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Des de fa 10 anys, l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona organitza les audiències públiques
als nois i noies de la ciutat. Aquesta és una forma de participació a través de la qual els nois i les noies
d’entre 10 i 17 anys, franja d’edat corresponent als infants més grans de primària i tota la secundària, fan
propostes a l’Administració municipal. L’audiència té com a finalitat la participació social activa dels nois
i noies, a través d’un treball intellectual que, des del respecte als altres, cerca la capacitat de transformar
la realitat amb l’adopció d’un compromís. Després d’un procés collectiu de reflexió, el jovent presenta
les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcalde.
En aquesta desena edició la proposta de treball gira al voltant de temes relacionats amb la salut, entesa
en la seva dimensió més oberta i no només relacionada amb l’absència de malalties. Es tracta de tenir la
cultura i la tranquillitat suficients per crear una forma de vida pròpia i feliç, sense oblidar els qui ens
envolten. Es parteix d’un eix transversal, l’entorn emocional i social.
A partir d’aquest marc general, els temes proposats per al debat són:

Alimentació saludable:
Com influeix l’acceptació del propi cos en el projecte d’identitat individual? Menjar és necessari per
viure i és un bon símbol d’identitat de grup i de cultura? Si menjar és un dret per a tothom, per què
creiem que hi ha fam al món? El menjar té a veure amb el medi ambient? Com entenem la diversitat
d’aliments? És important entendre l’etiquetatge i els additius dels aliments?

Addicions i drogodependències:
Quins programes estan seguint els centres docents? Quina és l’opinió del nois i noies respecte a aquests
programes? Per què alguns joves s’introdueixen al món de la droga? Quins són els factors de risc i els
factors protectors?

Sexualitat segura:
Com es viuen els canvis corporals? Quin paper dóna al cos la nostra societat? La roba i la manera de
vestir es viu com a pressió o com a elecció? Quina informació i formació es té sobre les emocions i la
sexualitat en concret? Per què hi ha un augment d’embarassos adolescents?
La X Audiència pretén:
o Reflexionar en profunditat sobre les condicions que s’han de donar a la ciutat per a l’òptim
desenvolupament saludable dels nois i noies.
o Analitzar els diferents estils de vida que es donen a l’entorn familiar, l’escola, els espais de
lleure, el barri i la ciutat.
o Proposar al municipi noves iniciatives, a l’entorn més pròxim a la joventut i també a la ciutat,
que millorin els hàbits de vida dels nois i noies.
Tots els centres participants, en un treball d’assentiment comú, debatran les idees i propostes per
elaborar un manifest final.
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data

01/10/04

26/10/04

activitat
Sessió informativa per al professorat interessat en el
projecte
Jornada de formació per a docents i educadors i
educadores participants en la X Audiència

horari

lloc

13-14h

Sala Actes IMEB

9-12h

Farmacèutics de Barcelona

25/11/04

Jornada de presentació del treball als nois i noies

27/01/05

Trobada Intercentre

Matí

Can Fabra

01/03/05

Trobada Intercentre

Matí

Can Fabra

05/04/05

Trobada Intercentre

21/04/05

Videoconferència amb els nois i noies participants en
la IV Audiència de San Sebastián-Donostia

10-12’30h

Collegi Oficial de

Fòrum

A concretar A concretar

A concretar A concretar

A concretar Redacció Manifest Final

A concretar

Intercanvi de nois i noies de San Sebastián-Donostia i
A concretar Barcelona, com a observadors de les audiències
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CALENDARI D’ACTIVITATS X AUDIÈNCIA PÚBLICA ALS NOIS I NOIES DE BARCELONA curs 2004/2005

Matí

Donostia – Barcelona

A concretar Petició de la X Audiència al Registre municipal

Matí

Ajuntament de Barcelona

A concretar Celebració de la X Audiència Pública

Matí

Ajuntament de Barcelona

d’ambdues ciutats
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Curs 1995/96

I Audiència Pública: “Mesures per a un món millor”

Curs 1996/97

II Audiència Pública: “La participació de la infància en la vida social de la ciutat (família,
escola, barri)”
III Audiència Pública: “Educació física, esport i salut: un dret de la infància”

Curs 1997/98
Curs 1998/99
Curs 1999/00

IV Audiència Pública: “Educació ambiental i ciutat sostenible. Ens ocupem del medi
ambient per una Barcelona millor”
V Audiència Pública: “Barcelona sona. Ens agrada la música?”

Curs 2000/01

VI Audiència Pública: “Com volem que sigui un jardí del nostre districte?”

Curs 2001/02

VII Audiència Pública: “Ens movem per Barcelona. Com veiem la mobilitat a la ciutat?”

Curs 2002/03

VIII Audiència Pública: “Com volem la Barcelona del futur? De la preservació del
patrimoni a l’urbanisme de demà”
IX Audiència Pública: “Com ens relacionem a la ciutat? Propostes per a una convivència
pacífica”

Curs 2003/04
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1.1. COM HEM PLANTEJAT EL TEMA D’AQUESTA AUDIÈNCIA?
L’audiència pública d’enguany gira al voltant de la salut i persegueix que els nois i noies de la ciutat n’analitzin
alguns aspectes i facin propostes que ajudin a millorar la qualitat de vida de la gent jove a la ciutat.
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1. PRESENTACIÓ DE LA GUIA

La salut d’una persona és una qüestió global en la qual intervenen molts factors (biològics, sanitaris, del medi, de
l’estil de vida...). Pel significat i la importància que té entre el jovent adolescent el tema de l’alimentació i la seva
relació amb la imatge corporal, la sexualitat i les drogues, s’ha optat per centrar el treball de l’audiència en
aquests tres àmbits esmentats.
El material que s’ha elaborat no vol ser una proposta per treballar el tema de la sexualitat, de les drogues o de
l’alimentació en tota la seva amplitud. No vol ser tampoc un material d’educació del consumidor, un programa
d’educació sobre substàncies addictives o un programa d’educació sexual per a adolescents. Pels qui busquin això
aquest material és totalment incomplet, sinó que es pretén que la gent jove se senti part de la ciutadania i, com a
tal, adopti un paper conscient, responsable i actiu en aquells aspectes de la salut relacionats amb la seva
sexualitat, la seva alimentació i el consum de substàncies addictives.
Per aconseguir-ho, atesa l’edat dels nois i noies als quals s’adreça aquest material, s’ha considerat convenient
posar èmfasi en els estils de vida que incideixen sobre la salut del jovent, en la importància que té la pressió de
l’ambient com a factor determinant en l’adopció de determinats hàbits i en el paper fonamental que tenen els
serveis sanitaris en la recepció dels problemes i dubtes formulats per la població jove.
La manera com viuen els nois i noies quan mengen, quan es troben, quan descobreixen la seva sexualitat, el que
fan i el que no fan... té una repercussió fonamental en la seva salut. Així, seguir una alimentació equilibrada, ser
curós en la higiene personal, no fumar, fer esport i no prendre alcohol (o fer justament el contrari) conformarà un
estil de vida que determinarà la seva salut, factors tots ells abordats en aquesta proposta.
L’entorn social en el qual es desenvolupen els nois i noies adolescents té una influència directa en la construcció
del seu estil de vida. La pressió permanent de la moda i de la publicitat sobre la manera de vestir-se i calçar-se,
sobre l’ideal de bellesa per triomfar davant els altres, sobre la manera de comportar-se quan un descobreix la
sexualitat i l’amor són, entre d’altres, aspectes clau de l’ambient que constitueixen factors determinants per a la
seva salut, entesa en el sentit més ampli.
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possibilitats d’aclarir dubtes sobre la seva sexualitat, de resoldre possibles problemes derivats d’una addicció o
d’un comportament sexual irresponsable, el fet de tenir fàcilment una porta oberta per trobar un ajut quan un no
està satisfet amb el seu cos, són serveis sanitaris que incideixen en la salut de la gent jove.
El material que ara teniu a les mans per treballar aquesta X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
persegueix fer un acostament entre aquests i la ciutat, prenent com a fil d’unió el tema de la salut. D’una banda,
es pretén que els joves prenguin consciència que la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes passa
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SALUT BARCELONA!

Així mateix, l’accés que té la població adolescent al món dels serveis sanitaris condiciona la seva salut. Les

necessàriament pel fet que ells optin per l’adopció d’uns hàbits de vida responsables pel que fa a la seva salut. De
l’altra, cal que la ciutat construeixi nous camins per atendre la salut de la seva ciutadania més jove acollint els
problemes i les propostes provinents d’aquest sector de població.
Esperem que aquest material us sigui útil per ajudar el vostre alumnat a adquirir uns hàbits de vida saludables.

1.2. COM ESTÀ ORGANITZADA LA PROPOSTA DE TREBALL
TREBALL?
La proposta de treball està organitzada en tres àmbits titulats: “Quedem!”, “Dóna’m un cop de mà!” i “Sortim a
comprar!” (quadre 1).
L’àmbit “QUEDEM!” persegueix, en primer lloc, oferir als adolescents la possibilitat de millorar el coneixement i el
desenvolupament de la seva identitat personal i aprendre a desenvolupar actituds per millorar la qualitat de les
relacions amb les altres persones de la mateixa edat. També pretén sensibilitzar-los i donar algunes eines perquè
aprenguin a situar-se amb relació al tabac, les begudes alcohòliques i les altres drogues. Finalment, les activitats
plantejades tenen com a objectiu que prenguin consciència de les situacions de pressió de l’ambient contràries a
tenir una bona salut i que facin suggeriments per tal d’evitar-les.
L’àmbit “DÓNA’M UN COP DE MÀ!” pretén, en primer lloc, ajudar els nois i noies a reflexionar i compartir punts de
vista sobre algunes qüestions relacionades amb la seva sexualitat. També persegueix sensibilitzar-los que són
membres de la ciutadania i, per tant, que tenen dret a utilitzar i exigir serveis adients a les seves preocupacions i
problemàtiques en relació amb aquesta temàtica. Finalment, les activitats plantejades tenen com a objectiu
ajudar-los a adquirir consciència de la seva responsabilitat individual i collectiva en el comportament sexual.
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bellesa, així com de la importància d’acceptar el propi cos i conèixer les pròpies possibilitats per ser feliç. Es
persegueix que prenguin consciència de la importància que té la pressió de la moda i de la publicitat sobre la seva
alimentació i imatge, i com això molts cops condiciona els seus comportaments fins i tot posant en perill la pròpia
salut. Així mateix, té com a objectiu donar als joves eines per tal que com a membres de la ciutadania analitzin,
reflexionin i facin propostes que ajudin la gent de la seva edat a valorar la salut com un element fonamental per
gaudir d’una bona qualitat de vida.

Sexualitat

SALUT DELS I LES JOVES

QUEDEM!
Els adolescents estan en un moment
d’identificació personal i aquesta es consolida
amb la relació amb els altres, per això és
necessari un espai de trobada. La ciutat no
només no ofereix aquests espais, sinó que
sovint es viu com un problema.

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
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L’ àmbit “SORTIM A COMPRAR!” té com a objectiu que els nois i noies s’adonin de la relativitat del concepte de
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DONA’ M UN COP DE MÀ!
L’adolescència és una època de canvis que
provoquen situacions conflictives. Els joves
poden necessitar ajuda i no sempre la ciutat els
hi garanteix un accés eficaç als serveis i a la
informació.

ANEM DE COMPRES!
Els joves viuen en un entorn de pressió cap a
una determinada imatge i una manera de
consumir. Aquesta pressió els pot portar a
situacions de risc per la salut i l’equilibri
personal.

Drogues
Imatge corporal i
alimentació

quadre 1

Les activitats que es plantegen en els tres àmbits de treball segueixen la mateixa pauta i estan agrupades
responent a cinc tipologies de preguntes: “Com ho veig?”, “Jo, com ho visc?”, “I amb els altres, com ho visc?”, “Què
passa al meu voltant?” i “Què i com ens agradaria que fos?” (quadre 2).

Sexualitat

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
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1. 3. QUIN TIPUS D’ACTIVITATS US PROPOSEM
PROPOSEM?

DONA’M UN COP DE MÀ!
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-

-

Com ho veig?
Jo, com ho visc?
I amb els altres, com ho visc?
Què passa al meu voltant?
Què i com ens agradaria?

ANEM DE COMPRES!

QUEDEM!

Imatge corporal i
alimentació

Drogues

quadre 2

Les activitats que es generen sota la pregunta Com ho veig? orienten els nois i noies a investigar en el seu entorn
proper la presència de diferents aspectes relacionats amb la salut (serveis de salut, espais de trobada de la gent
jove, pressió de la moda sobre hàbits de salut, influència publicitària, etc.). Són activitats pensades per començar
a identificar els aspectes que més endavant es treballaran i fer-ne una primera valoració segons la seva percepció
o ús.
Un segon bloc d’activitats s’inicia amb la pregunta Jo, com ho visc?. Són activitats pensades perquè els nois i noies
reflexionin sobre ells mateixos i es coneguin una mica millor. Partir d’aquesta mena d’activitats és important ja
que en l’adolescència els temes relacionats amb la sexualitat, l’alimentació i la imatge personal i les drogues
tenen molt a veure amb la construcció de la pròpia identitat personal.

pròpia manera de fer. Per això, sota el títol I amb els altres, com ho visc?, es planteja un tercer bloc d’activitats en
què es treballa la relació del jovent amb el seu grup d’iguals.
La pressió social de l’entorn té una gran influència sobre els nois i noies adolescents. Amb les preguntes
proposades sota el títol Què passa al meu voltant? es pretén que reflexionin sobre els obstacles i les possibilitats
de millora que ofereixen l’entorn i la societat per adquirir hàbits saludables.
Per acabar, amb les activitats generades a partir de la pregunta Què i com ens agradaria que fos? es vol que els
adolescents, un cop tractades les diferents qüestions sobre alimentació i imatge, sexualitat i drogues, facin
propostes concretes sobre com haurien de ser els espais i els serveis d’atenció ciutadana per als joves amb relació
a aquests temes.
En el quadre 3 es poden veure el conjunt de les activitats que es proposen en els tres àmbits, agrupades en funció
de les preguntes que les generen.

Com ho veig?
Jo, com ho visc?

I amb els altres, com
ho visc?

Què passa al meu
voltant?

Què i com ens
agradaria que fos?

Àmbit 1:
QUEDEM!
On ens ho passem bé, la
gent jove?

Àmbit 2:
DÓNA’M UN COP DE MÀ!
Quins serveis per a la salut hi
ha a l’abast de la gent jove?

Com crec que sóc?

Vaig assumint els meus
canvis?
Ho tinc clar?

Sóc capaç de dir el que
penso?
Què fem quan ens trobem? Quin final hi donaria?

Àmbit 3:
SORTIM A COMPRAR!
L’entorn, ens pressiona
perquè adoptem una
determinada imatge?
Guapo o guapa? Segons qui
ho mira!
És la meva cançó?

