
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA ACTIVITAT 

ARSUFESTA 2015 

 

 
 



 
Activitats NitsQ 
 

Intervenció em espais (vía pública) Festa, Salut i Convivència. 

(juny 2015) 
 
Activitat conjunta amb el Casal de Joves i l’escola de Circ i Arts Gestuals 
GUINY.  Actuació de MIMS en espais d’oci nocturn (vía púbica). Performance 
relacionada amb aspectos de convivència, respecte i salut. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Formació dispensació alcohol responsable a la 

Coordinadora d’entitats de Barraques.  

 
 
Contacte i formació de 2h als responsables de barres de les entitats 
de Bararques de Reus (20 entitats). Lloc : Local de la coordinadora 
de Barraques. Cedit per l’associació de jugadors de Rol.  
 
Penjada de Cartells a totes les entitats de Barraques (In-situ) sobre 
mesures i consells per tenir en consideració.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contacte amb locals d’oci nocturn : 

 

Nous contactes (2) 

 

http://www.drumsreus.com/ 

 

 
 

 

Contacte amb propietari (interessat en adherir-se) i 

exibició de flyers i intervenció ARSUFESTA 

 

 

- PUB ADN (Nou local). Propietari interessat. 

http://reusdigital.cat/noticies/tendencies/adn-aposta-

un-nou-concepte-doci-modern-i-masculi-reus  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Call (Ja adherit) 

Absenta (Ja adherit) 

 

 
 

 

 

 

Difusió Activitats MMCC locals. 

 

 



 

 

Participació Al Festival Europeu de Curtmetrages (FEC) 

REUS. Secció oficial DRUGMETRATGES. 

http://infodroguesreus.blogspot.com.es/2015/03/breu-

resum-drugmetratges-fec-2015.html  
 
Selecció de curts relacionats amb el consum de susbstàncies 
psicoactives i riscos associats a surtir de festa.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participació a la Jornada: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaboració de materials propis. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Intervencions en espais d’oci nocturn  

 
MEMÒRIA INTERVENCIÓ 2015 (Reus). 
 
 

 
 

Assistència estimada de persones al Festival: 4000  
 
Juny2015 
Dies 20 i 21  
Horari: 20:00- 5:00h 
 
Equip ARSU FESTA: 4 persones,; 2 tècnics en reducció de riscos i dos persones voluntàries  
vinculades en l’àmbit social. (alumnes de Integració i Educació Social) 
 

AVALUACIÓ INTERVENCIÓ 
 
Dispensació de preservatius gratuïta. 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada 400 
preservatius masculins i 0 preservatius femenins. 
 
Servei d’informació personalitzada, assessorament sobre drogues. 
Es van atendre més de 500 demandes 
d’informació relatives a l’estand ARSU FESTA i sobre el 
material informatiu. Persones entre 12-40 anys.  
 
 

Servei de prova de l’alcoholèmia i intervenció educativa. 
Es van realitzar 90 proves d’alcoholimetria voluntària. En un cas  triplicant el límit permès, vam 
aconsellar no agafar cap vehicle.  
 
S’ha aconsellat sobre pautes per no agafar el vehicle i pautes per reduir la taxa: 
beure aigua, refrescs, menjar...esperar almenys una hora i mitja abans de conduir. 
 
Servei d’anàlisi de substàncies 
Es van analitzar 4 substàncies. 
 

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



Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 
aproximadament uns 200 flyiers, díptics i fulletons sobre 
drogues (prevenció del consum, reducció de danys i riscs). 
 
Dispensació de KITS consum higiènic esnifat: 
 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 
aproximadament uns 30 kits. 
 
 
Zona de descans (chill-out) 
 
La zona de chill-out va tenir molta demanda, tot i això va funcionar adequadament, oferint 
un 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 100 persones. 
 

