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INTRODUCCIÓ
Per dispensació responsable de begudes alcohòliques sentén la política adoptada per
un local per tal de disminuir el risc de problemes relacionats amb el consum dalcohol
dels seus clients. Aquesta política inclou ladopció de normes de la casa i estratègies
per a la dissuasió de consums problemàtics i intervenció en situacions de conflicte.
Els programes de dispensació responsable són una estratègia dintervenció selectiva
orientada principalment a:
 Impedir laccés a lalcohol als menors dedat.
 Refusar servir alcohol a clients intoxicats.
 Evitar la conducció sota els efectes de lalcohol.
Aquest programa sobre Dispensació Responsable de Begudes Alcohòliques (DRA) de
lAgència de Salut Pública de Barcelona ha estat dissenyat a partir de experiències
prèvies realitzades en altres països, sobretot de làmbit anglosaxó, tenint en compte
ladaptació a la nostra realitat sociocultural.
Per a la seva adaptació, es va dur a terme un estudi exploratori en el nostre context,
per tal danalitzar els problemes més habituals relacionats amb el consum dalcohol
i, algunes de les estratègies més freqüentment per resoldrels, en la que hi varen
participar tècnics en salut i prevenció de les drogodependències, amb la col·laboració
dun grup dexperts del sector de loci i la restauració i ladministració local. El material
es va provar amb una sèrie daplicacions preliminars entre els alumnes de l'Escola
d'Hosteleria i Turisme, adscrita a la Universitat de Barcelona (CETT-UB) per tal dadequar
els continguts del programa.
Laplicació pilot del programa entre professionas del sector ha mostrat la seva capacitat
per produir canvis importants en els participants, tant a nivell cognitiu com conductual,
reduint el repertori i la freqüència de conductes inadequades i augmentant les
conductes adequades en relació als objectius del programa.
Aquests resultats estan en consonància amb els obtinguts en altres estudis (Wallin et.
al, 2003; Wagenaar, 2000) que indiquen que els programes de formació en DRA poden
millorar les habilitats de servei dels cambrers i contribuir a disminuir els riscos associats
al consum dalcohol (agressions, accidents de trànsit, etc.).
La guia que us presentem va adreçada als professionals del sector de la restauració
que desitgin implementar aquest programa al seu territori i proposa una metodologia
de treball que facilita la implementació del taller de formació en la dispensació
responsable de begudes alcohòliques.
Aquesta proposta de formació va adreçada a treballadors i propietaris destabliments
de restauració i gira al voltant de tres components bàsics:
 Actituds envers la responsabilitat de lestabliment en la prevenció de problemes
relacionats amb el consum dalcohol.
 Coneixements sobre els efectes, la legislació, etc. relacionats amb lalcohol.
 Habilitats per reconèixer intoxicacions, per refusar servir i per evitar conflictes.
El present programa de formació proposa un mòdul presencial de cinc hores de
duració, i compta amb el suport dun joc de 36 diapositives, un vídeo didàctic per
treballar situacions practiques i un fullet per lliurar als participants.

1. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
Objectiu
Emmarcar el programa de Dispensació Responsable de Begudes Alcohòliques dintre
de les estratègies de prevenció de labús dalcohol i de reducció de danys en làmbit
comunitari.

Metodologia
Després duna breu presentació per part del monitor, sendega un debat sobre el
paper del sector de la restauració en la prevenció dels problemes associats al consum
abusiu de begudes alcohòliques.

Continguts
 El rol del professional de la restauració com a responsable de la qualitat del seu
establiment.
 El paper del sector de la restauració dins la comunitat.
 Avantatges del servei responsable de begudes.

Presentació del programa
La prevenció dels problemes associats al consum dalcohol i altres drogues es pot dur
a terme des de diferents àmbits de la comunitat (escola, família, serveis de salut,
guàrdia urbana, centres juvenils, etc.).
Lobjectiu daquest taller és oferir formació als professionals de la restauració a fi que
els permeti augmentar la qualitat del servei al seu establiment en relació amb els
productes (característiques de les begudes alcohòliques), amb latenció al client
(habilitats socials) i lentorn (reducció de conflictes amb la comunitat), de manera que
es reconegui la seva labor com a agents de prevenció pel que fa als problemes associats
al consum abusiu dalcohol.

