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1.- INFORMACIÓN DA ENTIDADE 

ASFEDRO é o acrónimo da Asociación Ferrolá de Drogodependenzas. ASFEDRO 
fundouse nos anos  80 para dar resposta  ás problemáticas derivadas do consumo de 
drogas e das adiccións ás mesmas.  Anualmente máis de 5000 persoas beneficianse dos 
recursos e actividades que xestiona e desenvolve a entidade: 

 Unidade asistencial de drogodependenzas: Nesta unidade  desenvólvense os 
programas de tratamento en réxime ambulatorio: 

- Programa libre de drogas 
- Programa de mantemento con antagonistas opiáceos 
- Programa de mantemento con metadona 

Outros… 

 Comunidade Terapéutica “O Confurco”: Recurso terapéutico en réxime  de  
internamento  no que os/as usuarios/as interiorizan novas pautas de 
comportamento para enfrontarse  á realidade do mundo exterior, 
anteriormente alterada polo consumo de drogas 

 Unidade de día /Programa Semiresidencial: Recurso complementario á  
Unidade Asistencial e Comunidade Terapéutica  no que se desenvolve un amplo 
programa de actividades socioeducativas, ocupacionais e terapéuticas. 

 Área de Prevención:  Esta área traballa en diferentes ámbitos; escolar, familiar, 
laboral, e mocidade.  

O traballo que se desenvolve coas familias vai orientado a proporcionarlles as 
estratexias e recursos precisos para xestionar, resolver i evitar os posibles conflitos no 
fogar. 

Con respecto ao ámbito escolar, un dos principais obxectivos é retrasar a idade 
de inicio do consumo. Este tipo de prevención vai destinada a toda a comunidade escolar 
sen ningún tipo de distinción.  

Dende outra perspectiva e xa en contextos recreativos, trabállase con 
consumidores/as e/ou potenciais consumidores de drogas mozos/as. Este tipo de 
intervencións desenvólvese fundamentalmente en festivais, raves, concertos, 
discotecas, festas, etc. 
 
Composición do Equipo técnico de ASFEDRO:  

        Actualmente  o equipo técnico está composto por  31  profesionais. Perfil  
do persoal técnico: médicos, psiquiatras, psicólogos, farmacéutico, mestra, enfermeiras, 
traballadoras sociais, educadoras  sociais, monitoras/es e persoal administrativo.  
 
Área de actuación 

Correspondo coa área sanitaria de Ferrol no que se refire á Unidade Asistencial  
Ambulatoria,  Nembargantes a entidade acolle a persoas de toda Galicia no caso de ser 
derivadas doutros recursos. 

 



 

2.- DATOS DO PROXECTO 

2.1 TITULO:   

EDUCANDO NO LECER/ INFO- DROGAS 

2.2 FUNDAMENTACIÓN: 

O lecer actualmente é sinónimo  de recreo ou tempo libre, tempo no que as 
persoas desenvolven actividades que non están orientadas á productividade ou o 
negocio. 

Nun contexto de lecer da mocidade, e moi vinculada a música e as actividades 
colectivas, a festa colle un espazo preponderante. A festa, ademais pode definirse como 
o principal contexto das substancias psicoactivas. E dicer que falar de festa implica a 
miúdo, falar de consumo. 

O consumo así mesmo, é algo que forma parte intrínseca da nosa sociedade; é 
por iso que falamos dunha Sociedade de Consumo.  

As substancias psicoactivas constitúen unha parte mais do conxunto de obxectos 
consumibles da sociedade. Establecese un vinculo entre os espazos festivos e o consumo 
de substancias psicoactivas. Estando este presente en tódolos contextos de festa, e dicir: 
festas patronais, discotecas, festivais, concertos, raves, e mesmo na propia vía pública. 

Sabemos que consumir determinadas substancias é un comportamento 
arriscado que pode comportar consecuencias negativas: posibles danos físicos, 
problemas psicosociais ou de adicción. 

Nembargantes, existe unha incertidume inherente relacionada cos efectos do 
consumo. Estes efectos incertos poden ser debidos á substancia (por ela mesma ou polo 
seu grao de adulteración), á persoa que as toma (pola constitución física, polas 
características propias do seu metabolismo ou polo seu estado de ánimo), ou as pautas 
de consumo,(polo policonsumo ou determinadas mesturas). 

