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Q de festa!
prevenció i reducció de riscos en l’oci nocturn

Q de festa! és un dis6n6u que reconeix aquells locals i esdeveniments d’oci
nocturn que compten amb un seguit de recursos i serveis relacionats amb la
salut, el benestar i la qualitat

Aquest és un projecte de la Subdirecció General de
Drogodependències de la Generalitat de Catalunya per a la
prevenció i la reducció de riscos en el context de l’oci nocturn.

Q de festa!
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Els serveis que promou Q de festa! es divideixen en serveis bàsics i en serveis extra. Els serveis bàsics
són aquells que l’espai d’oci nocturn ha d’oferir com a mínim per tal de formar part de Q de festa!. A
banda, poden disposar de serveis extra.

bàsics

extra
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serveis bàsics
•

Materials informa<us i de prevenció sobre salut, consum de
drogues i altres conductes de risc.
‐

Expositor de sobretaula i de paret, personalitzat per a cada espai Qdf!.

•

Formació i sensibilització del personal en
temes de prevenció i reducció de riscos
en l'oci nocturn.
‐

Les persones treballadores dels espais Qdf!
reben un curs de formació de manera
gratuïta.
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serveis bàsics
•

Eines d’informació preven<va en relació al consum d’alcohol
i la conducció.
‐

Tots els espais oferiran regletes sobre alcohol i conducció del Servei
Català de Trànsit.

‐

Aquells espais que ho desitgin oferiran servei d’alcoholímetre.

•

Accés gratuït a aigua fresca.
‐

Els espais Qdf! ofereixen aigua de manera
gratuita als usuaris i usuàries que ho
requereixin, sota criteris de prevenció i
reducció de riscos.
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serveis bàsics

•

Informació detallada i actualitzada sobre els mitjans de transport
públic més propers.
‐

Expositor personalitzat amb tota la informació disponible.

•

Màquina de preserva<us.

‐

El Departament de Salut ofereix màquines
expenedores a aquells espais que no en
tenen.
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‐

Gratuïts per a les persones
treballadores i en venda
per a usuaris i usuàries.

serveis extra

‐

Carta especíﬁca de
combinats sense alcohol.
El projecte ofereix un
model bàsic a aquells
establiments que ho
desitgin .

‐

Espai de descans. Qdf!
Ofereix assessorament
especíﬁc per a cada
establiment.
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‐

Màquines
expenedores
d’aliments o algun
altre sistema de
venda.

serveis extra

‐

Servei de
guarda‐roba.

‐

Promoció de l’ús de
transport públic o
bé sistema propi de
transport nocturn.

‐

Servei d’assistència
mèdica immediata
en el mateix local.
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Què ofereix Q de festa! als espais d’oci?
Quan al manteniment dels serveis:
Adherirse a “Q de festa!” permet als locals i fes6vals gaudir d’un seguit de
serveis de manera gratuïta:

1. Tots els materials relacionats amb els serveis bàsics del projecte (expositors,
futlletons informa6us, etc.)
2. Els cursos de formació sobre prevenció i reducció de riscos especíﬁcament
dissenyats per als i les treballadores dels espais d’oci nocturn, i avalats pel
Departament de Salut de la Generalitat.
3. Un servei de suport i assessorament con<nuat per tal de mantenir el vigent el
projecte.
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Què ofereix Q de festa! als espais d’oci?
Quan a la difusió pública del projecte:
1. Una pàgina web on s’explica el projecte i es fa promoció d’aquells
establiments que s’han adherit a Q de festa!

www.qdefesta.cat

• mitjans de comunicació de 6pus generalista.

2. Un pla de comunicació estratègica per a la
difusió del projecte en:

• mitjans de comunicació especialitzats ‐oci nocturn, turisme,

tendències, etc.‐

• xarxes socials de 6pus generalista.
• xarxes socials especialitzades ‐oci nocturn, turisme,

tendències, etc.‐

• espais de promoció turís6ca locals, nacionals i internacionals.

3. La presència com a membres de la
European Network for Safer Party Labels
Q de festa! forma part de Party+: European Network for Safer Party Labels. Aquesta és una
xarxa que vincula locals i fes6vals d’arreu de Catalunya i de diferents ciutats d’Europa: París,
Brussel∙les i Zuric, que també ofereixen serveis afegits de qualitat en l’oci nocturn.

Departaments, empreses i en6tats col∙laboradores
Departaments de la Generalitat de Catalunya
• Departament d’Interior, Relacions Ins<tucionals i
Par<cipació
Direcció General del Joc i d’Espectacles
Servei Català de Trànsit
• Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
Agència Catalana de Turisme
• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Ins6tut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
• Departament de Polí<ca Territorial i Obres Públiques
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

En<tats i associacions:

Empreses i mitjans de comunicació especialitzats
• Clubbingspain
• Coca Cola
• Deejay Magazine

• Patatabrava
• Ràdio Flaixbac
• Revivelanoche

• Grup Enderrock
• Mondosonoro
• Nadafool

• Tillate
• Time Out
• Vice

Gremis i federacions
• Asacc
• Concat

• Fadiscat
• Fecalon

Ciutat de Tarragona

• ARSU Festa

• H2O

• Ajuntament de Tarragona

• Cogailes

• SOM.NIT – Creu Roja

• Plataforma NitsQ

• Energy Control

• S.O.S. Tarragona

• EMT Tarragona

• Fecasarm

Contacte

Noel Garcia

Anton Uró

Direcció
(+34) 687 989 986

Coordinació i producció
(+34) 699 820 681

noel@qdefesta.cat

anton@qdefesta.cat

info@qdefesta.cat

www.qdefesta.cat

