QUÈ PODEM FER:
n Tenir visible el cartell que recordi que no està permès servir begudes
alcohòliques a menors d’edat.
n Si tenim dubtes sobre la seva edat, demanar el DNI.
n Hi ha gran varietat de begudes sense alcohol. En els rètols o cartells
també podem donar importància a les que no en porten.
n Darrere la barra, cal treballar en equip amb el responsable i la resta de
companys i tenir un protocol d’actuació.
n És important que la persona responsable de la barra estableixi una
dosi estàndard d’alcohol per copa i que les persones que serveixin la
coneguin.
n Posar-nos d’acord amb altres barres per tal de treballar en la mateixa
línia.

SERVIR
O NO SERVIR ...
ALS MÉS JOVES?
DISPENSACIÓ
RESPONSABLE DE BEGUDES
ALCOHÒLIQUES
L’ALCOHOL, TOT I SER UN ELEMENT QUE FORMA PART DE LA NOSTRA CULTURA,
ÉS UNA SUBSTÀNCIA QUE SI ES CONSUMEIX DE FORMA ABUSIVA O VINCULADA
A DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES (EMBARÀS, ÚS DE MEDICAMENTS,
CONDUCCIÓ, SER MENOR D’EDAT, ETC.), POT COMPORTAR PROBLEMES SERIOSOS
PER A LA SALUT I LES RELACIONS SOCIALS DE LES PERSONES.

QUÈ PODEM DIR:
ALS MENORS
n No volem que ens tanquin la barra: entens que no puc?
n Sí, si jo ja t’entenc, però és que no et puc servir un cubata, una birra...
n Ens juguem una multa: si et serveixo, la pagaràs tu?
n El cap de la barra mana, i això és el que hi ha.
n Un cubata? A tu sense alcohol o una cervesa.
n Sense alcohol, tinc sucs i refrescos. Què et poso?

Per a més informació:

Les festes locals poden ser l’escenari
en què els menors d’edat tinguin el seu
primer contacte amb l’alcohol i és una
evidència que els comes etílics en aquesta
franja d’edat han augmentat en els darrers
temps. Sabem que el que està darrere
d’una barra no és el pare ni la mare dels

menors que surten de festa, i també que
amb la venda d’alcohol es tracta de fer
negoci i treure un benefici, fet que és lícit.
Però això es pot conciliar també amb el fet
de posar el nostre “granet de sorra” per
fer una dispensació responsable i evitar
problemes als que surten de festa.

ELS MENORS TENEN MÉS POSSIBILITATS DE TENIR PROBLEMES AMB L’ALCOHOL:

ALS QUE VAN PASSATS
n Què has pres abans? Si barreges, petaràs.
n Un altre cop? Tan ràpid, se t’acabarà la festa.
Vés a fer un vol.

		
n BEUEN A SAC (ràpid, molt i de tot)
n

VAN ACCELERATS I NO SABEN FRENAR

n

TENEN MÉS PUNTS PER ARRIBAR AL COMA ETÍLIC,
ja que l’alcohol els afecta més que als adults.
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