A forma socialmente dominante de concibir o consumo de sustancias tende a 
ocultas esta fenómeno; mais ben a “invisibilización“ do consumo é a estratexia 
dominante das políticas públicas en relación a esta rede de relacións. 

A tal efecto, penalízase, sancionase, prohíbese e coartase o consumo se 
substancias psicoactivas ilegais. As condicións nas que se da o consumo dependen en 
boa medida deste proceso de invisibilización. Lonxe de ser eliminado ou suavizado, o 
consumo permanece baixo determinadas condicións que o reclúen a practicas case 
clandestinas que inciden de xeito decisivo nas súas pautas de invisibilización do 
consumo. 



Que mecanismos sosteñen e reproducen esta estratexia de invisibilización do 
consumo? 

Os discursos e as política de intervención dominantes arredor do consumo de 
substancias, enmarcase no que denominamos un paradigma abstencionista (Faura, et 
al., 2007). As políticas informativas abstencionistas, promoven unha serie de campañas 
de sensibilización que contan cunha mensaxe clara: a droga, por definición é perxudicial, 
así que non o dubides e di NON as drogas. Deste xeito todo aquilo que ten que ver coa 
xestión do consumo non problemático fica, negado como posibilidade, agochado. 

As campañas públicas en materia de drogas distorsionan a verdade con respecto 
ao efectos do consumo e non conectan co coñecemento experiencial das prácticas 
colectivas do consumo. 

Aínda cando a mensaxe abstencionista poida resultar coherente e efectiva para 
unha parte da poboación, este é rexeitado pola maioría das persoas que afirman 
consumir algún tipo de substancia (Faura, et al., 2007). 

Sendo este discurso o que predomina en termos ideolóxicos e culturais, non é 
de estranar que as persoas que consumen afirmen que a principal fonte de 
coñecementos con que contan  é a experiencia de consumo co seu grupo de iguais 
(Faura, et al., 2007).  

Plantexado este escenario, constátase que as políticas e intervencións de 
redución de riscos tamén presentan un importante grao de invisibilización, vemos que 
o coñecemento de esta perspectiva é minoritario, e que moitas das persoas que entran 
en contacto directo con ela fano mediante encontros directos e presenciais en espazos 
de lecer nocturno  (Faura, et al., 2007). Mais, unha vez entrase en contacto cos servizos 
de redución de riscos nestes espazos, unha maioría difunde as informacións entre os 
seus iguais mediante o boca- orella. 

Sabendo que entre as persoas consumidoras de drogas en espazos de lecer 
nocturno, transmitir información entre iguais destaca sempre como a primeira vía de 
adquisición de informacións consideradas coma fiables sobre drogas. Faise patente que 
as informacións de redución de riscos operan no mesmo espazo de confianza que 
ocupan as experiencias compartidas sobre sustancias psicoactivas. 

2.3 DESCRICIÓN: 

A confianza derivada do contacto presencial coa persoa no contexto de consumo 
é unha óptima oportunidade de despregue de actuacións preventivas, para o cal os 
servizos itinerante de redución de riscos como o de Educando no Lecer a través do seu 
programa   info- DROGAS (ASFEDRO) empregan diversas estratexias. 

Destacando entre elas os folletos informativos, os servizos de análise de 
substancias, e a figura do “colega experto”. 



Os folletos informativos adoitan sei o principal reclamo para as persoas que se 
achegan timidamente a os stands informativos. Estes materiais foron deseñados por 
persoas voluntarias, consumidoras e non consumidoras de substancias. 

Polo que o que neles se expón, son entre outras cuestións,  inquedanzas e 
respostas importantes e relevantes para as posibles destinatarias. 

Outra estratexia é a análise de substancias. Tratase dun servizo, a miúdo 
observado con recelo. Contrariamente ao que se poida pensar o feito de que a análise 
realícese no mesmo contexto de consumo, ten efetos en medio e longo prazo en termos 
de incrementar a moderación nas pautas e frecuencias de consumo. 

Asimesmo outra cuestión a valorar respeto a os servizos de análise de sustancias 
refírense a os efectos de monitorización do mercado e filtro informal da calidade das 
substancias. Neste senso o feito de facer pública  que unhas substancias están 
adulteradas e que outras non o están, fomenta a introdución dun elemento crítico na 
adquisición de substancias e polo tanto a xestión crítica do consumo. 

Este servizo proporciona unha imaxe de profesionalidade ao conxunto das 
intervencións de redución de riscos nos espazos de lecer nocturno. 

