
 

 

X Jornada de Drogodependències 

Valors, Salut i Addiccions en la Catalunya del futur 

 

Divendres 30 de novembre de 2018 

9.00 a 14.00h 

Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona 

La Jornada de Drogodependències celebra el seu desè aniversari reflexionant sobre el futur de 

les addiccions a Catalunya. Quina és la realitat que marcarà l’àmbit de les addiccions durant la 

propera dècada? Quins són els principals reptes? Quines són les amenaces? Fruit del marc de 

col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Projecte Home Catalunya, la X Jornada de 

Drogodependències se centrarà en els col·lectius més vulnerables i les seves necessitats, les 

noves conductes de risc entre els més joves i els diferents mètodes d’abordatge de les 

addiccions en aquest context variable. 

 

PROGRAMA 

8.30-9.00h Acreditacions i lliurament de material 

 

9.00-9.20h INAUGURACIÓ 

 Generalitat de Catalunya 

 Diputació de Barcelona 

 Universitat de Barcelona 

 Projecte Home Catalunya 

 

9.20-10.30h Valors, salut i addiccions a Catalunya 

 Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de 

Barcelona 

 

 Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat de 

Catalunya 

Presenta: Begoña del Pueyo, periodista d’Onda Cero especialitzada en addiccions. 

 

10.30-11.00h Pausa-Esmorzar 

 



 
 

 

11.00-12.30h TAULA RODONA: Som efectius en l’abordatge de les addiccions? 

 

 Polítiques de drogues i incidència global. Lucía Gobierna, vicepresidenta del Comitè 

d’ONG de Viena sobre Drogues (VNGOC) 

 

 Joves, prevenció i campanyes. Jaume Larriba, director tècnic de Promoció i 

Desenvolupament Social (PDS) 

 

 Tractament i reinserció social. Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya 

 

Modera: Ana Adan, professora titular del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia 

Clínica de la Universitat de Barcelona 

 

12.30-14.00h TAULA RODONA: Quines problemàtiques emergeixen en l’àmbit de les 

addiccions? 

 Tecnologies i noves addiccions. Jordi Bernabeu, psicòleg. CAS del Bages. Divisió de 

Salut Mental. Fundació Althaia-Hospital Sant Joan de Déu de Manresa 

 

 Envelliment de la població. Albert Quílez, director gerent d’Amics de la Gent Gran 

 

 Salut mental. Carlos Roncero, vicepresident de la Sociedad Española de Patología 

Dual (SEPD) 

 

Modera: Sònia Fuertes, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 

 

 

 

 

 

Inscripcions: 

http://www.ub.edu/futursinousestudiants/projectehome.html 

http://www.ub.edu/futursinousestudiants/projectehome.html

