
 

Nota de premsa 
 

L’exposició Parlem de drogues, la campanya de sensibilització per a 
famílies, el kit educatiu de prevenció a l’aula i la guia pels professionals 
dels centres de salut constitueixen els eixos del programa. 

 
L'Obra Social ”la Caixa” presenta a 
Saragossa el seu programa de 
Prevenció del Consum de Drogues 
 

• El programa Parlem de drogues té com objectiu sensibilitzar i prevenir 
als joves davant les drogues i i s'aborada de forma integral: oferint 
recursos d'informació, orientació i formació a les famílies, a la 
comunitat educativa, als professionals de la salut i als joves.  
 

• Segons la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006-2007, aproximadament 3 de 
cada 4 estudiants d'entre 14 i 18 anys ha provat l'alcohol, un 15% fuma 
tabac a diari i un 5% ha consumit cocaïna en més d'una ocasió. 

 
• La sensibilització dels joves i la prevenció davant les drogues, l'atenció 

a les famílies, el suport als centres educatius per a que tractin el 
problema a les aules i el suport als centres de salut són els eixos 
principals del nou programa de l'Obra Social "la Caixa".  
 

• Parlem de drogues també ofereix un telèfon d'orientació gratuït (900 22 
22 29) i una guia de prevenció – de la que s'han distribuït fins a la data 
1.120.398 exemplars - dirigits a les famílies amb fills entre els 11 i els 18 
anys.  

 
• Dintre del programa, l'Obra Social "la Caixa", en col·laboració amb 

l'Ajuntament de Saragossa, ha organitzat l'exposició interactiva Parlem 

de drogues, que avui presenta al Parque Primo de Riverade 
sensibilització, que recorrerà les principals ciutats espanyoles.  

 

Saragossa, 13 de maig de 2009.- L'Alcalde de Saragossa, Juan Alberto 

Belloch; el delegat General de "la Caixa" a Saragossa, Raúl Marqueta; el 

comissari de l'exposició, Rafael Maldonado, i el secretari general de la de la 

Fundació “la Caixa”, Lluís Reverter, han presentat aquest matí a Saragossa 

l'exposició Parlem de Drogues, emmarcada dintre del programa que l'Obra 

Social "la Caixa" dedica  a la prevenció del Consum de Drogues.  



 
Atenta a la realitat que rodeja a molts joves i a les seves famílies al voltant del 
consum de drogues, l'Obra Social "la Caixa" ha decidit impulsar aquest nou 
programa integral dirigit a prevenir, informar i sensibilitzar sobre les drogues a 
cinc públics fonamentals: 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 i com promou l'Estratègia Nacional de Drogues 
2006-2016 del Ministeri de Sanitat i Política Social. 
 
Segons la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006-2007,  aproximadament 3 de cada 
4 estudiants d'entre 14 i 18 anys ha provat l'alcohol i més de la meitat el beu de 
manera habitual; un 15% fuma tabac a diari, sent aquesta la segona droga més 
extesa entre aquest sector de la població; un de cada tres joves ha provat el 
cànnabis; i un 5% ha consumit cocaïna en més d'una ocasió.  
 
Aquesta nova forma de relació amb les drogues es denomina consum 
recreatiu: un consum de drogues, tant legals com il·legals, que generalment es 
presenta associat al temps d'oci, sobre tot al nocturn de cap de setmana. El 
71% dels nois i el 69% de les noies d'entre 15 i 19 anys destinen el seu temps 
d'oci a les sortides nocturnes durant el cap de setmana.  
 

És durant l'adolescència quan es produeixen els primers contactes amb les 
drogues. Per terme mig, als 13 anys es comença a experimentar amb el tabac, 
l'alcohol i, minoritàriament, amb les substàncies volàtils (dissolvents, nitrits 
volàtils, etc.). Entre els 14 i els 15 anys es produeixen els inicis en el consum 
d'hipnosedants i cànnabis i, entre els 15 i els 16, de cocaïna, amfetamines, 
al·lucinògens i èxtasis.  