Unha das estratexias mais efectivas nesta metodoloxía é a da figura da “colega 
experta”. Esta figura é desenvolta polas persoas (voluntarias e profesionais) que ofrecen 
información nos espazos de lecer, empregando unha linguaxe e estilo comunicativo 
próximo as persoas usuarias do lecer nocturno, mostrando interese, cunha actitude non 
invasora, e sen emitir xuízos morais arredor do consumo de substancias. 

Dentro desta estratexia ha que resaltar o outreach, desenvolto sobre todo nas 
zonas de botellón,  na zona de Ferrol en colaboración co voluntariado, e gracias as cales 
a través de pequenas estratexias conséguense reducir tanto intoxicacións coma o feito 
de recoller o lixo que fica alí rematado o festexo. 

O proxecto Educando no lecer e o seu principal programa “info- drogas. 
ASFEDRO”, é unha aposta socioeducativa da área de prevención de ASFEDRO deseñada 
para adaptarse ós novos paradigmas preventivos da redución de riscos asociados ao 
consumo de drogas. 

 

2.4 LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA/CONTEXTUALIZACIÓN: 

O programa desenvólvese ao longo de todo o territorio galego con especial 
incidencia nas festas, festivais e celebracións da zona de Ferrol e Comarca. 

Nesta pasada edición interveuse en: Resurrection Fest (Viveiro), Festa do polvo 
(Mugardos), Festival de Pardiñas (Guitiriz) Revenidas  e Festa da Auga (Vilagarcia), 
Nachiños Fest (Ferrol), Fene Rock (Fene), Rock in Rian e Festa da Guadalupe (Rianxo) 
Caudal Fest (Lugo), Festeiro (Ferrol). 



Noutras edicións do programa interviuse en localizacións tales coma o Festival 
do Mundo Celta de Ortigueira que é un festival de referenza na comarca, no Castelo 
Rock en Muros nas festas tecno de Cerceda, nas festas de Cambre, e Compostela, etc. 

2.5 BENEFICIARIAS: 

Mocidade entre os 16 e os 35 anos, por ser a poboación maioritaria deste tipo 
de eventos. Mais atendese a toda persoa que ata alí se achegue. 

 

2.6 OBXETIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS: 

Xerais. 

Reducir os Riscos asociados a determinados consumos de drogas, creando un 
espazo de referencia persoas usuarias ou posibles usuarias das diferentes substancias 
nos espazos de festa a través do seu grupo de iguais. Así como concienciar da 
banalización de determinadas substancias Contribuíndo deste xeito a evitar 
intoxicacións e patróns de consumo problemáticos. 

Específicos: 

- Implicar a gran numero de voluntarias na formación e asesoramento a persoas 
usuarias ou non de drogas. 

- Identificar e tentar modificar aqueles patróns de consumo de risco. 
- Desmitificar aqueles mitos e crenzas asociados a substancias e determinados 

consumos das mesmas. 
- Identificar e informar sobre os efectos e riscos das múltiples substancias. 
- Ser punto de referenza da mocidade en determinados espazos de festa. 
- Reflexionar sobre a multitude de cuestións  que influen no genero, mais alo das 

drogas. 
- Ser un espazo de consulta na rede, a través do facebook, blog e páxina web. 

 

2.7 ACTIVIDADES: 

1- Formacións: descrición e metodoloxía 
 

 Formación en drogas e xénero: “diferentes modelos para a reflexión” 

A maiores de foramación/reflexion do curso, trátase de traballar de xeito 
transversal, nas outras formacións. Sendo unha temática fundamental no ámbito 
das drogas e nas adiccións. 

 Formación de voluntariado e formación interna : 



Esta actividade vense desenvolvendo dende o 2013 a través de varias      
formacións. 

- Curso de formación de persoas mediadoras en RdR. 
 
 
1º Parte teórica, na que se impartirán aqueles coñecementos básicos para a 
comprensión e desenvolvemento das intervencións no punto info-drogas. 
ASFEDRO. 
 
2º Parte practica, na que se rotará polos diferentes servizos do punto info- 
DROGAS: recepción e información, análise, e intervención fora do “stand” 

 
 

- Formación continua:   

Desenvolta en colaboración cos: 

Departamento de voluntariado da Universidade de 
Coruña: No presente ano 2019, fíxose un convenio coa 
UDC, pra ter un punto de atención a o estudantado e 
profesorado dentro da universidade. 

