
  

 

Jornada COM PARLEM DE LES DROGUES ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

-Programa preliminar- 

09:00 - 09:15 Recepció. Entrega de material. 

09:15 - 10:00 

Presentació de la jornada: Per què repensar com parlem de 
drogues? A càrrec de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Amb la presència de José 
Luis Terrón, professor de la UAB i director de l’Observatori de 
Comunicació i Salut de l’InCom-UAB, i de Josep Maria Martin, director 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya (a confirmar). 

10:00 - 10:45 
 
 
 
10:45 - 11:30 
 
 

El relat de les drogues a Catalunya: el reflex des dels mitjans. A 
càrrec de Joan Colom, cap de la subdirecció general de 
drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
Presenta: Josep Maria Martin (a confirmar). 
 
Com parlem de les drogues des dels mitjans de comunicació? 
Valoració crítica de l’actualitat, breu presentació del recorregut històric i 
de l’estat actual de les notícies sobre drogues en els mitjans. A càrrec 
d’Emilio de Benito, periodista d’El País.  
Presenta: José Luis Terrón. 

11:30 - 12:00 Pausa Cafè 

12:00 - 14:00 

Taula rodona: Com influeixen els mitjans de comunicació a la 
percepció social de les drogues i en termes de prevenció. Quina és 
la responsabilitat del comunicador? Com ens cal comunicar per a 
que la informació sigui un bé social?  
Amb la participació de: Oriol Esculies, director de Projecte Home 
Catalunya, de Luís Reales, periodista de BTV  i Carme Figueras, 
consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). 
S’incorporaran a la taula l’Emilio de Benito i en Joan Colom.  
Modera: Jordi Gusi d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 

14:00 - 15:30 Dinar (inclòs en el preu d’inscripció) 

15:30 - 17:00 
Taller pràctic I: La comunicació de nous consums des d’un punt 
de vista preventiu, a càrrec de Núria Calzada, coordinadora 
d’Energycontrol. 

17:00 - 17:30 Pausa Cafè 

17:30 - 18:15 
Taller pràctic II: Més enllà de les paraules. Taller pràctic sobre 
fotoperiodisme sobre drogues (a confirmar). 

18:15 - 18:30 Cloenda 

Amb la col·laboració de:        

 