Edats d'inici d'adolescents d'entre 14 i 18 anys de diferents drogues 
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Font: ESTUDES 2006-2007. Pla Nacional sobre Drogues. Ministeri de Sanitat 

 



L'Obra Social “la Caixa”, conscient de que la millor manera de prevenir els 
riscos i conseqüències que comporta el consum de drogues és informar sobre 
els efectes dels estupefaents i formar tant als joves com a les persones que 
estan en contacte amb elles, ofereix a través del seu nou programa les 
següents actuacions: 

 
- Campanya de sensibilització dirigida a les famílies  
- Material educatiu per treballar la prevenció a l'aula 
- Campanya d'actualització pels professionals als centres de salut 
- Exposició itinerant Parlem de drogues 

 
Parlem de drogues, prevenir i reflexionar 
 
L'exposició interactiva Parlem de drogues, emmarcada dintre del programa de 
l'Obra Social "la Caixa", convida a reflexionar al voltant d'una sèrie de 
conceptes bàsics sobre les drogues, d'una manera comprensible. A més, la 
mostra alerta sobre els riscos que el seu us comporta i aporta informació 
actualitzada i elements de judici per prendre decisions a favor de la salut.  
 
L'Obra Social contribueix així al coneixement sobre els diferents tipus de 
drogues existents, aprofundint en les repercussions que pot tenir el seu consum 
sobre la salut i la vida quotidiana. Es tracta, en definitiva, d'un espai que 
convida a la reflexió per poder decidir de manera responsable.  
 
L'exposició consta d'un àmbit introductori i de nou espais modulars a través 
dels quals, successivament, s'identifica i defineix el problema, es presenta un 
anàlisis i un diagnòstic de la situació i es proposen vies que fomenten la 
prevenció.  
 
Les nou àrees de les que es composa aquesta mostra interactiva són: 
- ¿Què són les drogues? 
- El seu impacte social 
- Les drogues aquí i ara 
- Drogues, un fenomen global 
- Drogues i cervell 
- Els efectes de les drogues 
- Les drogues, riscos per a la salut 
- El repte de la prevenció 
- Ara, ¡Tu decideixes! 
 

Des de la seva posada en marxa a finals de 2007, l'exposició itinerant ha 
recorregut les ciutats de Córdova A Coruña, Vitoria, Lleó, Puigcerdà, Jaén, 
Granada, Barcelona, Badajoz i Màlaga.  
 



Paral·lelament a l'exposició, l'Obra Social "la Caixa" ha organitzat activitats 
complementàries per joves, famílies i professionals que es portaran a terme a 
Saragossa. També s'han organitzat visites guiades de caràcter formatiu per 
joves (a partir de 12 anys).  
    

    

    

    

    

Una eina al servei de les famíliesUna eina al servei de les famíliesUna eina al servei de les famíliesUna eina al servei de les famílies    

    

Amb el programa Parlem de Drogues  que s'ha presentat aquest mati al Parque 
Primo de Rivera de Saragossa, es busca fomentar el paper actiu de la família i 
amb aquesta finalitat posa a la seva disposició elements que permetin abordar 
el tema de les drogues a casa amb els fills adolescents.  
 
La guia per als pares "Parlem de Drogues. Una realitat que ha de tractar-se en 
família" analitza els diferents punts de vista entre pares i fills, i facilitat consells i 
estratègies per aconseguir una bona comunicació, partint de la perspectiva de 
que prevenir és ajudar a decidir.  
 
Des de l'inici del programa, l'Obra Social “la Caixa” ha distribuït 1.120.398 
exemplars de la publicació, que es dirigeix a famílies amb fills d'edats 
compreses entre els 11 i els 18 anys.  
 