- Facultade de Traballo Social da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

Temporalización: 

A implementación da mesma desenvolvese ao longo de todo o ano. 

Curso para a formación de mediadores: meses de Abril e Maio. 

Formación de análise con colorimétricos:  mes de Xuño 

Formación de ánalise de Cannabis: mes de Xuño 

Formación UDC: dende a derradeira semana de Outubro ata o remate do curso 
escolar. A periodizade das intervencións é quincenal. 

Foramación USC: faise no mes de Abril.  

 

Recursos:  

Materiais: 

Material funxible: papelería, bolígrafos, dípticos e folletos varios, pinchos USB,  
pipetas, etc 



Material non funxible: laboratorio básico, computador, microscopio, proxector, 
etc. 

Humanos:  

Remunerados: 1 psicólogo clínico, 1 psiquiatra, 1 Educador social. 

Voluntariado: 1licenciado en química especialista en RdR. 

Dúas formadoras especialistas en redución de riscos no consumo de Drogas.  

 

2. -Punto móbil. Info- DROGAS: descrición e metodoloxía 

Este servizo desenvolvese naquelas festas, festivais e concertos, onde se ten 
certeza de que hai consumos de risco de unha ou varias substancias, tanto legais coma 
ilegais. 

Dende unha carpa de 3x3, facilitase información e asesoramento a quen ali se 
achegue. 

Que tipo de información? 

A través de folletos informativos das diferentes substancias, facilitarase unha 
información realista que nos servirá para falar dos intereses e gustos de quen ali se 
achega. 

Dende o servizo de “testing” (na parte traseira da carpa), analizaranse as 
substancias de quen o requira.  

A través dunha pequena mostra, e cunha serie de reactivos, saberemos varias 
características sobre a substancia das que iremos informando á interesada. 

- Principio activo: se é o que ela pensa 
- Principais adulterantes. 
- Vía de consumo: unhas implican máis riscos que 

outras. 
- Pureza. 

Con este servizo abordamos temáticas coma os patróns de consumo, mesturas, 
coidados antes durante e depois dos consumos, etc. 

Todo este entramado de servizos contribúe de forma directa e inmediata a 
reducir os riscos derivados do consumo. 

A maiores; 



Rede Social InfoDrogas 4.0: Facebook, blog, e páxina WEB. As contas das múltiples 

redes sociais xa estaban feitas de anos anteriores, aínda que o seu uso estaba parado 

temporalmente. No caso do blog decidimos abrir un novo cun formato máis moderno. 

As redes sociais coma o facebook  son un instrumento de demanda na mocidade destes 

tempos.  Para nós resultan moi efectivas xa que é a canle coa que mantemos o contacto 

coa xuventude dun xeito no que elas e eles se senten máis cómodas/os facendo 

preguntas ou expoñendo dúbidas dunha maneira máis  “anónima”. 

Temporalización 

Desenvolvese durante case tódolos fines de semana de Xullo a Outubro. Nesta 
edición comezase a intervir nas festas de Nadal e no Entroido. 

Recursos 

Humanos:  

1 Técnico en Prevención (remunerado) e  

3 voluntarias: con formación en mediación en conductas adictivas e redución de 
riscos. 

Materiais: 

Funxibles:  enquisas, cuestionarios, cartelaria, bolígrafos, folletos, reactivos 
varios pipetas, etc 

Non funxibles: carpa, cabaletes, e mesas, material eléctrico para o alumeado e 
electricidade, material básico laboratorio, portatil, microscopio. 

 

 

3.-Info- Drogas  “Borralleiro’s Power”: descrición e metodoloxía 

Esta actividade desenvólvese exclusivamente na zona de Ferrol e en concreto 
nas rúas ou naqueles espazos onde se fai botellón ou semellante. 

Dende o “stand” informativo, saen as mediadoras/ voluntarias por parellas,  e 
cun achegamento discreto a vez que agradable  informaran sobre as consecuencias da 
inxesta incontrolada de alcol. Tamén informaran precaucións a ter en conta cando se 
bebe, hidratarse, alimentarse axeitadamente, etc. 

Para complementar isto, facilitaranse botellís de auga, algo para “picar”. 



A maiores repartiranse recipientes con metricidade, que axudaran a regular a 
cantidade de alcol que queira beber cada quen no grupo.  

Rematando co “kit”, repartiranse sacas de lixo onde deixar todo o residuo xerado 
polo grupo. 

