
jo ves i dr ogues

Curs de 20 h 
6, 20 i 27 d’octubre 
10 de novembre 
De 9 a 14 h

Mas Fonollar 
[Santa Coloma de Gramenet]

FORMACIÓ [RELOAD]

PREPROGRAMA



La gent jove va ràpid i fa que tot 
canviï en poc temps. I els seus 
usos de drogues també són dife-
rents; són noves algunes drogues o 
la manera de prende-les, entren en el 
panorama noves protagonistes, i ja no 
és la cultura jove sinó les cultures.

I nosaltres veiem la necessitat de parar 
atenció en realitats sovint silenciades, incor-
porar altres perspectives (com la de gènere 
i interculturalitat), i d’aprendre o desaprendre 
algunes coses que creiem sobre el tema de les 
drogues i la població jove.

Per tot això fem aquesta formació. Som-hi doncs.

— Prevenint i atenent a qui té problemes.

— Inequitats: gèneres, consums i desigualtats.

— Ús d’inhalants per portar millor un entorn hostil.

— Joves en situacions d’alt risc; què fan i què fer.

— Gestió de plaers i educació en l’ús de drogues.

— Famílies: relacions sanes i relacions tòxiques.

— Atenció social versus psicològica.

— Experiències d’autoorganització del consum 
  i activisme en polítiques de drogues.

— Usos terapèutics i recreatius. 

— Recursos per a joves sobre drogues.

la int r o

els temes que tractarem



Ana Afuera Gómez [ENCOD] lleis 
que la lien més que les drogues i 
autoorganització cannàbica.

Gemma Altell Albajes [CCSalut] 
masculinitats, feminitats i altres diver-
sitats de nits i festes.

Mireia Ambròs Hortensi [Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya] primera línia amb 
joves en situació d’alt risc.

Jordi Bernabeu Farrús [CAS de Manresa]  
joves que no s’ho munten bé amb les drogues.

Vanesa González Hernández [Asaupam]  
treballar amb joves als seus espais.

I integrants de l’equip del Pla municipal sobre dro-
gues, Servei de Joventut i Programa de Salut comuni-
tària del Servei de Salut pública: C. Romera, C. Sedó, M. 
Sellés i D. Tinoco.

Presenta Gemma Bellvehí Oliver, directora d’Educació, 
cultura, drets socials, infància, joventut, esports i solidaritat.

La formació és gratuïta.

Només es farà si hi ha un mínim de persones inscrites.

Si s’acredita la participació al 75% de les hores de  
formació es donarà el certificat d’assistència.

Per apuntar-se al curs cal omplir aquest  
formulari: http://bit.ly/jovesidrogues

les que parlaran

la in scr ipc i o 

http://bit.ly/jovesidrogues


la Info

el lloc

Servei de Joventut 
Servei de Salut pública i Atenció als consumidors

promociosalut@gramenet.cat 
tel. 93 462 40 00 > 3074 / 3054

Imatge portada dissenyada per topntp26 / Freepik.es 

Centre de recursos per a joves  
Mas Fonollar 
Sant Jeroni, 1 
Santa Coloma de Gramenet