La guia inclou recomanacions pràctiques per iniciar una conversa sobre les 
drogues, els seus riscos i les seves conseqüències. També aconsella com 
actuar davant una situació de possible consum. Però, per davant de tot, 
estimula els pares a proporcionar coneixements, habilitats personals, testimonis 
i valors per a que els seus propis fills desenvolupin una actitud responsable.  
 
En el marc del programa i amb la col·laboració de la Direcció General de les 
Famílies i la Infància, s'ha posat en marxa un telèfon gratuït d'atenció a les 
famílies (900 22 22 29). L'objectiu és orientar i proporcionar a les famílies 
pautes d'actuació en la relació amb els seus fills per a prevenir les conductes 
de risc relacionades amb el consum de drogues i, si és necessari, informar de 
recursos especialitzats adequats a la demanda de cada família.  
 
El servei, operatiu de dilluns a divendres de 9 a 21 hores, compta amb un equip 
de professionals especialitzats, que realitza la seva tasca de manera 
personalitzada i confidencial i que ja ha atés a 2.445 famílies.   
 
 
La prevenció: una realitat que s'ha de tractar a l'escola -Kit educatiu 
 
Sense dubte, els mestres i professors influeixen molt en la presa de decisions i 
en l'educació dels joves i els adolescents. Per això, l'Obra Social "la Caixa" ha 



desenvolupat un recurs educatiu que permet abordar la prevenció del consum 
de drogues en l'àmbit escolar des d'un punt de vista científic i innovador.   
 
Un total de 18.834 kits educatius ja s'han distribuït als centres educatius de 
secundària de tota Espanya (més de 8.000) i també es lliurarà a tots els 
professors que visiten l'exposició amb els seus alumnes, per a que puguin 
seguir treballant, a l'aula, la prevenció del consum de drogues.  
 
Què són les drogues, el seu impacte social, els efectes sobre el cervell i el 
repte de la prevenció, entre d'altres, són algunes de les propostes de 
continguts que composen aquest kit que l'Obra Social "la Caixa" posa a 
disposició de les escoles. Aquest material inclou dos DVD's amb recursos de 
suport, audiovisuals i interactius, per a ampliar i il·lustrar cada un dels temes. A 
partir d'aquests materials, els professorat podrà planificar i adequar les 
activitats que es proposen a les diferents característiques i necessitats de cada 
grup escolar.  
 
Material de formació i actualització  pels professionals dels centres de 
salut 
 
Els metges de família, pediatres i infermeres, desenvolupen un important paper 
en la prevenció del consum de drogues i en el suport a les famílies. L'Obra 
Social "la Caixa", en col·laboració amb semFYC ((Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria), ha desenvolupat una guia que recull 
algunes de les preguntes més freqüents relacionades amb el consum de 
drogues, oferint respostes a les mateixes i recomanacions pràctiques.  
 
Aquesta publicació s'ha distribuït a tots els centres de salut de les 17 
comunitats autònomes i han pogut disposar d'ella tots els professionals que 
treballen als centres (77.193 metges d'atenció primària i infermeres). La seva 
finalitat és proporcionar informació actualitzada i útil pels professionals de la 
salut de cara a la seva relació amb pares i mares de joves i amb els mateixos 
adolescents.  
 
A més, el programa ofereix una línea d'autoformació que més de 8.700 
professionals ja han realitzat. Dirigida a metges i cos sanitari dels centres de 
salut, la publicació compta amb materials per la realització de sessions de 
formació dels equips sanitaris. Aquests materials incorporen directrius sobre 
com orientar a les famílies, i també informació actualitzada sobre les drogues, 
hàbits de consum i els seus efectes sobre la salut.  
 