En aquest taller es tracten els següents temes:
 Primer, informació bàsica rellevant sobre lalcohol:
 Efectes.
 Contingut dalcohol de les begudes.
 Tòpics.
 Legislació.

 Segon, habilitats socials i personals per a la prevenció de riscos:
 Per a què?
Per reduir les problemàtiques associades al consum dalcohol,
especialment les agudes: accidents, agressions, vandalisme, etc.
 Quan?
Al detectar senyals de possibles problemes.
 Què?
Estratègies del servei responsable.
 Com?
Mitjançant lassaig de conducta i lobservació de models.

Debat en grup
Un cop el formador ha presentat el programa, es demana al grup la seva opinió sobre
el que representa el sector de la restauració a la nostra societat (vegeu annex 2)
Després el formador pot plantejar les preguntes que se suggereixen a continuació.
Cadascuna delles va seguida dun breu comentari que pot ajudar-lo a orientar el
debat cap als temes a tractar.
Amb quina mena de problemes relacionats amb labús dalcohol us trobeu amb més
freqüència al vostre establiment?
Cal orientar el debat cap a les conductes de risc que són objectiu dintervenció del
programa:
 El consum dalcohol per part dels menors.
 La dispensació dalcohol a clients intoxicats.
 La conducció sota els efectes de lalcohol.

Què vol dir dispensació responsable?
Vol dir que el cambrer apliqui el seu sentit de la responsabilitat al dispensar begudes
alcohòliques, pels riscos que es poden derivar del seu abús. També és important
valorar que un establiment no està aïllat, sinó dins d'un entorn determinat (per
exemple, urbà) i que la conducta dels clients d'un local pot repercutir en el clima de
la comunitat.
El servei responsable de begudes alcohòliques beneficia la comunitat i això repercuteix
de forma positiva en la qualitat de lestabliment, millora la satisfacció dels clients i
afavoreix la relació entre lestabliment i el veïnat.

Podeu, els cambrers, fer alguna cosa per prevenir els problemes relacionats amb
labús dalcohol?
Els cambrers donen una atenció personal als clients, i, dalguna manera, ja acostumen
a fer intervencions que poden definir-se com a servei responsable.
Es pot demanar al grup que expliqui coses que ja fan per mantenir un bon ambient
al local, per donar un cop de mà a algú que sestà passant amb el seu consum, etc.
Es tracta doncs, de donar suport i reconeixement a aquesta tasca que duen a terme.

Penseu que la DRA pot interferir en els objectius econòmics dun local?
Es presenta el servei responsable de begudes alcohòliques com una opció rendible
per a la comunitat i per a lempresari: seviten danys materials i situacions demergència,
els clients estan més satisfets en un ambient agradable, el local manté una bona
reputació, els treballadors es troben amb menys situacions estressants i es manté un
bon ambient.

2. INFORMACIÓ SOBRE L ALCOHOL
Objectiu
Oferir informació rellevant sobre aspectes relacionats amb les begudes alcohòliques
i els seus efectes.

Metodologia
Es contrasten les creences populars que els participants tenen sobre lalcohol (efectes,
graduació de les begudes alcohòliques, legislació, etc.)amb els coneixements científics
actuals de què disposem.

Continguts







Conceptes bàsics.
Tipus i contingut detanol de les diferents begudes alcohòliques.
Lalcohol en lorganisme i la conducta: efectes immediats i a llarg termini.
Els nivells dalcohol en sang i la intoxicació etílica.
El consum abusiu de begudes alcohòliques i les seves repercussions.
Les begudes alcohòliques en la legislació vigent.

2.1. Tipus de begudes alcohòliques i contingut dalcohol
Objectius
 Oferir informació general sobre els diferents tipus de begudes alcohòliques.
 Oferir informació general sobre el contingut dalcohol aproximat de diferents
begudes alcohòliques.

Metodologia
Partint dels seus coneixements com a professionals, el grup exposa els diferents tipus
de begudes alcohòliques.
Càlcul del contingut dalcohol en diferents begudes.

Continguts
 Begudes fermentades i destil·lades.
 Graduació i percentatge dalcohol.
 Concepte d'unitat estàndard de beguda.

