SEMINARI WEB

Dia Internacional de lluita contra l’ús
indegut i el tràfic il·lícit de drogues
Desafiaments i estat d’avanç en els assoliments dels objectius de desenvolupament
sostenible de l’agenda 2030
El passat dilluns, 28 de juny del 2021, a les 16:00 hores (hora de València, Espanya-/10.00 am -hora de
Washington, DC) tingué lloc el seminari web en el marc del "Dia Internacional de Lluita contra l'Ús indegut i el
Tràfic il·lícit de Drogues", un esdeveniment conjunt de la Comissió Inter-americana per al Control de l'Abús de
Drogues, de l'Organització dels Estats Americans (CICAD OEA), l'Organització Panamericana de la Salut (OPS) i
l'Ajuntament de València, Espanya.
L'ús de substàncies psicoactives i les seues conseqüències per a la salut i el benestar col·lectiu, continua sent un
tema de preocupació per als governs dels països. Estos problemes constituïxen una càrrega significativa per als
sistemes de salut i assistència social. En l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
s'inclou un referit específicament a este tema, l'Objectiu 3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de
substàncies addictives, inclòs l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.
En este seminari s’abordaren els reptes implícits en l'assoliment de l'Objectiu 3.5, dels ODS i es va analitzar
l’estat d'avanç a la nostra regió, junt amb participants d'Espanya, Amèrica Llatina i el Carib.

PONENTS:
Inauguració:





Joan Ramón Villalbí Hereter, Delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.
Emiliano García Domene, Regidor de Salut i Consum, Ajuntament de València.
Autoritats Organització Panamericana de la Salut (OPS).
Emb. Adam E. Namm, Secretari Executiu de la Comissió Inter-americana per al Control de l’Abús de
Drogues (CICAD).

Presentació:


Jimena Kalawski Isla, Cap de la Unitat de Reducció de la Demanda, CICAD.

Moderació:


Juan Carlos Valderrama Zurián, Universitat de València, Espanya

Ponents:





Bartolomé Perez-Galvez, Universitat Miguel Hernández , Alacant, Espanya.
Pernell Clarke, Observatori Inter-americà sobre Drogues (OID), CICAD.
Beverly Reynolds, CARICOM.
Roberta Caixeta, Assessora en Vigilància, Prevenció i Control de ENT, OPS.

Comentaristes:



Phoenix Recovery Project, Guyana: Samantha Young.
Junta Nacional de Drogues, Uruguai: Luis González Kellis.

Comentari de tancament:

Dr. Luis Alfonzo Bello, Organització Panamericana de la Salut (OPS).

Accediu a la Gravació:
Obri vídeo en canal youtube.
https://youtu.be/ce8aJiDAm1U

Les presentacions estan en l’idioma original en
el qual van ser realitzades.
Més informació: https://www.paho.org/es/eventos/evento-virtual-marco-dia-internacional-lucha-contra-uso-indebido-trafico-ilicito-drogas