Servei Test substàncies psicoactives 
 
3 semiquantitatius de cocaína 50%, 20% i 15%. 
1 Marquis Speed. (+) 
 

                  
TOTAL 4: ANÁLISIS 
 
En general valorem molt positivament l’ organització i el públic del festival, ja que els objectius de la 
intervenció es van complir. Vam oferir el nostre servei els dies de màxima afluència de públic i 
tenint en compte que aquest any s’ampliava l’aforament de les 10.000 a les 18.000 persones, els 
serveis relacionats amb l’organització, seguretat i atenció van funcionar correctament.  
 
 
 
 

MEMÒRIA INTERVENCIÓ FESTIVAL PALM FEST 205 (Hospitalet de l’infant). 
 
 

 
 

Assistència estimada de persones al Festival: 5.000 
 



Equip ARSU FESTA: 4 persones, de les quals 1 primera intervenció com a 
col/laboradors. 
 
Servei d’informació personalitzada, assessorament sobre drogues. 
Es van atendre aproximadament 35 demandes 
d’informació relatives a l’stand ARSU FESTA i sobre el 
material informatiu. La majoria joves de 16-35 anys. 
 

AVALUACIÓ INTERVENCIÓ REGGUS 
Juliol 2015 
Horari: 
22:00- 4:00h 
 
Dispensació de preservatius gratuïta. 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 75 
preservatius masculins i 0 preservatius femenins. 
 

Servei de prova de l’alcoholèmia i intervenció educativa. 
Es van realitzar 10 proves d’alcoholimetria voluntària. 
 
S’ha aconsellat sobre 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 60 flyiers, díptics i fulletons sobre 
drogues (prevenció del consum, reducció de danys i riscs). 
 
Dispensacií de KITS consum higiènic esnifat: 
 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 
aproximadament uns 10 kits. 
 

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 80 persones. 
 

Servei Test substàncies psicoactives 
 
2 semiquantitatius de cocaína 10%, 50% 
1 Marquis de MDMA (+) 
1 Marquis Speed. (+) 

                  
TOTAL 34: ANÁLISIS 
 
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. Manca de 
punts d’aigua fresca al recinte. 
 

 



 

MEMÒRIA INTERVENCIÓ FESTIVAL SELVATEK 
 

 
 

Assistència estimada de persones al Festival: més de 10.000 
 
Equip ARSU FESTA: 4 persones, de les quals 3 primera intervenció com a 
col/laboradors. 
 
Servei d’informació personalitzada, assessorament sobre drogues. 
Es van atendre aproximadament 150 demandes 
d’informació relatives a l’stand ARSU FESTA i sobre el 
material informatiu. La majoria joves de 16-35 anys. 
 

AVALUACIÓ INTERVENCIÓ REGGUS 
Juliol 2015 
Horari: 
22:00- 6:00h 
 
Dispensació de preservatius gratuïta. 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 350 
preservatius masculins i 0 preservatius femenins. 
 

Servei de prova de l’alcoholèmia i intervenció educativa. 
Es van realitzar 25 proves d’alcoholimetria voluntària. 
 
S’ha aconsellat sobre 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 250 flyiers, díptics i fulletons sobre 
drogues (prevenció del consum, reducció de danys i riscs). 
 
Dispensacií de KITS consum higiènic esnifat: 
 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 
aproximadament uns 150 kits. 
 

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 80 persones. 



 

Servei Test substàncies psicoactives 
 
9 tests de Marquis (+) Anfetamina Speed. 
4 Semiquantitatiu de cocaína : 55%, 60% (comprada al festival), 70%, 35% 
9 test de marquis pastilles extàsi : 8 positius i UN NEGATIU (Pastilla Mitsubishi no lacada) 
12 marquis a pols MDMA.  
 

                  
TOTAL 34: ANÁLISIS 
 
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. Manca de 
punts d’aigua fresca al recinte. 

 

 
MEMÒRIA INTERVENCIÓ MONTAGOOD FESTIVAL  2015 (La Selva del Camp). 
 