Desenvolupament de lactivitat
Demanar al grup quines diferències hi ha entre les begudes fermentades i destil·lades.
El formador clarificarà els possibles dubtes:
Les begudes fermentades són el producte de lacció enzimàtica de microorganismes
(fongs) sobre els sucres de cereals o fruites.
Les begudes destil·lades sobtenen aprofitant que lalcohol vaporitza a menys
temperatura que laigua, el que permet separar-los per produir, a partir de begudes
fermentades, begudes de major graduació (la majoria superen els 20º).
Històricament, les begudes destil·lades eren de consum minoritari. A causa del procés
dindustrialització de la destil·lació (pseudoenvelliment electrònic, colorants i
aromatitzants sintètics, etc.) es massifica la producció i augmenta de forma considerable
loferta de productes i el seu consum.

Després es calcula el contingut dalcohol dun combinat i duna canya"de cervesa:

 Canya de cervesa:
250 cc total è

5º = 5% del volum è

12,5 cc detanol è

10 g

 Combinat
50 cc licor è

40º = 40% volum è

17,5 cc detanol è

16 g

+ 250 cc refresc
300 cc total
Comentar que les begudes de baixa graduació no estan exemptes de risc. Una cervesa
no és pas un refresc.
Per facilitar els càlculs sutilitza la unitat de beguda estàndard (UBE).
Equival a 10 grams d'alcohol pur: 1 canya de cervesa (250 ml) o 1 got de vi (100 ml)
o 1 copa de cava (100 ml) o 1/2 copa de licor (30 ml).
Aquesta quantitat no és exacta, hi ha variacions de graduació i volum, però serveix
com a xifra de referència.

2.2. Efectes de lalcohol
Objectiu
Oferir informació contrastada sobre els efectes de l'alcohol a curt i llarg termini.

Metodologia
Debat sobre la veracitat dels tòpics culturals sobre lalcohol contrastant-los amb els
coneixements científics sobre el tema.

Continguts
 Efectes a curt termini i conductes de risc (accidents de trànsit, violència, etc.).
 Efectes a llarg termini i les seves repercussions (malalties, dependència, etc.).

Desenvolupament de lactivitat
Preguntar al grup si pensen que el consum dalcohol pot aportar beneficis per a la
salut i quins serien. Això proporcionarà un llistat de falsos tòpics sobre lalcohol que
es contrastaran amb els coneixements científics de què es disposa.
 Com a aliment: lalcohol no té cap valor energètic, ni nutritiu. Aquestes calories
es cremen ràpidament, per això sanomenen calories buides.
 Per escalfar el cos: lalcohol dilata els vasos sanguinis perifèrics, el que fa que la
pell s'escalfi i es perdi calor interior.
 Per estimular la gana: la sensació de gana es deu a l'efecte irritatiu de l'alcohol
sobre la mucosa gàstrica.
 Bo per al cor: tot i que la investigació indica que l'alcohol pot reduir el risc de
trombosi coronària, aquests efectes només es posen de manifest amb quantitats
molt petites (mig got de vi al dia) i en persones grans. Per als joves, no hi ha cap
benefici de beure.
 Estimulant sexual: desinhibeix però en realitat interfereix en el desenvolupament
de la relació sexual (impotència a dosis elevades). Sota els efectes de l'alcohol
s'obliden precaucions importants (risc de contraure infeccions de transmissió
sexual, d'embaràs, etc.).
 Com a estimulant (per animar-se, per passar-sho bé): a causa dels seus efectes
sobre el sistema nerviós, lalcohol contribueix a reduir inicialment les inhibicions
fent que a algunes persones els resulti molt més fàcil relacionar-se. En dosis
elevades, però, lalcohol incrementa la probabilitat de manifestar conductes
descontrolades i agressives.

2.3. El nivell dalcohol en sang i la intoxicació etílica
Objectiu
Comprendre el concepte dalcoholèmia i el metabolisme de l'alcohol.

Metodologia
Prenent com a punt de partida el càlcul dalcoholèmia dun subjecte imaginari, es
treballen els diferents continguts.

Continguts
 Equivalència entre nombre de consumicions, grau dalcoholèmia i conducció de
vehicles i altres efectes sobre el comportament.

