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EL PAPER DE LA SOCIETAT EN LA PROBLEMÀTICA 
DEL CONSUM RECREATIU DE L'ALCOHOL I ALTRES 

DROGUES EN LA JOVENTUT

LaLa campanya de prevenció i informació sobre 
consum recreatiu d'alcohol i altres substàncies, 
i convivència ciutadana “A GANDIA… SI TE’N 
PASSES, T’HO PERDS” té, com a objectius prin-
cipals, abordar la responsabilitat social en l'oci 
juvenil, informar i conscienciar dels riscos i 
problemes relacionats amb l'oci i el temps lliure 
delsdels joves, i mostrar els avantatges que tenen 
les conductes moderades i les alternatives d'oci 
intel·ligent.

Una de les eines principals per aconseguir 
aquests objectius és fomentar la participació i 
la coresponsabilitat en els objectius de la cam-
panya, per part de totes aquelles entitats que 
estan relacionades, d'alguna manera, amb els 
joves i amb el desenvolupament de l'oci juvenil, 
com associacions de veïns, associacions juveni-
ls, col·lectius festers, etc.

Per aquest motiu, des del departament que jo 
dirigisc, hem organitzat una taula informativa, 
el pròxim 1 de febrer, a les 18.30 h, en la qual 
experts en drogodependències, joventut i me-
diació social duran a terme una exposició sobre 
el contingut de la campanya, els seus materials, 
objectius, estratègies i activitats, a partir dels 
qualsquals es mostre a aquests col·lectius socials 
que la problemàtica del consum recreatiu de 
drogues no és un problema que concerneix so-
lament la joventut, les administracions públi-
ques o les famílies, sinó que el conjunt de la so-
cietat ha d'assumir la seua part de responsabi-
lita

Esperem que siga del seu grat.
Atentament.

Liduvina Gil
Regidora de Sanitat i Polítiques Saludables

CONTINGUT TAULA INFORMATIVA 

18:30 INAUGURACIÓ, a càrrec de:
Diana Morant Ripoll, Alcaldessa de Gandia
Modera: Liduvina Gil Climent, regidora de Sani-
tat i Polítiques Saludables

18:45 INTRODUCCIÓ: LA CAMPANYA “A 
GANDIA… SI TE’N PASSES, T’HO PERDS”
Contingut: Exposició dels principals objectius i 
estratègies d'intervenció de la campanya, així 
com de la seua creativitat, els materials infor-
matius i les activitats realitzades.
Ponent: Juan Barcala, llicenciat en Filosofia, 
Expert de Drogodependències i Director de pro-
grames de l'ONG Controla Club

19:15 ESTUDI DE PERCEPCIÓ SOBRE LA PRO-
BLEMÀTICA DE LES DROGODEPENDÈNCIES A 
GANDIA
Contingut: exposició dels principals resultats 
de l’“Estudi sobre la prevalença del consum 
d'alcohol i altres substàncies a Gandia”, realit-
zat en el marc de la campanya.
Ponent: Andrea Hernández, doctora en Sociolo-
gia i directora del Departament de Recerca de 
l'ONG Controla Club

19:45 EL PAPER DE LA SOCIETAT EN LA PRE-
VENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES
Contingut: explicació de la teoria de la mediació 
social i de la creació d'agents de canvi social, i 
la seua aplicació en l'àmbit de les drogodepen-
dències.
Ponent: Sandra Solbes, psicòloga especialista 
en mediació social i docent en la Universitat de 
València

20:15 TORN DE PREGUNTES

LLOC: SALÓ D'ACTES DE LA CASA DE CULTURA 
MARQUÉS DE GONZÁLEZ QUIRÓS

DIRIGIT A: COL·LECTIUS SOCIALS DE LA CIUTAT


