
Controles?

Tothom  ho  fa? No  passa  res

 

Exposició itinerant

Els riscos de les drogues
i com prevenir-ne el consum

Passeig de la Vall d’Hebron, 171
Gerència de Serveis de Benestar Social

Recinte Mundet
08035 Barcelona
www.diba.cat

Àrea d’Atenció
a les Persones

Algunes dades
Des de la seva inauguració l’any 2012, ha 
itinerat per 46 municipis de la demarcació de 
Barcelona i ha estat visitada per un total
de 27.173 persones.*

* Amb data de juliol del 2017

Com es pot
sol·licitar?
L’exposició Controles? la poden sol·licitar els 
ens locals de la demarcació de Barcelona a 
través del Catàleg de Serveis de la Diputació 
de Barcelona que es publica anualment.

controles.diba.cat
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Els objectius són

Què és? A qui s’adreça?

• Proporcionar informació sobre drogues i 
treballar els factors de protecció per 
prevenir-ne el consum i les conductes de risc.

•  Promoure actituds responsables entre els  
joves treballant habilitats per a la vida.

•  Reflexionar sobre l’estil educatiu dels pares i 
les mares per prevenir el consum de drogues 
dels fills i les filles.

Què ofereix?
1. Visites guiades a l’exposició.
2. Tallers a l’aula.
3. Sessions formatives adreçades a pares i 

mares, professorat i altres professionals. 
4. Material de suport. 
5. Pàgina web que dona continuïtat al programa.

A adolescents, joves i les seves famílies,
i també a professionals, mitjançant tres
espais diferenciats: 

• Adolescents entre 12 i 15 anys 
• Joves de 16 anys i més
• Mares i pares i professionals

Adolescents

L’exposició itinerant Controles? és una eina 
educativa més del conjunt de recursos de 
prevenció de drogues que l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació de Barcelona 
ofereix als municipis de la demarcació.

L’exposició vol promoure la reflexió crítica al 
voltant del consum de drogues, i fa servir la 
interacció i les noves tecnologies.

Famílies

Professionals

Joves a partir de 16 anys


