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El Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya i 
l’associació GASS volen agrair 
al Sr. Andreu Obrador i Siquier 
la seva trajectòria i les aporta-
cions realitzades en l’àmbit de 
les drogues a Catalunya. El Sr. 
Andreu Obrador ha participat 
en moltes iniciatives preven-
tives del país, des de fa més 
de 30 anys i va ser el primer 
responsable tècnic d’una admi-
nistració en creure en el Servei 
IRC a l’any 1999.



Presentació

L’ IRC (Internet Rellay Chat), Servei de prevenció de 
consums problemàtics de drogues mitjançant els xats públics 
d’Internet, ha estat una acció preventiva dels consums proble-
màtics de drogues en la que el Departament de Salut ha apos-
tat els darrers 10 anys. El servei s’ha desenvolupat conjunta-
ment amb l’associació GASS, Grup Associat pels Serveis de la 
Salut, que és una entitat degana en la prevenció a Catalunya.

El Pla estratègic nacional de Salut Mental i Addiccions pre-
veu ampliar al màxim el ventall de mitjans per a fer arribar els 
missatges preventius a la població en general i, més concreta-
ment, a la franja d’edats entre 13 i 28 anys. És un objectiu im-
portant que la població conegui els danys i els riscos associats 
als usos de drogues  i si això es pot assolir de forma persona-
litzada, com proposa el servei, el resultat és més significatiu.  

La incorporació de les noves tecnologies, sobretot les que 
tenen més audiència i ús per part dels joves, representen una 
oportunitat d’acostament en l’objectiu de promocionar la salut i 
els estils de vida saludables.

El present llibret que recull els 10 anys del servei pretén 
donar a conèixer una acció pionera que s’ha hagut d’anar 
adaptant als constants canvis de la revolució d’Internet. 
Avui en dia l’accés a Internet ha esdevingut majoritari en les 
franges d’edats seleccionades i s’ha normalitzat, dins de la 
joventut, com quelcom quotidià.

El Servei IRC representa un bon exemple de que la inicia-
tiva social i l’administració pública, gaudeixen d’una tradició 
cooperant que vetlla per a promoure la salut en la societat 
catalana.

Dr. Joan Colom i Farràs
Subdirector General de Drogodependències. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 





Història del servei IRC

La membressia de l’associació GASS, a l’any 
1998, va participar en un curs sobre Internet, des-
tinat a persones vinculades al món de les drogues 
(professionals i usuaris), a la Federació d’entitats 
Pangea, adscrita a la UPC*. Arran d’aquesta 
formació  es va estudiar la possibilitat de generar 
una metodologia de transmissió de continguts a 
partir dels Xats públics d’Internet i amb un software 
gratuït. 

Es va detectar que milers de joves catalans es 
connectaven diàriament i que, amb un determinat 
procediment, es podria contactar en temps real, 
amb confidencialitat, amb anonimat i amb assi-
duïtat. Crear una metodologia de transmissió de 
continguts mitjançant els canals públics d’Internet 
superava les propostes preventives de les Web, 
els fòrums i els correus electrònics, en el sentit de 
que l’actitud era activa, és a dir, anar a buscar als 
col·lectius diana en comptes d’esperar a que es 
connectessin a un/a mateix/a.

Així es va realitzar una primera prova pilot d’un 
mes a la Província de Barcelona a l’any 1999, 
finançada per la Diputació de Barcelona; l’any 
2000 van realitzar una segona prova pilot, de 
tres mesos, a nivell autonòmic, finançada per la 
Secretaria General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. Finalment, es va establir un servei 
anual que perdura fins als nostres dies, gràcies al 
Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya i a les institucions abans citades.

* Universitat Politècnica de Catalunya



Descripció del Servei IRC

Internet Relay Chat és un servei de prevenció de consums problemàtics 
de drogues, destinat a joves entre 13 i 28 anys, a través d’Internet, i, més 
concretament, de l’espai de comunicació dels xats públics.

Característiques pròpies del servei:

. Es produeix una comunicació directa i en temps real, entre tècnics de 
salut i joves.

. Es pot treballar des de la intimitat, de manera confidencial i anònima.

. S’obre la possibilitat de resoldre dubtes, incerteses, de contrastar creen-
ces, i/o d’adquirir informació de forma personalitzada.

. Es poden abordar continguts de manera individual o en grup.

. El ventall de possibilitats comunicatives és ampli: des de converses 
informals, fins a la resposta concreta d’una consulta específica.

. Es tracta d’una posició activa, de cercar del/la jove dins dels xats; no 
s’espera que vinguin, sinó que s’ha d’anar a buscar. 



Finalitat del projecte

El repte del servei és facilitar als/a les joves un apropament a la informa-
ció sobre les drogues, que estigui adaptada als seus interessos i a les seves 
característiques socials i psicoevolutives. 

Objectius del servei

L´IRC té com a principal objectiu la reducció de riscos associats al con-
sum problemàtic de substàncies a través de la difusió d’informació.