 
Un compromís amb les necessitats socials 
  
L'any 2008 “la Caixa” va dedicar a la seva Obra Social un pressupost de 500 
milions d'euros. Aquesta xifra posiciona a l'Obra Social "la Caixa" com la 
primera fundació privada d'Espanya, la segona d'Europa i al cinquena del món 
en volum de pressupost. Per a aquest 2009, l'entitat ha manifestat la seva 



intenció de mantenir aquest volum d'inversió com a mostra, ara més que mai, 
del seu compromís amb les necessitats de les persones.  
 
La superació de la pobresa infantil, el foment de feina entre col·lectius 
desfavorits, l'atenció a persones amb malalties avançades i als seus familiars, 
la promoció de la vacunació infantil en països de renta baixa i la concessió de 
microcrèdits socials o financers a través de MicroBank són, juntament amb 
aquest programa, algunes de les prioritats estratègiques de l'Obra Social per a 
2009.  
 

 

EXPOSICIÓ PARLEM DE DROGUES 
Activitats Complementàries  

 

Visites guiades a l'exposició 
 
Una visita guiada per l'exposició Parlem de Drogues permet aprofundir en els 
seus continguts i treballar en grup alguns dels seus temes principals: les 
drogues, la seva importància social, els seus efectes sobre la salut i la 
importància de la prevenció.  
 
L'Obra Social "la Caixa" ofereix visites guiades pel públic en general (de 
dimarts a diumenges, a les 19:30h) i per als centres educatius (de dilluns a 
divendres). 
 
Activitats 
 
Centres d'educació secundaria 
 
VISITES GUIADES A L'EXPOSICIÓ 
 
Visites guiades per als centres educatius amb cita prèvia al telèfon 695 15 27 
31. 
 
Visita guiada específica per professorat dels centres educatius. 
Dimarts 12 de Maig a les 18 h. a l'Exposició Parlem de Drogues 

 
Activitats infantils i familiars 
 
Joc de pistes "El viatge saludable d'un pirata indomable"  
A càrrec de la Compañía Ideasamares,  amb el grup Pingaliraina 
 
Diumenges 24 i 31 de maig i 7 de juny,  de 12 a 13.30 h. 
Parque Grande, davant de l'Exposició. 
 
Per nens i nenes de 6 a 12 anys amb les seves famílies 
Activitat gratuïta 
 



Tècnics municipals i d'entitats socials 
 
CONFERENCIA 
Dimarts 26 de maig, de 9 a 11h 
 
“Prevenció selectiva del consum de drogues amb col.lectius de risc” 
 
Conferència dirigida a tècnics d'entitats socials i professionals de l'Ajuntament 
de Saragossa. 
 
Lloc a determinar. Per a més informació contactar al telèfon 695 15 27 31 o a 
l'Exposició Parlem de Drogues 

 
CONFERENCIA 
Dimarts 26 de maig, de 11.30 a 13.30h 
 
“Prevenció del consumo de drogues en l'àmbit educatiu no formal” 
 
Conferència dirigida a animadors socioculturals, monitors del temps lliure i 
professionals de l'Ajuntament de Saragossa. 
 
Lloc a determinar. Per a més informació contactar al telèfon 695 15 27 31 o a 
l'Exposició Parlem de Drogues 

 
Joves universitaris 
 
CONFERENCIA 
Dilluns 18 de Maig, a les 18 h. 
Escuela Universitaria de Estudios Sociales (Aula 7) 
 
“Efectes de les drogues i estratègies de prevenció” 
A càrrec del Dr. Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia de la 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
Visita guiada a l'Exposició Parlem de Drogues per als alumnes de la Universitat 
de Saragossa. Prèvia inscripció al telèfon 695 15 27 31. 
 
Entrada lliure i gratuïta per a les dues activitats. 
 
 

 
Per a ampliar aquesta informació o concertar entrevistes:  
Dept. Comunicació Obra Social “la Caixa”. 
Julia Salsas. Tel.: 93 404 60 56 – jsalsas@fundacionlacaixa.es  
Izaskun Azcona. Tel.: 944356248 – izaskun.azcona@lacaixa.es 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
 



 

 


