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Activitat 1
Qüestionari sobre tabac
Objectius:
-

-

Tractar els tòpics i creences més habituals entre els joves sobre el tabac
Contrastar les pròpies creences sobre el tabac i el seu consum amb la resta
de companys.
Opinar a partir de creences que es donen al voltant del tabac.

Continguts:
-

Fets i conceptes
Tòpics i creences
sobre el tabac.

-

Procediments
Defensa i contrast de les pròpies creences
amb les dels altres.

Actituds i valors
Qüestionar-se les
pròpies creences i
actituds vers el tabac.

Descripció de l’activitat
Es demana als alumnes que llegeixin el qüestionari individualment.
A continuació, i seguint les instruccions del mateix qüestionari es realitza
l’autocorrecció i puntuació. En funció de la puntuació obtinguda es llegirà una
valoració o altra. Un cop feta aquesta autocorrecció, es poden comentar i posar
en comú els resultats amb els companys del grup o bé amb la resta de la classe,
tractant-se les diferents puntuacions obtingudes i el comentari que es fa en
funció de la puntuació en els tres apartats.
També es tractaran les preguntes que poden predir una major probabilitat de
futur consum, si estem d’acord o no amb les correccions, el comentari, la
puntuació...
A partir de la correcció i el comentari del qüestionari es poden anar tractant
algunes de les creences o tòpics relacionats amb el tabac.

Font: Del crèdit

variable tipificat de 1r cicle d’ESO (Cabra, Q. [et al.]
I Tu sempre fas el que et diuen? Barcelona: Octaedre, 1998.)

2

(OWDEDFEHQOOXQ\

6HJRQFLFOHG¬(62

)LW[DGHWUHEDOO
Activitat 1

Qüestionari sobre el tabac

Abans de començar ens agradaria saber què penses tu del tema del tabac. Per
això et proposem un petit qüestionari que podràs corregir tu mateix/a. El primer
que hauràs de fer és llegir les preguntes i marcar amb una (X) l’opció que
creguis més encertada. Per a cada pregunta apareixen quatre opcions.

 segur que no
 em sembla que no
 em sembla que sí
 segur que sí

No es tracta de descobrir si en saps molt del tema, sinó més aviat quina és la
teva postura personal. Recorda que no cal que escriguis el teu nom.
1. Crec que fumar és divertit.
segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí






6. El tabac perjudica greument els fumadors.
Segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí






2. Si fumes tens més oportunitats
relacionar-te amb l’altra gent.
segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí

de 7. El tabac perjudica els qui conviuen amb
fumadors.
Segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí

3. Els fumadors poden deixar el tabac amb
relativa facilitat.
segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí

8. Creus que hi ha d’haver llocs on no es pugui
fumar?
Segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí

4. Quasi tota la gent jove fuma.
segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí

9. Normalment els fumadors acostumen a
deixar de fumar quan s'adonen que el tabac
els perjudica.
Segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí
















5. D’aquí a uns anys fumaré.
segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí





















10. Hi hauria d’haver límit d’edat per consumir
tabac.
Segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí






Quan hagis omplert el qüestionari ves a la pàgina següent, on trobaràs una taula
per puntuar-lo. Una vegada hagis aplicat el barem i tinguis la puntuació total,
llegeix el text que correspon a la teva puntuació.
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Full de puntuació i autocorrecció del qüestionari del tabac.
1.

2.

Crec que fumar és divertit.
segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí






6.
4
3
1
0






3.

7.

Si fumes tens més oportunitats de
relacionar-te amb l’altra gent.
segur que no
3
em sembla que no
2
em sembla que sí
1
segur que sí
0










8.

Els fumadors poden deixar el tabac amb
relativa facilitat.
segur que no
3
em sembla que no
2
em sembla que sí
1
segur que sí
0






El tabac perjudica greument els fumadors.
segur que no
0
em sembla que no
1
em sembla que sí
2
segur que sí
3
El tabac perjudica als qui conviuen amb
fumadors.
segur que no
0
em sembla que no
1
em sembla que sí
2
segur que sí
3
Creus que hi ha d’haver llocs on no es
pugui fumar?
segur que no
0
em sembla que no
1
em sembla que sí
2
segur que sí
3






Normalment els fumadors acostumen a
deixar de fumar quan s'adonen que el
4
tabac els perjudica.
3
segur que no
3
1
em sembla que no
2
0
em sembla que sí
1
segur que sí
0
5. D’aquí a uns anys fumaré.
10. Hi hauria d’haver límit d’edat per consumir
segur que no
4
tabac.
em sembla que no
3
segur que no
0
em sembla que sí
1
em sembla que no
1
segur que sí
0
em sembla que sí
3
segur que sí
4
Si tens una puntuació entre 0 i 12, segurament creus que fumar és quelcom positiu, que
t’ajudarà a passar-t’ho bé i que ho deixaràs quan vulguis. No t’enganyis, deixar de fumar costa
molt i no sempre les conseqüències de fer-ho són agradables. Esperem que al final d’aquesta
unitat, com a mínim et tornis a pensar si convertir-se en fumador és una bona decisió.
4.