La salut i la moda, són
compatibles?
És realment el meu amic o Com ho resoldria?
La imatge, condiciona la
amiga?
relació?
En sóc conscient?
Iguals, però diferents?
Com ens influencia la
publicitat?
Com ho faria?
Homes i dones: professions
Què me’n dius, d’aquesta
diferents?
informació?
Com hauria de ser un espai Com hauria de ser un centre Com podria ser la publicitat
de trobada de la gent jove? d’atenció a la sexualitat per a sobre la salut?
la gent jove?
quadre 3

Tot i que es proposen dues activitats diferents pel que fa a algunes de les preguntes, cada professor o professora
pot optar per treballar-ne tan sols una en funció de les característiques de l’alumnat, dels antecedents de treball
de les temàtiques tractades i del temps que es prevegi dedicar-hi. Òbviament en funció d’aquestes
característiques

cada

professor

o

professora

pot

adaptar

les

activitats

que

es

plantegen.
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Per als adolescents, els amics i amigues constitueixen un punt de referència important en la construcció de la

11

En cada un dels tres àmbits de treball proposats, en acabar les activitats relacionades amb cada tipologia de
preguntes, es fa una anticipació de dues o tres qüestions per començar a preparar l’audiència directament
relacionades amb les activitats proposades. En el següent esquema es pot veure el conjunt de totes les qüestions
que es proposen.
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1.4. QUINA ÉS L’ANTICIPACIÓ DE QÜESTIONS
QÜESTIONS QUE ES FA PER PREPARAR
PREPARAR L’AUDIÈNCIA?

Tipologia de pregunta generadora d’activitats:
ÀMBIT: QUEDEM!
Com ho veig?

 En quina mesura creieu que els espais del vostre barri són suficients per afavorir
la trobada de la gent de la vostra edat?
 Quins comportaments responsables hauria de tenir el jovent quan fa ús dels
espais públics?
 Què trobeu a faltar en els espais que hi ha al vostre barri per trobar-se la gent
jove?

Jo, com ho visc?

 Quines vies informatives té la gent jove per conèixer qüestions relacionades
amb el tabac, l’alcohol i les altres drogues?
 Quins mecanismes podrien haver-hi a la ciutat per ajudar els nois i noies com
vosaltres quan es troben desinformats, sols, despistats, amb dubtes o amb
problemes relacionats amb el tabac, l’alcohol i les altres drogues?

I amb els altres,
com ho visc?

 Quines actuacions a nivell individual creieu que cal fer per decidir prescindir de
l’alcohol, el tabac o altres drogues?
 Quines propostes faríeu per tal que a la ciutat hi hagin mecanismes per evitar
que la gent jove prengui drogues?

Què passa al meu
voltant?

 En quines situacions els nois i noies de la vostra edat tenen a l’abast el consum
de tabac, alcohol i altres drogues?
 De quines maneres els joves com vosaltres diuen que no al consum de tabac,
alcohol i altres drogues?
 Quines propostes faríeu per construir una ciutat on els homes i les dones no
veiessin minvar la seva salut pel fet de consumir tabac, alcohol i altres drogues?

Què i com ens
agradaria que fos?

 Quines característiques hauria de tenir un centre de trobada de la gent jove?
 Quin seria el disseny apropiat?
 Quines normes de funcionament hauria de tenir?
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Com ho veig?

 Quines penseu que són les situacions relacionades amb la salut que
afecten amb més freqüència la gent jove?
 Quina és la vostra valoració sobre els serveis relacionats amb la salut dels
joves que hi ha al vostre barri?

Jo, com ho visc?

 Quines vies informatives té la gent jove per conèixer qüestions
relacionades amb la sexualitat?

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
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ÀMBIT: DÓNA’M UN COP DE MÀ!

 Quins mecanismes podrien haver-hi a la ciutat per ajudar els nois i noies
com vosaltres en moments en què es troben desinformats, sols,
despistats, amb dubtes, amb problemes o perduts?
I amb els altres,
com ho visc?

 Quines actuacions a nivell individual creieu que cal fer per evitar un
embaràs no desitjat?
 Quines propostes faríeu per tal que la ciutat doni ajut i acollida a les
joves que es troben en aquesta situació?

Què passa al meu
voltant?

 Quines situacions per discriminació de sexe creieu que es donen entre la
gent jove?
 Com a joves, quines responsabilitats hauríeu d’assumir per millorar la
vida dels homes i dones que viuen a prop vostre?
 Quines propostes faríeu per construir una ciutat on hi hagués igualtat
d’oportunitats per a homes i dones?

Què i com ens
agradaria que fos?

 Quines característiques hauria de tenir un centre d’atenció a la sexualitat
dirigit a la gent jove?
 Quin seria el disseny apropiat?
 Quines normes de funcionament hauria de tenir?
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Com ho veig?

 En quina mesura creieu que la pressió de la moda i la publicitat
condiciona la manera de fer de la gent jove?
 Com creieu que l’ambient pressiona els nois i noies de la vostra edat
per consumir d’una determinada manera?

Jo, com ho visc?

 Quines vies informatives té la gent jove per valorar i decidir si el que
proposa la moda és o no bo per a la seva salut?
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ÀMBIT: Sortim a comprar!

 Quins mecanismes podrien haver-hi a la ciutat perquè la pressió sobre
com ha de ser la imatge de la gent jove no afectés la seva salut?
I amb els altres,
com ho visc?

 Quines actuacions a nivell individual creieu que cal fer per decidir
portar un estil de vida saludable?
 Quines propostes faríeu per tal que a la ciutat sigui possible la
convivència de diferents tipus de gent jove amb un estil de vida
saludable?

Què passa al meu
voltant?

 Què pot fer un noi o una noia de la vostra edat per agradar-se i a la
vegada tenir bona salut?
 Quines propostes faríeu per construir una ciutat on els homes i les
dones no veiessin minvada la seva salut per culpa d’un interès
desmesurat per la seva imatge o d’una mala alimentació?

Què i com ens
agradaria que fos?

 Quines característiques hauria de tenir la informació dirigida a la gent
jove sobre els temes de salut?
 Quin seria el disseny apropiat per a aquesta informació?
 Com hauria de ser un servei per a joves d’assessorament d’hàbits
alimentaris i de suport a la construcció de la pròpia imatge?
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Els tres àmbits proposats es poden treballar de diferents maneres atenent les característiques de l’alumnat, el
treball anterior que s’hagi fet a classe en relació amb les temàtiques que es tracten i el temps que es pugui
dedicar a treballar l’audiència.
Nosaltres proposem utilitzar el material treballant els tres àmbits l’un darrere l’altre, començant per l’àmbit
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1.5. COM UTILITZAR AQUESTA GUIA?

Quedem!, continuant amb l’àmbit Dóna’m un cop de mà! i acabant amb Sortim a comprar!. Aquesta manera
“vertical” de treballar el material, atès que hi ha tres trobades intercentres, pot facilitar posar en comú i debatre
en cada trobada les propostes de cada àmbit. Com que entre trobada i trobada hi ha un temps de cinc setmanes,
recomanem treballar cada cop les cinc tipologies d’activitats d’un dels àmbits i escollir, si cal per motius de
temps, una de les dues activitats que es proposen en cada tipologia.
Trobada intercentres del 27 de gener:
Intercanvi del treball realitzat a partir de tots les activitats de l’àmbit QUEDEM!
Trobada intercentres de l’1 de març :
Intercanvi del treball realitzat a partir de totes les activitats de l’àmbit DÓNA’M UN COP DE MÀ
Trobada intercentres del 5 d’abril:
Intercanvi del treball realitzat a partir de totes les activitats de l’àmbit SORTIM A COMPRAR!
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2. 1. QUÈ US PROPOSEM?
Fer-se adult vol dir acceptar-se millor un mateix, assumir més positivament la pròpia imatge corporal, conèixer
més bé els propis sentiments i les pròpies maneres de pensar. Saber “qui som” no és suficient per saber
relacionar-se i conviure amb els altres. Per això, a mesura que un es fa gran, li cal aprendre i acceptar quina és la
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2. ÀMBIT 1: QUEDEM!

realitat social, cultural, religiosa, filosòfica i política que l’envolta, la qual és molt diversa. Tot aquest procés fa que
sigui habitual que els joves necessiteu trobar-vos entre iguals, és a dir, entre persones que passeu pels mateixos
conflictes, per les mateixes situacions; aspectes que finalment us serviran de referent per arribar a la pròpia
identitat.
La manera de trobar-se de la gent jove pot ser molt diferent i pot determinar com a “normals” estils de vida molt
diversos. Alguns d’aquests estils de vida incorporen hàbits que aboquen a l’addicció i que poden resultar molt
nocius per a la salut personal.
Aquest bloc d’activitats pretén, en primer lloc, oferir-vos la possibilitat de millorar el coneixement i el
desenvolupament de la vostra identitat personal i d’aprendre a desenvolupar actituds per millorar la qualitat de
les relacions amb les altres persones de la mateixa edat. També pretén sensibilitzar-vos i donar eines per
aprendre a situar-vos amb relació al tabac, les begudes alcohòliques i les altres drogues. Finalment, les activitats
plantejades tenen com a objectiu que prengueu consciència de les situacions de pressió de l’ambient contràries a
tenir una bona salut i que feu suggeriments per tal d’evitar-les.
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En aquest àmbit es plantegen vuit activitats organitzades al voltant de cinc preguntes. Es proposen les
següents:
2.3.1. Com ho veig?

2.3.1.1. On ens ho passem bé, la gent jove?

2.3.2. Jo, com ho visc?

2.3.2.1.Com crec que sóc?
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2. 2. QUINES ACTIVITATS PLANTEGEM?

2.3.2.2. Sóc capaç de dir el que penso?
2.3.3. I amb els altres, com ho visc?

2.3.3.1. Què fem quan ens trobem?
2.3.3.2. És realment el meu amic o amiga?

2.3.4. Què passa al meu voltant?

2.3.4.1. En sóc conscient?
2.3.4.2. Com ho faria?

2.3.5. Què i com ens agradaria que fos?

2.3.5.1. Com hauria de ser un espai de trobada de la gent
jove?

2.3. ACTIVITATS
2.3.1. COM HO VEIG?
2.3.1.1. On ens ho passem bé, la gent jove?
Tothom, nens, joves, grans o vells, tenim diferents llocs de trobada i a cada lloc acostumem a fer coses diferents.
Habitualment, quan la gent jove es troba en un espai públic fa gresca i molts cops a l’hora de marxar deixa el lloc
ple de residus de menjar. La majoria de vegades els joves no sou conscients que el soroll i la brutícia molesten la
resta de ciutadans i ciutadanes. Aquesta activitat us proposa investigar els espais del vostre barri o ciutat on els
nois i noies de la vostra edat us trobeu o feu activitats. També us proposa fer una recerca per veure quina és la
visió que els altres ciutadans i ciutadanes tenen dels grups d’adolescents i de la utilització que fan dels espais
públics.
a) Individualment, pensa tots els llocs del teu barri o de la teva ciutat que t’agraden i en els quals t’ho passes bé
durant les teves estones lliures. Escriu quins són, les activitats que hi fas, amb qui les fas i a quines hores hi vas.
Lloc del barri o de la ciutat

Activitat que hi faig

Amb qui hi vaig

Hores en què hi vaig

Plaça del costat del mercat

Xerrar

Amb els meus amics

A les sortides de classe

Biblioteca

Llegir

Sola

El dijous a la tarda

Carrils bici

Anar amb bici

Amb el meu pare

Dissabte al matí
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lliures que cadascú ha triat. Feu el mateix amb les activitats per fer durant el temps lliure.
Ordenem els espais per passar el temps lliure de:
és interessant

menys interessant

Ordenem les activitats per fer durant el temps lliure de:
és interessant
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b) En petit grup, comenteu, consensueu i ordeneu de més a menys interessants els espais per passar les estones

menys interessant
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c) Escolliu una icona per representar les diferents classes de lloc on us agrada passar el vostre temps lliure. Baixeu
d’Internet (www.bcn.es) un mapa del barri, localitzeu els diferents indrets i enganxeu-hi les icones
corresponents.
d) Entre tots els companys i companyes de classe analitzeu els avantatges i desavantatges que tenen per a la
gent de la vostra edat els espais que heu escollit.
Espai

Avantatge

Desavantatge

e) Per tal d’esbrinar l’opinió que la ciutadania té de la gent jove i de la utilització que fa dels espais públics, us
proposem pensar una enquesta per fer a persones de diferent edat. En petit grup penseu algunes preguntes i,
entre tota la classe, trieu les més interessants i decidiu l’enquesta definitiva. Tingueu en compte que cal plantejar
les preguntes de manera que després sigui fàcil fer el buidatge de les enquestes, tot i que hi poden haver algunes
preguntes obertes. Us en proposem algunes:
Possibles preguntes per a l’enquesta:
 Quina mena de conseqüències pensa que pot tenir el fet que, al portal de casa seva, facin petar la
xerrada un grup d’amics d’una noia de la seva escala?
A. Soroll

B. Brutícia

C. Alegria

D. Altres

 Si va als jardinets i es troba un grup de nois i noies, què pensa i què fa?
A. Marxar

B. Despistar

C. Escoltar-los

 Quines característiques considera bones de la gent jove?
 Quines coses no li agraden del jovent?
 Etc...

D. Altres

lloc d’origen...). També cal acordar com es farà la tria de les persones que seran enquestades.
Un cop tingueu el resultat de les enquestes, comenteu, en petit grup, com ha anat. Valoreu si les persones
enquestades han respost totes les preguntes amb facilitat, si hi ha hagut persones que s’han negat a respondre,
etc. Valoreu, també, pregunta per pregunta: què esperàveu que sortís i si esteu o no d’acord amb el resultat.
Traieu conclusions i comenteu-les conjuntament entre tota la classe.
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En pensar l’enquesta no oblideu decidir les dades que cal demanar a les persones enquestades (edat, professió,
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

En quina mesura creieu que els espais del vostre barri són suficients per afavorir la trobada de la
gent de la vostra edat?
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ANTICIPACIÓ

Quins comportaments responsables hauria de tenir el jovent quan fa ús dels espais públics?
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Què trobeu a faltar en els espais que hi ha al vostre barri per trobar-se la gent jove?

2.3.2.1. Com crec que sóc?
De segur que d’un temps ençà hi ha moltes coses de la vostra vida que han canviat. Heu deixat de ser nens o
nenes, per bé que molta gent encara us hi tracta. És un moment de crisi, la relació amb els pares és diferent, amb
els germans també, fins i tot amb els amics i amigues. Cadascun de vosaltres ha canviat, vol canviar, i a vegades
no sap com els altres interpreten aquests canvis. Aquesta activitat pot ajudar-vos a conèixer una mica més com
sou, i descobrir com us veuen els vostres companys i companyes de classe.
a) De la llista d’adjectius que descriuen trets de la manera de ser de les persones, escull els que creguis que millor
et defineixen i relaciona’ls amb el “jo” amb una fletxa de color vermell. Pots afegir altres adjectius que no hi
siguin
b) Fes el mateix, però ara escollint i relacionant amb una fletxa de color verd aquells adjectius que descriguin com
creus que et veuen els altres

Afortunat/ada

Aplicat/ada

Desafortunat/ada

Gandul/ula

Bonic/ica
Lleig/etja

Com em
veig jo

Amable

Agressiu/iva
Tolerant
Manaire

Desagradable

Submís/isa

Divertit/ida

Cooperador/ora

Avorrit/ida

“Passota”

Nerviós/osa

Simpàtic/ica

Tranquil/illa
Treballador/ora
Honest/a

Antipàtic/ica
Com em
veuen els
altres

Empàtic/ica
Atrevit/ida

Deshonest/a

Tímid/ida

Actiu/iva

Enredaire

Depressiu/iva
Intelligent
Responsable
Irresponsable

Generós/osa
Egoista
Confiat/ada
Desconfiat/ada
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2.3.2. JO, COM HO VISC?
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rotllana. Cadascú agafarà un paper i escriurà el seu nom a la capçalera. Es tracta que el full vagi passant per tots
els companys i companyes i hi escriguin un aspecte positiu de la vostra persona. No s’hi val fer referències a
l’aspecte físic ni dir cap grolleria!
Per fer-ho més anònim, després d’escriure la qualitat, s’ha d’anar plegant el paper (com si fos un acordió) deixant
que només es vegi el nom de la persona.
Un cop hagi donat tota la volta, cada full tornarà a la persona que ha escrit el seu nom a dalt. Podràs saber com et
veuen els teus companys i companyes de classe i comparar-ho amb els adjectius escollits en l’exercici anterior. El
resultat és individual i privat; si no es vol, no cal ensenyar-lo a ningú.