 Conceptes de tolerància i dependència.
 Anàlisi de falses estratègies per eliminar lalcohol de lorganisme.
 Absorció i eliminació de lalcohol.
(Per aclarir aquests conceptes consulteu lannex 1)

Desenvolupament de lactivitat
Es pren com a exemple un cas imaginari: un home de setanta quilos que ha pres tres
cerveses mitjanes sense haver menjat res.

*Taxa dabsorció = 0,7 per a homes i 0,6 per a dones
El grau dalcoholèmia de lexemple seria de 0,81 grams detanol / litre de sang a la
mitja hora de la ingestió.
Després es pot preguntar al grup: Amb aquest grau dalcoholèmia, tothom sentiria
els mateixos efectes? Per què hi ha persones que són més sensibles a lalcohol que
daltres? Què significa aguantar més o menys lalcohol? A partir de les respostes,
cal explicar els conceptes de tolerància i dependència, els efectes de lalcohol segons
el grau dalcoholèmia i com lorganisme elimina lalcohol.

2.4. Les begudes alcohòliques en la legislació vigent
Objectiu
Oferir informació rellevant sobre la legislació vigent tant pel que fa a la venda i
dispensació de begudes alcohòliques com pel que fa als nivells dalcoholèmia permesos
per a la conducció de vehicles.

Metodologia
Es facilita un llistat amb diferents supòsits i el grup, orientat pel monitor, decideix
quins estan dins de la legalitat i quins no.
Sha de tenir en compte que aquesta activitat es basa en la legislació catalana vigent
(darrera modificació: març 2005). Cal adaptar els exemples a la legislació vigent en
altres comunitats autònomes i, també, fer les actualitzacions necessàries davant les
possibles modificacions de la llei en el futur.

Continguts





Venda i dispensació de begudes alcohòliques a menors.
Venda i dispensació de begudes alcohòliques en diferents àmbits.
Oferta gratuïta.
Responsabilitats penals i responsabilitats ètiques.

Desenvolupament de lactivitat
Es presenten al grup alguns supòsits per tal que decideixin si estan o no dins la
legalitat:
 No es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques en les àrees de servei i
descans de les autopistes.
è Es poden vendre i consumir begudes de menys de vint graus entre les 8 i les
24 hores.
 No es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques a la via pública.
è A la via pública la venda i consum dalcohol depèn de les ordenances municipals;
el lloc ha destar degudament autoritzat: per exemple, les terrasses de bars
i restaurants.
 Està prohibida la venda i dispensació de begudes alcohòliques de més de 23 graus
als menors de 18 anys entre mitjanit i les 6 de la matinada.
è No es pot vendre ni dispensar cap mena de beguda alcohòlica en cap
circumstància als menors dedat.

 Està prohibida la promoció de begudes alcohòliques realitzada mitjançant concursos
o consum incontrolat, així com la promoció dels establiments en què es realitzin
aquestes activitats.
è Cert, això pot implicar la no legalitat de les ofertes 2X1.
Tancar el debat demanant reflexions sobre responsabilitats ètiques. Orientar cap a
la presa de consciència que sestà dispensant una substància psicoactiva.

3. ESTRATÈGIES DE LA DISPENSACIÓ RESPONSABLE
Objectius
 Motivar la presa de consciència de la importància del rol del professional de la
restauració per contribuir a minimitzar les conseqüències negatives del consum
de begudes alcohòliques.
 Saber identificar adequadament situacions problemàtiques al voltant del consum
dalcohol.
 Conèixer i saber aplicar tècniques per dispensar begudes alcohòliques de forma
més responsable i eficient.

Metodologia
Sutilitzen tècniques de pluja didees, discussió de casos i assaig de conducta per tal
que els mateixos participants assoleixin els objectius proposats.

Continguts
3.1 Identificació de senyals de consum problemàtic.
3.2 Estratègies dactuació davant del consum problemàtic.
3.3 Entrenament en habilitats: tècniques dassertivitat.

3.1. Identificació dels senyals de possible consum problemàtic
Objectiu
Saber identificar adequadament situacions problemàtiques al voltant del consum
dalcohol.

Metodologia
A partir de la tècnica de la pluja didees, sexposen possibles situacions de risc que
posteriorment sanalitzen.