Quasi tota la gent jove fuma.
segur que no
em sembla que no
em sembla que sí
segur que sí










9.










Si tens una puntuació entre 13 i 23, segurament hi ha coses que t’agraden i altres que no tant
del fet de fumar. Esperem que el treball d’aquesta unitat t’ajudi a prendre una decisió respecte al
teu futur. Pensa que molts fumadors diuen que si poguessin començar de nou no tornarien a
fumar... per alguna cosa serà.
Si tens una puntuació entre 24 i 34, segurament tens clar que fumar no és un bon negoci.
Encara que hi ha gent que pugui pensar que els que fumen lliguen més o s’ho passen millor, o
que es diverteixen més, el tabac no té res a veure amb tot això. Esperem que el treball d’aquesta
unitat serveixi perquè et sentis encara més segur de la teva opinió.
Activitat: Fes un buidatge a la pissarra dels resultats del qüestionari i comenta’ls. Hi estàs
d’acord, amb els resultats? Quines creieu que són les preguntes que poden predir amb major
probabilitat si una persona fumarà o no en el futur?
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Activitat 2
Joc de rol

Objectius:
-

-

Identificar diferents punts de vista al voltant d’un mateix tema.
Valorar opinions diferents al voltant d’un mateix tema.
Prendre una postura com a protagonista de les pròpies decisions.

Continguts:
-

Fets i conceptes
Tòpics i creences
sobre el tabac.

-

Procediments
Defensa i contrast de les pròpies creences
amb les dels altres.

Actituds i valors
Qüestionar-se les
pròpies creences i
actituds vers el tabac.

Descripció de l’activitat
El conflicte
El conflicte que presentem passa en un bar amb una clientela molt variada i
gustos diversos, però en definitiva, el que tots busquen és poder passar una
estona agradable amb els seus amics.
En Ramon és l’amo del local i moltes vegades no sap com fer-ho per tenir a
tothom content.
La Laura és una clienta habitual no fumadora i està farta de queixar-se al
Ramon que el sistema de ventilació del local no és prou potent per aspirar tot el
fum que hi ha i li proposa d’esenyalar dues zones diferenciades: una per als
fumadors i una altra per als no fumadors. En Ramon no sap què fer i després de
plantejar la idea a tots els implicats, escolta les seves opinions per intentar
decidir què és el millor que pot fer.

El joc de rol com a recurs
L’ús de la dramatització és especialment útil per a analitzar aspectes amb una
forta càrrega actitudinal. El joc de rol permet conèixer les diferents actituds que
podem trobar al voltant d’una situació o d’un problema concret i fins a quin punt
els nostres alumnes coneixen i s’hi identifiquen els diferents punts de vista. És
una bona eina per a detectar l’estat d’opinió dels nois i noies de la classe i ens
proporcionarà informació valuosa sobre quins són els aspectes als quals haurem
de dedicar una atenció preferent.
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Metodologia:
1. Assignació de rols i presentació de la situació: El joc de rol comença amb
la formació dels grups (4 alumnes per grup), la presentació de la situació en
forma escrita i la distribució dels rols. Cada grup només rebrà informació del
rol que li pertoqui representar. Si el nombre de grups és superior al nombre
de rols proposats (7), podem duplicar alguns rols, sempre que tinguem cura
d’equilibrar els papers a favor i en contra.
2. Preparació de l’argumentació de la taula rodona: Cada grup haurà
decidir sobre quina estratègia és la millor per defensar la postura que els
correspost. Haurà de designar un portaveu que exposi la seva postura
una taula rodona. (Els dos primers passos no haurien de durar més de
minuts.)

