Construïm el Pla municipal sobre drogues de Granollers
Jornada de treball sobre drogodependències

Granollers, 13 de juny de 2007. A la biblioteca Roca Umbert
Presentació
El Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers treballa en l’elaboració i la redacció d’un Pla Municipal
sobre drogues. Amb aquest Pla, volem desenvolupar una estratègia global d’intervenció municipal en el camp de
l’atenció, la informació i la prevenció del consum de drogues.
En aquest sentit, l’organització d’aquesta jornada pretén ajudar al desenvolupament general del Pla, a més de
proposar línies de treball conjunt i plantejar propostes de futur.
S’adreça tant a tècnics municipals com a altres persones interessades de Granollers.

Objectius
La tasca a realitzar durant la jornada ha de dotar-nos d’una estructura organitzativa i de funcionament -en matèria
de drogodependències- que permeti implicar a diferents àrees municipals i de la ciutat, ordenar tota la tasca que
s’ha fet i s’està fent al municipi, al mateix temps que oferir noves propostes per a la intervenció.
Els grans reptes són:
1. Afavorir dinàmiques de treball que generin cohesió, participació, implicació i innovació.
2. Coordinar i estructurar els diferents àmbits municipals que influeixen i tenen relació amb la matèria.
3. Consensuar i proporcionar les línies de treball per al municipi. Alhora, continuar amb el treball que ja s’està fent, i
que funciona.

Programa
8.30 h

Recollida de la informació

9h

Inauguració de la jornada

9.15 h

Presentació tècnica de la jornada

9.30 h
11 a 11.30 h

Ponència: Encara val la pena ocupar-se col·lectivament de les drogues?
Jaume Funes. Psicòleg, educador i periodista. Professor de la Universitat Ramon Llull.
Pausa café
Tallers de participació (simultanis):
1. Observatori municipal de consum: corresponsablitat i participació
Dinamització: Assumpta Lluch Cornellas. Coordinadora del Pla mpal. de drogodependències
de Mataró. Psicòleg del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró.
Xavier Posada Arribas. Sociòleg del Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró.

11.30 h

2. Detecció i intervenció amb joves consumidors (o propers al consum)
Dinamització: Josep Rovira. Coordinador de l’Àrea de Drogodependències de l’Associació
Benestar i Desenvolupament.
3.	Responsabilitat i intervenció comunitària en l’oci dels joves
Dinamització: David Brunet. Exdirector de l’Observatori Català de la Joventut. Membre de la
Carpa d’Eines.

13 h

Conclusions i propostes de futur

Per confirmar la teva assistència pots enviar un correu electrònic al Jordi Bernabeu –tècnic del Servei de Salut
Pública- a l’adreça de correu-e jbernabeu@ajuntament.granollers.cat o al telèfon 93 842 66 68.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

