
 
 

Programa educatiu per a educació secundària  

 
El programa educatiu “Parlem de drogues” pretén facilitar eines al professorat 
d’educació secundària per a que puguin treballar la prevenció del consum de 
drogues amb els alumnes, a partir de l’aprenentatge científic de les bases 
neurobiològiques de l’addicció i dels efectes de les drogues sobre el cervell, el 
cos i el comportament. 
 
La proposta es concreta, entre d’altres, en la realització d’una formació 
adreçada al professorat, perquè puguin implementar els materials educatius de 
prevenció i les Unitats Didàctiques de Neurobiologia de l’Addicció a l’aula. 
Posteriorment, els alumnes podran participar en el debat que es durà a terme 
en el marc del programa “Parlem de drogues”, amb el científic Dr. Rafael 
Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra. 
 

Les activitats educatives Per al professorat d’educació secundària i altres 
professionals interessats  
 
JORNADA DE FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 

Dimecres 11 de gener, de 16 a 21 h. 
 
Conferència: “Prevenció des d’un enfocament científic basat en 
neurobiologia de l’addicció”. A càrrec de Rafael Maldonado, catedràtic de 
Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Visita guiada a l’exposició “Parlem de drogues” 
 
Taula Rodona sobre prevenció del consum de drogues des de la vessant 
psicosocial. A càrrec d’experts i professionals de Tarragona. 
 
Patricia Rosa García, directora de l’Equip de Prevenció en l’Àmbit de les 
drogues de l’Ajuntament de Tarragona. 
Oriol Romaní, catedràtic d’Antropologia Social de la URV i director del grup 
IGIA. 
Isabel Matas, coordinadora pedagògica de la Fundació Catalana de l’Esplai. 
Xema Campos, professor d’educació secundària. 
 
CONFERÈNCIES: 
 
Dilluns 16 de gener, a les 19 h 



“L’enemic que portem dins: cervell i addicció” a càrrec de Rafael 
Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, i la 
periodista Milagros Pérez-Oliva (El País). 
 
 
Dimecres 25 de gener, a les 19 h  
“Addiccions: vici o malaltia” a càrrec de Marta Torrens i Mèlich, directora 
d’Addiccions, Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Parc de Salut Mar de 
Barcelona. Departament de Psiquiatria Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
El professorat de secundària assistent a aquestes activitats té la possibilitat 
d’obtenir acreditació de 5 h o 10 h per part del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya prèvia inscripció a través de 
www.xtec.cat/formacio/cercador/index.htm (codi de l'activitat 7000110507) i de 
CaixaForum Tarragona (altres professionals interessats) al 977 24 98 71. 
 
 
Per als estudiants dels centres educatius de secundària 
 
Visita guiada a l’exposició “Parlem de drogues”, acompanyada de 
col·loqui sobre la prevenció del consum de drogues 
De dilluns a divendres, horari lectiu 
Durada: 1 hora i 30 minuts. Grups: màxim 30 alumnes. 
Es prega màxima puntualitat. Inscripcions al tel.: 977 24 98 71 
 
Teatre: KEDM X PARL D DROGUS? PASSAO 
14, 21 i 28 de març, a les 9.30 h. i a les 11 h (2 sessions diàries) 
Representada per BOIKOTeatre, a l’Auditori de CaixaForum Tarragona. 
Inscripcions al tel. 977 24 98 71 
 
Debat: “Parlem de drogues” 
Dimecres 18 d’abril, a les 10 h 
Amb la participació d’estudiants de diferents centres educatius i el Dr. Rafael 
Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra. 
Inscripcions al tel. 977 24 98 71 
 
Per al públic en general  
 
Visites comentades per a col·lectius  
Català: dissabtes i diumenges, a les 18 h. 
Castellà: diumenges, a les 19 h. 



 
Exposició: Parlem de drogues, a CaixaForum 
Tarragona  
Del 21 de desembre de 2011 al 9 d’abril de 2012  
 
Inauguració: 20 de desembre  
 
CaixaForum Tarragona 
Cristòfor Colom, 2 
25002 Tarragona 
 
Horari del centre 
De dilluns a divendres, de 9 a 21 hores. 
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h. 
 
Horari d’atenció al públic 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. 
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. 
 
Cita prèvia per a visites escolars: 
Tel 977 24 98 71 
 
Informació Obra Social “la Caixa”: 
902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
ENTRADA GRATUÏTA 

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Mireia Guardiola: 93 404 40 95 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


