
Jornada

Incorporant una perspectiva crítica 
i Nord / Sud
al nostre treball en salut 
amb joves 

25 de maig de 2012
Centre Sant Pere 

Sant Pere més alt, 25 
Barcelona

El moment de crisi econòmica i ecològica actual pot ajudar a 
entendre els problemes crònics que pateixen les poblacions 
del Sud. D’aquests, una bona part té a veure a unes relacions 
injustes que de!nim des dels països [econòmicament] rics. 
En l’enfocament del nostre treball amb joves en temes de sa-
lut –en el que fomentem una bona salut individual en àmbits 
com l’alimentació, la sexualitat o les drogues–, podem pro-
moure també uns comportaments i unes actituds que fomen-
tin la salut comunitària i social.
Si certs actes individuals poden enfortir empreses devorado-
res, sistemes econòmics o polítics agressors, o mantenir una 
situació d’iniquitat entre persones, amb el nostre treball en 
salut amb joves també podem fomentar-ne d’altres que aju-
din a construir un món més just i sostenible.



Jornada organitzada per Educació per a l’Acció Crítica 
http://edpac.cat
Si voleu més informació escriviu a projectes@edpac.cat  
o truqueu al 691 65 64 68
S’enviarà a les persones participants els dubtes sense resoldre, 
les re"exions i les conclusions dels diferents grups de treball.

Per fer la inscripció  omple aquest formulari 
Cada assistent es pot apuntar a dos tallers, de manera que 
podrà tractar 2 dels 3 temes de la Jornada.
Es pot dinar en el centre Sant Pere al preu aproximat de 6 # 
(un plat). 
En cas de no quedar-se a dinar, cal pagar 1 # pel manteniment 
del centre comunitari.

9,30 h
Tenim la capacitat de transformar 
el món tal com està?

Marta Rivera 
Veterinaris Sense 
Fronteres i CREDA

10,30 h
Tallers simultanis

Drogues Alimentació Sexualitat
Mireia Ambròs  

Dep. de Salut

Òscar Parés  
Polítiques de Dro-

gues i Sostenibilitat

Montse Artés  
Aj. de Sabadell

Sílvia Miró  
Aj. de Santa Coloma 

de Gramenet

Alba Pons 
Ass. Interferències

Rosa Ros  
Centre Jove d’Anti-

concepció i Sexualitat
Es vulneren DDHH amb 
el pretext de les dro-
gues? Decideixen les 
farmacèutiques sobre 
què consumir? ...?

Què alimenten les  
transnacionals? La sobi-
rania alimentària al Sud 
té relació amb el que 
fem al Nord? ...?

La sida està relacionada 
amb el patriarcat?  
A què s’exposen les do-
nes dels països empo-
brits? ...?

12 h
Pausa

12,30 h
Tallers simultanis

Drogues Alimentació Sexualitat
14 h
Dinar

15,30 h
Fòrum amb la pel·lícula Interferències 
[Observatori del Deute en la Globalització i 
Quepo]

Conduït per  
Víctor Galan 
Energy Control 

INSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ

PROGRAMA

Aquesta Jornada no compta amb cap !nançament
Ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada  
de les persones participants i de les seves organitzacions

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJjaXFXd090LTRHZ3Fvdl8xQlJBSnc6MQ#gid=0

