
Per quart any consecutiu, des dels plans de drogues Indrogs (Vilafranca del Penedès), 
Efecte D (Alt Penedès) i Ctrl+d (Sant Sadurní d’Anoia), s’ha organitzat la Jornada 
Tècnica de Drogues de l’Alt Penedès, una bona ocasió per trobar-se i intercanviar 
coneixements de diferents àrees que tenen en comú el treball amb joves. L’objectiu de 

la jornada és enriquir i donar eines als professionals en relació al tema del consum de drogues.

Els cinc seminaris d’aquesta edició, del quals en podreu escollir dos, són: 1) L’oci nocturn i el 
consum de drogues, 2) Els protocols d’actuació en el món educatiu,  3) Projectes innovadors en 
salut mental, drogues i adolescències, 4) El treball sistèmic i les constel·lacions familiars i 5) La 
perspectiva de gènere.

PROGRAMA
8:45h Recollida documentació
9:15h Presentació
Anna Doblas, regidora de Salut, Joventut i Esports de l’ Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 
Francesc Saez,  2n tinent d’alcalde i regidor d’Acció Social de l’ Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia 
Maria Rosell,  vicepresidenta 2ª i consellera de Benestar Social del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 
Josep Tort, cap d’àrea CASD Mancomunitat Penedès-Garraf. 
Josep Oliva, diputat de l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona. 
Joan Colom, subdirector general de Drogodependències i director general de Salut Pública 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

9:45h Ponència: Humanizar en el siglo de la deshumanización
Enrique Martínez Reguera, filòsof, psicòleg, pedagog i escriptor, introduirà la jornada des 
d’un vessant pràctic i proper. Ha escrit diversos llibres sobre l’educació dels joves i lluitat 
a favor de la dignitat dels nens i els joves. És cofundador de la Escuela de Marginación de 
Madrid i fundador d’Asociaciones de la Coordinadora de Barrios. 
Presenta i modera: Roser Nin, responsable tècnica del Servei de Joventut del Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès. Educadora social i antropòloga. 

11:15h Esmorzar
12:00h – 14:00h Seminaris simultanis a escollir
14:00h Dinar de treball
15:30h – 17:30h Seminaris
17:30h Cloenda de la Jornada

SEMINARIS

1 Què fa un tècnic com tu en un lloc com aquest?
Taller in situ sobre les dinàmiques pròpies de l’oci nocturn, els riscos i els plaers, els mites i la realitat

Ponents: 
Victor Galan, tècnic de la Subdirecció General de Drogodependències – ASPCAT
Roger Ferrer, tècnic de prevenció d’Energy Control – ABD
Anton Uró, tècnic de prevenció de MEDIARE

2Quan els porros entren a classe 

Ponents:
Eulàlia Sot Rahola, llicenciada en Psicologia i màster en Teràpia Familiar Sistèmica. 
Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Un membre de l’equip educatiu de l’escola Cintra de Barcelona.

 3Adolescència , drogues i Salut Mental: propostes per a un abordatge 
transdisciplinari i participatiu

Ponents: 
Martin Correa-Urquiz, doctor en Antropologia de la Medicina i la Salut Internacional. 
Professor de la URV i la UOC. Fundador i coordinador del projecte de salut mental, 
comunicació i participació: Radio Nikosia – www.radionikosia.org .
Natàlia Lledó Carceller Maicas, llicenciada en Psicologia i Antropologia Social i Cultural. 
Especialitzada en Drogodependències i en Teràpia Sistèmica. Tècnica del projecte “Los 
Malestares de los adolescentes” a la URV.

4El sentiment de les famílies
i dels professionals

Ponent: 
Lluís Camino Vallhonrat, treballador social clínic. Especialitzat en prevenció comunitària, 
teràpia familiar i de parella, i en drogodependències. Col.laborador de l’Institut Gestalt i 
de l’Institut Milton Erickson de Barcelona.

5Desmuntant perjudicis al voltant
del gènere i les drogues

Ponent: 
Gemma Altell Albajes, subdirectora de l’Àrea d’Addiccions, Gènere i Família de la 
Fundació Salut i Comunitat. Professora del Màster de Violència Familiar IL3-UB i del 
Màster de Drogodependències IL3-UB.

	 	 	 La	descripció	específica	dels	seminaris	es	podrà	
	 	 	 consultar	al	web	www.dinamo.cat

           
           

           
Els	participants	podran	assistir	a	dos	seminaris	diferents,	un	al	matí	i	l’altre	a	la	
tarda.	En	la	inscripció	hauran	de	marcar	l’ordre	de	preferència	dels	seminaris.

El	criteri	d’assignació	serà	estrictament	l’ordre	d’inscripció.




