
Drogues d’abús:  mitjans de comunicació i tendències de consum 

Seu de la Jornada 

Sala Josep Marull 

     Dr. Aiguader, 80. 

     08003  Barcelona. 

Informació i inscripcions 

Jornada gratuïta 

Les inscripcions han de realitzar-se abans del 30 de 

setembre mitjançant el formulari electrònic que trobareu 

a la  web de la ESIM 

http://www.parcdesalutmar.cat//euimar/form-

jornada_drogues.htm 

Per a més informació: 

Escola Superior d’Infermeria del Mar 

      Dr. Aiguader, 80. 

      08003  Barcelona. 

      Tel. 93 248 39 32 I 93 248 39 33 

      Fax 93 248 39 34 

      einfermeria@parcdesalutmar.cat 

      www.parcdesalutmar.cat/euimar 

         facebook; grups/esi del mar 

Programa 

15.00-15.15 Inauguració i presentació de la Jornada. 

Víctor Pérez. Metge-Psiquiatre. Director de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD). Parc de Salut Mar de Barcelona. 

15.15-16.45 Taula rodona: Les drogues en els mitjans de comunicació: una mirada crítica i reflexiva. 

"Les drogues en la publicitat: un exemple d’educació per a la salut?" per Juan M. Leyva. Infermer. Professor de l’Escola Superior 

d’Infermeria del Mar. Parc de Salut Mar de Barcelona. 

"DROGAFICCIÓ: la visió del món de les drogues des del cinema i les sèries de televisió" per Carles Masip. Metge-Psiquiatre. Unitat 

d’aguts de psiquiatria Hospital del Mar. INAD. Parc de Salut Mar de Barcelona. 

"Els mitjans de comunicació i el seu relat al voltant de les addiccions" per  Manel Piñeiro. Periodista. Cap de Premsa de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona. 

Modera: Antonio R. Moreno. Infermer. Professor de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. INAD. Parc de Salut Mar de Barcelona. 

16.45-17.00 Descans.  

17.00-18.15 Taula rodona: Actualitat i tendències de consum: la perspectiva del tercer sector social.  

“La influència del tercer sector davant les drogues”  per Felisa Pérez. Presidenta de  l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD-ONG) i 

de la Federació Catalana de Drogodependències. 

“Tendències de consum en l’actualitat” per Núria Calzada. Psicóloga. Coordinadora programa Energy Control-ABD. 

Modera: Marta López. Infermera. Professora de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. Parc de Salut Mar de Barcelona. 

18.15-18.30 Conclusions i clausura de la Jornada. 

Mª Dolores Bardalló. Infermera. Directora de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. Parc de Salut Mar de Barcelona. 

Antonio R. Moreno. Infermer. Professor de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar. INAD. Parc de Salut Mar de Barcelona. 

Jornada de Salut Mental i Addiccions  

Presentació 

Amb aquesta jornada, organitzada per l’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) amb 

el suport de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) i amb l’estreta col.laboració 

de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD-ONG) i la Federació Catalana de 

Drogodependències, es pretén crear un espai de trobada entre persones procedents de 

diferents sectors de la societat relacionades amb l’àmbit de la Salut Mental i les Addic-

cions. La finalitat es poder compartir perspectives entorn a la situació social actual del 

consum de drogues d’abús, i poder reflexionar al voltant de l’evolució en la gestió de la 

informació sobre les drogues per part dels mitjans de comunicació. 

Barcelona, 2 d’octubre de 2014 

http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/form-jornada_drogues.htm
http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/form-jornada_drogues.htm

