
 

 

Memòria de l’activitat realitzada 

 

Nom del projecte: 

Projecte Diversificació de Punts d’Intercanvi de Xeringues/Acció comunitària consum 
de drogues oci nocturn  

L'objectiu del projecte DIPI (Diversificació de Punts d’Intercanvi) és el de reforçar la xarxa de (Punts d'intercanvi de 
Xeringues PIX) de la ciutat mitjançant dispositius mecànics amb funcionament a temps complet i la implicació, 
formació i participació dels mateixos usuaris/es de drogues com a agents de salut en el marc de l'Associació Reus 
Som Útils (ARSU) i el Pla d’accions sobre drogues de Reus1.  

Per tal de dur a terme el projecte relacionat amb la present subvenció, ARSU ha contractat a 1 persona (Educadora 
Social) a mitja jornada (Joan H. Besora) de gener a juny de 2022. I s’ha modificat el contracte a partir de juny de 
2022 a un 25% de jornada (Joan H. Besora) per tal de poder contractar a una altra persona professional de l’Educació 
Social (Ana Ruiz). 

Projecte Diversificació de Punts d’Intercanvi de Xeringues: 

 

Descripció de l'activitat: 

S’han realitzat reunions setmanals (tots els dimarts de 16:30h a 18:00h) per l’organització dels participants i la seva 
formació. S’han celebrat 49 reunions en total a la seu de l’entitat La Illeta.  

Han participat en les reunions 80 persones diferents, de les quals 41 ja van participar l’any 2021. Un 85% són homes 
i un 15% són dones. 

1 persona (rotativament) participant del projecte DIPI s'ha encarregat diàriament (de dilluns a dilluns), durant dues 
hores a la  setmana (1 matí, 1 a la tarda) del manteniment i neteja de la màquina, així com de carregar la màquina de 
kits i vigilància de la zona (evitar xeringues a la via pública i informar a la ciutadania i a persones consumidores del 
seu funcionament). 

Les persones que s’encarreguen de realitzar aquesta activitat esdevenen, doncs,  agents de salut voluntaris (formats) 
de l’associació Persones en consum actiu o consum en el passat2. 

Tasques realitzades: 

Muntatge dels kits i seguiment de l'stock de material (diàriament)  

Omplir full de registre setmanal. 

Mapeig de zones de consum 

Campanyes de recollida de xeringues en grup (1 setmanal) i individualment (1 setmanal) total anual: entre 30 i 40 
campanyes grupals anuals. 

Seguiment PIX a Farmàcies. Contacte i suport a les diferents oficines de farmàcia de la ciutat. 

 
1 El Pla d’Accions sobre drogues de Reus neix de la col·laboració del Servei d’Addiccions i Salut Mental (SAISM) HUSJR 
i ARSU l’any 1999. Fa referència a tots els programes impulsats pel propi Servei, tant des de la seva acció mèdica i 
psicoterapèutica com de la seva àrea d’acció en salut comunitària. El Centre d’acollida i activitats alternatives La Illeta, 
va començar l’activitat per albergar les intervencions d’un grup d’usuaris i usuàries (ARSU) i professionals del SAISM 
el 1998. Progressivament s’ha convertit en un servei públic municipal i un referent a nivell europeu i mundial per la 
seva idiosincràsia participativa. Tota activitat d’ARSu no es pot concebre sense el suport tècnic i professionals de les 
persones que treballen al SAISM-HUSJR 
2 Cal apuntar aquí, que a partir d’aquest any, amb el canvi de contractació entre Salut Pública i ARSU i després de més 
de 20 anys en els quals hem pogut retribuir als Agents de Salut (ARSU) directament amb una quota de 100 euros 
setmana, les condicions del servei de recollida de xeringues i DIPI es veuran afectades notablement degut a aquesta 
nova condició.  



 
Les persones que participen en el projecte reben formació sobre prevenció de sobredosis (naloxona), prevenció de 
VIH i Hepatitis i sobre tècniques de consum més segur, així com habilitats comunicatives per poder situar el projecte 
adequadament. 

Elaboració d’informe/memòria anual. 

 

Participants projecte DIPI entre 27 persones de les 80 que han passat durant tot l’any per l’entitat. 

1 Coordinador/a de projecte (Joan H. Besora) contractat a mitja jornada des del gener de 2022 fins a juny de 2022. 

 

Objectius a assolits: 
 
Reforçar la xarxa de (Punts d'intercanvi de Xeringues PIX) de la ciutat mitjançant dispositius mecànics amb 
funcionament a temps complet i implicar, formar i fer partícips als mateixos usuaris/es de drogues com a agents de 
salut en el marc de l'Associació Reus Som Útils (ARSU). 
 