de
ha
en
15

3. Taula rodona: Els diferents portaveus exposaran, durant uns 3-4 minuts, en
una taula rodona, per torns, amb temps limitat i sense interrupcions, la seva
postura. Els papers hauran d’intercalar-se, de manera que les postures a
favor i en contra resultin equilibrades.
4. Debat en què es manté el rol assignat: A continuació s’obre un debat, en
el qual només participaran els portaveus, però encara mantenint-se fidels a
la posició del rol assignat. La resta d’integrants del grup poden donar
suggeriments i idees al seus representants. (La taula rodona i el debat poden
durar al voltant de 30 minuts.)
5. Debat per alliberar-se dels rols: Un cop acabat el debat o aturat pel mateix
moderador, aquest proposa als alumnes que debatin voluntàriament, a partir
de les seves opinions reals. És en aquest moment, que apareixen les idees
espontànies dels estudiants, i quan es recull la informació més valuosa per al
treball posterior.
Per tal que la dinàmica del joc sigui l’adequada és important la feina del
moderador, el qual organitza el debat i controla el temps de les intervencions.
És aconsellable que sigui el professor qui faci aquest paper.
6. Per dinamitzar el debat és aconsellable prendre nota dels arguments més
significatius exposats pels diferents grups, i aprofitar aquests arguments per
enfrontar els diferents grups: “ aquells han dit de vosaltres que sou uns...” ,
etc.
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Activitat 2
El conflicte:

Joc de rol

El conflicte que presentem passa en un bar amb una clientela molt variada i
gustos diversos, però en definitiva tots busquen poder passar una estona
agradable amb els seus amics.
En Ramon és l’amo dels local i moltes vegades no sap com fer-ho per tenir
content tothom.
La Laura està farta de queixar-se al Ramon que el sistema de ventilació del local
no és prou potent per aspirar tot el fum que hi ha i li proposa d’assenyalar dues
zones diferenciades: una per als fumadors i una altra per als no fumadors. En
Ramon no sap què fer i després de plantejar la idea a tots els implicats, escolta
les seves opinions per intentar decidir què és el millor que pot fer.
Personatges:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ramon (amo del local).
Tens 38 anys i fa un temps que has muntat un bar que et funciona bastant bé. S’hi serveixen
sobretot esmorzars i algun dinar amb plats combinats i bocates. Estàs preocupat perquè des de
fa unes quantes setmanes, alguns clients s’han queixat que hi ha molt fum de tabac i que els
molesta. A tu et fa por que aquests no fumadors no vinguin més, però també et fa por dir als
fumadors que no fumin tant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Xavier (client fumador).
Tens 15 anys. Després de classe, sovint quedes amb els teus amics i amigues al bar a xerrar,
prendre alguna cosa i jugar als futbolins. En el bar acostumes a fumar, sense cap problema,
ningú no t’ha dit mai que hi pots o no fumar, simplement hi fumes perquè et ve de gust.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Laura (client no fumador).
Tens 16 anys. Acostumes a anar al bar amb un parell d’amigues a fer una coca-cola, a les
tardes, però últimament estàs molesta perquè al bar hi ha molt fum i a tu t’empipa molt la pudor
del fum del tabac, a més, et molesta que quan surts del bar la roba i els cabells et fan una pudor
exagerada.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Enric (venedor de l’estanc).
Tens 40 anys i ets l’amo d’un estanc. Portes tabac per a la màquina del bar d’en Ramon i si hi ha
alguna promoció, portes encenedors i altres objectes per al bar perquè els pugui regalar als seus
clients.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Montse (dona d’en Ramon).

Tens 30 anys i estàs casada amb en Ramon del bar. Cada vegada que el vas a veure a la feina,
sents algun comentari de clients que es queixen que hi ha molt fum al local. No ets fumadora i
personalment a tu també et molesta bastant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Activitat 3
La publicitat del tabac
Objectius:
- Identificar la influència de la publicitat en els fumadors potencials.
- Trobar “ errors” o contradiccions en els missatges publicitaris.
- Valorar la influència social dels anuncis publicitaris de tabac.
- Valorar l’oferta institucional de contraanuncis publicitaris de tabac.

Continguts:
-

Fets i conceptes
La publicitat i la seva
influència en els
joves.

-

Procediments
Anàlisi de tècniques
publicitàries.

-

Actituds i valors
Esperit crític davant la
influència de la
publicitat .

Descripció de l’activitat
Aquesta proposta es configura com una unitat didàctica, en lloc de limitar-nos a
oferir una activitat puntual, ja que entenem que cal treballar aquest tema amb
més profunditat.

La publicitat: Proposta d’activitats amb material audiovisual
1. Per introduir el tema de la publicitat pot ser molt útil el vídeo El repte per la
llibertat1
Aquest tracta la prevenció de les drogodependències,
especialment el tabac i l’alcohol. En la seva introducció (10 minuts) fa una
seriosa reflexió sobre la incidència que els mitjans de comunicació social, a
través de la publicitat, tenen en el consum de tabac i l’alcohol. S’inicia els
alumnes en el coneixement de les tècniques publicitàries i dels mecanismes
que s’utilitzen per seduir els consumidors.

1

El repte per la llibertat. Generalitat de Catalunya. Dept. d’Ensenyament. Programa de Mitjans
Àudiovisuals. Col·lecció de vídeos didàctics.