Continguts
 Menors dedat.
 Actituds i conductes de les persones intoxicades.
 Conducció sota els efectes de lalcohol.

Desenvolupament de lactivitat
Es demana al grup si mentre estan treballant els resulta fàcil o difícil adonar-se que
algú pot estar-se passant amb les copes.
Els cambrers acostumen a identificar els bevedors excessius amb molta facilitat, encara
que el local estigui ple. Proposar al grup que facin una pluja didees sobre situacions
de risc en referència al consum dalcohol.
Per exemple:








Menors dedat.
Persones que conduiran.
Bevedor solitari/a que repeteix copes en un breu interval de temps.
Grup que sengresca a fer rondes.
Gent que fa del seu consum el més important.
Gent que porta molta estona bevent.
Gent que sembla intoxicada: parla en un to de veu alt, crida, parla amb dificultat,
utilitza un llenguatge reiteratiu, entra en polèmica, parla amb desconeguts de
forma invasiva (temes confidencials, sapropa massa,...), es mostra malbaratador
(generós en excés, convida a copes a tothom), crida latenció del professional i
dels altres clients, és maldestre (li cauen les coses, es mou amb dificultat, no
coordina els moviments...), té canvis sobtats dhumor (riu exageradament i, després,
gairebé plora, etc.).
Tot recollint aquestes idees el formador fa notar com estan relacionades amb el que
sha vist anteriorment sobre els efectes de lalcohol. A continuació, es repassen els
conceptes que sindiquen en les següents diapositives.

3.2. Estratègies dactuació davant del consum problemàtic
A. Discussió de casos
Objectiu
Ajudar a prendre consciència de la importància del rol del professional a lhora de
contribuir a minimitzar les conseqüències negatives del consum de begudes alcohòliques.

Metodologia
a. Es recomana utilitzar el DVD de suport DE MARXA... AL BAR, on es presenten
tres situacions sobre consums problemàtics dalcohol en establiments de restauració
que poden servir com a estímul pel debat, i com a punt de partida per treballar
diferents estratègies de servei responsable.
b.Explicació del sentit de les normes de la casa i consideracions per a la seva
elaboració.

Continguts






Responsabilitat del professional i del client.
Límits dactuació.
Actituds sobre el consum dalcohol.
Pressions externes.
Estratègies dactuació: Regles dor i normes de la casa.

Desenvolupament de lactivitat
a. DE MARXA... AL BAR
Situació

è Temàtica

Un cop de mà... esquerra

è Manegar lagressivitat dels clients.

Posar-hi fre

è Dissuadir de conduir quan sha begut i donar
alternatives de transport.

Massa aviat

è Evitar servir alcohol als menors dedat.

Per facilitar la tasca del formador i reforçar els elements educatius més destacats de
les situacions plantejades, després del visionat es presenta una proposta per debatre
els continguts i les estratègies més importants que cal treballar.
A més, aquest DVD conté una presentació del programa i una sèrie dentrevistes amb
persones que han col·laborat en lelaboració daquest programa.
b. NORMES DE LA CASA
El formador ha dexplicar què són i com elaborar les normes de la casa. (vegeu annex 3)

B. Entrenament en habilitats: Tècniques dassertivitat
Objectiu
Conèixer i saber aplicar tècniques per servir begudes alcohòliques de forma més
responsable i eficient.

Metodologia
Explicació de les habilitats de comunicació: característiques de la conducta assertiva,
tot diferenciant-la de la conducta inhibida i de la conducta agressiva.
Assaig de conducta: es demanen dos voluntaris i se'ls dóna instruccions per a la
representació.

Continguts
 Comportament per conduir una situació difícil.
 Lassertivitat: formes de comunicar el que volem i control de lestrès.