2.3.2.2. Sóc capaç de dir el que penso?
La gran majoria de les persones hem passat per un moment en què hem desitjat fumar o bé han estat els amics o
amigues més grans que ens han proposat beure i ser com ells. Aquest desig de provar coses noves, de voler ser
diferent, és quelcom molt present durant tota l’adolescència. Però heu de saber que, des del moment en què un
individu comença a fumar, fàcilment es converteix a poc a poc en fumador habitual i inicia un lent però
imparable camí que porta a convertir-lo en un addicte al tabac.
Tots coneixem persones que per divertir-se decideixen beure alcohol el cap de setmana i fins i tot prendre altres
tipus de drogues (com, per exemple, pastilles) per tenir més marxa, per ser més ben acceptades pels altres, per
lligar o senzillament per oblidar les seves preocupacions. El resultat final de tot això pot ser fàcilment tenir un
ensurt, entrar en un “mal rotllo” o quedar-se enganxat a la beguda o a les pastilles. En aquesta activitat us
proposem un joc de taula per ajudar-vos a conèixer les vostres idees respecte a possibles situacions amb què us
podeu trobar, en les quals us ofereixin prendre alguna droga.
Normes del joc1:
Per començar a jugar es tira el dau i s’avança tantes caselles com marqui. En caure en una casella taronja o verda
cal llegir el que hi diu i dir si s’està d’acord o no.
Si la casella té el símbol @ i es contesta “D’acord”, cal tornar a tirar el dau i jugar un altre cop. Si es contesta “En
desacord”, cal esperar-se fins que torni a tocar el torn.

Nota: Arribar primer a l’última casella comporta traduir la frase. Es pot utilitzar un traductor d’Internet (per exemple:
http://www.comprendium.es/index_demo_text_ca.html). Hi arribarà primer la persona que haurà escollit les respostes
menys adequades per gaudir d’una bona salut.

1
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c) Per tal de saber què penseu dels vostres companys o companyes, us proposem que us poseu tots plegats en
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és “En desacord”, es pot tornar a tirar un altre cop.
Les caselles amb el símbol $ contenen informació sobre els efectes d’un ús repetit de les diferents drogues.
Caure-hi comporta estar dos torns sense jugar per poder llegir a fons la informació.
Les caselles amb el símbol % estan buides. En caure en una d’elles cal escriure una raó per no prendre drogues i
esperar el torn següent.
1. Per anar de marxa el
dissabte a la nit, el
millor és prendre unes
quantes birres.
@
20. Quan estàs amb
gent, si fumes et sents
millor.

2. Quan algú
m’ofereix una
cigarreta, sóc capaç
de dir que no en vull.
&
21. Quan estic amb els
amics i amigues, puc
no fumar encara que
ells ho facin.
@
&
19. Quan surto a la nit, 32
prenent aigua o sucs
m’ho passo igual de
bé que tothom.

3. Quan surts a fer
barrila i veus uns quants
xupitos, t’ho passes
molt millor.
@
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&
18. Fer una pipada
quan estàs nerviós no
et soluciona res.

$
35. Busca en un traductor d’Internet la traducció de l’alemany:
Wenn du am Ende
dieses Weges
angekommen bist,
meine, dass du die am
wenigsten
angemessensten
Antworten ausgesucht
hast, um eine gute
Gesundheit zu haben.
28.

&
17. Veure alcohol pot
afectar el cor, el fetge,
l’estómac i el cervell, i
produir agressivitat.
$
16. Quan estàs amb els
amics i amigues, si
fumes t’hi trobes molt
millor.
@
15. Jo aguanto bé
l’alcohol, puc prendre
el que vulgui i no em
passa res.
@

%
31. Fumar crea una
gran dependència,
danya els pulmons i
provoca càncer.
$
30.

%
29. Esnifar coca crea
hàbit, pot produir
allucinacions,
agressivitat i
problemes cardíacs.
$
14. Estic ben segur
que no vull tastar cap
droga, encara que els
meus amics o
amigues en prenguin.
&

%
33 L’alcohol crea
dependència, i després
és molt difícil deixar de
prendre’n.

%
13. Conduir sota els
efectes de les
amfetamines pot
provocar accidents de
trànsit.
$

4. Fumar una
cigarreta m’ajuda a
concentrar-me a
l’hora d’estudiar.
@
23. Si m’ofereixen
un porro dic que no,
i em quedo tan
tranquilla.
&
24

5. Aquesta setmana no he fumat
cap cigarreta.
&
6. No m’he emborratxat mai ni
penso fer-ho.

&
7. Sortint de l’institut haig de fumar
per sentir-me
alliberada o
alliberat.
%
@
25. Veure moltes
8. Cal provar les
begudes de “coles” drogues per
provoca insomni
decidir que no en
vols prendre.
$.
@
26. No fa falta
9. Prendre habituprendre cap pastilla alment porros fa
per tenir amics o
augmentar la posamigues i passarsibilitat de desens’ho bé ballant.
volupar problemes
mentals.
&
$
27. Prendre drogues 10. Beure, ni et fa
de síntesi pot
ser més gran, ni
provocar lesions al
t’ajuda a ser més
cervell, el cor i els
interessant.
ronyons.
$
&
12. Prendre una
11. El tabac i
pastilla de tant en
l’alcohol, a ditant, per anar de
ferència de les
marxa, no és tan
altres drogues,
dolent com diuen.
creen menys
dependència.
@
@
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Si la casella té el símbol &, cal fer el contrari: si la resposta és “D’acord”, cal esperar el torn següent i, si la resposta
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Conjuntament, cal buscar criteris per classificar les diferents raons que surtin i escriure-les a la pissarra. Després,
individualment, cadascú ordenarà per escrit, de més a menys importants, les raons que s’hagin dit afegint-hi
aquelles que consideri adients.
Ordeno les raons que s’han dit per no prendre drogues:
Hi afegeixo altres raons personals:
-
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a) En acabar el joc, cada grup llegeix en veu alta les frases que s’han escrit en caure a les caselles blaves.
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines vies informatives té la gent per conèixer qüestions relacionades amb el tabac, alcohol i
les altres drogues?

Quins mecanismes podrien haver-hi a la ciutat per ajudar els nois i noies com vosaltres quan es
troben desinformats, sols, despistats, amb dubtes o amb problemes relacionats amb el tabac,
alcohol i les altres drogues?
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ANTICIPACIÓ
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2.3.3.1. Què fem quan ens trobem?
Una droga és qualsevol substància que, introduïda a l’organisme, en modifica l’estat físic i psíquic i és susceptible
de causar dependència en consumir-la més cops. El tabac, l’alcohol, els porros o les pastilles de síntesi són
drogues.
En la primera activitat heu investigat i parlat sobre quins són els llocs de trobada de la gent jove. Generalment,
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2.3.3. I AMB ELS ALTRES, COM HO VISC?

quan els nois i noies us trobeu, a més de xerrar i explicar-vos les vostres coses, us agrada escoltar música, menjar
llaminadures, beure alguna cosa, etc. Són situacions en què és fàcil fer la primera cigarreta, prendre alcohol o
algun altre tipus de droga. La primera vegada que un ho fa, sol ser perquè algú conegut li ofereix prendre’n o
perquè es troba en una situació de pressió i vol agradar o demostrar que és gran. És un moment en què cal tenir
les coses molt clares i estar decidit a rebutjar-ho. En aquesta activitat us proposem analitzar, per mitjà d’un joc, la
classe de comportaments que es poden donar segons el lloc de trobada.
Per fer-ho disposeu d’un joc de targetes de diferents colors. Cada color fa referència a un aspecte: lloc, hora, tipus
de música, menjar, beguda i drogues. Les targetes que tenen un interrogant serveixen de jòquer o comodí; per
tant, poden ser qualsevol cosa o lloc que el grup cregui convenient, però s’ha d’explicitar escrivint-ho en llapis.
a) En petits grups o en parelles, heu d’agafar una targeta de cada color a l’atzar. Apunteu les paraules que us han
sortit a la graella i torneu les targetes a la pila.
Heu de construir una petita història on expliqueu una situació lúdica utilitzant les paraules de les targetes. En cas
que cregueu que hi ha paraules impossibles de relacionar en la situació que voleu explicar, les podeu descartar i
tornar a agafar una altra targeta. És important, però, que apunteu les paraules descartades.

PARAULES DE LES TARGETES

Lloc

HISTÒRIA


Paraules descartades

Hora

Tipus de música

Menjar

Beguda

Droga

26

situacions descrites. En cas que hi hagi paraules descartades, argumenteu perquè creieu que no són adequades
en la situació descrita.
c) Un cop fet això, cada grup explica la seva història i les seves conclusions. A la pissarra es pot anar omplint una
taula on es relacionin els llocs, els riscos i els possibles canvis per evitar-los.
Targetes de lloc:
Plaça o parc del barri

Pista d’atletisme o gimnàs

Refugi de muntanya

Centre cívic o casal d’entitats

Discoteca

Pub o bar musical

Ciber-cafè

Concert macro o festa major

A casa quan no hi són els pares

Porta d’un vídeo club

Biblioteca

Tarda de cap de setmana

Sortida de l’IES al migdia

Sortida de l’IES a la tarda

Nit de cap de setmana

Matí entre setmana

Nit de cap de setmana

A qualsevol hora

Matí de dissabte

Nit entre setmana

Matinada entre setmana

?

Targetes d’hora:

?

?

Targetes de tipus de música:
Llatina

Rock

Rumba

Ska

Tecno

Clàssica

Cantautors

Fusió / mestissatge

Màquina

Chill-out

?

?

Targetes de menjar:
Pizza

Amanida i tall

Barretes energètiques

Entrepà

Pastes i dolços

Hamburguesa amb patates Patates de bossa

Res

?

Pipes i llaminadures

?

?

Targetes de beguda (no alcohòlica):
Beguda isotònica

Aigua

Refresc de cola, taronja, Refresc molt energètic

Suc de fruita

Cafè, tallat...

Llet

Infusió

llimona...
Batut de xocolata

?

?

?

Targetes de drogues:
Vi

Xupito

Cocaïna

Cannabis

Cervesa

Combinat

Bolet allucinogen

Droga de síntesi (èxtasi)

Tabac

Calimocho

Ketamina

?
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b) Després d’escriure la història, en petit grup analitzeu els aspectes positius i negatius de cada una de les
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Heu pensat mai què espereu d’un amic o amiga i què faríeu si us oferís prendre algun tipus de droga? Saber dir
NO quan algú del nostre grup ens convida a tabac, alcohol o un altre tipus de drogues pot ser difícil. Ho és, entre
d’altres coses, perquè sovint s’insisteix molt i ens diuen que la majoria ho fa i no els passa res, debilitant la nostra
postura. A vegades, no acceptar aquest tipus d’invitació ens pot fer pensar que som diferents de la resta dels
amics o amigues. També passa que pot resultar més fàcil actuar com els altres que no pas defensar les nostres
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2.3.3.2. És realment el meu amic o amiga?

postures diferents. Per dir NO és molt important saber argumentar les pròpies postures, aprendre a tenir eines
per fer valer la nostra opinió.
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En aquesta activitat us proposem, en primer lloc, fer un petit test per pensar en les coses que són pròpies dels
amics i amigues. També us plantegem diferents situacions perquè decidiu quin seria el vostre comportament de
bons amics o amigues i què els diríeu.
a) Individualment, contesteu cadascuna d’aquestes preguntes.
Els meus amics i amigues
Quan estem junts no ens avorrim mai
Ens entenem i compartim els nostres problemes
Sempre tenim coses per parlar i divertir-nos
Si em trobo malament i no vaig a l’institut, em truquen o venen a veure’m
Saben guardar les meves confidències més íntimes, els meus secrets
Puc comptar-hi sempre que els necessito
Ens agrada la mateixa música i ens vestim de la mateixa manera
M’aguanten les meves neures i m’hi puc desfogar
Veiem les coses de la mateixa manera, o pràcticament
Ens ajudem a fer els treballs i a explicar-nos les coses que no entenem
Alguna vegada discutim, però sempre fem les paus
Quan no ens posem d’acord a fer alguna cosa, a vegades cedeixo jo i a vegades ells o elles

Sempre

Algun cop

Mai

Després de llegir-les, pensa i escriu què diries a cada personatge i com expressaries el teu punt de vista.
Els de la teva colla esteu preparant una festa per celebrar la fi de curs. Fa molts dies que en parleu i
imagineu el que fareu. Heu pensat de fer-la un dissabte al vespre a casa del Joan ja que la seva família
marxa de cap de setmana. Els seus pares hi estan d’acord sempre que no poseu la música massa alta per
no molestar els veïns i que no hi hagi gens d’alcohol. Ho teniu tot ben organitzat i després de parlar-ne
molt heu decidit que cadascú portarà alguna cosa de menjar i de beguda. Quan arriba el dia desitjat, tot
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b) A continuació pots llegir quatre situacions entre amics i amigues que fàcilment pots trobar-te qualsevol dia.

va molt bé, però de sobte t’adones que un del grup ha portat dues ampolles d’alcohol per preparar uns
xupitos. Decideix i escriu què faràs.
La teva millor amiga ha conegut uns nois d’un altre institut que són amics d’un veí seu. Li han

proposat de sortir plegats dissabte a la nit per anar a una discoteca. Està molt nerviosa perquè n’hi ha un
que li agrada molt i un altre que fa molt per tu. Et diu d’anar-hi i tu acceptes perquè tens moltes ganes
de conèixer-los. Vosaltres fa temps que vau decidir que no volíeu prendre drogues perquè us fan por les
conseqüències. A l’hora prevista del dissabte us trobeu i el primer que fa la resta de grup és oferir-vos
una pastilla que vosaltres rebutgeu amablement dient que no en preneu. El noi que li agrada a la teva
millor amiga insisteix a oferir-vos-en i ella n’accepta una. Decideix i escriu què faràs.
Encara que tens amics i amigues a l’institut, els teus amics de l’ànima, els de sempre, són els de
l’esplai. Des de fa molts anys us trobeu cada dissabte a la tarda per fer activitats molt diverses, sortiu
d’excursió un cap de setmana al mes i feu un campament durant les vacances. Aquest any, per setmana
santa, feu una ruta amb gent d’un altre esplai. El primer dia arribeu a un poble que està de festa major. A la
nit hi ha un concert gratuït i decidiu anar-hi. Només començar la música, els de l’altre esplai cargolen uns
porros i us els passen. Decideix i escriu què faràs.
Normalment quedeu quatre amigues per anar a la biblioteca i fer deures. A vegades, per descansar,

aneu al quiosc i compreu pipes. La setmana passada una de la colla va venir molt esverada; deia que això
de les llaminadures és de criatures, i que a l’institut tothom fuma. Després de discutir molt va comprar
tabac i va convèncer-ne una altra per anar a fumar al carrer de darrere. Pensa què passarà demà quan us
torneu a trobar. Decideix i escriu què faràs.
c) Repartiu-vos en quatre grups, escolliu una de les situacions anteriors i poseu en comú el que cadascú ha escrit
en l’apartat anterior. Inventeu i escriviu una situació en la qual us ofereixen algun tipus de droga, ja sigui tabac,
alcohol o una altra. Prepareu la representació. Prèviament, penseu i escriviu un diàleg que sigui representatiu de
la situació triada tot acordant què es dirà (i de quina manera) al personatge o personatges que us conviden a
prendre’n.
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines actuacions a nivell individual creieu que cal fer per decidir prescindir de l’alcohol, el
tabac o altres drogues?
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ANTICIPACIÓ
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Quines propostes faríeu per tal que a la ciutat hi hagin mecanismes per evitar que la gent jove
prengui drogues?

