
Aquest material l’ha elaborat un grup de joves que són 
bons/es patinant, jugant a futbol, ajudant als altres, 
ballant, menjant, llegint, arreglant  les celles i planxant el 
cabell a altres i cantant amb l’ajuda de l’Espai Jove i el 
TRACA.

PER QUÈ? 
Doncs per perdre’s classes, obligats/des per la profe, 
perquè millor aquí que no pas a classe….ah! I per aprendre 
i saber més coses sobre les drogues.

Si un cop llegit vols compartir alguna experiència o t’has 
quedat amb ganes de seguir, contacta amb nosaltres.

679869772 – traca@ccgarraf.cat

Què li diem als/les companys/es més joves :

• No fumis, et deixaràs la salut i els diners
• Et cansaràs + i no podràs ser una estrella de 

l’esport
• Els pulmons se’t tornaran negres
• Pots emmalaltir

Què provoca consumir-ne:

• Fa tossir les primeres vegades i mareja
• Et rasca la gola
• T’ofega si fas esport
• Al cap d’un temps de fumar costa deixar-ho

Riscos de consumir-ne:

• Et deixa les dents i els dits grocs
• L’alè et fa pudor i la roba també
• Tens menys resistència quan fas esport
• Enganxa i provoca malalties com el càncer

Què mola de consumir-ne:

• NO MOLA
• Per què el cos m’ho demana
• Penso que em tranquil·litza quan estic 

nerviós/a
• Per quan no hi ha petes

COMPTE: No hi ha consum sense risc…
Les drogues són una cosa seriosa i cal entendre-les així.
A un cervell que s’està desenvolupant les drogues no li van 
gens bé, poden afectar l’atenció i la memòria i dificultar la 
concentració, que és bàsicament el que es necessita 
quan s’està estudiant.
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Què li diem als/les companys/es més joves :

• No et viciïs
• Comparteix-les amb els/les amics/gues
• Fora de les pantalles hi ha el món real
• Vés al carrer a relacionar-te amb els/les 

amics/gues

Què provoca consumir-ne:

• Et sents bé jugant i passant pantalles
• Parlar amb els/les amics/gues –mòbil-
• Pots fer fotos, escoltar música, lligar, agenda,…
• Pel facebook pots parlar, penjar fotos i veure les 

dels altres

Riscos de consumir-ne:

• Passar dels/de les amics/gues
• Tot el dia pendent del mòbil
• Que et tregui la son
• No fer els deures o estudiar

Què mola de consumir-ne:

• Et treu l'avorriment
• Estic al meu rotllo
• Desconnecto del que no m’agrada
• Jugar amb els/les amics/gues o parlar-hi
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Què li diem als/les companys/es més joves :

• Compte, és fàcil passar-se
• Si has de beure, menja abans
• A vegades pots descontrolar-te
• És la droga de les mares i els pares

Què provoca consumir-ne:

• Fa riure i dir tonteries, mareja
• A vegades fa sensació de calor o fred
• Vas més deixat/da anar
• Si és barat, malestar

Riscos de consumir-ne:

• Si has de conduir 
• Les bronques, les baralles
• Amb qui t’enrotlles: condó
• Passar-se bevent: coma etílic

Què mola de consumir-ne:

• NO MOLA
• Per què n’hi ha a les festes i a casa
• Per estar amb les amigues i els amics i parlar o 

lligar
• Per canviar de morat

COMPTE: No hi ha consum sense risc…
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A un cervell que s’està desenvolupant les drogues no li van 
gens bé, poden afectar l’atenció i la memòria i dificultar la 
concentració, que és bàsicament el que es necessita 
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Què li diem als/les companys/es més joves :

• Espera’t no vulguis córrer
• No fumis, et deixaràs els diners i la salut
• Et començarà a ser tot igual
• Fumats a classe no “t’enteres” o “t’apalanques”

Què provoca consumir-ne:

• Fa riure
• Et deixa la boca seca i els ulls vermells
• T’entra molta gana
• Apalanquen i “fan la olla”

Riscos de consumir-ne:

• Les tonteries que fas. No t’empanes de res
• Tot fa pal, anar tard a classe o no anar
• Les pàl·lides
• Els pares, els polis, les multes,…

Què mola de consumir-ne:

• Per riure amb els/les amics/gues
• Per la sensació que tens
• Et sembla que no et ratlles amb els problemes
• Dóna sensació de flipar
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