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 PER UNA FIRA I FESTES RESPONSABLES

L’alcohol és una droga legal que està molt 
present a les nostres festes, per això hem 
de ser conscients dels problemes que 
comporta el consum abusiu i com afecta 
el nostre organisme (lipotímies, vòmits, 
comes etílics...).

La venda d’alcohol està prohibida a 
menors de 18 anys, perquè el seu consum 
afecta, especialment, qui encara està en 
fase de creixement i pot produir danys 
en el seu desenvolupament.

No cal beure alcohol perquè els altres ho 
fan: sigues tu mateix. I a l’inrevés, també: 
respecta la gent que decideix no prendre’n. 
L’alcohol pot esperar!

Si els vostres amics i amigues trien beure, 
recomaneu-los que ho facen a poc a poc 
i després d’haver menjat bé. Si creieu que 
estan bevent més del compte, aconselleu-los 
que no se’n passen i que intercalen amb 
aigua o altres begudes sense alcohol. 
Recordeu que l’alcohol deshidrata! 

En el cas que algú es trobe malament, com a 
bons amics, feu-li costat, acompanyeu-lo/la 
a casa i, si cal, aviseu els pares. 
Si no sabeu com gestionar la situació, 
no dubteu a telefonar al servei 
d’emergències (112).

Molta precaució si mescleu amb altres 
drogues, perquè l’alcohol és un depressor 
del sistema nerviós central i no s’ha de 
barrejar amb altres substàncies, 
especialment les depressores (cànnabis, 
opiacis, ketamina i molts altres fàrmacs).

SOBRE L'ALCOHOL

Si participeu de les bandes del Tio de la 
Porra, assageu molt, porteu el vostre 
tambor i deixeu de banda l’alcohol.
No dones la nota!

Si aneu als concerts o al Parc de la Fira, 
heu de tenir en compte que les activitats es 
realitzen als recintes habilitats, no us les 
perdeu per estar fent botelló en altres 
parcs i places. 

Gaudeix de tota la programació de 
concerts i activitats, però sense perdre el 
control, perquè la ressaca i el baixó et 
poden impedir participar d’altres activitats 
que també volies fer l’endemà. 
Si te’n passes... t’ho perds!

No oblideu usar preservatius o dur a 
terme les conductes d’autoprotecció 
necessàries per a tindre sexe segur. 

Si aneu a conduir, recordeu no prendre 
cap droga per la vostra seguretat 
i la dels altres.

A LA FIRA I FESTES...

Hi ha gent que aprofita aquestes dates 
per traure a passejar la seua violència pel 
carrer. Si patiu o veieu cap incident 
(agressions, robatoris...), demaneu 
suport i/o acudiu a la Policia. Tingueu 
cura dels vostres objectes personals i no 
entreu a les baralles!

No es toleren els comportaments 
masclistes a les nostres festes: si 
pateixes una agressió o assetjament, no 
dubtes a contactar amb l’organització i/o 
la Policia. Si veus una agressió sexista, no 
sigues còmplice i actua. No és no!

Recordeu que també hi ha gent que 
treballa, persones majors, malalts
i xiquets/es a les seues cases que 
necessiten descans. Molesteu el mínim 
perquè la vostra festa no acabe amb el 
descans dels altres! El carrer és de totes 
i tots, gaudiu de les festes però sempre 
amb respecte i mirant per la convivència. 
Cuida la teua ciutat fent ús dels 
contenidors, papereres i els banys públics! 

RESPECTA ELS ALTRES!


