
Sessió científica virtual

Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol 

Dimarts 24 de novembre, de 13.00 a 14.30 h (90 minuts)

PROGRAMA 

13.00 h  Benvinguda.

Alcohol i Salut Pública en temps de la COVID-19 a Catalunya

JOAN COLOM. Sub-director general de Drogodependències. Director del Programa de 

Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques (PCAVIHV). Agència de 

Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

13.20 h  Consum d’alcohol durant la crisi de la COVID-19 a Europa 

 ANTONI GUAL. MD, PhD.  Psiquiatra. Cap de la Unitat d’Addiccions. Departament de 

Psiquiatria. Institut de Neurociències. Hospital Clínic. IDIBAPS.

13.40 h  COVID-19: lliçons apreses quant a les polítiques d’alcohol

 JÜRGEN REHM. PhD. Investigador sènior. Institut de Polítiques de Recerca en Salut 

Mental i Institut de Recerca en Salut Mental de Campbell Family, Centre de Salut Mental i 

Addiccions (CAMH), Toronto

14.10 h  Discussió

14.30 h  Cloenda

JOAN COLOM. Sub-director general de Drogodependències. Director del Programa 

PCAVIHV. ASPCAT.

Per assistir, registrar-se AQUÍ

Més informació: http://drogues.gencat.cat

La pandèmia de la COVID-19 i les mesures de protecció que s’han hagut d’implementar per fer-hi front (confinament,
promoció del teletreball, tancament de serveis i establiments, etc.) estan tenint un impacte molt important en la
ciutadania. Més enllà dels efectes negatius directes en la salut les persones infectades, també s’han de considerar
les conseqüències negatives en el benestar emocional de la ciutadania, i encara més en els grups socioeconòmics
més desafavorits.

En aquest sentit, enguany dediquem la sessió científica de la Setmana de sensibilització sobre l’alcohol al tema:
Alcohol i COVID-19, amb la intenció de poder fer un anàlisi de l’impacte que ha tingut la pandèmia en el consum
d’alcohol i en els problemes relacionats i les lliçons apreses quant a les polítiques d’alcohol. Cada vegada disposem
de més informació i evidència que ens ha de permetre aprendre del què ha succeït. Mai fins ara els països s’havien
vist obligats a tancar els espais d’oci nocturn, a prohibir el consum en la via pública i, fins i tot en alguns casos, a
prohibir completament la venda d’alcohol. Volem reflexionar amb vosaltres sobre si aquestes mesures, no sempre
populars, a part de contribuir a reduir el risc de contagi, han comportant la disminució dels problemes relacionats amb
l’alcohol.

Creiem que la COVID-19 ens brinda una oportunitat per aprofundir en el coneixement de l’efectivitat de les polítiques
d’alcohol.

https://zoom.us/webinar/register/WN_hIG5iOxSRtCtMqfqWMPd7g

