
V Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a adolescents en risc 
“Adolescents, drogues i noves tecnologies: què ens enganxa?”

Dimecres, 17 d’octubre de 2018. Horari de 9 a 19.30 h
Auditori Cosmocaixa Barcelona. C/ Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona.

Inscripció gratuïta (prèvia invitació)
Amalgama7, Atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les 
seves famílies.
Tel. 932 374 122 · http://jornada.amalgama7.com

Organitza            Direcció tècnica

Col·laboradors

Atenció terapèutica i educativa 
per a adolescents, joves i les seves famílies

V Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a adolescents en risc 
“Adolescents, drogues i noves tecnologies: què ens enganxa?”
Dimecres, 17 d’octubre de 2018. Auditori Cosmocaixa Barcelona

Objectius de la Jornada

Els participants d’aquesta jornada, a proposta dels ponents de les diverses taules, abordarem entre altres les 
qüestions següents:

- El consum problemàtic de drogues i les addiccions comportamentals en la població infanto-juvenil, són la causa o la   
  conseqüència d’un trastorn psicopatològic?
- Les bases neurobiològiques de les addiccions comportamentals, són les mateixes que intervenen en les addiccions a 
  substàncies psicoactives?
- Les addiccions comportamentals i els consums problemàtics de drogues en la població infanto-juvenil, han arribat per   
  quedar-se?
- El consum problemàtic de drogues i les addiccions comportamentals en la població infanto-juvenil, afecten els centres  
  educatius?
- Quin és l’ús que fan els centres educatius de les noves tecnologies? N’hi ha una regulació compartida?
- Les noves tecnologies, augmenten l’èxit, el fracàs  o no afecten el rendiment escolar?
- Quins són els elements o estratègies que utilitzen les empreses tecnològiques per “fi delitzar-nos” a un videojoc o una  
  xarxa social?
- Quin impacte ha tingut l’ús de tècniques transgèniques en el disseny i la gènesi de noves varietats de marihuana?
- Cannabinoides sintètics i Internet: un binomi explosiu i en ascens.
- L’atenció primària en adolescents i joves consumidors d’abús d’alcohol, altres drogues i noves tecnologies: reptes en   
  la formació, prevenció i assistència.
- Quina formació seria necessària per als professionals de la clínica infanto-juvenil en els comportaments d’ús problemàtic  
  de drogues i en les addiccions comportamentals dels adolescents i joves?
- Noves drogues, nous patrons culturals i noves formes d’ús: avança l’atenció biopsicosocial al ritme de les exigències  
   del mercat?
- Quines estratègies preventives tenen al seu abast l’escola i la família en els comportaments problemàtics de policonsum  
  de drogues i de noves tecnologies per part dels adolescents i joves?
- Adolescents i joves amb comportaments d’ús problemàtic de drogues i noves tecnologies: què ens enganxa? Un     
  debat entre protagonistes i les seves famílies.
- ...
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Justificació de la jornada
En els darrers anys s’experimenta un increment notable en la població infanto-juvenil de les addiccions comportamentals i 
el policonsum de substàncies psicoactives. Alguns estudis epidemiològics ens informen que progressivament aquests dos 
factors de risc es produeixen en edats cada cop més prematures. 

Aquesta situació emergent, genera una nova patologia? Els conflictes en l’àmbit familiar, escolar, extraescolar, social... 
dels adolescents i joves consumidors de risc, augmenten?

Metodologia
L’estil de les jornades que organitza Amalgama7 no és que els ponents de cada taula realitzin una exposició prèvia, sinó 
que s’estableixi un debat interdisciplinari des del primer minut de la taula, d’entrada, en la primera hora, exclusivament per 
part dels ponents i, posteriorment, amb la participació dels experts i dels assistents a la Jornada.

Programa
8.15 h Recepció i lliurament de documentació 

9.00 h Taula inicial: ADOLESCENTS, DROGUES I NOVES TECNOLOGIES: QUÈ ENS ENGANXA?
  Què en diuen adolescents i joves afectats i les seves famílies?

9.30 h Taula inaugural:
Josep Bargalló i Valls, conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Georgina Oliva i Peña, directora general de la DGAIA, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.
Joan Colom i Farran, subdirector general de Drogodependències, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
Pere Bonet i Dalmau, president del Clúster Salut Mental de Catalunya.
Rosa Pujol i Garcia, responsable d’Acció Social de CaixaBank a la direcció territorial de Barcelona.
Jordi Labòria i Martorell, president de la Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les 
seves famílies.

