
 
   
       

Nota de premsa 
 

 
Estudiants de secundària d’Àvila debaten sobre neurobiologia de l’addicció 

amb el Dr. Rafael Maldonado 
 

 
268 estudiants d’Àvila parlen sobre drogues 

en el debat «Parlem de drogues»  
de l’Obra Social ”la Caixa”  

 
• És cert que perdem neurones quan consumim drogues? Les 

addiccions són hereditàries? Hi ha una predisposició genètica per al 
consum de drogues? Aquestes són algunes de les qüestions que 
estudiants de secundària de la província d’Àvila han preparat per al 
debat amb Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la 
Universitat Pompeu Fabra, sobre el consum de drogues i les seves 
conseqüències.  

 
• L’objectiu del debat, que s’emmarca dins el programa «Parlem de 

drogues» de l’Obra Social ”la Caixa”, Premi Reina Sofia contra les 
Drogues 2009, és la prevenció del consum de drogues a través de la 
ciència. Es tracta d’un programa educatiu de caràcter innovador basat 
en el coneixement de la neurobiologia de l’addicció i dels efectes del 
consum de drogues en el cervell, la salut i el comportament de les 
persones.  

 
• El programa educatiu «Parlem de drogues» ha facilitat eines als 

professors d’educació secundària perquè puguin reforçar la prevenció 
del consum de drogues que han dut a terme amb els alumnes a través 
dels programes acreditats de prevenció escolar a Castella i Lleó 
(Discover i Construint Salut), 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.  

 



 
   

• A més, l’Obra Social ”la Caixa” ha desenvolupat un recurs educatiu 
virtual que permet abordar la prevenció del consum de drogues en el 
terreny educatiu, i que a Castella i Lleó ha reforçat els programes de 
prevenció escolar Discover i Construint Salut que s’hi estan 
desenvolupant, en una acció coordinada tant de forma presencial com 
virtual a través del web www.parlemdedrogues.org. 

 
• 268 estudiants de secundària, que prèviament han desenvolupat durant 

el curs els programes acreditats, han preparat a classe el debat i, 
durant aquest, els joves han traslladat els seus dubtes i inquietuds al 
Dr. Maldonado. El debat constitueix el resultat final després d’un 
període de preparació i de reflexió a classe. 

 
• Han participat en el debat estudiants dels següents centres educatius, 

on s’han desenvolupat els programes Discover i Construint Salut: 
Colegio Asunción de Nuestra Señora, Colegio Santa Teresa, IES José 
Luis López Aranguren, Colegio Reina Fabiola, Colegio Divina Pastora, 
IES Hermenegildo Martín Borro i Colegio Juana Pimentel. 

Àvila, 13 de maig de 2015. La prevenció del consum de drogues a través del 
coneixement i la ciència. Aquest és l’objectiu del debat «Parlem de drogues» que 
l’Obra Social ”la Caixa” ha organitzat avui a l’Auditori Municipal de San Francisco 
de la ciutat d’Àvila. L’acte ha estat presidit per Beatriz Jiménez, regidora delegada 
de Joventut i Prevenció de Drogodependències de l’Ajuntament d’Àvila; Eduardo 
Cabanillas, comissionat regional per a la Droga i director general de la Junta de 
Castella i Lleó; Javier Franco Martín, director de Banca d’Institucions de 
CaixaBank a Àvila; Francesc Ventura, subdirector de l’Àrea Social de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, i el doctor Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 

268 estudiants d’Àvila i els seus 20 docents han participat en aquesta iniciativa, 
emmarcada dins el programa «Parlem de drogues», organitzat per l’Obra Social 
”la Caixa”. El resultat final ha estat la recopilació dels dubtes dels adolescents en 
matèria de drogues, que han exposat al Dr. Rafael Maldonado, catedràtic de 
Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra i científic d’alt nivell en el camp de 
la neurobiologia de l’addicció.  



 
   

D’aquesta manera, els estudiants passen de ser simples receptors a partícips 
actius en un debat important, però des d’una perspectiva diferent: la científica. 
Aquests alumnes han visitat prèviament l’exposició interactiva «Parlem de 
drogues» instal·lada a la ciutat d’Àvila, que convida a reflexionar al voltant d’una 
sèrie de conceptes bàsics sobre les drogues, alerta dels perills que suposa el seu 
consum i proporciona tota la informació necessària per prendre decisions 
responsables. Aquestes idees enforteixen el missatge i ajuden a comprendre i 
racionalitzar el problema de les drogues mitjançant informació objectiva i sense 
moralismes.  

