
 
 
 
 

Nota de prensa 
 
La Comissió Europea va presentar la xarxa el passat 26 de juny amb motiu del dia 
internacinal contra les drogues 
 

La Comissió Europea selecciona a l'Obra Social 
"la Caixa" com entitat de referència a la Xarxa 
d'Acció Europea sobre la droga  
 

• El programa “Parlem de Drogues” de l'Obra Social "la Caixa" ha estat l'únic 
projecte espanyol triat per la EAD (European Action on Drugs) per formar part 
de la nova xarxa internacional. 

 
• L'objectiu de la nova xarxa és ser una plataforma per a la prevenció del 

consum de drogues que coordini les més importants organitzacions 
europees públiques i privades i ONG interessades en aquest ámbit.  

 

• La Comissió Europea pretén amb aquesta nova eina movilitzar a la societat i 
concienciar-la del augment del consum de drogues il.legals.  

 
Una de les pitjors amenaces que tenim al món i que més mal causa a la soceitat i a les 
persones són les drogues. Per això, l'any 1987, l'Assamblea General de l'ONU va decidir 
commemorar el 26 de juny de cada any com el Dia Internacinoal de la lluita contra l'ús 
indegut i el tràfic il.lícit de drogues, amb l'objectiu d'establir activitats de cooperació per 
aconseguir que els governs i la societat es comprometin a eradicar per sempre, la 
producció, preparació, venta, tràfic i consum de drogues.  
 
Amb motiu de la celebració d'aquesta jornada, el passat divendres 26 de junt, se va 
presentar a Brusel.les la nova xarxa d'Acció Europea sobre la Drogra. A través del seu Pla 
d'Acció en matèria de lluita contra la droga (2009-2012), la Unió Europea es va proposar 
aportar una resposta ferma, coordinada i equilibrada a un problema creixen que afecta al 
conjunt de la societat europea. La Direcció Genreal de Justícia, Llibertat i Seguretat de la 
Unió Europea està desemenyant un paper important en aquest esforç conjunt. Mostra 
d'això, és la nova xarxa Acció Europea sobre la Droga (EAD), destinada a ser una 
plataforma de totes les organitzacions europees públiques i privades, ONG, ciutadans i 
qualsevol part activa o interessada en aquest àmbit. Com a complemten de les diveres 
polítiques i programes sobre la droga existents als Estats Membres, la EAD constituirà un 
nou instrument que estarà a disposició de totes els ciutadans de la UE, sigui quina sigui la 
seva organització o política nacional respecta a la droga.  
 
Per a la formació d'aquesta nova xarxa, la EAD ha seleccionat a 21 institucions europees. 
Entre ellas, l'Obra Social "la Caixa", en el marc del seu programa "Parlem de Drogues" de 
prevenció del consum de drogues, ha estat la única institució espanyola escollida per la 
Comissió Europea per a formar part d'aquesta nova eina internacional.   
 
La participació a la EAD de totes les empreses seleccionades constitueix un compromís 
autèntic de participar en una activitat pràctica, com per exemple augmentar la presa de 



consciència sobre les drogues il.legals i els perills que comporten el seu consum; resaltar 
les greus conseqüències econòmiques i socials del ús indegut de les drogues; sobre tot 
per als joves; i previndre el consum de drogues, així com ajudar a  reduïr els riscos que 
aquest comporta.  
 
A més, l'aportació de totes elles contribuirà de forma directa a l'aplicació del Pla d'Acció de 
la UE en matèira de lluita contra la drogra, amb els objectius d'augmentar la concienciació 
de la societat sobre la droga obrint un debat més ampli i fomentat l'intercanvi de les millors 
pràctiques entre els experts europeus en aquest àmbit.  
 
Les 21 institucions seleccionades van siganr durant la presetnació de la xarxa el seu 
compromís amb la mateixa, en presència del Vicepresident de la Comissió Europea en 
matèria de Justícia, Llibertat i Seguretat, Jaques Barrot, qui va subratllar que "l'impusl 
de'organitzacions i ciutadans que juguin un paper actiu, és una de les prioritats de la nova 
EAD. Amb aquesta nova xarxa, oferim la ma a tots els europeus ie ls hi oferim la 
possibilitat d'expressar-se i de participar activament a la xarxa". 
  