2.3.4.1. En sóc conscient?
El fet que al nostre voltant hi hagi gent que fumi, begui alcohol o prengui drogues pot fer-nos pensar que és una
situació pròpia de la gent adulta i que no fa tant mal com diuen, ja que altrament no ho farien. Moltes persones
tan sols tenen consciència dels efectes immediats que els produeix una cigarreta per tranquillitzar-se, o tan sols
veuen que quan prenen una beguda alcohòlica se senten més desinhibits per parlar amb els altres. Si bé és
veritat que els perjudicis sobre la salut que produeix cada una de les diferents drogues depenen de la quantitat,
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2.3. 4. QUÈ PASSA AL MEU VOLTANT?

la qualitat i la intensitat amb què es prenen, també és cert que aquest perjudicis generalment es donen a llarg
termini.
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En aquesta activitat us proposem analitzar i buscar alternatives a algunes situacions que habitualment surten en
les pellícules i en les quals es pot observar els protagonistes fumant, bevent alcohol o prenent altres drogues.
a) En petit grup, escolliu una pellícula o sèrie de la programació televisiva d’aquesta setmana i graveu-la.
Detecteu totes les situacions en les quals els protagonistes fumen, beuen alcohol o prenen algun tipus de
drogues. Analitzeu i determineu amb què es relacionen (necessitat d’afecte, celebració d’un esdeveniment,
situació de poder, situació de compensació, necessitat de seguretat…).

 Nom de la pellícula:
Director:
Artistes principals:
Resum:
esum
Descripció de la situació

Personatges que hi intervenen

Relació amb una necessitat social o personal

b) Per un moment penseu que sou membres del consell de salut de la ciutat, que té com a objectiu vetllar per la
salut dels ciutadans i ciutadanes. Com a membres del consell heu d’analitzar i valorar el consum de drogues en
les pellícules. Amb aquesta finalitat, intercanvieu successivament l’anàlisi feta anteriorment per cada grup, de
manera que tots els grups puguin analitzar la dels altres grups. Conjuntament valoreu si la pellícula fomenta o
no el consum de tabac, alcohol o altres drogues.

escollit per refer les escenes de les pellícules que el comitè de salut ha valorat negativament. Proposeu escenes
alternatives a les analitzades en el primer apartat descrivint quines podrien ser les actuacions alternatives dels
personatges que fumen, beuen alcohol o prenen una altra droga.
d) Al nostre voltant hi ha moltes més situacions que inciten a fumar o a beure alcohol. Identifiqueu i analitzeu les
que trobeu al vostre entorn: en les cabines de telèfon, la roba de vestir, les tanques publicitàries, els mitjans de
comunicació… Cal que tingueu en compte:
 Els mecanismes que s’utilitzen per cridar l’atenció (colors, formes, composició, etc.).
 El missatge explícit que es transmet (eslògan, objectes, persones, situacions que presenta).
 El missatge implícit que es transmet (el que se sent en veure’l, els desigs o necessitats amb què juga).
 La relació que estableix entre el producte i els desigs humans (risc, aventura, èxit…).

2.3.4.2. Com ho faria?
En la nostra societat, com que el tabac i l’alcohol són drogues legals, se’n permet la publicitat sota control. La llei
estableix la prohibició de fer-ne publicitat en publicacions adreçades a menors d’edat, els quals no poden formar
part tampoc dels anuncis d’aquests productes. També diu que no es poden distribuir a menors d’edat invitacions
i prospectes en què s’anomenin begudes alcohòliques o establiments on se'n consumeixi. D’altra banda, és
prohibit fer publicitat de begudes alcohòliques amb més de 23 graus en indrets com ara platges, càmpings,
balnearis, piscines, centres recreatius, etc.; en tanques i plafons collocats als carrers, places, parcs i altres vies
públiques; en cinemes, teatres i auditoris, així com en el transport públic. A més, pel que fa a les begudes
alcohòliques de menys de 25 graus, la publicitat no pot ressaltar com a qualitat positiva el seu contingut
d’alcohol, ni adreçar-se específicament a menors i gestants. Tampoc no pot associar el consum d’alcohol amb la
millora del rendiment físic o la conducció, ni amb l’èxit social o sexual, ni fer referència a propietats
terapèutiques, estimulants o sedants. En aquesta activitat us proposem valorar si es compleix la normativa
anterior i pensar possibles propostes que faríeu per tal d’evitar que la gent jove vegi malmesa la seva salut per
culpa de les drogues.
a) Expliqueu cinc situacions en les quals els nois i noies de la vostra edat tenen accés a la compra de tabac, de
begudes alcohòliques o altres drogues.

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
SALUT BARCELONA!

c) Ara imagineu que sou un equip de directors d’escena de cinema. L’equip de govern de la vostra ciutat us ha
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 Sensibilitzar els adults que venen alcohol de la importància de no vendre’n als menors de divuit

anys.
 Promoure que realment no es vengui tabac als menors d’edat.
 Evitar que es venguin altres tipus de drogues al carrer.

c) Cerqueu a Internet associacions i entitats que es dediquin a ajudar les persones que tenen dependència del
tabac, de l’alcohol o d’altres drogues.
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b) Penseu i escriviu quines propostes faríeu per tal de:
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

En quines situacions els nois i noies de la vostra edat tenen a l’abast el consum de tabac, alcohol
i altres drogues?

De quines maneres els joves com vosaltres diuen que no al consum de tabac, alcohol i altres
drogues?

Quines propostes faríeu per construir una ciutat on els homes i les dones no veiessin minvar la seva
salut pel fet de consumir tabac, alcohol i altres drogues?
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ANTICIPACIÓ
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2.3.5.1. Com hauria de ser un espai de trobada de la gent jove?
És freqüent que quan els joves voleu sortir i trobar-vos amb els amics o amigues no tingueu un lloc adient per ferho (diferent d’un bar o una plaça). Ara és el moment de fer una proposta per solucionar aquest problema! Us
proposem que us convertiu per una estona en tècnics de joventut del vostre districte i que dissenyeu un espai
perquè els joves del barri us hi pugueu trobar.
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2.3.5. QUÈ I COM ENS AGRADARIA QUE FOS?

a) Identificar alguns dels trets fonamentals dels joves del barri.
35

El vostre barri, com Barcelona en general, és un lloc divers, on es troben persones i grups de tota mena. Feu
una llista dels diferents grups de joves que hi ha al vostre barri. Si cal, investigueu una mica i descriviu quins
són els seus interessos i què fan en el seu temps lliure (quina música escolten, quines activitats els agraden,
etc.).
b) Penseu i escriviu les característiques de l’espai per tal que tothom hi tingui un espai adequat a les seves
necessitats i activitats. No us oblideu dels espais comunitaris de convivència.
c) Dissenyeu gràficament l’espai.
d) Escriviu les normes internes de funcionament de l’espai per tal que tothom pugui gaudir-ne. Penseu, sobretot,
en els drets i deures dels usuaris.

DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines característiques hauria de tenir un centre de trobada de la gent jove?

Quin seria el disseny apropiat?

Quines normes de funcionament hauria de tenir?
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ANTICIPACIÓ
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3.1. QUÈ US PROPOSEM?
L’adolescència és una època de canvis i de situacions difícils. En passar de ser infants a adults el cos canvia, les
relacions amb la família i amb els amics i amigues també són diferents, apareixen noves necessitats i inquietuds.
Totes les persones, en passar per aquesta etapa de la vida, necessiten ajuda per anar acceptant aquests canvis,
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3. ÀMBIT 2: DÓNA’M UN COP DE MÀ!

per aprendre a solucionar els nous problemes que apareixen i per assumir les responsabilitats que comporta ferse gran.
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La ciutat ofereix a la gent jove diferents serveis relacionats amb la salut que poden ser de molta utilitat, encara
que accedir-hi no sempre resulta senzill als nois i noies de la vostra edat. D’altra banda, la informació de les
possibilitats que aquests serveis ofereixen molts cops no us arriba adequadament i a vegades és insuficient.
Aquest bloc d’activitats pretén, en primer lloc, ajudar-vos a reflexionar i compartir punts de vista sobre algunes
qüestions relacionades amb la vostra sexualitat. També pretén sensibilitzar-vos que sou membres de la
ciutadania i, per tant, que teniu dret a utilitzar i exigir serveis adients a les vostres preocupacions i
problemàtiques amb relació a aquesta temàtica. Finalment, les activitats plantejades tenen com objectiu ajudarvos a adquirir consciència de la vostra responsabilitat individual i collectiva en el comportament sexual.

3.2. QUINES ACTIVITATS PLANTEGEM
PLANTEGEM?
En aquest àmbit es plantegen vuit activitats organitzades al voltant de cinc preguntes. Es proposen les següents:
3.3.1. Com ho veig?

3.3.1.1. Quins serveis per a la salut hi ha a l’abast de la gent jove?

3.3.2. Jo, com ho visc?

3.3.2.1. Vaig assumint els meus canvis?
3.3.2.2. Ho tinc clar?

3.3.3. I amb els altres, com ho visc?

3.3.3.1. Quin final hi donaria?
3.3.3.2. Com ho resoldria?

3.3.4. Què passa al meu voltant?

3.3.4.1. Iguals, però diferents?
3.3.4.2. Homes i dones: professions diferents?

3.3.5. Què i com ens agradaria que fos?

3.3.5.1. Com hauria de ser un centre d’atenció a la sexualitat per a la gent jove?

3.3.1. COM HO VEIG?
3.3.1.1. Quins serveis per a la salut hi ha a l’abast de la gent jove?
La ciutat ofereix diferents serveis públics i privats per atendre la salut dels seus ciutadans i ciutadanes. Sovint
aquests serveis tan sols s’utilitzen quan un està malalt o té un problema de salut. En canvi, molts d’ells ofereixen
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3.3. ACTIVITATS

altres classes de serveis dirigits a preveure problemes, malalties o a donar informació sobre quins hàbits cal
seguir per gaudir d’una bona qualitat de vida. En aquesta activitat us proposem investigar els diferents serveis
que teniu al vostre abast relacionats amb la salut de la gent jove.
a) En petit grup, penseu diferents situacions en què considereu que la gent jove utilitza o podria utilitzar serveis
relacionats amb la salut. Escriviu-ne tres on els joves hi puguin anar per pròpia iniciativa, tres per indicació dels
familiars i tres en què hi vagin per altres motius.

Per pròpia iniciativa



Noia que després de prendre una pastilla a la discoteca
es troba malament i decideix anar a urgències.

Per indicació familiar



Noia que, en comentar a casa que no hi veu bé de lluny,



Noi que jugant a futbol s’ha fet mal en una cama i va al

els familiars li aconsellen anar a la consulta de l’oculista

Altres motius
CAP perquè la hi mirin.

b) Poseu en comú les diferents situacions escrites per cada grup. Entre tots, feu-ne la llista i classifiqueu-les
segons que siguin situacions relacionades amb:
• La salut física.
• La salut mental.



• La sexualitat.
• El tabac, l’alcohol o altres drogues.
c) En petit grup, investigueu els serveis relacionats amb la salut que es trobin al vostre barri (centres de
planificació familiar, centres d’informació juvenil, centres d’atenció primària, serveis joves, etc. ). Entre els
diferents grups de la classe, repartiu-vos la recerca d’informació d’un tipus de centre diferent.
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quan us trobeu malament, quan voleu evitar un embaràs, quan no teniu ganes de fer res i us sentiu deprimits,
quan coneixeu algú maltractat que necessita ajuda, quan heu tingut una relació sexual i teniu por, quan heu de
vacunar-vos, quan esteu molt grassos i voleu aprimar-vos, quan teniu ganes de deixar de fumar i no podeu, quan
voleu més informació sobre les drogues, etc.
Organitzeu un fitxer de dades sobre els serveis que resti a l'abast de tota la classe. Cada grup elaborarà una fitxa
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Intenteu esbrinar quin tipus d’ajut donen a la gent jove. Us pot ajudar el fet de pensar en diferents situacions:

semblant a la que es proposa.
39

Nom del servei
Adreça
Horari d’atenció
Serveis generals
que ofereix
Serveis específics que
ofereix a la gent jove
Tipus de professionals que
hi treballen
Es pot fer algun comentari
sobre com funciona

Telèfon

d) Inventeu un símbol per a cada tipus de servei que hàgiu trobat. Localitzeu i situeu tots els serveis sobre un
mapa del barri (el podeu baixar d’Internet: www.bcn.es).

DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines penseu que són les situacions relacionades amb la salut que afecten amb més
freqüència la gent jove?

Quina és la vostra valoració sobre els serveis relacionats amb la salut dels joves que hi ha al vostre
barri?
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ANTICIPACIÓ
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3.3.2.1. Vaig assumint els meus canvis?
La vostra edat és una etapa de grans canvis. Ara sou molt diferents de com éreu anys enrere i l’any que ve sereu
molt diferents de com sou ara. Aquests canvis no es concentren tan sols en el vostre cos, sinó que també afecten
els vostres interessos, la vostra manera de fer, el vostre caràcter, la manera amb què us relacioneu amb les altres
persones… Fer-se gran vol dir adquirir nous drets i alhora assumir noves responsabilitats. En aquesta activitat us
proposem reflexionar-hi.
a) Us proposem pensar en alguns dels canvis que noteu en la vostra manera de ser i de fer. Podeu fer-ho per
parelles del mateix sexe i a continuació posar-ho en comú en petits grups mixtos.



