
 

 

 

 

Jornada de treball 

Xarxa de Prevenció i Convivència  

Prevenció de riscos associats a l’ús de noves tecnologies entre 
adolescents i joves 

15 de maig de 2019, 9:30 hores 
Centre Cívic Pati Llimona (Carrer del Regomir, 3). 

 

 

Programa 

09:00 Recepció dels participants 

09:30 Benvinguda i objectius 

Anabel Rodríguez, directora de Serveis de Prevenció de l’Àrea de Seguretat i 
Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona 

09:40 

 

Taula rodona 

Irene Montiel, psicòloga experta en riscos associats a l’ús de noves 
tecnologies entre adolescents i joves 

Anna Plans, presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans de 
Catalunya (TAC) 

Marta Torns, referent de salut del Consell de la Joventut de Barcelona. 

10:30 Sessions en grup 

 Grup 1: Coneixement 
 Grup 2: Intervenció 
 Grup 3: Treball en xarxa 

A les sales dels grups de treball es disposarà d’un petit refrigeri. 

12:30 Posada en comú 

Álex Estébanez, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de 
Catalunya (TAC) 

Gemma Garcia, SPOTT – Centre de Prevenció i Tractament en 
drogodependències de la Diputació de Barcelona 

Carles Nieto, Fundació IReS 

13:00  Cloenda 

Francesc Barreda, referent municipal de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 

Inclusiva  

L’acte serà moderat per una persona membre del Grup Promotor de la Xarxa. 

 

Inscripcions 

Es prega formalitzar la inscripció al següent enllaç:  
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions.html 

 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/inscripcions_jornada.html


 

 

 

Objectius 

 

◼ Definir conjuntament la futura Xarxa de prevenció de riscos associats a 

l’ús de noves tecnologies entre adolescents i joves. 

◼ Definir diagnòstics i intervencions preventives en els problemes de seguretat 

referits a les TIC i joves a la nostra ciutat. 

◼ Identificar els riscos que apareixen, entenent els potencials problemes vinculats a 

les TIC, com a símptomes i no com a causes. 

◼ Identificar els reptes per les famílies i entorn personal, pels professionals que 

treballen amb adolescents i joves, i per la societat en general, alhora replantejar 

com escoltem i fem protagonistes als adolescents i joves. 

◼ Identificar les entitats, serveis de l’àmbit públic i privat que treballen, tenen 

experiència, coneixement i/o necessitat vers la temàtica per tal de sumar-los a la 

futura xarxa de prevenció. 

◼ Identificar experiències d’èxit, proves pilot, treballs en xarxa, projectes 

coproduïts, entre d’altres, a la ciutat i a altres àmbits territorials. 

 

 