Els temes de promoció de la salut són:
Drogues i riscos associats en:
 . Drogues en general
 . Alcohol
 . Cànnabis





Objectius específics anuals

1- Facilitar que els/les joves inte-
ressats/ades puguin ampliar el seus 
coneixements sobre les diferents 
substàncies: Definició; Efectes; Pre-
caucions; Interaccions;Intoxicació; 
Deshabituació, etc.

2- Permetre que els/les joves que 
manifesten no consumir, reforcin 
la seva decisió  i puguin ajudar  a 
d’altres amics/gues consumidors/es 
a reduir riscos.

3- Difondre informació preventiva 
sobre les drogues, al menys a 1.000 
joves a l’any presents a xats públics 
d’Internet.

4- Facilitar als/a les joves que 
manifesten ser consumidors de 
Cànnabis i Alcohol, així com d´altres 
substàncies,  que coneguin les for-
mes de reduir els riscos associats a 
aquest consum.

5- Identificar quines són les pre-
guntes mes formulades.

6- Provar noves estratègies pre-
ventives  a través de la plataforma 
Facebook.

Perfil diana dels joves
L’evolució de la població a Cata-

lunya respecte a l’accés a Internet 
a l’any 1998, que és quan GASS 
comença a estudiar la possibilitat 
d’intervenir a la xarxa, i a l’any 2009* 
creix més d’un 400%:

* Dades extretes d’IDESCAT i de 
l’Enquesta General de Medis de l’AIMC 
(Asociación para la Investigación General de 
Medios de Comunicación)



Plataformes d’actuació

Es caracteritza per la utilització de les diferents possibilitats 
comunicatives que ofereix Internet:

Xats públics
La fórmula principal per contactar amb els/les joves de 13 a 28 anys 

connectats, és la realització de tallers - qüestionaris on-line, en diverses 
plataformes (MIRC, IRCAP, Terra, Yahoo, etc.)

El tallers es composen de preguntes, seguides de comentaris, que alhora 
serveixen de vehicles de transmissió de continguts i com a motivador per a 
encetar converses i resoldre dubtes.

Servei de Messenger
Tutnet - abreviatura de tut (tutor) i net (xarxa, en anglès) – consisteix 

en la creació d’un nou canal de comunicació a partir d’una direcció de 
Messenger (tutnet@hotmail.com i tutnet08@hotmail.com ). Actua com a un 
servei complementari de l’IRC i al mateix temps l’amplia. La principal funció 
del Tutnet és fer de referent en prevenció, ja que l’adreça quedarà com una 
icona en el pc de cada jove i s’activarà automàticament a l’obrir l’ordinador, 
fet que per si sol ja compleix una funció preventiva. L’any 2009 el servei de 
Messenger es va consolidar com a principal via de comunicació per a les 
consultes. Es va establir una comunitat virtual de 2.096 joves en els que el 
tutnet està agregat.

E-mails
Al final de cada taller es demana al/la jove la seva adreça de correu 

electrònic per tal de poder rebre informació de forma periòdica (el 90% la 
facilita). Mitjançant els e-mails és possible enviar missatges preventius, amb 
informacions sobre les temàtiques i sobre pàgines web d’interès. A més, 
l’email afavoreix la transmissió d’informació mitjançant l’efecte «bola de 
neu», molt freqüent en aquest mitjà de comunicació. 



Pàgina web
Ofereix:
.  Difusió del servei IRC 
. Continuar en la línia d’adaptació a l’entorn del projecte, als canvis 

tecnològics.
. Links (enllaços a altres pàgines d’interès en la prevenció i adquisició 

d’informació sobre aquest temes).
. S’ha activat un canal de xat directament a la web de GASS. Amb 

un link adaptatiu per instal·lar el sistema Java mínim per a què funcioni 
correctament.

Facebook
L’any 2010 es preveu desenvolupar la prevenció des de la plataforma 

Facebook a través de noves estratègies, fonamentalment audiovisuals. 
Facebook representa la comunitat virtual més gran del món (150 milions 
d’usuaris) i, que hi hagi un espai de prevenció, és també necessari. Ja 
disposem de 688 amistats agregades al nostre compte facebook «Tutnet 
Gass», amb totes les possibilitats d’intervenció virtual que genera l’espai.

Altres
GASS també estudia les noves plataformes i fenomens de comunicació 

com el Twitter, el Second Life, etc., valorant la possibilitat de transmetre els 
continguts de salut per l’ampli ventall de canals que van sorgint. 

Horaris
Els tallers-qüestionaris i el canal #gass dins els xats públics estan, 

doncs, en funcionament de dilluns a divendres de 18 a 21 hores, ja que es 
considera un horari d’audiència especialment jove.

L’e-mail i la pàgina web funcionen les 24 hores.



Si la població de 13 a 28 anys a Catalunya, a l’any 2009, és de 1.013.084, 
significa que el 92% té accés a Internet. Fet que converteix el medi d’Internet 
en un rellevant canal de comunicació amb joves.