Preparació a l’aula 

• Els centres que han participat en la iniciativa ―Colegio Asunción de Nuestra 
Señora, Colegio Santa Teresa, IES José Luis López Aranguren, Colegio 
Reina Fabiola, Colegio Divina Pastora, IES Hermenegildo Martín Borro i 
Colegio Juana Pimentel― han desenvolupat els programes de prevenció 
escolar acreditats (Discover i Construint Salut), han fet visites guiades a 
l’exposició i han treballat el tema a les aules, de manera que durant el debat 
hi han pogut reflexionar amb coneixement de causa. 

 
• Com a part de les activitats programades de preparació per al debat, tant 

estudiants com professors han visitat l’exposició «Parlem de drogues», 
instal·lada a Àvila del 24 de març al 2 de maig de 2015. El total de visitants 
de l’exposició ha estat de 5.346 persones, el 38 % de les quals eren joves 
alumnes de secundària. 

 
• El programa «Parlem de drogues» té com a objectiu sensibilitzar i prevenir 

els joves davant les drogues, un tema que s’aborda de forma integral, oferint 
recursos d’informació, orientació i formació a les famílies, la comunitat 
educativa, els professionals de la salut i els joves.  

 
 
 
 
 
 

 



 
   

Resultat final: el debat 

És cert que perdem neurones quan consumim drogues? Les addiccions són 
hereditàries? Hi ha una predisposició genètica per al consum de drogues? 
Aquestes són algunes de les moltes preguntes que els estudiants han formulat al 
Dr. Maldonado, que hi ha respost reflexionant sobre el món de les drogues i 
desmentint alguns dels seus mites. Les respostes del professor Maldonado han 
posat de manifest fets tan reveladors com que l’addicció a les drogues és una 
malaltia, i que no podem saber com hi reaccionaran el nostre cervell i el nostre 
cos; que les substàncies tòxiques activen el sistema del plaer del cervell, no les 
seves capacitats; que les relacions socials poden augmentar el risc de consumir, 
però també el poden prevenir; i, el més important, que els joves podran prendre 
decisions responsables si desenvolupen una actitud crítica a partir d’informació 
objectiva i veraç.  

 

Més informació: 

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685  
apelayo@fundaciolacaixa.org 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

DR. RAFAEL MALDONADO 

 

 

 

Nascut a Cadis, Rafael Maldonado va estudiar Medicina a la capital gaditana, on 

es va llicenciar el 1985 amb la màxima qualificació. Després de publicar, també a 

Cadis, la seva tesi doctoral sobre farmacologia, va continuar les seves 

investigacions a la Universitat René Descartes de París i a l’Scripps Clinic de 

Califòrnia. El 1991 va obtenir, per oposició, plaça de funcionari a l’Institut Nacional 

d’Investigació sobre la Salut de França. 

 

Però la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona li va oferir, el 1998, la possibilitat 

de dirigir un grup d’investigació a Espanya. Des de llavors, és catedràtic de 

Farmacologia a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, on dirigeix la Unitat 

de Neurofarmacologia. 

 

Conferenciant habitual a les principals universitats i organismes investigadors del 

món, el Dr. Maldonado ha rebut ja diversos premis. L’any 2009 se li va atorgar el 

premi ICREA, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, per la seva 

investigació sobre els mecanismes d’addicció de les diferents substàncies, en què 

es va valorar la seva excel·lència investigadora i la seva capacitat de lideratge. 

L’any 2011 se li va concedir el Premi Nacional de Farmacologia de la Fundació 

Esteve pels seus estudis sobre els efectes del cànnabis. 

 

L’última investigació afrontada pel grup que dirigeix el Dr. Maldonado a la 

universitat catalana es relaciona amb l’addicció a la nicotina, un projecte 

subvencionat per l’Institut Nacional per a la Lluita contra la Droga dels Estats 

Units, organisme dependent de l’Institut de Salut d’aquell país. 


