Programa del taller
Visions i reflexions al voltant de les drogues
Taller on line (a traves de Zoom)

2n semestre 2020-21
Descripció del taller
El consum de drogues legals i il·legals té implicacions múltiples a nivell individual,
comunitari i social, travessades per la subjectivitat de la vivència personal i del marc
polític del moment, així com per l’objectivitat que el coneixement científic aporta.
Aquest taller pretén desgranar tota aquesta multi-dimensionalitat en diferents sessions
per tal de que les assistents puguin construir la seva idea del ús de drogues, més enllà
de concepcions mediàtiques i aplicant la perspectiva de gènere. El consum de drogues
repercuteix de manera diferent en la vida de les persones segons la seva classe
social, gènere, preferència sexual, origen, etc. A la part teòrica s’afegeix la pràctica,
participant en una acció de sensibilització en matèria de Salut al campus en
coordinació amb el Xiringu de Salut de la FAS.
Dates, horari i lloc
El taller compta amb les sessions següents, sempre en horari de 15:00 a 17:00 hores,
que es duran a terme mitjançant la plataforma Zoom:
Dimarts 13 d’abril de 2021

Dijous 29 d’abril de 2021

Dijous 15 d’abril de 2021

Dimarts 4 de maig de 2021

Dimarts 20 d’abril de 2021

Dijous 6 de maig de 2021

Dijous 22 d’abril de 2021

Dimarts 11 de maig de 2021

Dimarts 27 d’abril de 2021

Dimarts 18 de maig de 2021

Metodologia
El taller ofereix tres tipus d’activitats per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge i
reflexió: sessions teòriques on line, activitat pràctica al campus, i realització d’una
memòria final.
Cadascuna de les ponències comptarà amb una presentació per facilitar el seguiment
del contingut. Les ponències seran espais participatius, on s’espera que tots/es les
estudiants puguin expressar-se, respectant els torns de paraula i les dinàmiques
establertes per el/la ponent.
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Avaluació


Cal una assistència al 100% de les sessions teòriques o a un 80%
degudament justificat.



Cal participar a una sessió pràctica a escollir data (segons disponibilitat).



Cal fer entrega d’una memòria reflexiva, amb data límit d’entrega el dimecres
19 de maig de 2021 (aquest inclòs, fins les 23:59h).



A banda de la memòria, entrega d’una qüestió d’aprofundiment (mínim 500
paraules), amb data límit d’entrega diumenge 9 de maig de 2021, i exposició
d’aquesta el dia 18 de maig.

Calendari
Dimarts Dijous 15 Dimarts Dijous 22 Dimarts Dijous 29 Dimarts 4 Dijous 6 Dimarts Dimarts
13 abril
abril
20 abril
abril
27 abril
abril
maig
maig
11 maig 18 maig
15 - 16 h
Ponència
Ponència
Ponència Ponència
Ponència Ponència Ponència Ponència
Ponència
2
6
Exposició
1
2
3
4
5
6
8
16 - 17 h
Ponència
Ponència
3
7

Programa
Ponència 1. Dimarts 13 d’abril de 15:00 a 17:00 hores.


Presentació del taller



"De què parlem quan parlem de drogues?"

Ponent: Sara Rebeca Carbonell – Tècnica en integració social i educadora; tècnica
del programa de Salut de la Fundació Autònoma i Solidària.
Treballarem els conceptes bàsics relacionats amb l’ús de substàncies, i la prevenció
des d’una perspectiva de reducció de riscos. A través de dinàmiques participatives
reflexionarem sobre les implicacions del consum en la població jove, i l’origen i
conseqüències dels prejudicis que tenim sobre allò.

Ponència 2. Dijous 15 d’abril de 15:00 a 17:00 hores, i dimarts 20 d’abril de 15:00 a
16:00 hores.


"Efectes de les substàncies i implicacions psicosocials. Què en sabem de
cada substància?"

Ponent: Florencia Manns Fuenzalida - Psicòloga i Màster en Drogodependències.
Tècnica de prevenció del consum de drogues i altres conductes de risc a En Plenes
Facultats (FSYC). Col·labora amb Observatori Noctámbul@s (FSYC)
Recorregut per algunes drogues d’ús molt estès (alcohol, cocaïna, tabac, cànnabis,
drogues de síntesi i LSD) i els seus i efectes.
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Ponència 3. Dimarts 20 d’abril de 16:00 a 17:00 hores, i dijous 22 d’abril de 15:00 a
17:00 hores.


“Drogues i mitjans de comunicació de masses: qui trobi més despropòsits...”