Algunes dades del Servei

En 10 anys de servei s’ha recollit una gran quantitat de dades, de les que 
s’ha triat les següents per a facilitar la fotografia del servei: 

Evolució de l’ Accés a Internet a Catalunya (mil.lers)

Joves 13 a 28 anys



Les intervencions per gènere han anat evolucionant, ja que la presència de 
les dones està creixent  a la xarxa.

Intervencions per gènere



Les intervencions del servei per Províncies coincideix amb la distribució de 
població a Catalunya i amb les audiències a Internet.

Intervencions del servei per provincies

Girona
14 %

Lleida
9 %

Tarragona
13 %

Barcelona
64 %



 
Servei Assessorament 1.438 

Taller-Qüestionari 

1.107 

650 Taller drogues 

227 Taller Alcohol 

230 Taller Cànnabis 

 

E-mails 290 

TOTAL 
2.835  

activitats preventives 

 

Intervencions a l’any 2009

Actuacions dels darrers 10 anys

25.334 Intervencions preventives personalitzades amb joves de 13 a 28 anys
2.200 dies amb presència als Xats públics d’Internet
6.600 hores xatejant amb joves
Intervenció mitja personalitzada de 15 minuts per jove.



Tipus de tallers realitzats

Tipus de consultes realitzades

Taller General
59 %

Taller Cannabis
21 %

Taller Alcohol
20 %
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Avaluació del servei IRC

L´IRC va ser avaluat en dues ocasions:
- Al juliol de 2002, la Universitat Oberta de Ca-

talunya va estudiar el servei en general, tenint en 
compte tots els seus components.

- Al juliol de 2003, la Universitat de Girona, 
concretament el Departament de Pedagogia, va 
avaluar una de les activitats preventives que mes 
es realitzen a través de l´IRC:  els Tallers-Qüestio-
nari  (Es tracta d’un seguit de preguntes de caire 
preventiu que tracten diversos temes: Drogues en 
general, Alcohol i Cànnabis)

Les conclusions d’ambdós estudis van perme-
tre reforçar aquells aspectes del projecte que es 
van valorar positivament, i buscar noves alterna-
tives als punts febles. Una avaluació continuada 
del projecte obre la possibilitat de millorar-lo i, en 
aquest sentit, l’any 2010 es proposa una nova 
avaluació del servei per part d’una  investigadora 
amb una àmplia experiència en aquets camp i vin-
culada a la Universitat Autònoma de Barcelona.



Entitats i institucions vinculades al servei

Subdirecció General de drogues del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelo-
na: ha subvencionat el servei en múltiples ocasions.

Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelo-
na: va finançar la primera prova pilot i posteriors anys del 
servei.

Fundació Teresa Ferrer: es va realitzar una 
col·laboració de tres anys realitzant un estudi finançat pel 
«Plan Nacional sobre Drogas» a UNAD*. L’estudi pretenia 
aclarir quin tipus d’intervencions eren més eficaces en pre-
venció: les virtuals, les presencials o les mixtes. L’estudi va 
concloure que les mixtes.

Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit 
juvenil de Catalunya: es va col·laborar aportant dades de 
les intervencions que realitzava el servei a Internet.

El Dòlium de Cerdanyola. Pla Municipal sobre drogues 
i altres comportaments de risc. Difusió del servei.

El Tritó del Baix Montseny. Pla Municipal sobre dro-
gues i altres comportaments de risc. Difusió del servei.

El Cabalbaix. Pla Municipal sobre drogues i altres com-
portaments de risc. Difusió del servei.

Campus for Peace. Universitat Oberta de Catalunya: va 
participar en un estudi  sobre l’eficàcia del servei.

Facultat de Pedagogia. Universitat de Girona: va parti-
cipar en el mateix estudi de la Fundació Teresa Ferrer.

Pangea Internet Solidari. Adscrita a la Universitat 
Politècnica de Catalunya: rebent suport tècnic i formacions 
vàries per a fer d’Internet una eina educativa i gratuïta.

* Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente



Professionals que han treballat en el Servei

Eduard Casas. Educador Social. Idea original i primer desen-
volupament durant 1’5 anys.

Eulàlia Sot. Psicòloga. Va realitzar un nou disseny dels ta-
llers que va implementar durant 1 any.

Mireia Luna. Treballadora Social. Va realitzar el servei durant 
1 any.

Sònia Corral. Sociòloga. Va realitzar un nou disseny de ta-
llers amb un professor de la Facultat de Sociologia de la Univer-
sitat de Barcelona i va desenvolupar el servei durant  1’5 anys.

Cristina Casas. Educadora Social. Va realitzar el servei 
durant  1 any.

Xisca Barceló. Treballadora Social. Va realitzar el servei 
durant 1 any.

Helena Masnou. Educadora Social. Va realitzar el servei 
durant 1 any.

Cecília Pallín. Pedagoga. Va desenvolupar una tercera fase 
del servei, activant les comunitats virtuals vinculades al servei, 
durant 2 anys.



Direcció tècnica:Finançat per:

Subvencionat per:

Horaris del servei: Dilluns a divendres de 18h a 21h

http://gass.cat