Canvis amb relació al cos



Abans:
Ara:



Canvis respecte a la relació amb la família



Abans:

Ara



Canvis en les relacions amb els amics i amigues de sempre



Abans:

Ara:


Abans:

Ara:

Canvis pel que fa a la manera de passar el temps lliure
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3.3.2. JO, COM HO VISC?
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petit grup, elaboreu una llista de drets que desitjaríeu tenir. Al costat de cada dret penseu el deure o
responsabilitat que hi va associat.

Drets que voldríem tenir



Responsabilitats que comporten
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b) Fer-se adult comporta un altre tipus de canvis, els que tenen a veure amb els drets i deures com a persones. En
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c) Poseu en comú la llista de drets i deures que desitjaríeu tenir i no teniu. Després argumenteu les causes
personals, familiars o socials que ho fan difícil o ho impedeixen.

3.3.2.2. Ho tinc clar?
En una etapa de canvis tan important com és l’adolescència és molt normal tenir dubtes, crear-se mites o fer-se
tabús de coses que no haurien de ser-ho. En aquesta activitat us proposem un joc que pot ajudar-vos a vèncer
prejudicis, aclarir idees i aprendre coses noves.
Es tracta d’un joc de cartes on no hi ha ni copes ni espases, sinó una pregunta amb tres possibles respostes i que
cal agrupar. Per jugar es fan grups de quatres persones, i cada grup té un joc de cartes. A cada jugador o jugadora
se li reparteixen vuit cartes; la resta queden apilades, sense veure’s, enmig del grup.
La partida comença destapant la primera carta a la pila, el jugador que li toca descartar escull si agafar la carta
que està descoberta o bé provar sort amb una de la pila. Un cop ha agafat la carta, descarta una de les seves
cartes i la posa a la pila de les descobertes. El jugador següent podrà triar entre la descartada per l’anterior o una
de la pila. I així successivament, fins que tothom hagi fet els seus grups de preguntes i respostes.
És obligatori agafar una carta i descartar. Quan s’acabin les cartes de la pila, caldrà agafar les descartades i
barrejar-les, i tornar a fer la pila. El joc s’acaba quan algú aconsegueix agrupar dues preguntes amb les possibles
respostes.
Un cop acabat el joc, cal mostrar a la resta del grup la pregunta i les tres respostes dient quina és la correcta, i
argumentant el perquè. Els altres han de dir si hi estan d’acord o no.

les preguntes i les possibles respostes de dubtes que tingueu relacionats amb la sexualitat.
1

2

3

4

La mida del penis

La mida del penis

La mida del penis

Tots els penis

en erecció és

en erecció depèn

en erecció depèn

tenen la mateixa

aproximadament

del tipus d'es-

de la mida del

mida?

la mateixa en tots

tímul que pro-

penis flàccid.

els nois.

dueix l'excitació.
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Podeu fer diferents rondes perquè surtin totes les preguntes. També podeu tornar-hi a jugar inventant vosaltres
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5

6

7

8

La barba és un

Els nois que

Els nois que els

Tenir més o

caràcter sexual

tenen poca barba

surt barba molt

menys barba

secundari dels

no tenen potèn-

aviat són més

afecta la felicitat

nois que no té res

cia sexual.

homes.

sexual?

a veure amb la
felicitat sexual.

9

10

L'himen pot tren-

L'himen es trenca

L'himen està

Quan es trenca

car-se de moltes

durant les prime-

sempre intacte

l’himen de les

maneres dife-

res relacions sex-

en una noia que

dones?

rents (fent exer-

uals amb

no ha tingut mai

cici, anant amb

penetració.

relacions sexuals

bicicleta, etc.).

11

12

amb penetració.

13

14

15

16

El clítoris es troba

El clítoris es troba

El clítoris es troba

Què és i per a què

a la part superior

a la part posterior

a dins de la va-

serveix el clítoris?

de la vulva i és un

de la vulva i ser-

gina i serveix per

òrgan de plaer

veix per tapar-la.

afavorir el

per a la dona.

naixement dels
fills.

18

19

20

La fimosi es pot

La fimosi es va

La fimosi no es

Es pot corregir la

corregir per mitjà

corregint a me-

pot corregir i

fimosi?

de la circumcisió

sura que es tenen

comporta no

o extirpació de la

ereccions.

poder tenir mai

part del prepuci

relacions sexuals.

que recobreix el
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17

gland.
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21

22

23

24

Les pollucions

Per al bon

Els nois que

Són normals les

nocturnes són

funcionament del

tenen pollucions

pollucions

habituals quan

cos cal tenir cada

nocturnes estan

nocturnes.

no es tenen

dia una pollució

malalts.

relacions sexuals.

nocturna.

25

26

27

28

El cos de cada

El més normal és

Les noies que

No tenir la

noia és diferent i

que totes les

tenen la primera

primera regla

produeix la

noies tinguin la

regla més tard

abans dels tretze

primera regla

primera regla

dels tretze anys

anys és dolent

entre els deu i els

quan fan dotze

sempre tenen

per a la salut?

setze anys.

anys.

problemes.

29

30

31

32

L’erecció es pro-

L’erecció només

L’erecció només

Quan es produeix

dueix quan hi ha

es produeix a dalt

es produeix a la

una erecció?

un estímul físic o

d’un autobús a

nit mentre es

psíquic.

causa del seu

dorm.

moviment.

34

35

36

Tenir la regla no

Sí. Tenir la regla

Sí. Quan es té la

És normal trobar-

vol dir neces-

vol dir tenir

regla no es pot

se malament

sàriament trobar-

sempre mal de

fer res ja que el

quan es té la

se malament.

cap i de panxa.

cos està malalt.

regla?

37

38

39

40

Un home és

Un home és

Un home és

Què vol dir que

impotent quan

impotent quan

impotent quan

un home és

no pot tenir o

no pot ejacular.

no pot tenir

impotent?

mantenir una

descendència.

erecció.

41

42

43

44

La mida dels pits

Les dones que

Una dona que no

Tenir els pits més

no té res a veure

tenen els pits

té els pits grans

o menys grans

amb la felicitat

petits tenen

no és una dona.

afecta la felicitat

sexual.

problemes per

sexual?

trobar parella.
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46

47

48

Durant la regla o

Durant la regla o

Durant la regla o

Una noia, es pot

menstruació hi

menstruació la

menstruació la

quedar emba-

ha una petita

probabilitat

probabilitat

rassada si té

probabilitat

d'embaràs és

d'embaràs és

relacions sexuals

d'embaràs.

nulla.

molt elevada.

durant la regla?
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines vies informatives té la gent jove per conèixer qüestions relacionades amb la sexualitat?

Quins mecanismes podrien haver-hi a la ciutat per ajudar els nois i noies com vosaltres en moments
en què es troben desinformats, sols, despistats, amb dubtes, amb problemes o perduts?
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ANTICIPACIÓ
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3.3.3.1. Quin final hi donaria?
La sexualitat és una vivència que abasta tot el nostre ésser corporal, psicològic i social. Som sexuats en totes les
edats, des de la infància fins a la vellesa. La sexualitat implica no solament la capacitat de reproduir-nos, sinó que
obre tot un ventall de sentiments, de comunicació i d’afectes que la converteixen en una experiència única. Amb
aquesta activitat podreu parlar de diferents aspectes relacionats amb l’afectivitat humana i el comportament
sexual entre les persones.
a) A continuació es presenten diferents casos que podrien ser reals. Feu petits grups del mateix sexe i llegiu-los.
Penseu un títol per a cadascun d’ells. Decidiu també dos possibles finals de cada cas, un que considereu que
podria ser l’ideal i un altre de ben diferent.



Cas 1



La Meritxell és una noia de 3r d’ESO que surt amb un noi de quart del mateix institut. Quan estan sols, a
casa, mentre es fan petons, el noi la toca. Al principi li agradava, però ara la cosa cada cop va a més i no li
agrada. Encara que li aparta la mà i li diu que no, ell continua. A més, veu que ell vol tenir relacions sexuals,
però ella no se sent preparada. L’està pressionant molt i se sent angoixada…



Cas 2



El Rafel és un noi de segon d’ESO que està tip d’escoltar els fanfarrons de la classe parlar de la seva potència
sexual, de si es masturben o no i quantes vegades ho fan i en quines ocasions. A vegades sembla que
juguin a veure qui la diu més grossa. Ell és una mica tímid i, la veritat, tot i que a vegades ha sentit la
necessitat de masturbar-se, no sap si és normal o no...



Cas 3



La Maria té quinze anys i fa temps que surt amb el seu veí Víctor que en té divuit. Fa uns dies en Víctor va
insistir molt a tenir relacions sexuals; a més, tenia un lloc on poder estar tranquils. Quan van deixar els
altres amics van anar a aquest lloc i, quan estaven més bé, es van trobar que cap dels dos no portava
preservatius. El Víctor va dir que no passaria res i la Maria no es va atrevir a tallar la situació.
L’endemà la Maria estava preocupada, i anava donant voltes a la qüestió sense saber què fer...



Cas 4



El Jordi és un noi extravertit que fa quart d’ESO. Juga a futbol amb l’equip del barri i està molt implicat en la
vida social. Malgrat que no té problemes per relacionar-se, no ha trobat mai cap noia que li hagi fet prou el
pes per enrotllar-s’hi o sortir-hi. Sempre, a l’hora de la veritat, s’ha tirat enrere. Últimament s’ha adonat que
no tan sols prefereix la companyia dels nois, sinó que troba molt atractiu un company de l’equip de futbol.
Està fet un embolic, i es pregunta si pot ser que sigui homosexual…
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3.3.3. I AMB ELS ALTRES, COM HO VISC?
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Cas 5



A la Sònia, cada cop que s’asseu a prop del Joan, el cor li batega amb força. A classe quan ell la mira de reüll
nota com tota ella es torna vermella. Només voldria estar sempre al costat d’ell, li encanten tots els seus
acudits i bromes. Nota que l’atreu com un imant. Quan arriba a casa només pensa en ell. Té ganes d’estar al
seu costat. S’imagina com l’acaricia, com ell l’abraça i com es fan petons. La Sònia sent que està
enamorada, però no sap què fer…
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b) Entre tota la classe decidiu una manera d’exposar les aportacions de cada petit grup. Argumenteu els pros i
contres de cadascun dels dos finals decidits per cada grup. En acabar, ompliu una fitxa per a cada cas amb el final
que trobeu més adient de tots els que s’hagin exposat.
Títol cas 1
Final més



adient

Títol cas 2
Final més



adient

Títol cas 3
Final més



adient

Títol cas
cas 4
Final més



adient

Títol cas 5
Final més



adient

c) Proposeu individualment per escrit quin consell donaríeu al protagonista de cada cas sobre on anar o amb qui
parlar per trobar assessorament especialitzat.
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A vegades un noi i una noia tenen relacions sexuals amb penetració sense cap protecció i, malauradament, es
produeix un embaràs no desitjat. No hi ha una edat determinada per iniciar les relacions sexuals amb penetració i
tampoc no hi ha una edat per decidir que un vol començar a utilitzar mètodes anticonceptius, però cal tenir molt
clar que una sola relació coital pot produir embaràs. L’avortament no és un mètode anticonceptiu. Si una dona,
per diferents motius, decideix no tenir descendència, cal que utilitzi correctament un mètode segur; d’aquesta

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
SALUT BARCELONA!

3.3.3.2. Com ho resoldria?

manera evita la possible decisió d’un posterior avortament, fet que sempre constitueix una agressió al cos i a
l’estat emocional de la dona. Per mitjà d’aquesta activitat podreu parlar de tots aquests aspectes.
a) Us proposem fer un joc de rol que us ajudi a argumentar les postures de diferents personatges en dues
situacions diferents i us permeti decidir la postura que cadascun d’ells hauria de tenir.
Feu grups petits (de dues o tres persones) i, després de llegir cada una de les situacions, sortegeu els personatges.
Cada grup ha de pensar i anotar arguments per defensar la postura del seu personatge en la situació presentada.
Un representant del grup ha d’explicar la postura del seu personatge i els seus arguments. Tothom ha d’anotarlos. En acabar, cadascú pot afegir nous arguments o aportar contraarguments als donats. Finalment, cadascú
escriu els arguments que li sembla que cal tenir en compte en cada situació.
PRIMERA SITUACIÓ
Josep:
És un noi de divuit anys, ha acabat un mòdul de grau mitjà de mecànica i començarà a treballar en el taller
del seu pare. Fa un temps que surt amb l’Andrea i ja té ganes de tenir-hi relacions sexuals, però l’Andrea no
ho ha fet mai i no les té totes. Ell no vol fer servir preservatiu perquè el seu amic Jordi li ha dit que no se sent
el mateix. A més, està segur que el primer cop és molt difícil que una noia es quedi embarassada.
Jordi:
És l’amic del Josep. Lliga molt i té molta experiència en el camp del sexe. Sempre que pot, evita utilitzar
preservatius perquè creu que va millor si les coses són naturals. Considera que el preservatiu és un
“tallarotllos”. Has de parar, posar-te’l... (un dia va tenir uns problemets tècnics i va fer el ridícul). Creu que les
probabilitats d’embaràs si fas marxa enrere són molt baixes. A més, la noia sempre pot utilitzar altres
mètodes anticonceptius. Si es queda embarassada, és perquè vol.
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És una noia de disset anys que està estudiant segon de batxillerat i el curs que ve vol continuar estudiant un
cicle formatiu d’administració d’empreses. Surt amb el Josep des de fa un temps i creuen que és un bon
moment per començar a tenir relacions sexuals. Ella no té experiència. Està molt confosa perquè ell sempre li
diu que passa de condons, que no n’ha utilitzat mai i que no passa res... Mentre tinguis confiança en la
parella... Ella es pensa que si li diu que en vol fer servir, el Josep es pensarà que no confia en ell i la deixarà
(amb raó!). La seva amiga Laura li diu que està carregada de punyetes.
Laura:
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Andrea:

És amiga de l’Andrea. Té força experiència en relacions sexuals. Sempre ha utilitzat preservatiu perquè li fa
por quedar-se embarassada o agafar la SIDA. Creu que no és un “tallarotllos”, al contrari: pots gaudir molt
més perquè la relació sexual dura més que no pas amb la marxa enrere i estàs més relaxada. El tema de parar
per posar-se’l no és un problema, al contrari... amb imaginació...
SEGONA SITUACIÓ
Andrea:
És una noia de disset anys que està estudiant segon de batxillerat i el curs que ve vol continuar estudiant un
cicle formatiu d’administració d’empreses. Surt amb el Josep des de fa un temps i, després de discutir-ho
molt, van tenir relacions sexuals sense precaucions. Fa dues setmanes que li havia d’haver vingut la regla,
s’ha fet la prova de l’embaràs i ha sortit positiva. Està molt espantada. No sap què fer!
Josep:
Josep
És un noi de divuit anys, ha acabat un mòdul de grau mitjà de mecànica i començarà a treballar en el taller
del seu pare. Fa un temps que surt amb l’Andrea i ja han tingut relacions sexuals. L’Andrea li ha dit que ha
tingut un retard de la regla de dues setmanes, l’acompanya mentre es fa la prova de l’embaràs i aquesta surt
positiva. Uf! Quin mal rotllo! Està valorant què fer...
Laura:
És amiga de l’Andrea. Té força experiència en el camp del sexe. Li va aconsellar que utilitzés condó, però no li
va fer cas. Creu que la manera més senzilla de solucionar aquest error és avortar; total... encara no s’ha
format el fetus.
Jordi:
És amic del Josep. Fins ara, això de la marxa enrere a ell li ha funcionat, però ara té dubtes de tot. Encara que
sigui una mica egoista, creu que la decisió l’ha de prendre únicament la noia i que el Josep se n’ha de
mantenir al marge (en el fons, no és problema d’ell).
Neus:
És l’assistenta social que treballa en un centre de planificació familiar. L’Andrea ha anat a veure-la perquè
està embarassada i vol que l’assessori. La Neus fa una valoració de la situació i exposa els pros i contres de
continuar l’embaràs i d’avortar.
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Creuen que si el seu fill és prou “gran” per deixar embarassada una noia també ho ha de ser per fer-se’n
responsable. Creuen que han de casar-se i tirar endavant amb l’embaràs.
Pares de l’Andrea:
Per motius religiosos no estan d’acord amb l’avortament, però, d’altra banda, creuen que la seva filla és molt
jove per ser mare, és massa responsabilitat. Pensen en alternatives com ara l’adopció...
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Pares del Josep:

Tutora d’IES de l’Andrea:
Creu que l’Andrea és molt jove i que si té un fill haurà de deixar d’estudiar i hipotecarà el seu futur. Considera
que, tot i que han treballat moltes vegades el tema dels anticonceptius a classe, això no deu ser suficient si
avui encara hi ha embarassos no desitjats. Li aconsella que valori els avantatges i inconvenients de totes les
opcions.
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines actuacions a nivell individual creieu que cal fer per evitar un embaràs no desitjat?