 

 
 
Assistència estimada de persones al Festival: 3.000 
 
Juliol 2015 
Horari: 23.00- 6.00 
Equip ARSU FESTA: 4 persones,; 2 tècnics en reducció de riscos i dos persones voluntàries  
vinculades en l’àmbit social. (alumnes de Integració i Educació Social) 
 

AVALUACIÓ INTERVENCIÓ 
 
Dispensació de preservatius gratuïta. 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 150 
preservatius masculins i 1 preservatiu femení. 
 
Servei d’informació personalitzada, assessorament sobre drogues. 
Es van atendre aproximadament unes 300 demandes 



d’informació relatives a l’estand ARSU FESTA i sobre el 
material informatiu. La majoria joves de 16-30 anys. 
 

Servei de prova de l’alcoholèmia i intervenció educativa. 
Es van realitzar 40 proves d’alcoholimetria voluntària. 
 
S’ha aconsellat sobre pautes per no agafar el vehicle i pautes per reduir la taxa: 
beure aigua, refrescs, menjar...esperar almenys una hora i mitja abans de conduir. 
S’ha subministrat aigua a una persona que presenta símptomes de deshidratació per consum de 
substàncies.  
 
Servei d’anàlisi de substàncies 
 
Es van analitzar 20 substàncies . 
 

Dispensació de material d’informació i prevenció (flyiers, díptics, 
fulletons...) sobre substàncies tòxiques i sexualitat segura. 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 
aproximadament uns 100 flyiers, díptics i fulletons sobre 
drogues (prevenció del consum, reducció de danys i riscs). 
 
Dispensació de KITS consum higiènic esnifat: 
 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 
aproximadament uns 100 kits. 
 

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 100 persones. 
 

Servei Test substàncies psicoactives 
 
2 semiquantitatius de cocaína 35%, 60%, 70% 
7 Marquis de MDMA (+) 
4 Marquis Speed. (+) 
 

                  
TOTAL 20: ANÁLISIS 
 
En general valorem molt positivament la organització i el públic del festival, ja que els objectius de 
la intervenció es van aconseguir. Presència dels dispositius d’emergència mèdics, i agents 
d’informació del festival. Manca de punts d’aigua fresca al recinte. 
 
 
 

MEMÒRIA INTERVENCIÓ FESTIVAL  REGGUS 2015 (Reus). 
 



 
Assistència estimada de persones al Festival: .200 
 
Juliol 2015 
Horari: 
22:00- 4:00h 
 
Equip ARSU FESTA: 4 persones,; 2 tècnics en reducció de riscos i dos persones voluntàries  
vinculades en l’àmbit social. (alumnes de Integració i Educació Social) 
 
 
Servei d’informació personalitzada, assessorament sobre drogues. 
Es van atendre aproximadament més de 100 demandes 
d’informació relatives a l’estand ARSU FESTA i sobre el 
material informatiu. Persones entre 18-40 anys.  
 
Dispensació de preservatius gratuïta. 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada)100 
preservatius masculins i 0 preservatius femenins. 
 

Servei de prova de l’alcoholèmia i intervenció educativa. 
Es van realitzar 10 proves d’alcoholimetria voluntària. 
 
S’ha aconsellat sobre pautes per no agafar el vehicle i pautes per reduir la taxa: 
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 60 flyiers, díptics i fulletons sobre 
drogues (prevenció del consum, reducció de danys i riscs). 
 
Dispensació de KITS consum higiènic esnifat: 
 
Es van distribuir (mitjançant atenció personalitzada) 
aproximadament uns 10 kits. 
 
 
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 100 persones. 
 

Servei Test substàncies psicoactives 
 
1 semiquantitatius de cocaína 50% 
2 Marquis de MDMA (+) 
3 Marquis Speed. (+) 
 

                  
TOTAL 10: ANÁLISIS 
 
En general valorem molt positivament la organització i el públic del festival, ja que els objectius de 
la intervenció es van complir.  
 
 
 
 

 


