Jornada
Procedència, evolució i perspectives de
futur dels consums associats a les
substàncies psicoactives d’origen botànic
Divendres 9 de novembre de 2018. Barcelona

PROGRAMA (Provisional)
9.00 h

Registre i entrega de documentació

9.30 h

Benvinguda i inauguració de la Jornada
Joan Colom. Sub-director general de Drogodependències. Agència de Salut Pública de
Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Òscar Parés. Sub-director de Fundació ICEERS (International Center for Ethnobotanical
Education, Research & Service).
Tom Blickman. Coordinador de Projectes de Transnational Institute (TNI).

10.00 h

Substàncies Psicoactives Atàviques en un Món Globalitzat
Benjamin De Loenen. Fundador i Director executiu de Fundació ICEERS.

10.30 h

La perspectiva dels pobles originaris i dels camperols
Eduardo Guzmán Chávez. Sociòleg, activista i poeta.
Tom Blickman. Coordinador de Projectes de Transnational Institute (TNI).

11.00 h

Aspectes Ibèrics de l'etnobotànica de les plantes embriagants
Giorgio Samorini. Etnobotànic independent.

11.30 h

Pausa

12.00 h

Cap a un model d'integració de l‘Ayahuasca en la societat actual
 El desenvolupament comunitari i l'autoregulació en l'àmbit de la gestió de les
cerimònies amb plantes psicoactives.
Jerónimo Mazarrasa. Coordinador de Projectes de Fundació ICEERS.
 La recerca científica en l’àmbit dels centres on s’ofereixen cerimònies d’Ayahausca.
Débora González. Doctora en Farmacologia Humana i Neurociències.
 Sabers i contextos d'ús de l‘Ayahuasca: es poden integrar les perspectives
xamànica i psicoterapèutica?.
Santiago López-Pavillard. Antropòleg. Membre del projecte d’investigació EREU MyB.

13.15 h

El dret a la ciència i a la investigació amb substàncies controlades: Entre
els drets humans, la salut pública i la política pública. Quin marc pertoca a
les “Noves” Substàncies Psicoactives (NPS) d'origen vegetal?
 El debat sobre els drets humans en el marc del control de drogues: Perspectives de
cara al Segment d'Alt Nivell de l'ONU 2019.
Constanza Sánchez. Directora de Lleis, Polítiques i Drets humans de Fundació ICEERS.
 Vinculant l'evidència científica i el coneixement ancestral: El cas de les “Noves"
Substàncies Psicoactives d'origen vegetal.
José Carlos Bouso. Director de Projectes Científics de Fundació ICEERS.
 El dret a la investigació científica i al gaudir dels avenços científics. El cas de les
substàncies controlades.
Marco Perduca. Associazione Luca Coscioni.

14.30 h

Dinar

16.00 h

Usos actuals: Reptes i oportunitats des de l’òptica de la Salut Pública
 La crisis dels psicofàrmacs. Noves perspectives en farmacoteràpia amb
substàncies psicoactives.
Genís Oña. Investigador. Fundació ICEERS.
 Usos actuals, reptes i necessitat en la intervenció clínica. Resultats del projecte
Psychēplants.
Marc Aixalà. Director de Serveis d’Integració de Fundació ICEERS.
 Controvèrsies entre la mirada hegemònica de la psiquiatria i les pràctiques de salut
mental i espiritual amb centenars d’anys de tradició.
Tre Borràs. Psiquiatra - psicoterapeuta. Directora del Pla d'accions sobre drogues.

17.30 h

Debat amb el públic i conclusions

Aquesta jornada és la conferència final del projecte europeu “Noves aproximacions en l’àmbit
de les polítiques i les pràctiques relacionades amb la reducció de danys”.
Grup de treball: Reducció de danys en l’ús de les “Noves” Substàncies Psicoactives
d'origen botànic.
(New Approaches in Harm Reduction Policies and Practices” (NAHRPP). WP1 Harm
reduction related to the use of ethnobotanical NPS).
Projecte cofinançat per la Unió Europea

Entitats associades a aquest projecte:

Lloc: Departament de Salut

Enllaç formulari INSCRIPCIONS

Edifici Salvany. Sala d'actes
Roc Boronat, 81-95
08005 - Barcelona
Jornada organitzada amb el recolzament de:
Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Sub-direcció General de Drogodependències

Més informació:

http://www.iceers.org
http://drogues.gencat.cat