SERVEI DE RECOLLIDA DE XERINGUES A LA VIA PÚBLICA I EN ZONES DE CONSUM DE RISC 
 
Els i les participants del projecte DIPI amb la coordinació d’1 Educador Social realitzen periòdicament campanyes de 
recollida de xeringues a la via pública i especialment en zones on es concentren consums d’alt risc (Injectats i Fumats) 
amb l’objectiu també d’apropar-se a persones usuàries de drogues al carrer i poder-les apropar als serveis bàsics 
d’atenció a la salut i social (Illeta, Servei d’Addiccions i Salut Mental, Serveis Socials...).  
 

 
  
 
 
 

 



 
 

Registre de nombre de xeringues recollides: (han participat 32 persones diferents) 
 
 

          

02/01/2022 45  06/04/2022 6  05/08/2022 35 08/12/2022 23 

05/01/2022 65  08/04/2022 4  08/08/2022 6 12/12/2022 0 

07/01/2022 20  27/04/2022 16  11/08/2022 87 15/12/2022 22 

12/01/2022 17  04/05/2022 13  17/08/2022 8 16/12/2022 58 

14/01/2022 5  06/05/2022 5  18/08/2022 3 20/12/2022 9 

09/02/2022 30  09/05/2022 7  31/08/2022 8   

11/02/2022 6  12/05/2022 70  07/09/2022 12   

16/02/2022 14  08/06/2022 82  15/09/2022 15   

23/02/2022 11  10/06/2022 30  13/10/2022 4   

02/03/2022 30  15/06/2022 38  17/10/2022 13   

04/03/2022 4  17/06/2022 38  19/10/2022 38   

09/03/2022 13  22/06/2022 30  24/10/2022 35   

13/03/2022 3  30/06/2022 52  09/11/2022 11   

16/03/2022 3  01/07/2022 7  11/11/2022 1   

16/03/2022 13  20/07/2022 48  16/11/2022 8   

18/03/2022 16  23/07/2022 8  18/11/2022 1   

21/03/2022 9  26/07/2022 28  22/11/2022 30   

23/03/2022 8  26/07/2022 27  29/11/2022 1   

25/03/2022 5  29/07/2022 5  30/11/2022 7   

31/03/2022 17  01/08/2022 15  02/12/2022 6 TOTAL ANUAL 1304 

 
 

Mapeig de zones de consum a la via pública: 
 
 

 
 

 



 
 

Retrospectiu xeringues dispensades i recuperades Projecte DIPI a Reus 
 
 

 
 
 
 

Acció comunitària consum de drogues oci nocturn 
 
L’Objectiu d’aquesta activitat és participar en la implementació del Projecte Nits de Qualitat (Q de Festa!) de la 
Subdirecció General de Drogodependències. Projecte marc que té com a objectiu posar en comú els diferents agents 
implicats en l’oci nocturn d’un territori per a fer d’aquest un espai més segur, atractiu i saludable per a tothom. (3 
reunions com  mínim, 2 sessions de formació com a mínim).  
 
 
Promoure la creació de grups d’iguals per la prevenció i la reducció de riscos en el territori generant  intervencions de 
salut pública sobre l’oci nocturn. . (3 intervencions en espais d’oci nocturn com a mínim) 
 
Establir estratègies d’apropament a persones consumidores mitjançant la informació sobre les característiques de les 
substàncies, la seva composició, efectes i gestió de riscos i plaers relacionats. (3 intervencions en espais d’oci nocturn 
com a mínim) 
 
Participants: 
 
2 Coordinadors de projecte a 25% de contracte 
Col·laboradors/es voluntaris: entre 4 i 8 persones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Descripció de l'activitat: 
 
 
Participar en l’estratègia d’implantació de projecte de promoció de la salut en oci nocturn d’àmbit comunitari amb 
tots els potencials agents implicats en el projecte (locals d'oci nocturn, població juvenil implicada, entitats,  forces de 
seguretat, etc. ). 
 
Projecte ISOLAB. Atenció individual i/o grups de persones interessades a rebre informació i assessorament sobre 
prevenció i reducció de riscos i danys associats en el consum de substàncies, mitjançant counselling i tècniques 
d’anàlisis de substàncies com a estratègia d’apropament a persones consumidores en actiu. Periodicitat setmanal. 
 
Intervencions específiques en espais d’oci nocturn mitjançant estand informatiu: fulletons informatius, proves 
d’alcoholimetria, assessorament personalitzat, test de substàncies, espai de descans, dispensació de preservatius...  
 
Formació de col·laboradors/es en intervencions específiques de prevenció i reducció de danys i riscos relacionats amb 
el consum de substàncies psicoactives i oci nocturn. (3 intervencions en espais d’oci nocturn com a mínim) 
 
 

Objectius assolits 
 
 

1) Participar en l’estratègia d’implantació de projecte de promoció de la salut en oci nocturn d’àmbit 
comunitari amb tots els potencials agents implicats en el projecte (locals d'oci nocturn, població juvenil 
implicada, entitats,  forces de seguretat, etc. ). (3 reunions com  mínim, 2 sessions de formació com a 
mínim).  
 
