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Segona campanya



NOTA SOBRE EL LLENGUATGE 

En la Confederació Don Bosco, treballem per igual dones i homes, nois i noies, nenes i nens. 
Pensem que és important comptar amb la participació de tots i totes i no entenem que hi hagi 
diferències per qüestió de gènere. 

Aquest manual ha estat escrit tractant d’utilitzar un llenguatge igualitari i no sexista. No obs-
tant això, en alguns casos i per facilitar-ne la lectura, es fa ús genèric del masculí per designar 
els dos sexes.
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La campanya sobre el tabac és una iniciativa de la Confederació de Centres Juvenils 
Don Bosco d’Espanya, emmarcada en la línia d’educació per a la salut i que pertany 
al programa “Passaport 0,0”. Està dirigida a adolescents, de 9 a 17 anys, especialment 
a aquells que estan en situació de risc d’exclusió social, les característiques socio-
demogràfiques dels quals els predisposen a una situació d’especial vulnerabilitat 
enfront del consum de drogues i les addiccions. 

L’objectiu principal d’aquesta campanya és lluitar contra el consum de tabac en me-
nors d’edat, mitjançant la prevenció i l’educació. Es pretén proporcionar informació i 
sensibilitzar sobre les conseqüències del consum de tabac, alhora que es proporcio-
na als mediadors socials eines i formació per poder educar en la prevenció.  

Els materials i la informació continguda 
en aquesta campanya troben un suport 
perfecte en l’acció educativa de media-
dors que desenvolupen el seu treball als 
centres i a les associacions juvenils i que 
ofereixen autèntiques alternatives, des de 
l’oci i el temps lliure, orientades al desen-
volupament integral de la persona.  

Com a element atractiu i innovador, des de 
la Confederació Don Bosco, s’ha dissenyat 
una aplicació mòbil mitjançant la qual es 
pretén visibilitzar, de manera  atractiva i 
nova, el grau d’adquisició de competèn-
cies i coneixements  adquirits pels joves a 
través d’aquesta campanya.

GUIA



4

PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA UNA CAMPANYA SOBRE  

LA PREVENCIÓ DEL CONSUM DE TABAC? 

Està àmpliament demostrat, a través d’estudis, de mitjans, d’enquestes i de publica-
cions diferents, que l’edat d’inici en el consum de tabac ronda els 14 anys.  Hi ha la 
percepció generalitzada i errònia que aquest consum esporàdic no té efectes nega-
tius en l’organisme.  

Com que el tabac pot ser l’avantsala del consum d’altres substàncies amb efectes 
nocius iguals per a la salut, es considera necessari intervenir preventivament en 
l’àmbit del comportament i des del mateix entorn dels destinataris.  

El tabac és la segona droga més consumida i acceptada socialment; resulta espe-
cialment significativa la baixa percepció de risc que n’hi ha. És, per tant, necessari 
desmuntar els mites creats al voltant d’aquests consums i visibilitzar-hi els riscos i 
els danys associats.  

El consum de tabac suposa un risc per a la salut física, mental i social, i és, a més, un 
clar factor d’un possible trastorn addictiu en l’edat adulta.  

A part de les conseqüències físiques (com ara malal-
ties oncològiques, respiratòries, cardiovasculars, així 
com ara la pèrdua del gust i l’olfacte, pigmentació de la 
llengua i dents, aparició de laringitis, afonia, etc.) i psi-
cològiques (majors taxes de depressió i ansietat), hem 
de considerar els efectes que el consum de tabac crea 
en l’àmbit del comportament i de les relacions  socials 
(influeix en aspectes de la personalitat, com ara la re-
bel·lia, la tendència al risc o la inestabilitat afectiva, 
etc.).
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EL NOSTRE COMPROMÍS 

La nostra proposta sorgeix de la necessitat d’atendre les necessitats preventives del 
col·lectiu juvenil, d’oferir-los informació objectiva, així com activitats lúdic-educati-
ves que els ajudin a millorar els seus hàbits de salut i, per tant, a millorar i enfortir la 
seva qualitat de vida i la del seu entorn.  

