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Parlem de drogues des de l'exposició 

itinerant a Tudela 
 

• La Fundación Caja Navarra i l'Obra Social "la Caixa" impulsen 
l'exposició interactiva "Parlem de drogues", en col·laboració amb 
l'Ajuntament de Tudela. La seva principal finalitat és sensibilitzar els 
joves i prevenir-los contra les drogues des d'un punt de vista científic, 
proporcionant tota la informació necessària per prendre decisions 
responsables. 

 
• Segons l’Enquesta Estatal sobre l’Ús de Drogues en l’Ensenyament 

Secundari del 2014/2015 (ESTUDES), l’alcohol i el tabac, seguits del 
cànnabis continuen sent les drogues que més consumeixen els 
estudiants espanyols. Seguidament vénen, per aquest ordre, els 
hipnosedants, els al·lucinògens, l’èxtasi i la cocaïna. 

 

  
 
Tudela, 31 d’octubre de 2017. L’alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, la 
directora territorial de CaixaBank a Navarra, Ana Díez Fontana, i el director de 
Fundación Caja Navarra, Javier Fernández Valdivielso, han presentat aquest 
matí a Tudela l’exposició Parlem de drogues impulsada per l’Obra Social "la 
Caixa" i la Fundación Caja Navarra i dedicada a la prevenció del consum de 
drogues 
 
Davant la realitat en què estan immersos molts joves i les seves famílies amb 
relació al consum de drogues, la Fundación Cajasol i l’Obra Social ”la Caixa” ha 
decidit impulsar aquest programa integral dirigit a prevenir, informar i 
sensibilitzar sobre els efectes del consum de drogues des d'un punt de vista 
científic. 
 
L’exposició itinerant consta de nou àmbits modulars a través dels quals, 
successivament, s’identifiquen, es defineixen i es presenten una anàlisi i un 
diagnòstic de la situació, i es proposen vies que fomentin la prevenció 
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Un dels últims espais modulars Les drogues, riscos per a la salut ofereix la 
possibilitat de comprovar els efectes de les drogues sobre el nostre cos a 
través d'un simulador virtual. 
 
L’exposició interactiva Parlem de drogues, convida a reflexionar a l’entorn d’una 
sèrie de conceptes bàsics sobre les drogues explicats de manera 
comprensible. A més, la mostra alerta sobre els riscs que comporta consumir-
les, i aporta informació actualitzada i elements de judici per desenvolupar una 
actitud crítica davant les drogues.  
 
La Fundación Cajasol i l'Obra Social "la Caixa" contribueixen així al 
coneixement sobre els diferents tipus de drogues existents, aprofundint en les 
repercussions del seu consum sobre la salut i la vida quotidiana. 
 
Alcohol, tabac i cànnabis copen el consum dels joves 
 
Segons l’Enquesta Estatal sobre l’Ús de Drogues en l’Ensenyament Secundari 
del 2014/2015 (ESTUDES), les drogues consumides per un percentatge més 
alt d’estudiants de 14 a 18 anys continuen sent l’alcohol, el tabac i el cànnabis. 
Després vénen els hipnosedants, la cocaïna, al·lucinògens, èxtasi i 
amfetamines. 
 
Sobre la proporció de consumidors actuals d’aquestes substàncies, és a dir, els 
que les han consumides algun cop en els 30 dies anteriors a l’enquesta, 
l’alcohol és la substància més consumida: 
 
 
 

  
Alcohol 68,2%  l’han consumit algun cop en 

els últims 30 dies 
Tabac El 8,9% , diàriament en els últims 

30 dies 
Cànnabis El 16,6% en els últims 30 dies 
Cocaïna El 1,8 %, en els últims 30 dies 

 
 
 
L'última fornada de l'enquesta ESTUDES revela que la prevalença de consum 
d'alcohol continua sent molt elevada, encara que s'observa un descens 
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significatiu dels consums intensius (freqüència de borratxeres en els últims 30 
dies i consum en forma d'afartament, 5 o més gots / copes en un període de 2 
hores) entre la població enquestada. Tot i així, 285.700 estudiants d'entre 14 i 
18 anys han començat a consumir alcohol en aquest últim any. Les dones 
consumeixen alcohol en major proporció que els homes en aquesta franja 
d'edat. 
 
Així mateix, continua el descens en el consum de tabac que va començar el 
2004, que se situa ara en mínims històrics. En els últims deu anys el consum 
de tabac per part dels estudiants d'entre 14 i 18 anys s'ha reduït en prop d'un 
60%. 
 
D'altra banda, el cànnabis és la droga il·legal consumida per un percentatge 
més alt de joves. Descendeix lleugerament el consum d'aquesta substància en 
l'últim any (1 de cada 4 joves) tot i que augmenta la proporció dels estudiants 
que l'han consumit en els últims 30 dies (18,6%). El consum mitjà de porros al 
dia és de 3,2 en aquesta població. En l'últim any van començar a consumir 
cànnabis més estudiants de 14-18 anys (146.200) que tabac (137.000). Els 
homes consumeixen en major proporció que les dones en tots els grups d'edat 
d'estudiants. L'enquesta demostra un descens en el consum problemàtic de 
cànnabis. 
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PARLEM DE DROGUES  
Tudela 
 
Del 31 d’octubre al 26 de novembre de 2017 
 
Inauguració: 31 d’octubre de 2017, 12.30 h 
Ubicació 
Passeig del Queiles 
Tudela 
 
Horaris de visita 
De dilluns a diumenge 
de 9:00h a 14.00 i de 17.00h a 20.00h 
Visites guiades:  
De dilluns a divendres a les 18h. Dissabtes, a les 12 h 
 
Cita prèvia per a visites concertades: 
902 999 327  
 
Informació Obra Social “la Caixa”: 
902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 
ENTRADA GRATUÏTA 

 

Per a més informació:  
Gabinet de Premsa de l’Obra Social “la Caixa” 
Andrea Pelayo 93 404 40 87 / apelayo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