 

Hem participat en la implementació del Projecte Nits de Qualitat (Q de Festa!) de la Subdirecció General de 
Drogodependències.  
 
El procés de creació d’una taula participativa enfocada a la millora de l’oci nocturn a Reus ha assolit els nivells de 
preacords previs necessaris per a encarar la següent fase (establir grups de diagnosi i realització de propostes) amb 
una mostra de locals d’oci nocturn de la zona centre en la seva Fase 1 (la metodologia del projecte permet expandir 
l’àrea d’acció segons zones radials dels diferents districtes de Reus). 
 
Hem establert reunions de coordinació amb la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió 
Sexual i Hepatitis Víriques, Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el Sr. Oriol Segovia responsable del Projecte 
QdeFesta! Nits de Qualitat, amb el qual ens hem reunit, conjuntament amb responsables de la Regidoria de Salut 
Pública i ciutadania els dies: 02/02/2022( online), 24/02/2022 (online), 21/06/2022 (presencial a la seu d’ARSU), 
15/07/2022 (online), 03/11/2022 (online).  
 
S’han iniciat converses in situ amb diferents locals d’oci nocturn ubicats a la zona 1 (centre). Primer sondeig sobre el 
nivell de motivació per a la participació en el projecte. 
 
S’han convocat dues reunions per tal d’iniciar les primeres reunions d’apropament, el 15/12/2022 i el 22/12/2022. 
Ambdues no s’han pogut per indisponibilitat de les diferents parts. Queden relegades a principis del 2023. 
 
Les dues persones contractades per ARSU per assolir aquest objectiu (Titulats amb el Grau d’Educació Social: Ana Ruiz 
(25% jornada i Joan H. Besora 25% jornada) han realitzat una formació de més de 4 sessions i de 2h cadascuna  
específica impartida per la pròpia entitat (ARSU) per tal d’adquirir els coneixements necessaris per a dinamitzar un 
projecte de dimensions comunitàries com NIT Q. Cal recordar que ARSU (FESTA), va impulsar i liderar la primera 
taula NITS Q a Reus l’any 2009 i participar en la segona edició de la mateixa el 2015, sempre amb el suport tècnic i 
institucional del Servei d’Addiccions i Salut Mental (HUSJR) i el seu Pla d’Accions sobre drogues.  
 
Les reunions amb els agents (propietaris de clubs d’oci nocturn) s’han posposat per a principis de 2023, amb el 
vistiplau de la Regidoria de Salut Pública i Ciutadania. 
 
 
 



 
 
 
 

2) Promoure la creació de grups d’iguals per la prevenció i la reducció de riscos en el territori generant  
intervencions de salut pública sobre l’oci nocturn. (3 intervencions en espais d’oci nocturn com a mínim) 

 
 
Durant el 2022 s’han realitzat 4 intervencions en espais d’oci nocturn a la ciutat de Reus i una a la ciutat de Valls per 
donar servei a una de les entitats culturals de Reus més actives “La Kultural”. En cada intervenció s’han desplaçat i 
intervingut 4 persones integrants de l’equip d’intervenció (2 contractats: Ana Ruiz i Joan H. Besora) i dues persones 
en qualitat de col·laboradores. 
 
CULTUREUS FEST (PARC DE L’ERMITA DE MISERICÒRDIA) 
 
10/06/2022 I 11/06/22 (Instal·lació d’un estand informatiu) de 20:00h a 4:00h 
 
Festival per a tots els públics impulsat per l'Associació de veïns el Santuari, i amb el suport del consistori, entre altres, 
a més de Kultural alternativa (AKA). ISOLAB va fer la seva primera intervenció en un esdeveniment multicultural on 
es va gaudir de teatre, poesia, dansa contemporània, i amb la música de 60 artistes emergents per gaudir amb família 
i amics.  
 
Registre de l’activitat: 
 
DISPENSACIÓ PRESERVATIUS: 15 
SERVEI ALCOHOLÍMETRIES: 7 
DISPENSACIÓ MATERIALS PER A CONSUM AMB MENYS RISC: 35 
DISPENSACIÓ FILTRES: 20 
DISPENSACIÓ FLYERS INFORMATIUS: 55 
 
PERSONES ATESES A L’ESTAND APROXIMADAMENT: 80 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
FESTES DE SANT PERE – REGGUS (LA PALMA) 
 
28/06/2022 (Instal·lació d’un estand informatiu) de 00:00 a 4:00h 
 
Registre de l’activitat: 
 