D'Espanya, la única institució triada per la Comissió Europea per a formar part de la 
EAD ha estat l'Obra Social "la Caixa". Les altres 20 institucions addherides a la EAD 
són: 
 

• Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne de Bruxelles I (Belgium) 
• Cyprus Anti-drugs Council (Cyprus) 
• ETHIAS (Belgium) 
• FESAT- European Foundation of Drug Helplines (EU) 
• FNAPT- Fédération Nationale de Prévention Toxicomanies (France) 
• Fondazione Villa Maraini (Italy) 
• Foundation WOSP - the Great Orchestra of Christmas Charity Foundation- Jerzy 

Owsiak (Poland) 
• FPAT – Portuguese Federation of Social Institution connected to the Prevention of 

Drug Addiction (Portugal) 
• ICOS – International Council on Security and Development (EU) 
• Le Phare, familles face à la drogue (France) 
• London Drug Policy Forum (United Kingdom) 
• Municipal Council on Drug Addiction, Blagoevgrad (Bulgaria) 
• Peitenger Jugendhaus-ASBL (Luxembourg) 
• PREV CENTRUM (Czech Republic) 
• PREVNET (EU) 
• Qrendi Scout Group (Malta) 
• TIIMI Magazine (Finland) 
• YSPDB-Youth Society for Peace and Development of the Balkans (Bulgaria) 
• "WOCAD" Women's Organisations Committee on Alcohol and Drug issues" 

(Suède) 
• EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction 

 
Des del pasat dia 26, a més, además, qualsevol organització o ciutadà europeu compta 
amb la web de la xarxa www.action-drugs.eu on que podrà aportar accions específiques 
que influeixin en el comportament relacionat amb les drogues, debatre en foros, genera 
major consciència sobre els problemes i perills que generen les drigues, etc.  
 
 



 
La Obra Social "la Caixa" apuesta por la prevención del consumo de drogas 
 

Atenta a la realitat que envolta molts joves i les seves famílies pel que fa al consum de 

drogues, l’Obra Social “la Caixa” va decidir  a finals de 2007 impulsar Parlem de drogues, 

un programa integral adreçat a prevenir, informar i sensibilitzar sobre les drogues als 

diferents agents socials que són claus 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 i com promou l’Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 del 
Ministeri de Sanitat i Consum.  
 

L’Obra Social “la Caixa”, conscient que la millor manera de prevenir els riscos i les 

conseqüències que comporta el consum de drogues és informar sobre els efectes dels 

estupefaents i oferir formació i orientació, tant als joves com a les persones que hi estan 

en contacte, ofereix les actuacions següents, dins del seu nou programa:  

 

- Exposició itinerant Parlem de drogues. convida a reflexionar al voltant d’un seguit de 

conceptes bàsics sobre les drogues d’una manera entenedora. La mostra alerta dels 

riscos que comporta el seu ús i proporciona informació actualitzada i elements de judici 

per prendre decisions en favor de la salut. 

 

L’Obra Social “la Caixa” contribueix doncs al coneixement sobre els diferents tipus de 

drogues que hi ha, tot aprofundint en les repercussions que el consum pot tenir en la salut 

i en la vida quotidiana. Es tracta, en definitiva, d’un espai que convida a la reflexió per 

poder decidir amb responsabilitat. Fins el moment, han visitat l'exposició més de 200.000 

persones de tota Espanya.  

 

- Campanya de sensibilització adreçada a les famílies. Vol fomentar el paper actiu de 

les famílies i, amb aquesta finalitat, se’ls ofereixen diversos recursos que permeten 

abordar el tema de les drogues amb els fills adolescents, a casa.  

 

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.  L'Obra Social “la Caixa” ha distribuït gratuitament més d'1.100.000 de guies a 

families de tota Espanya. 

 

En el marc del programa i amb la col·laboració de la Dirección General de las Familias y la 

Infancia del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, s’ha posat en marxa un 

telèfon gratuït d’atenció a les famílies (900 22 22 29). L’objectiu és d’orientar les 

famílies i proporcionar-los unes pautes d’actuació en la relació amb els fills per prevenir 

les conductes de risc relacionades amb el consum de drogues i, si cal, informar de 

recursos especialitzats adequats a la demanda de cada família. A dia d'avui, ja són més 

de 2.500 les famílies ateses per aquest servei.  



 

- Material educatiu per treballas la prevenció a l'aula. No hi ha dubte que 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 del punt 

de vista científic innovador. A partir d'aquesta materials educatius, es treballen els 

aspectes més rellevants de la neurobiología de l'addicció i els efectes negatius del 

consum de drogues sobre el cerbell, la conducta i la salut en general. Tanmateix, 

s'ofereixen eines als professors i educadors per treballar a l'aula els aspectes més socials 

del consum de drogues entre els adolescents. L'Obra Social "la Caixa" ha distribuït 

gratuimtament més de 16.000 kits educatius a escoles i professionals de tota Espanya.  

 

- Campanya d'actualització per las professionals dels centres de salut. Els metges de 

família, els pediatres i el personal d’infermeria tenen un paper important 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 un programa de formació per als professionals de salut, que consta 

d’una guia que recull algunes preguntes freqüents relacionades amb el consum de 

drogues i algunes respostes possibles, a més de recomanacions pràctiques. La formació 

ha estat realitzada per més de 8.000 metges de familia, i s'han distribuit els materials 

d'actualització a més de 77.000 professionals de salut de tota Espanya.   

 
 
 
 
 
 
 

Per ampliar aquesta informació: 

Departament de Comunicació Obra Social "la Caixa" 

Jesús N. Arroyo – 93 404 61 31 – jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Julia Salsas - 93 404 60 56 – jsalsas@fundacionlacaixa.es  

 


