EXPOSICIÓ ITINERANT

Som una ONG que des de 1995 treballem per al
tractament, la prevenció i la sensibilització de les
addiccions a Catalunya.

Contacta amb el Servei
d’Atenció de les
Addiccions a Tarragona/
Terres de l’Ebre
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Tarragona
Av. Ramón y Cajal, 68, 1r pis
43005 Tarragona
Tortosa
Plaça Mestre Monclús, s/n
Centre Cívic Ferreries
Despatx núm. 4
43500 Tortosa
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Calendari 2020
Només hi ha una petita
part de l’univers de la
que sabràs amb certesa
que pot ser millorada,
i aquesta part ets tu.
— Aldous Huxley

Quins aspectes de la societat contribueixen a millorar

la nostra felicitat, benestar i salut? Malgrat que
comptem amb determinants externs com són el nivell
de pobresa, l’accés a l’habitatge, una feina digna, una
adequada atenció sanitària o el grau de cohesió de la
comunitat on vivim, cada individu disposa de les seves
pròpies eines per a construir-se una vida més plena i
saludable i protegir-se davant factors de risc de
l’entorn.
En el camí de la vida hi ha fenòmens que poden
comportar riscs per a les persones com són l’abús de
les drogues, especialment entre els més joves.
Al darrer any, un 77,5% de les noies i un 74,1% dels nois
de 14 a 18 anys va beure alcohol, un 38,5% i un 31,4%,
respectivament, va fumar tabac mentre que un 25,9%
de les noies i un 29,2% dels nois, cànnabis. D’altra
banda, el 20% dels nois i noies va fer un ús compulsiu
d’internet (Enquesta ESTUDES 2018/2019).
TU TENS LA CLAU és una exposició que ensenya com
d’important és conèixer-nos i enfortir-nos per a reduir
l’abús de les drogues i altres addiccions, oferint claus
per obrir cinc portes de l’apoderament personal:
les emocions, els pensaments, els valors, els plaers i
la comunicació.

2/3 - 31/3

2/9 - 30/9

Biblioteca Infant Pere
C/ Ramon Berenguer IV, 2
43890 L’Hospitalet de l’Infant

Biblioteca Municipal
i Comarcal Salvador
Estrem i Fa
C/ de Baix, 41
43730 Falset

31/3 - 30/4

30/9 - 30/10

Biblioteca Mestra Maria
Antònia
Av. Pompeu Fabra, 5
43830 Torredembarra

Biblioteca Municipal
Marta Mata
C/ de la Creueta, 17
43881 Cunit

30/4 - 29/5

1/12 - 30/12

Biblioteca Pere Anguera
C/ de Joan Salvat
Papasseit, 14
43204 Reus

Biblioteca Pública
Terra Baixa
C/ Major, 18
43700 El Vendrell

L'Hospitalet de
l'Infant

Torredembarra

Reus

29/5 - 30/6

Falset

Cunit

El Vendrell

Activitat inclosa
al projecte:

Montblanc

Biblioteca Comarcal Josep
Conangla i Fontanilles
C/ de la Vinya, s/n
43400 Montblanc

Programes de prevenció escolar, xerrades
i visites a l'exposició

Comissari de
l’exposició:

Juan Antonio García Vílchez

Més informació i altres activitats:
www.projectehome.cat/tutenslaclau