Ponent: Núria Calzada Álvarez – Psicòloga, coordinadora d'Energy Control.
Sovint, el llenguatge determina el pensament i la nostra percepció de la realitat. En
aquesta sessió veurem des d’una perspectiva crítica com els temes relacionats amb
les drogues són presentats per part dels mitjans de comunicació de masses (o mitjans
de des-informació), i com això conforma una imaginari col·lectiu respecte les drogues
i les persones que les consumeixen que poc o res es correspon amb la realitat.

Ponència 4. Dimarts 27 d’abril de 15:00 a 17:00 hores.


“Polítiques públiques adreçades a persones consumidores de drogues:
Estratègies per a la desestigmatització i la promoció dels drets humans”

Ponent: Antoniu Llort – Doctor en Antropologia Social i Cultural, Màster en
Antropologia Mèdica (URV) i Treballador Social. Coordinador de programes de Salut
Col·lectiva i Programes de Reducció de danys i riscos al Servei d'Addiccions i Salut
Mental (Hospital U. Sant Joan de Reus). Forma part del MARC (Medical Anthropology
Research Center (URV) i de diferents moviments socials pro drets de les persones que
consumeixen drogues.
La implementació d'intervencions basades en la perspectiva de reducció de danys i
riscos implica inevitablement resoldre tensions relacionades amb les polítiques sobre
drogues prohibicionistes. Els enfocaments biologicistes, legalistes, basats en el model
de "addicció com a malaltia cerebral" gaudeixen d'una posició hegemònica enfront de
posicionaments fonamentats en els drets humans i metodologies participatives
constitutives de processos de salut col·lectiva. Aquesta ponència presentarà diversos
exemples d'aquestes tensions basats en la pràctica aplicada al municipi de Reus (Pla
d'Accions sobre drogues de Reus).

Ponència 5. Dijous 29 d’abril de 15:00 a 17:00 hores.


“Impacte del marc legal en el consum i tràfic de substàncies”

Ponent: MªJosé Rodríguez Puerta – Doctora en Dret (UB) i docent de Dret Penal de la
UAB.
Es tractarà la qüestió del consum i especialment el tràfic de drogues des de la
vessant legal en el codi penal espanyol. Veurem també exemples de polítiques
criminals alternatives per abordar la qüestió del tràfic de drogues.
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Ponència 6. Dimarts 4 de maig de 15:00 a 17:00 hores, i dijous 6 de maig de 15:00 a
16:00 hores.


“Gènere i ús de drogues, trobant les diferències”

Ponent: Sònia Rubio Jansana– Antropòloga, tècnica d’Educació per a l’Acció Crítica
(EdPAC), entitat col·laboradora de la Sub-direcció General de Drogodependències
(ASPCat).
L’imaginari col·lectiu sobre el consum de drogues està masculinitzat, provocant un
desconeixement sobre els hàbits de consum de les dones i persones no binàries que
dificulta, entre d’altres qüestions, la prevenció i la reducció de riscos. A aquesta sessió
es parlarà dels consums diferencials: relació dels rols de gènere amb les conductes
de consum, motivacions i conseqüències de la invisibilització dels consums de les
dones.

Ponència 7. Dijous 6 de maig de 16:00 a 17:00 hores.


“Moviments Cannàbics 2010-2020. De l'associacionisme cannàbic a la
introducció de la perspectiva de gènere”

Ponent: Patricia Amiguet - Activista, Presidenta de la CatFAC (Federació
d’Associacions Cannàbiques de Catalunya), Part de l’Equip Motor de REMA i portaveu
de ConFAC ( Confederació estatal de Federacions).
Parlarem dels efectes del cànnabis i del context sociopolític del moviment cannàbic
des dels seus orígens en el nostre context fins arribar a les actuals associacions.
Veurem algunes bones pràctiques i models d'Autoregulació, així com la introducció de
la perspectiva de gènere i el naixement de la xarxa anomenada REMA (Red Estatal
de Mujeres Antiprohibicionistas en el ámbito de las drogas).

Ponència 8. Dimarts 11 de maig de 15:00 a 17:00 hores.


"El sexisme també surt de festa. Alcohol, oci nocturn i violència sexual
envers les dones"

Ponents: Ana Burgos – Antropòloga i periodista. Tècnica de l'Observatori
Noctámbul@s i del Projecte Malva, de la Fundació Salut i Comunitat (FSYC).
En aquesta sessió abordarem la qüestió de la violència envers les dones en context
d'oci nocturn partint de les conclusions dels informes de l'Observatori Noctámbul@s.
Aquest taller inclou materials audiovisuals i parteix d'experiències i vivències per tal
de tractar d'abordar en clau de gènere les agressions i l'assetjament.

Exposició treballs. Dimarts 18 de maig de 15:00 a 17:00 hores.


Presentació de treballs

Presentacions de la recerca sobre qüestió d’aprofundiment i debat.
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