És responsabilitat de tota la societat prendre consciència dels riscos sanitaris i so-
cials que comporta el consum del tabac per part dels adolescents, l’organisme i la 
personalitat dels quals es troba en ple desenvolupament.  

Des de la Confederació Don Bosco, som conscients que no tots els joves identifiquen 
diversió amb consum de tabac. Molts joves entenen i practiquen altres formes de 
diversió i goig del seu temps lliure, com ara fer esport, anar al camp, participar en 
grups de teatre, de música, col·laborar amb associacions, etc.  

No obstant això, hi ha un ampli nombre de joves que no tenen consciència sobre el 
risc del consum de tabac, tant a nivell individual com a nivell social, al que, de vega-
des, s’afegeix la falta de preparació per a la presa de decisions autònomes, manca 
d’habilitats socials, baixa autoestima, etc.  

Aquestes circumstàncies justifiquen la nostra intenció, no només d’oferir una cam-
panya de sensibilització, sinó de completar aquesta informació amb un elenc d’au-
tèntiques alternatives d’oci, de diversió i de socialització.  

Disposem d’alguns avantatges, com ara el de ser entitats que desenvolupem acti-
vitats per a joves en el temps lliure, que ofereixen alternatives orientades al desen-
volupament integral de la persona. Així mateix, el fet que la informació es transmeti 
a través d’altres joves amb una mica més d’edat i d’experiència, però inserits en el 
mateix mitjà i la mateixa realitat facilita l’escolta i l’acceptació de la informació que 
els arriba.
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PROGRAMA OBERT A ALTRES ENTITATS I MEDIADORS 

Aquest programa es posa a la disposició de totes aquelles associacions i organit-
zacions juvenils que tenen una visió positiva dels joves i de les seves capacitats i 
potencialitats. Els materials estaran disponibles a través del lloc web del programa 
per a aquelles organitzacions que vulguin utilitzar-los en la seva labor preventiva.

ELS CENTRES JUVENILS I 

LES ASSOCIACIONS PER LA PREVENCIÓ 

Els Salesians i les Filles de María Auxiliadora actualitzen el Projecte Educatiu de San 
Juan Bosco i de Santa María Mazzarello. Als centres juvenils salesians s’ha treballat 
per configurar encertadament els oratoris i centres juvenils, com a veritables estruc-
tures d’educació en el temps lliure capaços d’interessar els joves i d’implicar-los en 
el desenvolupament del seu creixement personal.  

La nostra proposta educativa es basa en una educació centrada en la persona, amb 
una visió positiva del jove i de les seves capacitats, de manera que s’accepta la per-
sona tal com és, amb els seus problemes, les esperances i les expectatives, i es cuida 
el seu creixement personal, de manera que s’afavoreix la maduració del seu projecte 
de vida i es comparteix amb la resta la realitat, de manera que es promou l’esforç per 
trobar llits de protagonisme a la societat i a l’Església i per cercar el sentit de la vida.  

La Confederació Don Bosco treballa juntament amb les federacions i els centres 
juvenils salesians en defensa i per la promoció de la infància i la joventut, especial-
ment la que està en risc d’exclusió, a través del protagonisme juvenil i de l’estil edu-
catiu de Don Bosco.  

Desenvolupem una sèrie d’accions i programes educatius que s’executen pels cen-
tres juvenils i per les associacions, en l’àmbit local, i per les federacions, en l’àmbit 
autonòmic. 

Considerem que prevenir és crear les condicions adequades perquè cada jove des-
envolupi totes les seves potencialitats. Així mateix, la prevenció s’aplica també per 
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recuperar joves que pateixen ja les conseqüències de situacions de risc i abandó. Més 
encara, es proposa com la millor forma per despertar les energies que encara tenen 
i evitar així una deterioració major.

La prevenció s’exerceix a través de les diverses xarxes socials, tant al barri com a 
l’escola i a la resta d’institucions. 

