


Energy Control és un col·lectiu de persones que, independentment de si 
consumeixen o no, estan preocupats per l'ús de drogues en els espais de festa dels 

joves, i ofereixen informació a fi de disminuir els riscs del seu consum. 

Energy Control desenvolupa una part important de la seva activitat preventiva en espais 
d’oci nocturn juvenil: discoteques, festivals, clubs, raves ... Aquesta intervenció preventiva 

consisteix en un estand informatiu que s’ubica en l’espai d’oci nocturn, amb l’objectiu 
d’oferir informació, pautes preventives i de reducció de riscs als joves (consumidors o no) 

en relació amb el consum de drogues. La dimensió, els materials i les activitats de l’estand 
es defineixen en funció de l’espai i de les característiques del públic assistent. La 

intervenció, a més de la informació i el consell in situ, inclou en cas que es consideri 
convenient, l’anàlisi de drogues sintètiques. 

Per a més informació sobre intervencions preventives en espais de festa:
info@energycontrol.org

932 890 530
902 253 600
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
Assessorament en el propi moment i lloc on es produeixen aquests consums
i on són presents els consumidors. Es guanya així, en accessibilitat mútua i es
facilita, per tant, el contacte amb una població que, moltes vegades, es mostra
reticent a acudir a altres serveis d’atenció a Drogodependents per aclarir els
seus dubtes.

METODOLOGIA
Els informadors i assessors compten amb un bon coneixement tant de les
drogues com de les persones que es pretén assessorar. Més enllà d’un mer
saber tècnic, es important que és comparteix, en certa mesura, una semblança
de coneixement de camp o experiència.

S’informa mitjançant el contacte directe i l'accés a materials preventius (flyers,
pòsters, guies), i en alguns casos del testat de mostres destinades al consum.

Des del respecte i l'acceptació de la persona i el consum, de l'autonomia i
legitimitat de les seves decisions i opcions personals.

Sense imposicions ni paternalismes, sense moralisme ni prejudicis. Amb rigor i
objectivitat.

Amb empatia i comprensió.

Adaptant-la als interessos i objectius de qui la sol·licita.

Actuant davant de la demanda i quan resulti necessari avançar-se a aquesta
però sense sermonar, assetjar ni avorrir.

Adaptant els continguts i l'exposició als paràmetres del jove (lèxics, estètics,
etc.).

Integrant el servei informatiu-preventiu dins de la pròpia festa.
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Intervenció Bàsica
Consisteix en un estand informatiu que
s’ubica en ’espai d’oci nocturn, amb
l’objectiu d’oferir informació, pautes
preventives i de reducció de riscos als joves
(consumidors o no), en relació al consum
de drogues.

La dimensió, els materials i les activitats de
l’estand es defineixen en funció de l’espai i
del públic de l’acte. La intervenció, a més
de la informació i l’assessorament in situ,
inclou les proves d’anàlisi de drogues
sintètiques, en cas que es consideri
convenient.

L’anàlisi de substàncies
sintètiques és un mètode que
permet informar in situ de la
composició qualitativa de les
drogues de síntesi. És una bona
eina per entrar en contacte amb
els consumidors i poder oferir-los
una informació personalitzada.

Alcoholímetre: servei de informació
sobre la taxa de alcoholèmia i els
efectes i riscos de la ingesta d’alcohol
en la festa en general i la conducció en
particular.
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Intervenció Bàsica
Durada

Aproximadament 4 hores (es pot pactar en funció de cada cas)

Recursos humans aportats per Energy Control

Almenys un tècnic del projecte
Un equip de voluntaris en funció de l’activitat a desenvolupar

El desenvolupament d’aquesta activitat preventiva està supeditat a la
disponibilitat del grup

Requisits

Una persona de la organització com a referent per al grup de EC
Punt de llum
Punt d’aigua proper (en el cas de que es realitzen anàlisi)
Taula
Cadires
Facilitar beguda als voluntaris de EC

Recomanacions

Aquest servei es pot ubicar en qualsevol
espai d’oci nocturn, ja sigui tancat o obert.
És important que es pugui situar en un
punt de pas i de fàcil accés per als joves

Preu per ajuntaments i altres administracions
570 €
Cost de desplaçament no inclòs (0,24 € / km + peatges)
Altres organitzadors (entitats, col·lectius, grups promotors, etc.) consultar pressupost
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Intervenció Bàsica + assessorament sobre
riscos
Es tracta d’un treball coordinat, per a la millora de les condicions de
salut i seguretat, en un espai d’oci nocturn o en un esdeveniment
particular, en el qual es proposen consensuadament una sèrie
d’objectius i intervencions que posteriorment són avaluats.

Aquesta intervenció consta de:

Reunió de coordinació i assessorament amb els agents involucrats per
establir-ne els objectius i planificar les accions.
Una intervenció bàsica.
Un informe de valoració amb propostes concretes de millora.

Preu per ajuntaments i altres administracions
830 €
Cost de desplaçament no inclòs (0,24 € / km + peatges)

Altres organitzadors (entitats, col·lectius, grups promotors, etc.) consultar pressupost
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Intervenció Bàsica + chill out
En aquesta intervenció a més de l'estand preventiu amb assessorament
sobre drogues es proposa habilitar un espai chill out: és a dir, una zona
confortable que possibiliti el descans i la comunicació més tranquil·la,
amb música més suau i espais per a la relaxació, en els quals sigui
possible el desenvolupament d'activitats artístiques complementàries:
performances, disc-jockeys, video-jockeys, malabars ... (consultar
pressupost)

Preu per ajuntaments i altres administracions
1.690 €
Cost de desplaçament no inclòs (0,24 € / km + peatges)

Altres organitzadors (entitats, col·lectius, grups promotors, etc.) consultar pressupost
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Intervenció Bàsica + assessorament sobre 
riscos + chill out

Aquesta activitat preventiva consisteix en:

desenvolupar una intervenció preventiva (amb informació
personalitzada, estand i accés a materials informatius sobre drogues)

assessorament als organitzadors sobre espais de festa segurs i
riscs,

creació d’un espai chill-out, és a dir, una zona confortable que
possibiliti el descans i la comunicació més tranquil·la, amb música més
suau i espais per a la relaxació, en els quals sigui possible el
desenvolupament d'activitats artístiques complementàries:
performances, disc-jockeys, video-jockeys, malabars ... (consultar
pressupost)

Preu per ajuntaments i altres administracions
1.880 €
Cost de desplaçament no inclòs (0,24 € / km + peatges)

Altres organitzadors (entitats, col·lectius, grups promotors, etc.) consultar pressupost
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Delegació de Catalunya
c/ Libertat, 27 ·  08012 Barcelona.
T 93 289 05 30 
info@energycontrol.org

Delegació de Madrid
info@energycontrol.org

Delegació de Andalucía
c/ Garzón, 1 bajo. 29200 Antequera (Málaga)
T 952 84 04 92 · 627 95 43 02
andalucia@energycontrol.org

Delegació Islas Baleares
mallorca@energycontrol.org
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