Quines propostes faríeu per tal que la ciutat doni ajut i acollida a les joves que es troben en aquesta
situació?
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3.3.4.1. Iguals, però diferents?
Les persones, des que naixem, pertanyem a un dels dos sexes, al masculí els homes i al femení les dones. Homes i
dones portem escrit el sexe en els nostres cromosomes i com a conseqüència tenim una sèrie de diferències
anatòmiques i fisiològiques que afecten la nostra vida. Ara bé, ser home o dona és molt més que tenir uns òrgans
i una fisiologia; tant els uns com les altres, des que som nadons aprenem de la família i de tot el que ens envolta a
comportar-nos de determinades maneres. En aquesta activitat podreu debatre el paper que tot sovint la societat
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3.3.4. QUÈ PASSA AL MEU VOLTANT?

associa a les persones segons el seu sexe.
53

a) Després d’anar a una festa, quedar amb els amics o amigues, d’anar al cinema, etc., sempre s’acaba tornant a
casa. En aquest trajecte no sempre ens sentim segurs del tot. En petit grup, llegiu les situacions següents i
comenteu si us heu trobat mai amb alguna de semblant, si us ha fet sentir incòmodes o fins i tot si heu tingut por.
Poseu-vos d’acord a l’hora d’omplir el quadre.
Situacions
La Jessica torna a casa de nit i li fa
por travessar un parc perquè és
fosc.
A l’Anna no li agrada passar per
davant d’una obra perquè els
paletes li diuen coses que la fan
sentir incòmoda.
Al Guillem no li agrada passar per
davant d’un grup de nois, perquè
sempre el molesten.
Al Toni li fa cosa entrar sol en un
vagó de metro amb unes noies que
van de festa.

Les viu igual un noi que una noia?

Què es podria fer perquè no es

Per què?

donessin aquestes situacions?

les qüestions següents:
• Us heu trobat mai en alguna situació semblant? Expliqueu-la.
• Creieu que el seguit d’afirmacions següents són certes? Què hi afegiríeu, trauríeu o canviaríeu?
• Considereu que els homes i les dones pensen el mateix de cada una de les afirmacions següents?
• Penseu que la societat afavoreix les situacions de les afirmacions següents? Què proposaríeu
perquè això fos diferent?
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b) A continuació teniu un seguit d’afirmacions que moltes persones defensen. En petit grup, llegiu-les i contesteu

Exposeu les vostres conclusions a tota la classe. Acordeu, en cada cas, una afirmació que sigui satisfactòria a tota
la classe i escriviu-la.
1. Els nois són forts i aventurers, mentre que les noies són sensibles i prudents.
2. Amb les noies es pot parlar de coses interessants i personals. Amb els nois no es pot parlar de res seriós,
només de futbol.
3. Les noies són més sentimentals que els nois. Plorar és propi de noies.
4. Les noies van més ràpides a fer les feines domèstiques i les fan millor; per això és normal que siguin les
que ajudin més la mare a fer-les.
5. Quan hi ha un embaràs no desitjat, la decisió de tirar-lo endavant o d’avortar és només de la noia.
6. Encara que les noies poden fer-ho, és millor que els representants de curs siguin nois.
7. Arreglar-se i posar-se cremes, colònia, depilar-se... és propi de noies i de nois homosexuals.
8. La majoria de noies que són agredides sexualment s’ho busquen elles amb la seva manera de vestir i
comportar-se.
9. Hi ha determinats estudis i professions que són més adequats per a les noies i d’altres que són més
adients per als nois.
10. Les noies es queixen quan els toquen el cul, però en el fons els agrada.
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Comenteu els textos fins que arribeu a poder contestar aquesta pregunta: Què hauria de canviar a la nostra ciutat
per tal que els homes i les dones poguéssim compartir més coses?
Coses que és possible compartir amb l’altre sexe

Coses que és impossible compartir amb l’altre sexe

Coses que la societat ajuda a compartir amb

Coses que la societat no ajuda a compartir amb

l’altre sexe

l’altre sexe

Què hauria de canviar a la nostra per tal que els homes i l

es dones poguéssim compartir més coses? 

3.3.4.2. Homes i dones professions diferents?
Malgrat que en els països com ara el nostre ja fa temps que està reconeguda la igualtat legal entre homes i
dones, continua havent-hi diferències per motiu del sexe que no tenen cap raó de ser. Així, per exemple, per fer
determinades feines encara es prioritza el fet de ser dona o home. També en la vida quotidiana es donen actituds
diferents; per exemple, és molt freqüent trobar més dones que homes que fan “doble jornada” treballant fora de
casa i tenint, a més, cura de la casa i dels fills. Us proposem fer aquesta activitat per ajudar-vos a decidir quins
estudis voleu seguir independentment del fet de ser d’un o altre sexe.
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c) Individualment penseu i ompliu la graella següent. Feu grups mixtos i poseu en comú el que heu escrit.
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cicles formatius de grau mitjà i superior a la població de l’Hospitalet de Llobregat.

ESPECIALITAT

CICLES FORMATIUS DE

CICLES FORMATIUS DE

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

nois

noies

total

nois

noies

total

Administrativa

31

61

92

71

150

221

Electricitat/electrònica

117

2

119

169

2

171

Química

7

10

17

75

82

157

Comerç i màrqueting

21

48

69

29

14

43

Manteniment de serveis de
producció
Hostaleria i turisme

70

0

70

0

51

51

Sanitat

30

202

232

35

217

352

Fabricació mecànica

81

0

81

64

6

70

Manteniment de vehicles
autopropulsats
Informàtica

47

0

47

40

1

41

119

17

136

Edificació i obra civil

85

31

116

Serveis socioculturals

11

224

235

698

774

1442

TOTAL

404

374

778

Font: Gestió de Serveis Educatius, Serveis d’Educació.
Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

b) En totes les branques dels cicles formatius hi ha un nombre semblant de nois i noies? A què creieu que és degut
que algunes tinguin més nois matriculats i d’altres més noies?
c) Hi ha alguna branca en la qual no hi ha una diferència apreciable entre nois i noies? Quina pot ser la causa?
d) Individualment ordeneu de més a menys important allò que creieu que la gent jove en acabar l’ESO té en
compte per decidir el seu futur. Compareu l’ordenació individual amb la dels altres companys i companyes.
1. Les pròpies aptituds
2. El consell de la família
3. El que agradi a la família
4. Allò que facin els amics o amigues
5. Els gustos personals
6. L’opinió del professorat
7. Qualsevol cosa que sigui adequada al seu
sexe

8. Les notes de les assignatures del darrer curs
9. Allò que pot donar més diners
10. El que ofereixi més possibilitats de trobar
feina
11. Allò que no hagi fet mai ningú de la família
12. Allò en què un home o una dona s'hi pot lluir.
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a) Observeu les dades de la taula. Corresponen al nombre de nois i noies matriculats en el curs 1999-2000 als
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines situacions per discriminació de sexe creieu que es donen entre la gent jove?

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
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ANTICIPACIÓ

58

Com a joves, quines responsabilitats hauríeu d’assumir per millorar la vida dels homes i de les
dones que viuen a prop vostre?

Quines propostes faríeu per construir una ciutat on hi hagués igualtat d’oportunitats per a homes i
dones?

3.3.5.1. Com hauria de ser un centre d’atenció a la sexualitat per a la
gent jove?
En començar la pubertat, s'experimenten canvis i sensacions noves en referència al propi cos i a la pròpia ment
que ens fan sentir diferents. És un moment ple de noves sensacions, de nous desigs, de dubtes, que requereixen
parlar amb els altres per trobar el propi camí. Hi ha qui comparteix algunes d’aquestes vivències amb algú de la
família o amb els amics i amigues. Però molts cops és important poder parlar amb persones especialitzades amb
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3.3.5. QUÈ I COM ENS AGRADARIA QUE FOS?

la temàtica. Tot i que en algunes zones de la ciutat hi ha centres per atendre la sexualitat de la gent jove, aquesta
activitat us convida a pensar les característiques que hauria de tenir un centre d’aquestes característiques.
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a) En petit grup, penseu algunes de les característiques que hauria de tenir un centre d’atenció a la sexualitat
dirigit a la gent jove. Després feu una posada en comú i, entre tots i totes, elaboreu una proposta consensuada.
CARACTERÍSTIQUES D’UN CENTRE D’ATENCIÓ A LA SEXUALITAT PER A LA GENT JOVE
Expliquem les nostres raons
Seria adequat que n’hi hagués un en el vostre
barri?
Quin indret del barri seria el més adequat per
situar-lo?
Quin horari podria ser el més adient?
Quines demandes hauria d’atendre?
Quina classe de professionals hi hauria d’haver?
Quines característiques seria interessant que
tinguessin aquests professionals?
Què s’hauria de fer per tal que tot el jovent del
barri en conegués el funcionament?
Què es podria fer per mantenir la intimitat i
l’anonimat dels joves que hi anessin?
Expliqueu totes aquelles altres característiques que podria tenir un centre d’atenció a la
sexualitat per a la gent jove:

us proposem fer un concurs de disseny d’un centre d’aquestes característiques per al vostre barri.
Cadascú pot fer un croquis de com li agradaria que fos. Cal pensar en el seu exterior i en el seu interior (espais que
hauria de tenir, distribució d’aquests espais...).
Per votació podeu escollir la proposta més adient. D’entre totes les presentades pels grups dels centres escolars
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b) Després de definir les característiques que hauria de tenir un centre d’atenció a la sexualitat per a la gent jove,

participants, se n’escolliran tres per presentar a l’audiència pública.
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines característiques hauria de tenir un centre d’atenció a la sexualitat dirigit a la gent jove?

Quin seria el disseny apropiat?

Quines normes de funcionament hauria de tenir?

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
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4. 1. QUÈ US PROPOSEM?
En una societat com la nostra, el consum constitueix la fita més important que orienta la vida de moltes persones.
La creació constant de noves necessitats, l’oferta permanent de nous productes i les tècniques emprades per
donar-los a conèixer generen un estil de vida collectiu en què la bellesa, la joventut i el poder esdevenen mites
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4. Àmbit 3: ANEM DE COMPRES!

collectius i constitueixen l’únic desig per a un sector nombrós de la població.
Una societat que potencia la màxima possessió d’objectes materials porta a mitificar el benestar material com
l’ideal màxim de realització personal. En aquest context, la moda i la publicitat orienten les maneres de fer de la
gent. La gent jove viu en un entorn de pressió cap a una determinada imatge i una manera de consumir. És una
pressió que pot portar a situacions de risc per a l’equilibri personal i la salut.
Amb les activitats que us proposem en aquest apartat es pretén que us adoneu de la relativitat del concepte de
bellesa i de la importància d’acceptar el propi cos i conèixer les pròpies possibilitats per ser feliç. L’objectiu
principal és que prengueu consciència de la importància que té la pressió de la moda i de la publicitat sobre la
vostra imatge, i com això molts cops condiciona els vostres comportaments fins i tot posant en perill la pròpia
salut. Així mateix, les activitats plantejades tenen com a objectiu donar-vos eines per tal que com a membres de
la ciutadania analitzeu, reflexioneu i feu propostes que ajudin la gent de la vostra edat a valorar la salut com un
element fonamental per gaudir d’una bona qualitat de vida.
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En aquest àmbit es plantegen vuit activitats organitzades al voltant de cinc preguntes. Es proposen les següents:
4.3.1.1. L’entorn, ens pressiona perquè tinguem una determinada
4.3.1. Com ho veig?

imatge?
4.3.2.1. Guapo o guapa? Segons qui ho mira!

4.3.2. Jo, com ho visc?
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4. 2. QUINES ACTIVITATS PLANTEGEM
PLANTEGEM?

4.3.2.2. És la meva cançó?
4.3.3.1. La salut i la moda, són compatibles?

4.3.3. I amb els altres, com ho visc? 4.3.3.2. La imatge, condiciona la relació?
4.3.4.1. Com ens influencia la publicitat?
4.3.4. Què passa al meu voltant?

4.3.4.2. Què me’n dius, d’aquesta informació?

4.3.5. Què i com ens agradaria que 4.3.5.1. Com podria ser la publicitat sobre la salut?
fos?

4.3. ACTIVITATS
4.3.1 COM HO VEIG?
4.3.1.1. L’entorn, ens pressiona perquè tinguem una determinada
imatge?
L’entorn en el qual vivim fomenta que l’aparença i la imatge externa es valorin per damunt de l’autenticitat, la
utilitat i la salut. Molts cops la publicitat i els mitjans de comunicació, en lloc de ser un vehicle d’informació de
l’existència i les característiques dels productes, tan sols transmeten la idea que posseir-los equival a gaudir d’un
determinat estatus i tenir èxit. També les marques dels productes, en comptes de ser un senyal posat pels
fabricants per diferenciar-los d’altres que hi ha al mercat i establir un punt d’informació amb els consumidors,
passen a ser símbols d’aquests valors afavorint un consum irracional. En aquesta activitat us proposem investigar
alguns dels seus impactes en la vostra vida diària.
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recordeu. Indiqueu i qualifiqueu (mai, a vegades, sovint, sempre) aquells on acostumeu anar.

mai


Establiments relacionats amb el vestir



Establiments relacionats amb la cura del cos

a vegades

sovint

sempre

(centre estètic, gimnàs, perruqueria...)