Temporalización 

O desenvolvemento das intervencións irá en función do calendario escolar, e da 
climatoloxia. 

Datas coma o comezo e remate de curso, final de exames, previo ponte, ou 
vacacións, serán/son as mellor valoradas por ser cando mais mocidade sae a beber as 
prazas. 

Recursos 

Humanos:  

2 educadoras Sociais (remunerados) e  

6 voluntarias: con formación en mediación en conductas adictivas e redución de 
riscos.  

Materiais: 

Funxibles:  enquisas, cuestionarios, carteleria, boligrafos, folletos, tutos, 
reactivos varios pipetas, preservativos, vasos con medidor, bolachas salgadas e boleria, 
augas, e sacas de lixo. 

Non funxibles: carpa, cabaletes, e mesas, material eléctrico para o alumeado e 
electricidade, material básico laboratorio, portatil, microscopio. 

2.8 SEGUIMENTO: 

Nas diferentes saídas do “stand”, recóllense as intervencións desenvoltas. Datos 
sobre o xénero e a idade,  e sobre que demandan información. 

No servizo de análise recóllense datos básicos sobre a persoa, idade e xénero, 
numero de acompañantes, características da substancia, antes e despois, e avaliación 
do servizo, por parte da persoa intervención 

A maiores no remate de cada intervención faise un informe que é enviado á parte 
contratante do servizo. 

 



2.9 AVALIACIÓN: 

Inicial: 

Valoraranse e difundiranse as diferentes actividade para cumplir os obxectivos, 
tendo en conta as variables de; achegarnos a o maior número de destinatarios, estar 
presentes nos grandes eventos e festivais, a financiación, etc 

En referenza a os diferentes cursos de formación, difundiranse naqueles espazos 
nos que achegalos a un maior número de destinatarios. Tendo presente o calendario 
escolar, pra garantir o maior número de asistencia. 

Proceso: 

Dende o punto de vista da persoa usuaria, disponse duns cuestionarios que se 
poden cubrir voluntariamente, e onde manifestan a súa opinión sobre o servizo in situ 

No servizo de análise, ha unha cuestión específica que fai referenza ao grao se 
satisfación da persoa ou persoa que ata alí se achegan. 

E no remate e tamén voluntariamente, ofrecéselles as persoas 
usuarias/destinatarias, a posibilidade de gravar a súa opinión sobre o servizo e o trato 
recibido. 

Dende o punto de vista da parte contratante do servizo, convidamos a que se 
acheguen  ao punto de información. Para a posteriori informar sobre posibles carencias 
e melloras Dende o punto das persoas que traballan, valorase a situación, a acollida, e 
as dificultades que van xurdindo en función das características do contexto.  

En referenza a os diferentes cursos de formación, estes durante a súa difusión, cubrirase 
un pequeno cuestionario onde as destinatarias, marquen as preferenzas de horario, 
espazo e módulos optativos a abordar, así como as súas expectativas sobre a formación. 

 

Resultados:  

Nestas intervencións de recente creación, faise difícil o feito de avaliar a curto 
prazo se ha un proceso de modificación de conducta sobre o patrón de  consumo coa 
información facilitada. Aínda así ha varios factores a ter en conta que poden axudar 
nestes criterios. 

Parte contratante:  número de intervencións, en función das persoas que 
asistiron ao evento, pola devolución de persoas que participaron no mesmo, e pola 
publicidade que fai da festividade, e do servizo nos diferentes medios. 

Usuarias: O feito de ser reincidentes ou non. 



Voluntariado: consecución de obxectivos, comodidade no traballo, entrevista 
coas persoas usuarias, etc.   

Dende unha perspectiva epidemiolóxica, os datos recollidos serviran para analizar os 
múltiples patróns de consumo en función de variables coma o xénero e a idade.  

Engadindo algunha variable mais coma o tipo de festival e musica do mesmo, sacariamos 
datos e novos perfiles así coma conduntas de risco asociadas a cada un deles. 

No remate das formacións, e a través da posta en común e dun cuestionario anónimo, 
saberemos se se acadaron as espectativas das participantes, se as características de 
espazo, horario, contidos, e metodoloxía, foron as mais axeitadas, e sobre todo se se 
ven capacitadas pra intervir como mediadoras. 

As redes sociais, axudarannos tamén a valorar a presenza e a referenza das 
intervencións. A través do número de siareiras e comentarios. 

Ferrol, 31 de Octubre de 2019 
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