
Les píndoles 
del centre jove 
de salut



4.
Parlem d’addiccions

“Ens amaga alguna cosa…!”
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hola!
Som el Centre Jove de Salut, un servei de l’Ajuntament de Girona (Secció
de Promoció de la Salut). Acompanyem a adolescents i joves en temes de 
salut sexual, emocional, consums i addicions, relacions, alimentació… 

Gratuït | Anònim | Confidencial
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Promoure la reflexió i el debat al voltant d’algunes 
pautes educatives essencials pel desenvolupament 
dels nostres fills i filles. 

Entendre com aquestes pautes actuen com a factors 
protectors davant possibles conductes de risc futures.
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Drogues i addiccions: tema tabú

Realitat social que no podem evitar. 
Totes i tots hi estem exposats/des.

Paper important de les famílies 
en la prevenció
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× Pares i mares com a referents: autenticitat.

× Revisar els nostres propis consums i usos de tecnologies, etc.

× Treball previ de clarificació personal:

× Quina impressió tenim de les drogues i les addiccions?

× Allò que ens generen és allò que transmetem.

× No podem generalitzar les nostres pròpies experiències.
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× Bona comunicació. Respectar intimitat. Confiar. No 
tots els usos/consums esdevenen problemàtics.

× Com enfoquem el tema?

× No educar en la por
× Anar més enllà de la conducta problema
× Parlar-ne no fomenta el consum
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ABÚSÚS
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× Addicció: dependència (de cos o ment) a una 
substància o pràctica, més enllà de la voluntat, i 
que suposa un problema greu per la persona.

Imatge: Programa CONNECTA (Generalitat de Catalunya, 2003).
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pressió

Però si ho fa tothom!
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× Necessitat de sentir-se acceptat/da i valorat/da.

× Compartir dubtes i inquietuds.

× Aprendre a relacionar-se.

× Adaptar-se als i les altres, normes grupals.

× Risc de caure en la pressió de grup.
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× Podem ajudar a resistir la pressió de grup:
× Escoltar, encoratjar a dir el que pensen.
× Motivar l’esperit reflexiu i crític (publicitat, modes...).
× Animar-les/os a diversificar els seus ambients.

× Conèixer el grup d’amistats.
× Compartir aficions, mostrar interès.
× Autoestima.
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La Mireia té 16 anys i està fent 4t d’ESO. El passat
divendres, en comptes d’anar a classe, va fer campana.
Dos amics seus van proposar fumar porros per divertir-se
una estona.
Ella sempre ha pensat que fumar porros no li agrada, però
no es va atrevir a dir que no, i ho va acabar provant. En
passar llista a classe, els i les companys/es van delatar-
los/es; i la direcció del centre va avisar a les famílies.

 Com reaccionen el pare i la mare?



16

Possibles reaccions:

Font: Programa CONNECTA (Generalitat de Catalunya, 2003).
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Imatge: Programa CONNECTA 

(Generalitat de Catalunya, 2003).



• Ensenyar als fills i filles a valorar la individualitat.

• Ajudar-les/os a valorar pros i contres.

• Ajudar-les/os a explorar el significat de l’amistat.

• Afavorir la diversificació d’amistats i entorns.

• Establir normes i límits des del consens, i que es respectin.

• Reflexionar sobre la pressió de grup i per què costa fer-hi front.
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• Oferir alternatives d’oci. 

• Incrementar les relacions interpersonals.

• Ensenyar-les/os a ser assertius/ves.

• Ajudar-les/os a saber què pensen i tenir criteri propi.

• Respectar la discussió dialogada. Comunicació.

• Proporcionar suport per dir “NO” quan és necessari.
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× “La meva experiència, a la teva edat…”

× Sentir-se culpable davant la imposició de límits.

× No reconèixer quan els fills o filles tenen raó.

× Voler inculcar conductes i idees sense argumentar o 
reflexionar (“perquè ho dic jo!”).

× Contradir-se a si mateix/a o entre progenitors/es.
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× “L’autoritat es guanya posant límits amb amor i donant 
amor sense límits”.

× “Si li dones peix a una persona afamada, l’alimentes 
durant un dia. Si li ensenyes a pescar, l’alimentes per a 
tota la vida”.

× “Una vida sense límits ens duu a viure una vida al límit”.

× “Preferir l’altre/a abans que un/a mateix/a és 
simplement no estimar-se, ni a si mateix/a, ni a l’altre/a”.
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× Programa “Connecta amb els teus fills i filles” 
(Generalitat de Catalunya, 2003):
× https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_C

onnecta__fills_adrecat_AMPA

× Programa “Créixer en família”:
× https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/for

macio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/

https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Connecta__fills_adrecat_AMPA
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/


Tens més dubtes?
Contacta’ns!
Telf: 972 20 42 12
IG: @centrejovesalut_gi
A/e: centrejovedesalut@ajgirona.cat
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gràcies!
Ens veiem al Centre Jove de Salut!
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