Desenvolupament de lactivitat
Sexpliquen els elements de la comunicació que cal de tenir en compte:
 Conductes no verbals: mirada, postura, gestos, expressió facial, expressions
corporals, proximitat, contacte...
 Conductes paraverbals: veu (volum, entonació, claredat...), pertorbacions de la
parla (pauses, falques -muletillas-, vacil·lacions...), fluïdesa de la parla...
 Conductes verbals: peticions de noves conductes, mostrar acord o desacord, donar
mostres destimació o rebuig...
Explicar els tres estils bàsics de comunicació:
Estil de comunicació inhibit:
 No es defensa la pròpia actitud. Es respecta els altres però no a si mateix.
 Efectes: conflictes, depressió, baixa autoestima, sentiment de desemparament,
es fa mal a si mateix, es perden oportunitats, es genera tensió, amb pèrdua de
control, etc.
 Característiques: mirada avall, volum de veu baix, vacil·lacions, postura enfonsada
i tensa, mans nervioses.
Estil de comunicació agressiu:
 Es defensa la pròpia actitud sense respectar els altres. Implica menyspreu i domini
sobre els altres.
 Efectes: conflictes, culpa, frustració, mala imatge dun mateix, es fa mal als altres,
es perden oportunitats, es genera tensió, sentiment de pèrdua de control, etc.
 Característiques: mirada fixa, volum de veu alt, es parla ràpid, sense respectar les
distàncies, amb gestos amenaçadors...
Estil de comunicació assertiu:
 Defensa els seus drets i expressa les opinions utilitzant habilitats de conducta.
Sexpressa allò que es pensa o se sent de manera adequada i sense agredir.
 Efectes: es resolen els problemes, un se sent bé amb els altres i amb un mateix:
disminueix lestrès en situacions conflictives, es conserva el control, es generen
oportunitats, etc.
 Característiques: es manté la mirada (però no fixa), amb el volum de veu adequat,
parla fluida, gestos ferms, postura dreta, mans soltes, etc.
 Sovint implica negociar i, altres vegades, fer front a la pressió.
Per acabar, es demana a dos voluntaris que representin els rols de cambrer i client
en una situació en què el client vol una copa més però el cambrer considera que no
li ha de servir més alcohol. Es demana al voluntari que farà de client que surti de la
sala mentre es comenten algunes tècniques per fer front a la pressió. Es demana al
voluntari que farà de cambrer que utilitzi al menys una daquestes tècniques.
Tècniques per fer front a la pressió. Per exemple, rebutjar servir més begudes
alcohòliques.
 Disc ratllat: repetició de la mateixa resposta. No, ho sento no puc... No, ho sento
però no puc...
 Acord assertiu: saccepta que sha comès un error, però se separa del fet que
sargumenta. Sí, té raó, li ho devia dhaver dit al principi, però és que no puc
servir-li més.
 Pregunta assertiva: incitar a la crítica constructiva per obtenir més informació
que es pot utilitzar en largumentació, si sescau.

 Claudicació aparent (banc de boira): en principi, saccepta el que diu laltre però
immediatament es continua dient el que es vol. Segurament té raó però és que
no puc fer-ho.
 Ignorar: no fer cas de les raons de laltre i passar a una altra cosa.
 Trencament del procés: resposta lacònica a la provocació. Sí... No... Potser...
 Ironia assertiva: resposta positiva a una crítica hostil.
- Quina porqueria de bar!
- Gràcies.
 Ajornament assertiu: demorar la resposta fins que estigui més tranquil. Dacord,
ja mho pensaré per a un altre dia...
Plantejament de la situació Ni una copa més: Un client que està força begut li
demana al cambrer que li posi una altra copa. El cambrer, tot preveient dificultats,
no li'n vol servir més.
Durant la representació, el monitor ha danimar als voluntaris per què actuïn amb
realisme. Cal orientar lexecució de la representació si sobserva que saparta molt de
les tècniques explicades i elogiar les conductes que hagin estat adequades.

4. TANCAMENT DE LA SESSIÓ
Al finalitzar el taller, el formador ha dassegurar que han quedats clars els següents
punts:
 Lalcohol és una substància psicoactiva, i per això consumir-ne comporta riscos per
a la salut i per a la conducta (desinhibició, agressions, accidents de trànsit, etc.).
 Els professionals del sector de la restauració, com a dispensadors de begudes
alcohòliques, estan en una posició privilegiada per intervenir en situacions de
consum de risc.
 La dispensació responsable ajuda a crear un ambient agradable al local, que és
valorat molt positivament per part dels clients.
 Els professionals del sector de la restauració tenen la responsabilitat moral de
prevenir els problemes derivats del consum abusiu d'alcohol per part dels seus
clients.
Per acomiadar els participants, sels motivarà a fi que incorporin aquestes estratègies
a la seva activitat professional.