DISPENSACIÓ PRESERVATIUS: 20 
SERVEI D’ALCOHOLÍMETRE: 8 
DISPENSACIÓ MATERIALS PER A CONSUM AMB MENYS RISC: 50 
DISPENSACIÓ FILTRES: 12 
DISPENSACIÓ FLYERS INFORMATIUS: 20 
 
PERSONES ATESES A L’ESTAND APROXIMADAMENT: 110 
 
 
FESTES DE MISERICÒRDIA (PLAÇA LLIBERTAT) 
 
24/09/2022 (Instal·lació d’un estand informatiu) de 00:00 a 4:00h 
 
Registre de l’activitat: 
 
DISPENSACIÓ PRESERVATIUS: 20 
SERVEI D’ALCOHOLÍMETRE: 8 
DISPENSACIÓ MATERIALS PER A CONSUM AMB MENYS RISC: 50 
DISPENSACIÓ FILTRES: 12 
FLYERS INFORMATIUS: 20 
 
PERSONES ATESES A L’ESTAND APROXIMADAMENT: 60 (SITUACIÓ DE PLUJA) 
 
 
OBSERVACIÓ ESTRUCTURA: En els diferents espais on hem realitzat les nostres intervencions, també s’ha realitzat un 
anàlisi dels elements de prevenció estructurals, mitjançant un checklist dels ítems consensuats a nivell europeu per a 
acomplir els mínims per a un espai d’oci nocturn segur (presència d’ambulàncies, disponibilitat raonable de WC, punts 
d’abastiment d’aigua, zones d’evacuació, i punts d’informació com el de PUNT LILA (vigilància i monitorització 
d’actituds i fets d’agressió sexista) i un punt com el d’ISOLAB (ARSU) per atendre les qüestions relacionades amb el 
consum d’alcohol altres drogues i dispensació de preservatius. 
 
Per tal de promoure la creació de grups d’iguals per la prevenció i la reducció de riscos en el territori s’ha realitzat 
una sessió informativa sobre les nostres accions a alumnes de 1er i 2on del Grau Superior de Formació Professional 
en Integració Social (INS BAIX CAMP) durant el més de març de 2022. També s’ha realitzat un taller informatiu a 
alumnes del Grau d’Educació Social (URV) i del Grau de Treball Social (URV) durant el mes de novembre de 2022. 
 

 
URV Educació Social.  



 
 
 
 
Mitjançant les xarxes socials i les accions divulgatives s’han incorporat 5 persones (4 noies i 1 noi) a l’equip de 
col·laboradors permanents per a les intervencions d’oci nocturn i atenció personalitzada a les nostres instal·lacions 
ARSU-ISOLAB. 
 

 
 
 
 
 

3) Establir estratègies d’apropament a persones consumidores mitjançant la informació sobre les 
característiques de les substàncies, la seva composició, efectes i gestió de riscos i plaers relacionats. 
 
 

 
Des de gener de 2022 s’ha establert un punt d’informació sobre consum de substàncies psicoactives, tots els dijous 
de 17:00h a 19:00h (ISOLAB). 

 
S’han atès a 49 persones diferents, dels quals 39 homes i 10 dones amb una mitjana d’edat de 27 anys. 

 
Les principals consultes han estat per consum de cocaïna (65%) una (20%) per consum d’èxtasi, un (10%) per 
consum d’amfetamina i un (5%) per consum de metamfetamina, alcohol, ketamina i psicofàrmacs.  
 
Valorem molt positivament les intervencions individualitzades ateses en aquest nou espai, ja que entenem que 
existeix una forta demanda entre la població juvenil i adulta de conèixer els aspectes més importants (factors de 
risc i factors positius) del consum de substàncies principalment il·legals.  
 
Durant el 2022, també s’han realitzat 2 sessions de formació a un dels Clubs cannàbics de la ciutat de Reus, 1 sessió 
sobre política internacional i actualització dels canvis succeïts a la seu de les Nacions Unides a Viena, sobre els canvis 
de les llistes de fiscalització (març 2022) i un segon taller sobre identificació dels efectes i estratègies per a un consum 
més segur, durant el mes d’octubre de 2022. Entenent que la cànnabis és la substància il·legal més consumida per la 
població jove i adulta, creiem necessari establir vincles amb entitats socials com els clubs de cànnabis, ja que poden 
esdevenir agents de prevenció i promoció de la salut vers consumidors/es de cànnabis.  
 
 
En conclusió des de l’entitat ARSU i el seu projecte Diversificació de Punts d’Intercanvi de Xeringues/Acció 
comunitària consum de drogues oci nocturn hem assolit els objectius previstos i, tanmateix, hem assolit quotes de 
participació i apropament a persones consumidores més elevades de les esperades. Esperem poder tornar a repetir 
durant el 2023 la col·laboració amb la Regidoria de Salut Pública i Ciutadania i poder continuat oferint els nostres 
serveis a la població.  
 
 
 

 