Establiments

relacionats

amb

el

menjar

(restaurants, cafès, establiments de menjar ràpid,
botigues

de

llaminadures,

màquines

expendedores...)
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a) Penseu en un carrer ben comercial del vostre barri. Enumereu i classifiqueu els tipus d’establiments que hi

Establiments relacionats amb...

b) Pensant en el mateix carrer triat, intenteu fer una llista de tota la publicitat que hi recordeu; cal tenir en compte
que la publicitat no sempre és directa, a vegades està amagada en la marca d’un calçat, en el rètol d’un edifici, etc.
Subratlleu les marques o els productes publicitats que no heu comprat mai ni heu tingut el desig de fer-ho.
c) En petits grups formats per persones del mateix sexe, discutiu aquestes dues qüestions amb relació a alguns
hàbits de compra:
o

Quins criteris seguiu a l’hora de comprar la roba o el calçat?

o

I a l’hora de comprar menjar? Són els mateixos? Per què?

En fer la posada en comú amb tota la classe, compareu si hi ha diferències en els criteris de compra de roba i calçat
per part dels nois i de les noies. Expliqueu el perquè.
d) Expliqueu la importància que creieu que poden tenir els factors que es mostren a continuació a l’hora de decidir
si un determinat establiment de roba us agrada o no.
•

La música ambiental

•

La imatge personal dels venedors i venedores

•

El fet que tot sigui d’una marca

•

La manera en què s’exposa la roba

•

La imatge dels aparadors

•

La varietat de talles que tenen a la botiga

•

Altres factor com...
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•

La higiene

•

La imatge personal dels venedors/es

•

La qualitat dels aliments

•

La manera en què s’exposen els aliments (ordenats, ben presentats...)

•

El gust dels aliments

•

El fet que sigui un local de moda

•

La varietat d’aliments que ofereix

•

Altres factors com...
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e) Ara feu el mateix amb un establiment d’alimentació.
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f) Baixeu d’Internet (www.bcn.es) un mapa del vostre barri. Decidiu un codi d’escales de color per marcar les
zones segons que considereu que hi ha més o menys pressió perquè la gent jove tingui un determinat tipus de
consum. Pinteu el mapa segons aquesta codificació.

DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

En quina mesura creieu que la pressió de la moda i la publicitat condiciona la manera de fer de
la gent jove

Com creieu que l’ambient pressiona els nois i noies de la vostra edat per consumir d’una
determinada manera?
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ANTICIPACIÓ
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4.3.2.1. Guapo o guapa? Segons qui ho mira!
És normal comparar-se amb les persones que hi ha al nostre voltant i amb els models de persona que socialment
estan de moda. En fer-ho, sovint hi ha persones que tan sols consideren els aspectes físics que no es corresponen
amb el model “ideal” del moment i obliden les moltes qualitats que cadascú té com a persona. Amb aquesta
activitat podreu reflexionar entorn del fet que el model de bellesa canvia amb el temps i no és igual per a tothom.
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4.3.2. JO, COM HO VISC?

a) Ben segur que alguna vegada, quan esteu en un lloc on hi passa molta gent, haureu “jugat” amb els amics o
amigues a puntuar la bellesa dels nois o noies que passen. Alguns cops estareu bastant d’acord i en d’altres no;
probablement, com més ampli sigui el grup, més diversitat d’opinions es donaran. Mireu els dibuixos i puntueu
individualment de l’1 al 10 les diferents imatges.
Imatge 1
Puntuació meva

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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hi ha diferències entre la puntuació que han donat els nois i les noies; en els casos en què hi hagi molta diferència
en les puntuacions donades, esbrineu-ne les causes.
Imatge

Puntuació noies  Puntuació nois 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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c) Quines característiques creieu que té el model “ideal” de bellesa en l’actualitat? Considereu que hi ha un sol
model de bellesa? Quines conseqüències considereu que té per a la gent de la vostra edat aquest model de
bellesa?
d) Feu una carta a un amic o amiga que està molt preocupat o preocupada per la seva imatge i que a vegades “es
passa”. Amb el vostre escrit heu de fer-li veure que la bellesa física és important, però que és relativa. Envieu-la a
qui creieu que li pot ser útil.

4.3.2.2. És la meva cançó?
En la nostra societat, la moda, la publicitat i els mitjans de comunicació, entre d’altres, influencien moltes de les
decisions que prenen les persones. Malauradament algunes d’aquestes decisions incideixen negativament en la
seva salut. Aquesta activitat pretén ajudar-vos a valorar la salut per damunt de la moda i la importància de seguir
una dieta equilibrada per tenir una bona qualitat de vida.
a) D’entre tots els companys i companyes de curs algú deu tenir la cançó de Brams titulada Iogurts desnatats per
poder escoltar-la. La lletra tracta d’un trastorn alimentari que comporta greus problemes de salut. Individualment
llegiu-la atentament i feu una llista dels factors que segons la cançó influeixen en la protagonista per acabar
malalta.
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b) Poseu en comú els resultats anteriors sumant totes les puntuacions dels nois i de les noies per separat. Mireu si

Va mirar-se al mirall,
va fer un escarafall,
passava de les mides
que tenia assumides
com a normal.
Va canviar l’actitud
i, amb un posat eixut,
maleint la fortuna
va marxar bo i dejuna
cap a l’institut.
Va decidir reduir la
seva alimentació
a allò que servís
Hollywood i París
per la televisió.

I AQUELL REFLEX
D’UN MIRALL CONVEX
ES VA CONVERTIR
EN EL SEU BOTXÍ.
VA DONAR TOTA
L’AUTORITAT
DE LA MESURA DE
TOT PLEGAT
A UNA IMATGE
DISTORSIONADA
QUE ALGÚ LI HAVIA
INCULCAT
PER VENDRE-LI
IOGURTS DESNATATS.

No va ajudar gens
els comentaris
impertinents
d’algun orellut
que només veu virtut
en tenir un cos potent.
Sempre va ignorar
el perill clar
a què estava sotmesa
fins que la metgessa
la va fer ingressar.

b) La cançó responsabilitza sobretot els mitjans de comunicació i els anuncis de vendre una determinada imatge
del cos com la “ideal”. Fins a quin punt creieu que té raó? Exposeu individualment les vostres conclusions a la
resta de la classe i raoneu-les.
c) Llegiu la carta extreta del consultori d’una revista. Esbrineu els problemes de salut a curt i a llarg termini que
tindrà el noi d’aquest cas. Quina influència considereu que poden tenir la moda i la publicitat en la seva conducta?
Quins beneficis penseu que podria tenir per a aquest noi fer exercici físic?
…Tinc un fill de quinze anys. Estic preocupada perquè no vol fer res, cada dia es tanca més i està més
gras. Només pensa a menjar a totes hores dolços i pastissos. Als àpats només vol patates fregides amb
hamburgueses o ous ferrats, entrepans de tot tipus, etc. Es passa les hores de l’ordinador a la televisió i
d’aquesta a l’ordinador picant tota l’estona snacks, patates, pipes, xiclets, i bevent begudes de cola amb
gas…
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“Iogurts desnatats” de Brams
(dins del CD Aldea global, Thematic Park)
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alguns cops al mes. Valoreu-ne els resultats.
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d) Analitzeu la piràmide d’aliments. Escriviu en els núvols buits si en mengeu cada dia, alguns cops a la setmana o
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e) Fàcilment en moltes revistes podem trobar propostes de dietes que no sempre són adients per a la salut.
Valoreu la dieta que es mostra en el requadre i completeu-la atenent la pauta de la piràmide de racions diàries.
Esmorzar

un got d’aigua, una poma i un cafè amb sacarina

Dinar

una amanida d’enciam o tomàquet sense amanir i pollastre a la planxa, una poma

Sopar

una poma o un iogurt

Es recomana beure com a mínim un litre d’aigua al dia. Si cal, es pot prendre una peça de fruita a mig matí.

contra del que s’anomena fast food o menjar ràpid.
g) D’entre les vostres cançons preferides, busqueu-ne una la lletra de la qual tingui relació amb la salut. En petit
grup, analitzeu-la i destaqueu els hàbits positius i negatius que hi surten. Argumenteu per què creieu que són
positius o negatius en el context del grup classe.

X Audiència Pública als nois i noies de la ciutat
SALUT BARCELONA!

f) Menjar de tot i en les quantitats adequades és necessari per tenir una bona salut. Penseu arguments a favor i en
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DE QÜESTIONS PER A PREPARAR L’AUDIÈNCIA

Quines vies informatives té la gent jove per valorar i decidir si el que proposa la moda és o no és
bo per a la seva salut?
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Quins mecanismes podrien haver-hi a la ciutat perquè la pressió sobre com ha de ser la imatge de la
gent jove no afectés la seva salut?

4.3.3.1. La salut i la moda, són compatibles?
Sovint hi ha comentaris de persones grans (pares, mares, avis, gent del carrer…) dirigits a destacar negativament
aspectes de la gent jove relacionats amb com van vestits o amb el que fan. Molts d’aquests comentaris s’orienten
a ressaltar modes o costums no saludables. En aquesta activitat us proposem debatre si tenen o no part de raó.
a) En petit grup, continueu la llista començada. Es tracta de reproduir frases que es diuen i que critiquen la
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4.3.3. I AMB ELS ALTRES, COM HO VISC?

manera de vestir, d’anar pentinats, d’anar calçats, de menjar, de fer... de la gent jove.
 No sé pas com poden caminar còmodes amb aquestes sabates, “vambotes”, plataformes ...
 Aquests piercings al nas i al llavi són un cau d’infeccions.
 Està tan prima que si no menja més caurà malalta.
 És un gandul! Fins i tot li fa mandra posar-se el pijama per dormir!
b) Poseu en comú les frases escrites pels diferents grups. Agrupeu-les establint els criteris que considereu adients.
Analitzeu si poden tenir o no conseqüències per a la salut.
c) Penseu els possibles riscos per a la salut relacionats amb la moda en el vestir, la imatge o en els hàbits
alimentaris i els costums més freqüents entre la gent de la vostra edat. En cada cas també heu de pensar de quina
manera es podria disminuir aquest risc per a la salut.
Hàbit, moda, costum
Portar sabates amb
plataforma
Portar sempre vambes
Menjar molts dolços
Menjar sempre fast food
Menjar moltes llaminadures

Riscos per a la salut
Caminar malament, problemes
d’esquena
Peus deformats
Obesitat, diabetis, colesterol...

Mesures per tenir en compte
Portar-les només en algunes ocasions
concretes
Menjar-ne tan sols alguns cops al mes
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En passejar per la ciutat i observar la gent podem adonar-nos de la gran varietat de maneres de ser i de fer. Sovint
hi ha persones que observem amb admiració, però també n’hi ha d’altres que les observem amb indiferència o
fins i tot despectivament. La qualitat de vida dels homes i dones d’una ciutat depèn de molts factors, entre ells del
respecte i la bona convivència. Fent aquesta activitat podreu adonar-vos que l’hàbit no fa el monjo, encara que els
monjos portin hàbit.
a) Observa el dibuix i encercla amb colors diferents el personatge al qual més t’agradaria assemblar-te i el
personatge al qual no voldries assemblar-te de cap manera.
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4.3.3.2. La imatge, condiciona la relació?
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se. Us proposem que escolliu almenys una frase de cada apartat i que l’associeu als personatges escollits en
l’apartat anterior. També podeu crear noves frases que cregueu que s’hi poden relacionar..
Preferències en la música
M’apassiona el rock català.
La meva música preferida és el heavy i el punk.
La meva música és underground, estil Nirvana.
La salsa, per poder ballar. M’encanta!
Per relaxar-se, el millor és la música chill-out.
La millor música és el rap, és tot un art.
No hi ha res com la rumba o el flamenc.
Quan estic sol el que més m’agrada és escoltar música clàssica.
Per anar de festa, la música tecno o house.
No hi ha res més divertit que l’ska.
Per ballar i passar-t’ho bé, la música folk.
L’ètnica m’estimula.
Sóc molt clàssic, m’agrada el pop-rock.
Els meus veïns no estan gaire contents, però m’agrada la música màquina.
Preferències en la manera de vestir
Em satisfà portar texans molt ajustats.
M’agrada portar samarretes reivindicatives.
M’agrada vestir bé i amb roba de marca.
Jo porto samarretes ajustades, per marcar.
Prefereixo portar roba esportiva.
Això de vestir no em preocupa gens, jo vesteixo amb roba còmoda.
Vesteixo roba molt ampla i de colors vius, i m’agrada anar amb gorres.
Prefereixo la roba vella estripada, amb cadenes i imperdibles.
Faldilles curtes o roba sexi, així vesteixo jo.
Uns texans i una samarreta és el que m’agrada més.
Prefereixo escollir bé la meva roba, m’agrada anar a la moda.
No m’agrada cridar l’atenció, per tant vesteixo discretament.
Jo sóc fashion, no porto qualsevol cosa.
Pantalons de roba i camisa o brusa, clàssic però elegant.
Amb la roba mostro la meva personalitat.
Preferències en el tipus de calçat
Les botes militars van de conya.
El millor són les sabates de marca i de moda.
M’agraden les sabates còmodes, sense importar-me la marca ni la moda.
Quan puc, em poso sabates de taló alt i acabades en punta.
Les vambes són el calçat que em va millor.
Les sandàlies és el més fresc.
Preferències en el tipus de pentinat
Vull anar amb el cabell llarg i més aviat despentinat.
Prefereixo portar el cap mig rapat i amb crestes de colors.
M’agrada portar el cabell amb el serrell en forma de tupè.
El millor és anar molt ben pentinat amb assecador, tot al seu lloc.
M’agrada portar un pentinat amb gomina.
M’agrada portar el cap ben rapat.
Prefereixo les rastes.
El cabell curt és perfecte i còmode.
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b) Molts cops equivocadament, s’associa la imatge d’una persona a una manera concreta de ser o de comportar-
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Preferències en l’estil de vida
Prefereixo llevar-me d’hora i anar a fer esport.
Dormo tot el dia per sortir a la nit.
Si no porto un horari regular, noto que em trobo malament.
M’agrada sortir a la nit i tornar no gaire tard a casa.
M’encantaria passar-me tot el cap de setmana de festa.
Jo no tinc un horari fix, faig el que em demana el cos.
Segueixo un horari fix i faig molt d’esport per sentir-me bé.
Preferències respecte a la relació amb els altres
Estic en contra dels qui tenen idees racistes i xenòfobes.
Els problemes socials del món a mi no m’afecten.
No estic d’acord amb la societat de consum, però no puc fer res per canviar-la.
El meu lema és “No a tot”.
Jo ja tinc prou problemes en la meva vida per haver-me’n de preocupar dels problemes dels
altres.
M’agrada ajudar els meus amics i amigues sempre que puc.
El Tercer Món queda molt lluny, prefereixo actuar localment.
Postura enfront de les drogues
El millor és prendre birres.
Estic en contra de prendre drogues.
Per veure prefereixo xupitos.
Les pastilles són un mal rotllo, però la coca no tant.
Els porros no fan mal.
Els tripis et fan realment flipar, això sí que és un viatge!
No m’agrada fumar.
Prefereixo no beure perquè després em trobo molt malament.
El millor són els cubates, sobretot de whisky, que no fa ressaca.
No entenc els qui prenen pastilles per sortir de marxa.
Això de beure begudes energètiques t’ajuda a aguantar tota la nit.
Preferències en el menjar
M’agrada menjar de tot.
Només menjaria entrepans d’embotit i pa amb tomàquet.
M’encanten els dolços i els pastissos.
El millor és el menjar ràpid.
Prefereixo cuidar el meu cos menjant molta verdura i fruita.
Jo només menjo aliments sense greix i desnatats.
Sempre estic menjant llepolies.
Els sucs de fruita són molt refrescants quan vas de festa.
Amb una poma passo tot el matí.
Menjar no és una prioritat per a mi, no em preocupa gens el que menjo.
Sóc vegetarià, per tant no menjo ni carn ni peix.
Altres preferències
No m’agrada res que sigui militar, jo sóc pacifista.
La meva passió són els ordinadors, sobretot Internet, els jocs en xarxa i la realitat virtual.
Només somio que porto una moto de les més grans.
El que més m’importa és el medi ambient.
Omplir les parets de la ciutat amb el meu art, això m’encanta.
M’agraden les grans marques de cotxes.
Prefereixo anar amb transport públic.
El que vull és divertir-me tant com pugui.
Passo de tot.
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Personatge al qual no
voldria assemblar-me

Preferències en la música
Preferències en la manera de vestir
Preferències en el tipus de calçat
Preferències en el tipus de pentinat
Preferències en l’estil de vida
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Personatge al qual voldria
assemblar-me

Preferències respecte a la relació amb els altres
Postura davant les drogues
Preferències en el menjar
Altres preferències
c) En petit grup, poseu en comú les característiques dels personatges triats i les frases a ells associades.
Argumenteu el perquè us agradaria o no assemblar-vos-hi.

d) Valoreu el possible nivell de salut dels personatges triats d’acord amb les frases amb què els heu caracteritzats.
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Quines actuacions a nivell individual creieu que cal fer per decidir portar un estil de vida
saludable?