5. ANNEXOS

Annex 1: Conceptes bàsics sobre lalcohol
 Lalcohol etílic (etanol) és una substància que actua sobre el cervell i és capaç de
modificar el comportament de les persones i de generar dependència, és a dir,
lalcohol és una droga.
 Actua com a depressor del sistema nerviós central. Leufòria inicial es deu a
lafebliment dels mecanismes de control de la conducta per part del cervell.
 Lalcohol sabsorbeix a lestómac, lintestí prim i el duodè (hi ha diferències segons
el sexe). La velocitat dabsorció depèn de que shagi menjat o no, de quina mena
d'aliments s'han menjat o de si sha pres alguna medicació. En dejú, el nivell
màxim d'alcohol en sang sassoleix aproximadament als trenta minuts d'haverne begut. La major part de lalcohol es metabolitza al fetge.
 Consumint una mateixa quantitat dalcohol les dones assoleixen nivells dalcohol
en sang més alts que els homes, a causa, principalment, del fet que les dones
tenen menys proporció daigua corporal.
El consum durant lembaràs està totalment contraindicat ja que pot provocar
danys greus i irreversibles al fetus.
 Quan es prenen begudes alcohòliques, sovint es busquen uns efectes determinats
(divertir-se més, desfasar-se, oblidar-se dels problemes...). Però el seu consum té
una vessant negativa tant a nivell físic (nàusees, vòmits, risc de patir un accident...),
com a nivell de conducta (risc de comportament violent, agreujar el problemes
que sintenta oblidar, augment dels estats depressius...).
 Els símptomes dintoxicació van variant a mesura que augmenta la quantitat
dalcohol ingerida: eufòria, desinhibició, agitació, impulsivitat, desorientació,
problemes de visió, somnolència, dificultat per caminar, manca de reflexos... i
poden arribar a la inconsciència i aturada respiratòria (coma etílic). En cas
dintoxicació aguda sha de posar la persona en posició estirada amb el cap de
costat i avisar urgències mèdiques.
 El consum continuat de begudes alcohòliques provoca tolerància, és a dir, la
necessitat daugmentar les quantitats consumides per tal dexperimentar els
mateixos efectes que abans sassolien amb dosis més baixes.
 El consum abusiu continuat pot generar dependència física (aparició de la síndrome
dabstinència en deixar de beure) i dependència psicològica (impuls molt fort per
continuar bevent, malgrat els problemes que això ocasiona a la persona).
 El consum crònic pot provocar alteracions al aparell digestiu (fetge, estòmac, etc.)
i al circulatori, disfuncions neurològiques, trastorns de conducta, etc.
 Fins i tot el consum de petites quantitats augmenta considerablement el risc
daccidents de trànsit. Disminueix el camp de visió, dificulta la percepció dels
colors, augmenta el cansament i el temps de reacció, provoca el càlcul erroni de
les distàncies, disminueix els reflexos, etc. Alhora, provoca sensació dinvulnerabilitat,
impaciència, agressivitat i baixa percepció dels riscos.
 El consum abusiu dalcohol pot induir conductes de risc, com ara no utilitzar el
preservatiu i dificultar les relacions sexuals (inhibició de lerecció).

Annex 2: Conceptes bàsics sobre prevenció
Prevenció
De manera general, la prevenció es pot definir com lacció i efecte de les intervencions
dissenyades per modificar els determinants individuals, socials i ambientals del consum
de drogues, evitant tan linici del consum com la progressió a un ús més freqüent
entre poblacions en situació de risc. Per ser efectives, les estratègies de prevenció
han d'estructurar-se de manera global, disminuint els factors de risc i augmentant els
de protecció; han dimplicar la comunitat i, en la mesura del possible, cal adaptar-les
als diferents grups de població.

Nivells de prevenció
 Programes de prevenció universal
Són els que sadrecen la població general (principalment als més joves) amb missatges
destinats a impedir o retardar linici del consum de drogues. Per tant, estan dissenyats
per arribar a tota la població sense tenir en compte les situacions de risc individuals.