PRESENTA: Montserrat Magrané i Delfin, directora general d’Amalgama7.

10.30 h Taula rodona 1: ADOLESCENTS, DROGUES I NOVES TECNOLOGIES: ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Susana Méndez Gago, directora de la Càtedra de Desenvolupament social de la Universidad Camilo José Cela.
Jordi Royo i Isach, director clínic d’Amalgama7, vicepresident de la Fundació Privada Portal, cofundador de la Societat 
Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (Sevifip).
Ramon Martí i Montraveta, director de l’Àrea mèdico-psiquiàtrica d’Amalgama7.

PRESIDEIX I MODERA: Vinyet Mirabent i Junyent, directora assistencial Centre Mèdic Psicològic Fundació Vidal i Barraquer.

12.00 h Pausa

12.30 h Taula rodona 2: LA IMPLANTACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES A L’ESCOLA: PER QUÈ? COM? HI HA 
CRITERIS COMPARTITS D’AVALUACIÓ?

Jordi Vivancos i Martí, cap de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement, Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.
Miquel Amor Aguilera, director d’Innovació de Jesuïtes Educació.
Charo Lacalle Zalduendo, catedràtica directora del Departament de Periodisme, Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la UAB.
Pau López Vicente, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
Montse Roca, professora del Màster en Educació i TIC, UOC.
Marc Guilló i Vilà, director acadèmic d’Amalgama7.

PRESIDEIX I MODERA: Neus Munté i Fernàndez, exconsellera de Benestar Social i Família, exconsellera de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya i candidata a l’Alcaldia de Barcelona. 

14.30 h Dinar. Organitzat al mateix recinte de Cosmocaixa  

15.30 h Taula rodona 3: EMPRESES, INVESTIGACIÓ EN SALUT I APLICACIONS TECNOLÒGIQUES: CAP A ON VA 
EL FUTUR?

Josep M. Ganyet Cirera, etnògraf digital, fundador i director de Mortensen i professor de comuncació audiovisual a la UPF.
Josep M. Fàbregas i Pedrell, director del Centre d’Investigació i Tractament en Addiccions (CITA) i fundador de la plataforma 
de teràpies online Cita.iO.

Montserrat Martínez Garcia, investigadora del grup PSiNET (Psicologia, Salut i Xarxa) de la UOC.
Xavier Salla Garcia, professor associat del Departament de Periodisme i Comunicació de la UAB, director de la Fundació 
Obicex.
Daniel Roca Sánchez, Relacions Institucionals d’Otsuka Pharmaceutical.

PRESIDEIX I MODERA: Montserrat Cervera i Macià, responsable d’Innovació i nous projectes d’Ampans.

17.00 h Taula rodona 4: L’ATENCIÓ CLÍNICA INFANTO-JUVENIL EN ADDICCIONS COMPORTAMENTALS: 
UNA ALTRA XARXA ASSISTENCIAL?

Toni Calvo López, director del Programa de protecció social, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, director de la 
Fundació Galatea.
Dominica Díez Marcet, cap de la Unitat de Joc Patològic de la Fundació Althaia.
Sara Soria Pastor, coordinadora de la Unitat de Joc Patològic i altres conductes addictives de l’Hospital de Mataró, 
Consorci Sanitari del Maresme.
Eva Esteban Giner, responsable de la Unitat Addiccions al Joc de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata.
Mònica Gómez Peña, psicòloga clínica de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital Universitari de Bellvitge. 
Marc Masip i Montaner, director de l’Institut de Psicologia Desconect@.
José Luis Sancho Acero, director del programa Recurra-GINSO.
Cristina Baliarda i Hernández, directora clínica de l’Escola terapèutica i educativa CTE Can Ros, Amalgama7.

PRESIDEIX I MODERA: Teresa Ribalta Torrades, directora general adjunta de la Fundació Orienta.

19.00 h Taula rodona 5: ADOLESCENTS I JOVES AFECTATS: QUÈ ENS ENGANXA? COM HO VEUEN LES FAMÍLIES?
Testimoniatge i valoració per part d’adolescents i joves afectats i les seves famílies.

PRESIDEIX I MODERA: Anna Velilla i Calvo, directora d’atenció a les famílies d’Amalgama7.

20.00 h CLOENDA DE LA JORNADA

Fila d’experts convidats: Hi participaran representants de distints col·legis professionals, universitats i tècnics 
multidisciplinaris tant de l’Administració com d’altres entitats.