Les manifestacions de la cultura actual es configuren, de manera rotunda, a través 
del temps lliure i, entorn d’aquest, s’organitza la vida personal i social. Especialment, 
els joves troben en el temps lliure i l’oci una oportunitat d’autorealització i d’expres-
sió de la seva identitat personal. D’aquí el nostre interès a presentar alternatives d’oci 
saludables.
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EL PAPER DELS MEDIADORS

En aquest programa, és decisiu el paper dels mediadors i dels joves, ja que han 
participat en la presa de decisions, el disseny, la creació i el testatge de l’aplicació 
“Passaport 0,0”. Ells són coneixedors de les diverses realitats i, per tant, la seva visió, 
l’experiència i els coneixements han estat fonamentals a l’hora de desenvolupar la 
campanya, els seus materials i les seves activitats.  

A través de l’ús de l’aplicació mòbil i de la resta d’accions del programa, es pretén 
prevenir l’inici del consum primerenc i abusiu del tabac atenent els aspectes se-
güents:  

• La difusió d’informació sobre les drogues i els efectes negatius.
• Donar a conèixer alternatives d’oci saludable.  
• Desmitificar aspectes relacionats amb el tabac. 
• Identificar els factors que afavoreixen el consum del tabac i desenvolupar habi-

litats de resistència i rebuig, fomentant l’autonomia personal i la presa de deci-
sions.

• Desenvolupar habilitats genèriques per a la competència individual i la interac-
ció social.  

Per a això, es requereix informació actualitzada, adequada i veraç. Els joves han de 
conèixer els efectes del consum del tabac i els seus riscos. Igualment, s’ha d’enfortir 
la capacitat de presa de decisions autònoma fomentant l’autoestima, la capacitat 
crítica, la tolerància, la creativitat, l’actitud positiva i la capacitat per a suportar frus-
tracions.  

Entenem que aquesta informació tindrà l’efecte desitjat si és oferta a menors d’edat 
i joves pels mediadors, ja que està concebuda pensant en la interrelació i interacció 
amb els destinataris a través de la seva acció educativa.
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MATERIALS DEL PROGRAMA I COM UTILITZAR-LOS 

El programa Passaport 0,0 es desenvolupa amb el suport dels materials següents:

APLICACIÓ PASSAPORT 0,0 

Es tracta d’una aplicació per a dispositius mòbils 
i tauletes Android. Es pretén que no sols la utilit-
zin els mediadors dels centres juvenils com a eina 
educativa, sinó que els destinataris de les activi-
tats també la puguin utilitzar individualment o 
amb els seus amics en el seu temps lliure. L’apli-
cació ha estat dissenyada amb la implicació d’un 
grup d’adolescents i de joves, de mediadors so-
cials, de tècnics de perfils professionals diferents, 
i de pares i mares. 

LLOC WEB DEL PROGRAMA 

Inclou l’explicació dels objectius del programa, els materials per descarregar i la res-
ta d’informació d’interès.
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Recull el plantejament de la campanya, dins de l’opció per la prevenció de la Confe-
deració Don Bosco, les finalitats i els objectius d’aquesta i la descripció dels mate-
rials que la componen. 
   
MATERIALES DIDÁCTICOS

Són un suport perquè els mediadors treballin la prevenció del consum de tabac en 
menors d’edat. Es tracta de dinàmiques que poden ser dutes a terme en una o diver-
ses sessions. Aconsellem que aquests materials siguin adaptats pels mediadors a la 
realitat concreta dels destinataris.



Aquest material ha sigut elaborat per la Confederació Don Bosco, com a part del programa 
“Pasaporte 0,0” dintre/dins de la linea d’Educació per a la Salut, en col·laboració d’en Gema 
Aonso Diego, graduada en Psicologia i Màster en Psicologia General Sanitària per la Unive si-
tat d’Oviedo, Màster en tabaquisme per la Universitat de Cantàbria, i a l’actualitat, doctoranda 
al tractament del tabaquisme en persones amb un tractament per altres substàncies.

Ha estat creat com a recurs orientatiu pel que està obert a les aportacions i l’experiència dels 
agents socials que els utilitzin. Esperem que la informació i les dinàmiques ofertes us siguin 
útils en la vostra labor preventiva. Així mateix, volem agrair i lloar el treball i la dedicació dels 
joves voluntaris com a impulsors d’hàbits de vida saludable.



www.pasaporte00.org
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