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Què és Energy Control?

Projecte de reducció de riscos en l’àmbit de consum recreatiu de drogues

Som referència a nivell local, estatal i europeu

Servei d’anàlisis de drogues dirigit a usuàries consumidores

Desenvolupament i disseminació de la informació a través de: 

Accions de proximitat



On estem situades?



Com actuem?

La informació salva vides!



Què és TripApp?

■ Accés ràpid al catàleg de substàncies analitzades

■ Alertes sobre adulterants

■ Informació sobre mètodes de consum

■ Legislació europea classificada per països

■ Cercador de serveis de reducció de danys i riscos

■ Disponible per Android i iOS



Motivacions i objectius

■ Les polítiques prohibicionistes no funcionen en població consumidora

■ Facilitar l’accés de la informació perquè les usuàries puguin prendre decisions informades

■ Respectar la privacitat



Recollida d’informació i GDPR

■ Sense anuncis

■ No es guarda cap informació de l’usuari: GPS, correu electrònic, telèfon... 

■ Eliminació de metadades al pujar imatges



Organitzacions que participen



Ecosistema TripApp

Formularis

Aplicacions 
mòbil

Mapa Web

Intranet

Firebase

Resultats 
d’anàlisis



Evolució TripApp
■ 2019 

○ Primera versió feta pel Insight Centre for Data Analytics of the National 
University of Ireland, Galway

■ 2020 
○ Apple bloqueja TripApp per la seva funcionalitat de Smart Dose
○ Es comença a treballar en el mapejat de Serveis

■ 2021
○ Finalització del MVP
○ Posada en producció i recollida de feedback

■ Futur
○ Millores estètiques i d’usabilitat
○ Traducció a més idiomes











Estadístiques

Idiomes

20

Mostres

4320

Tipus de 
substàncies

2

Usuàries 
diaries

153

Descàrregues

3468



Estadístiques

Rànquing de descàrregues per països 

1. Alemanya
2. Polònia
3. Estats Units
4. Russia
5. Mèxic
6. Brazil
7. Espanya 
8. Italia
9. França

10. Índia



Països
20Estadístiques

Ciutats
1659

Serveis
3511



Conclusions

■ És útil i efectiu facilitar la informació als col·lectius que 

consumeixen

■ Les mètriques de les descàrregues mostren que fan falta serveis de 

reducció de riscos en tots els països

■ Seguim rebent finançament per mantenir i millorar el projecte



Gràcies per la vostra atenció!

Adrià Quesada

adria@qalacid.com


