MEMÒRIA D’ACTIVITATS ARSU FESTA 2014

Activitats de formació de voluntaris:
Gener 2014. Curs de formació bàsic per a voluntaris intervencions oci nocturn ARSU
FESTA . La Illeta

Gener 2014: sessió de formació voluntaris, estratègies d’acostament a consumidors de
drogues en espais d’oci nocturn. Tècniques d’anàlisi i comunicació de resultats.

Altres sessions amb voluntaris: Març i maig i juny 2014. Qüestions pràctiques,
muntatge d’stand, familiarització amb els materials i flyiers, organització d’equips

Curs de formació per a la dispensació responsable d’alcohol.

-1 Sessió 2h: QdF: 3 locals d’oci nocturn. El Call, La Fàbrica i Absenta (Reus).

-1 Sessió 2h: Associacions de Barraques.
Casal de Joves. La Palma. Reus. Juny de 2014.

Altres projectes QdF:
ARSU Festa es va establir al 2014 com a Equip Q de festa! al territori. Durant aquest any han realitzat.:
Locals iniciats: 1
Hem realitzat contacte amb el pub Pileé. Estan interessats en establir-se com a local QdF.
Locals en procés actualment: 0
Locals incorporats: 0
Locals que han tancat: 1
El Blanc Mini bar ha tancat

Locals modificats: 0
Formacions fetes: 3 +1 (Call, absenta i Fàbrica) + Comissió de Barraques
Persones formades: 7 cambrers, 4 voluntaris ARSU FESTA. Barraques: 8 persones

Total de visites: S'ha realitzat una visita per veure si falten materials etc... 1 vegada a cada local.

Altres:

Campanya «Veus el que beus?» per fomentar un consum responsable
d’alcohol entre el jovent
http://www.reus.cat/noticia/campanya-veus-el-que-beus-fomentar-un-consumresponsable-dalcohol-entre-el-jovent

La Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Reus organitza des d’aquest 27
de gener al 10 de febrer la campanya «Veus el que Beus?» que pretén incidir en el
consum responsable d’alcohol entre els joves. Aquesta campanya es realitza en
col·laboració amb l’entitat Arsu Festa i proposa espais de reflexió i debat a les xarxes
socials a partir d’enregistraments de vídeo i fotografies que realitzen els mateixos
participants.
Aquesta campanya s’articula a través de EPI Jove, un programa de la regidoria de
Joventut de participació i dinamització juvenil als instituts de Reus. Al llarg d’aquestes
dues setmanes, els corresponsals dels centres educatius participants convidaran als seus
companys i companyes a gravar un vídeo o fer una fotografia a un espai específic del
centre que han dissenyat ells mateixos per a l'ocasió.
La campanya, tot i estar centrada als instituts, també està oberta a tots els joves de la
ciutat que vulguin col·laborar-hi. La manera de participar és penjar un vídeo o imatge
a Instagram responent a alguna de les preguntes que durant aquests dies es penjaran
des de @joventutreus amb l’etiqueta #fotomatonveuselquebeusepi

Intervencions oci nocturn:

AVALUACIÓ
INTERVENCIÓ
REGGUS
31 maig 2014
Horari:
22:00
A
04:30h

Assistència estimada de persones al concert: 2000
Equip ARSU FESTA: 5 persones, de les quals 3 primera intervenció com a col·laboradors.

Servei d’informació personalitzada, assessorament sobre drogues.
Es van atendre aproximadament 100 demandes d’informació relatives a
l’stand ARSU FESTA i sobre el material informatiu. La majoria joves de
16-35 anys.

Dispensació de preservatius gratuïta.
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 80 preservatius
masculins i 0 preservatius femenins.

Servei de prova de l’alcoholèmia i intervenció educativa.
Es van realitzar 25 proves d’alcoholimetria voluntària.
Donant positius el 60% de les proves. S’han aconsellat pautes per no
agafar el vehicle i pautes per reduir la tasa: beure aigua, refrescs,
menjar...esperar almenys una hora i mitja abans de conduir.

Dispensació de material d’informació i prevenció (flyiers, díptics, fulletons...) sobre substàncies
tòxiques i sexualitat segura.

Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) aproximadament
uns 180 flyiers, díptics i fulletons sobre drogues (prevenció del consum,
reducció de danys i riscs).

Zona de descans (chill-out)

La zona de chill-out va funcionar adequadament, oferint espai de descans
als assistents a la festa. Pai-pai per ventilar-se, aigua polvoritzada per
refrescar-se. Durant la nit va ser utilitzat per unes 50 persones.

Servei Test substàncies psicoactives
3 test semi-quantitatius cocaïna: 25%, 75%, 70%
2 test marquis: MDMA (+), SPEED (+)
* Totes les proves es complementen amb un assessorament personalitzat i informació detallada de cada test i substància per a cada
usuari (15 minuts aprox.)

En general valorem molt positivament la organització del festival, ja que els objectius de la intervenció
es van complir. Presència dels dispositius d’emergència mèdics, amb els quals es va realitzar coordinació
en cas de emergència i amb altres agents d’informació del festival.

AVALUACIÓ
INTERVENCIÓ
Barraques 2014
20 i 21 de Juny
Horari:
23:00
A
05:00h

Assistència estimada de persones al concert: 10000 x nit (Segons organització)

Equip ARSU FESTA: 4 persones, de les quals 2 segona intervenció com a col·laboradors.

Servei d’informació personalitzada, assessorament sobre drogues.
Es van atendre aproximadament 130 demandes d’informació relatives a
l’stand ARSU FESTA i sobre el material informatiu. La majoria joves de
16-35 anys.

Dispensació de preservatius gratuïta.
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 200 preservatius
masculins i 0 preservatius femenins.
Servei de prova de l’alcoholèmia i intervenció educativa.
Es van realitzar 55 proves d’alcoholimetria voluntària.
Donant positius el 70% de les proves. S’han aconsellat pautes per no
agafar el vehicle i pautes per reduir la tasa: beure aigua, refrescs,
menjar...esperar almenys una hora i mitja abans de conduir.
Dispensació de material d’informació i prevenció (flyiers, díptics, fulletons...) sobre substàncies
tòxiques i sexualitat segura.
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) aproximadament
uns 230 flyiers, díptics i fulletons sobre drogues (prevenció del consum,
reducció de danys i riscs).
Zona de descans (chill-out)
La zona de chill-out va funcionar adequadament, oferint espai de descans
als assistents a la festa. Pai-pai per ventilar-se, aigua polvoritzada per
refrescar-se. Durant la nit va ser utilitzat per unes 50 persones.
Servei Test substàncies psicoactives
4 test semi-quantitatius cocaïna: 30%, 50%, 65%, 15%
2 test marquis: MDMA (+), MDMA (+)
* Totes les proves es complementen amb un assessorament personalitzat i informació detallada de cada test i substància per a cada
usuari (15 minuts aprox.)

En general valorem molt positivament la organització del festival, ja que els objectius de la intervenció es van
complir. Presència dels dispositius d’emergència mèdics, amb els quals es va realitzar coordinació en cas de
emergència i amb altres agents d’informació del festival. Es van produir durant les dos nits episodis de violència al
recinte de Barraques, aquests fets no s’haurien de produir en aquest context. En qualsevol cas, ARSUFESTA no n’és
responsable, ni podria haver actuat de cap manera.