 Programes de prevenció selectiva
Són aquells que sadrecen a subgrups de població que presenten un especial risc de
consum de drogues amb lobjectiu de retardar-ne o prevenir-ne labús. El disseny
daquests programes té en compte les característiques concretes del grup i els factors
de risc comuns que presenten.

 Programes de prevenció indicada
Són aquells que sadrecen a persones que tenen conductes de risc (p.ex.: consum
excessiu dalcohol) o que presenten problemes incipients relacionats amb el consum
de drogues. Lobjectiu daquest tipus de prevenció és aturar el procés, abans de que
la persona desenvolupi greus problemes o fins i tot una dependència.

Reducció de riscos i danys
La reducció de riscos i danys és una estratègia de prevenció adreçada a reduir les
conseqüències negatives del consum de drogues, tant en lindividu com en la comunitat.

Annex 3: Consideracions sobre les normes de la casa
Els beneficis de la formació en dispensació responsable de begudes alcohòliques
sincrementen si es disposa duna política dempresa coherent amb els objectius que
caracteritzen aquest programa.
Cal transmetre aquesta política empresarial de manera que es doni suport a les
actuacions del personal i s'influeixi en les actituds i el comportament dels clients. La
presència dunes normes de la casa clares és un referent tant per al personal com per
als clients davant de situacions problemàtiques.
És aconsellable que les normes de la casa estiguin registrades per escrit i situades en
un lloc visible de lestabliment per tal que tothom les pugui veure i llegir, cosa que
ajudarà a evitar possibles discussions i malentesos i farà més fàcil la seva acceptació
per part dels clients.
És important que el personal de lestabliment tingui un bon coneixement daquestes
normes i que n'entengui el sentit. Daquesta manera les subscriurà i li resultarà més
fàcil defensar-les.

Les normes de la casa han de promoure el manteniment dun ambient agradable,
evitant aquells comportaments i situacions que puguin resultar conflictives, tant per
als clients com per al personal.
Poden incloure consideracions com les següents:
1 No servir begudes alcohòliques a menors dedat (obligació per a tots els locals)
2 Evitar servir begudes alcohòliques a clients que mostrin clars símptomes
dembriaguesa.
3 Prohibir que els clients treguin gots i/o ampolles fora del local.
4 Tractar devitar, en la mesura que sigui possible, que els clients que han consumit
alcohol condueixin, oferint alternatives de transport.
5 Evitar qualsevol mena de promoció de begudes alcohòliques.
6 Promoure el consum de begudes sense alcohol (ofertes, preus baixos, 2x1, etc.)
7 Promoure el respecte envers els altres com a norma bàsica de convivència, tant
dins del local com fora, aturant des de linici qualsevol expressió dagressivitat.

Annex 4: Algunes tècniques de treball en grup
Pluja didees
Es tracta destimular que el grup exposi de manera curta i ràpida les seves idees sobre
una qüestió. El formador les anirà anotant a la pissarra. Durant aquesta fase de la
dinàmica, cal evitar qualsevol crítica per tal de no inhibir la creativitat dels participants.
Quan sha aconseguit una participació alta i un nombre daportacions suficient,
sanalitzen en grup una a una. Daquesta manera, es van refusant les idees menys
vàlides i semfatitza sobre les més adequades.

Mètode de casos
Lobjectiu és promoure lanàlisi dun problema i la presa de decisions. Es presenta un
cas (llegint-ho o en suport audiovisual), es donen uns minuts per reflexionar
individualment, i tot seguit sanalitza la situació en grup amb lajuda dunes preguntesguia. Per acabar, sintenta trobar una solució adequada entre tots els participants.

Assaig de conducta
Consisteix en representar situacions problemàtiques de la vida real, amb lobjectiu
de millorar les habilitats necessàries per fer-hi front de manera adequada. També és
una tècnica útil per ajudar a posar-se en el lloc de laltre i comprendre els seus punts
de vista. Es comença fent una descripció de la situació i sassignen els personatges als
participants que hi col·laborin. Cal que tant els actors com els espectadors es mostrin
cooperatius i intentin situar-se mentalment en una hipotètica situació real. Un cop
ha finalitzat la representació, cal agrair la col·laboració de tots, i molt especialment
la dels actors. Per acabar, el formador i la resta del grup ha de valorar les conductes
que han representat i fer suggeriments per ajudar a millorar lactuació.
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