Quines propostes faríeu per tal que a la ciutat sigui possible la convivència de diferents tipus de
gent jove amb un estil de vida saludable?
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4.3.4.1. Com es influencia la publicitat?
La publicitat és un fenomen molt freqüent en la nostra vida. Hi ha estudis que diuen que rebem més de 3.000
impactes publicitaris al dia. La publicitat dissenya estratègies per cridar la nostra atenció i aconseguir vendre el
producte que ofereix. Moltes vegades no es dóna gaire importància als anuncis de la televisió, de les revistes, etc.
Però aquests poden tenir un fort impacte en el nostre sistema de valors, les nostres necessitats i, fins i tot, en la
nostra manera de veure’ns. Aquesta activitat us permetrà prendre’n consciència.
a) Molta gent afirma que no li agrada la publicitat, que no s’hi fixa. Però, moltes vegades sense adonar-nos-en,
percebem la informació, encara que no ens interessi. Intenteu fer una llista de cinc marques de productes de
neteja i cinc marques d’instruments de música.
Marques de productes de neteja
*
*
*
*
*

Marques d’instruments de música
*
*
*
*
*

b) De segur que us interessa més la música que la neteja, però sabeu el mateix nombre de marques d’instruments
de música que de noms de productes de neteja? Quin paper creieu que té la publicitat en aquest fet?
c) Per minimitzar la influència negativa de la publicitat en les nostres decisions i percepcions, és important saber
interpretar-la i analitzar-la.
Feu grups de quatre o cinc persones. Cada grup haurà de buscar un parell d’anuncis, que surtin en qualsevol mitjà
de comunicació, de sis tipus de productes diferents: electrodomèstics, roba, productes de bellesa, begudes
alcohòliques, marques de tabac, menjar... Cal analitzar cada anunci seguint la graella que es proposa.

Anunci
Producte que ofereix
Mitjà de comunicació on s’anuncia
En cas d’un anunci de TV, hora d’emissió
Públic a qui va adreçat
Tractament que es fa de la imatge de la dona i de l’home
Manera de cridar l’atenció: eslògan, imatge, música, colors, història…
Valors que transmet
Propietats que ressalta del producte
Altres aspectes
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4.3.4. QUÈ PASSA AL MEU VOLTANT?
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l’home i la dona en tots els anuncis? Penseu que seria interessant que en anunciar un producte es donés
informació sobre els seus beneficis per a la salut?

4.3.4.2. Què me’n dius, d’aquesta informació?
No hi ha cap persona que sigui perfecta. Per ser feliç cal conèixer i acceptar les pròpies limitacions tot intentant
millorar alguns aspectes. En la nostra societat la pressió per tenir un cos “10” és tan gran que sovint hi ha persones
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d) Poseu en comú els resultats de l’anàlisi dels diferents anuncis. Creieu que es tracta de la mateixa manera

que només posen èmfasi a millorar l’aspecte físic i obliden totes les altres possibilitats que tenen. Parallelament,
hi ha persones que no donen cap importància al seu físic. Unes i altres fan coses que poden posar en greu perill la
seva salut. Us proposem aquesta activitat perquè hi reflexioneu.
a) Tot fullejant algunes revistes hem trobat els anuncis següents. Llegiu-los i contesteu aquestes qüestions.


A qui creieu que va dirigit cada un d’aquests anuncis?



Què en penseu, d’un home que pren una decisió d’aquest tipus? I d’una dona?



Què li diríeu a un amic que us comentés que ha llegit l'anunci i es vol operar? I a una amiga que també
volgués fer-ho?



Com influencia aquest tipus d’anuncis la gent jove?
<< Et trobes malament amb el teu cos? No vols sortir perquè no et trobes maca? Tens problemes
per trobar amics? No et preocupis, ara és fàcil solucionar-ho! Posa’t en contacte amb nosaltres.
Fàcilment pots modelar la teva figura dedicant-hi 15 minuts al dia. >>
Oferim:
Oferim: un aparell i assessorament per aprimar-te de manera ràpida i senzilla. Podem adaptar-nos a
les teves possibilitats econòmiques.
<<T’agradaria sentir-te més home? Ara tens una solució ràpida i segura per augmentar la mida del
teu penis de manera senzilla i definitiva. En una sola sessió, amb anestèsia local, sense cicatrius ni
pròtesis i sense afectar el teu comportament sexual.>>
InformaInforma-te’n ara mateix, a dins teu també hi ha un cos perfecte.

81

- De què parla la notícia?
- Quina és la seva intenció?
Descriure un fet
Donar una opinió
Explicar les causes d’un esdeveniment
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b) Llegiu les notícies següents extretes de la premsa i raoneu per escrit aquestes qüestions.

Explicar-ne les conseqüències
Donar informació sobre com actuar
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Altres coses
- Quines coses no explica clarament i dóna per suposades?
- Per què pot servir el que diu?
- Aquesta notícia, seria vàlida a qualsevol país del món? Per què?
- En petit grup, discutiu i acordeu:
- Com creieu que us afecta el contingut de la notícia?
- Com creieu que es pot evitar arribar al que planteja?
Problemes de creixement i de pes
Els nens que reben una aportació més alta de calories a través de les begudes refrescants són els que tenen
entre 2 i 4 anys, ja que són els que consumeixen més sucs envasats -que tenen més contingut calòric que els
refrescos-. Alguns nens analitzats en aquest estudi reben fins al 50% de les calories que necessiten a través
dels sucs. Això, segons els experts, té dues conseqüències negatives. Si el nen és poc menjador, la gana
queda fàcilment saciada amb els sucs i es produeix una ingesta insuficient d'altres nutrients, cosa que es
tradueix en manca de creixement. D'altra banda, si la gana es conserva, el consum d'altres aliments
representa una oferta extra d'energia i apareix el sobrepès. Els experts consideren que no és aconsellable un
consum superior a 350 millilitres -un terç de litre- de sucs al dia. Per contra, els sucs envasats són percebuts
com a aliments sans, nutritius i de qualitat. Pel que fa als refrescos, se sap que el consum excessiu que en fan
alguns adolescents pot ser causa de deteriorament ossi. Els refrescos -i molts altres aliments prefabricatstenen un alt contingut d'àcid fosfòric, una substància que, si s'ingereix de manera continuada, provoca una
dissolució lenta dels minerals dels ossos. A l'acció negativa que l'abús de refrescos provoca per si sol, s'hi
afegeix el consum pràcticament nul o insuficient de lactis entre els adolescents. L'estudi detallat de vint nens
d'entre 7 i 14 anys va evidenciar que la majoria presentaven tendència a l'osteopènia (pèrdua de calci del
teixit ossi). Segons els experts, això és degut al fet que la ingesta diària de calci procedent dels lactis només
representava el 60% del que es considera adequat.
AVUI, 26 de juny de 2004

entre culturistes. Uns medicaments, destinats a ús veterinari, que eren doblement perjudicials, ja que ni tan
sols es tractava dels productes originals. L'operació va culminar amb la detenció de 126 persones, 30 de les
quals a Catalunya i relacionades majoritàriament amb gimnasos -n’eren els propietaris o els encarregats-, on
distribuïen substàncies com anabolitzants, asteroides i clembuterol. A la resta de l'Estat també hi ha
herbolaris presumptament involucrats. A Barcelona, on es van produir la major part de les detencions -un
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Detenen
Detenen 30 persones per distribuir substàncies dopants entre culturistes
La policia va informar ahir del desmantellament d'una gran xarxa dedicada a distribuir substàncies dopants

total de 22-, es van escorcollar dos gimnasos i els agents hi van intervenir diferents quantitats de productes
amb finalitats dopants.
Una de les característiques de les substàncies intervingudes és que no eren els medicaments d'ús veterinari
originals, sinó que la xarxa falsificava els envasos i els prospectes i alterava les composicions dels seus
productes, cosa que, segons la policia, tenia efectes encara més perjudicials per a la salut dels consumidors, la
major part culturistes d'alt nivell que competeixen tant en l'àmbit estatal com internacional.
AVUI, 16 de juliol de 2004
Sis números més de calçat
Fonts policials van explicar que entre els consumidors d'aquestes substàncies s'han donat casos d'un
creixement "exagerat" de mans i peus i que en algun cas s'ha passat de calçar un número 42 a un 48. També
s'ha comprovat un augment del colesterol dolent i un descens del bo, així com l'aparició de problemes
cardiovasculars. En els homes, els medicaments adulterats han provocat dificultats d'erecció i disminució de
la quantitat d'espermatozoides.
L'operació, en què no es descarten més detencions, és fruit de la documentació incautada al juny, quan la
policia va desarticular un grup que traficava amb substàncies dopants, però també amb psicotròpics i
cocaïna, a través d'Internet. En aquella ocasió es van detenir 21 persones, quatre a Catalunya, que es
dedicaven a distribuir anabolitzants i hormones a gimnasos. Els detinguts en aquesta segona fase de la
investigació mantenien una estreta vinculació amb els integrants de la primera xarxa desmantellada i, a més
de les substàncies dopants, també proporcionaven drogues sintètiques.
AVUI, 16 de juliol de 2004
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Què pot fer un noi o una noia de la vostra edat per agradar-se i a la vegada tenir bona salut?

Quines propostes faríeu per construir una ciutat on els homes i les dones no veiessin minvada la
seva salut per culpa d’un interès desmesurat per la seva imatge o d’una mala alimentació?
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4.3.5.1. Com podria ser la publicitat sobre la salut?
Hi ha gent que opina que la publicitat es innecessària o prescindible, però cal tenir en compte el seu paper
informatiu i seductor. El dilema no és “publicitat sí, publicitat no”, la qüestió està en quin tipus de publicitat és
l’adient, quin control ha de tenir, quins mitjans ha d’utilitzar i amb quines condicions. Fent aquesta activitat
podràs decidir quin tipus de publicitat seria interessant perquè la gent jove tingués més i millor informació sobre
qüestions relacionades amb la salut.
a) Tot i que, per exemple, es diu que menjar molts dolços i greixos i poca verdura i fruites és perjudicial per a la
salut, moltes vegades un pot pensar que en fer-ho no nota cap perjudici. De fet, moltes de les qüestions
relacionades amb la salut no tenen un efecte a curt termini, sinó que els problemes es desenvolupen passat un
temps. Us proposem pensar i escriure diferents eslògans publicitaris que destaquin els efectes a llarg termini
d’una alimentació inadequada.
b) Busqueu informació sobre el concepte de contrapublicitat. Investigueu si es fa contrapublicitat des d’algunes
institucions públiques o privades. Penseu què comportaria fer contrapublicitat relacionada amb el consum de
tabac i de begudes alcohòliques i amb altres hàbits que perjudiquen la salut.
c) Penseu en un centre de joves on aquests es poden trobar, parlar de les seves inquietuds, intercanviar idees, etc.
Un centre on la gent de la teva edat també pugui trobar-hi informació sobre com gaudir d’una bona salut sense
renunciar a sentir-se bé amb un mateix. Per això, cal pensar quin tipus d’informació seria bo posar a l’abast de
tothom en aquest centre. Us proposem que dissenyeu alguns cartells relacionats amb la importància i els
beneficis de no fumar, de prendre altres begudes que no siguin alcohòliques, de seguir una dieta saludable i de
tenir clares algunes qüestions relacionades amb la sexualitat.
Podeu fer grups i decidir quin cartell publicitari dissenya cada grup. Primer heu de pensar el missatge que voleu
transmetre, el tipus d’imatge que pot ser la més adequada, l’eslògan que pot ser millor. Cal exposar la proposta al
grup classe per rebre i incorporar tots els suggeriments possibles.
Quan hàgiu dissenyat els vostres cartells, podeu pensar a quin centre del vostre barri podria ser interessant
portar-los.
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4.3.5. QUÈ I COM ENS AGRADARIA QUE FOS?
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Quines característiques hauria de tenir la informació dirigida a la gent jove sobre els temes de
salut?

Quin seria el disseny apropiat per a aquesta informació?

Com hauria de ser un servei per a joves d’assessorament d’hàbits alimentaris i de suport a la
construcció de la pròpia imatge?
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Prevenció de drogodependències
Ajuntament de Barcelona (1995)
Sistema d’Informació de Drogodependències de Barcelona (SIDB),
informe anual 1993. Barcelona: Pla municipal d’acció sobre drogues.
Ajuntament de Barcelona (1993)
Decideix! Programa d’educació sobre substàncies addictives (PESA)
Barcelona: Àrea de Salut Pública.
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PÀGINES WEB
Sobre alimentació
http://www.bda.uk.com/bda/htlm
http://www.eufic.org
http://www.seedo.es
http://www.obesidades.com
http://www.5aday.com
http://www.nitrition.org.uk
Sobre prevenció de drogodependències
http://www.aspb.es
http://www.gencat.es/salut
http://www.mir.es/pnd
http://www.sindrogas.es
http://www.emcdda.org
http://www.who.int/psa/
Sobre educació sexual
http://www.fpfe.org/guiasexjoven

Recursos del projecte Give me 5, que promociona el consum de
5 fruites o verdures al dia
The European Food Information Center
Nocions bàsiques de nutrició
Forum científic d’obesitats
Promociona el consum de 5 fruites o verdures al dia
British Nutrition Foundation
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pla de drogues de la Generalitat
Plan Nacional sobre Drogas de España
Plan nacional Drogas jóvenes
Observatori Europeu de Drogodependències
Programa sobre l’abús de substàncies,
l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
Federació de planificació familiar d’Espanya

Sobre alimentació, prevenció de drogodependències i educació sexual
http://www.bcn.es/IMEB/CDAM
Centre de documentació Artur Martorell.
Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
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