8

(OWDEDFEHQOOXQ\

6HJRQFLFOHG¬(62

2ULHQWDFLRQVGLGjFWLTXHV
2. En la mateixa línia de la proposta anterior ens pot ser útil la proposta La
publicidad, ¿apariencia o realidad?, de TVE.2
En aquesta proposta es tracten alguns dels trucatges que s’utilitzen en el
món de la publicitat i també en el cinema. De com sovint les coses no són el
que semblen. Són universos creats a partir d’elements de la vida real. Per
altra banda, hi ha mecanismes que podrien semblar enganyosos i que són
socialment acceptats perquè pertanyen a l’àmbit –socialment legalitzat- de la
seducció. Per exemple, els maquillatges i vestuaris, de com es maquillen i es
vesteixen els productes com es fa amb les persones. És un engany? Es pot
qüestionar si s’ha de parlar d’engany quan la publicitat associa productes
materials amb valors suprems com la felicitat, l'amor o la llibertat.
3. Visionament de l’espot de Marlboro “ Venga al sabor de Marlboro.” 2 Aquest
és un excel·lent material (col·lecció de 3 vídeos i llibres) que ha estat tramès
a tots els centres de secundària i CRPs pel PMAV (Programa de Mitjans
Audiovisuals del Departament d’Ensenyament), hi ha estat editat per CAC
(Consell de l’Audiovisual de Catalunya).
Cal comentar amb els alumnes que aquest espot que es veurà és un anunci
clàssic sobre tabac, i que a l’Estat espanyol els espots sobre tabac estan
prohibits a la televisió. Aquest anunci, el poden recordar o haver vist en la
publicitat d’alguns cinemes.
Aquest espot és tot un clàssic quan a la publicitat en general i al tabac en
concret, tant pel que fa als mecanismes de seducció que s’utilitzen com per
la història i evolució d’aquest mite de la publicitat, “ el cowboy” .
En aquesta proposta cal tractar:
• Les sensacions i reaccions que provoca.
• Beneficis del producte que es presenten en l’espot?
• Mecanismes de seducció.

2

Ferrés, J. Com veure la TV? III- La Publicitat . Barcelona: CAC Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Llibre i vídeo. Pàg. 76-81.1998
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La publicitat
La publicitat és una comunicació massiva que té per finalitat transmetre
informació i/o incidir sobre les actituds, creant-les, modificant-les o
reforçant-les per impulsar els destinataris a un comportament favorable als
interessos de l’anunciant. Gil, Amaya.3
D’aquesta definició, cal destacar-ne l’apartat que fa referència a “ informar i/o
incidir sobre les actituds, creant-les, modificant-les o reforçant-les” . Aquest és
l’objectiu bàsic, persuadir, seduir i convèncer el consumidor a adquirir el
producte presentat. Amb aquesta finalitat els publicistes faran servir totes les
estratègies i habilitats imaginables per aconseguir-ho.
La publicitat és el mecanisme més eficaç per promoure el consum, si el
consumidor no té la necessitat de consumir el producte X, només cal crear-li
aquesta necessitat.
Un anunci funciona si arriba a: cridar l’ atenció del consumidor, si desperta el
seu interès, si aconsegueix provocar-li atracció o desig i si finalment
aconsegueix que s’adquireixi el producte.
L’objectiu final de la publicitat és que es compleixi aquesta fórmula màgica
AIDA: Atenció. Interès. Desig. Adquisició.
Per tal d’aconseguir l’èxit d’un anunci, la publicitat es fonamenta en dos grans
mitjans: La imatge i la publicitat.
La imatge: Una de les característiques de les imatges publicitàries és la seva
creativitat. La fotografia publicitària és actualment un art que atrau, fascina i
sedueix el consumidor per la seva bellesa, originalitat, etc.
El llenguatge: La seva utilització en publicitat respon a la finalitat de persuadir
mitjançant els mecanismes i recursos propis del llenguatge.

3

Gil, Amaya. Color, imagen y lenguaje de la publicidad. Zaragoza: Gobierno de Aragón,1993
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Activitat 3

La publicitat del tabac

(del crèdit de: Cabra, Q. [et al.] I Tu sempre fas el que et diuen? Barcelona: Octaedre. 1998.)

De ben segur que t’hauràs fixat que les campanyes publicitàries o els anuncis
són ben diferents segons les èpoques de l’any, el producte que anuncien o bé
el públic a qui van adreçats.
Et proposem fer un estudi sobre alguns anuncis dels que pots veure diàriament
per la TV, les revistes, els diaris... en vista a descobrir el que hi ha al darrera
dels anuncis, i així intentar esbrinar què pretenen.
La publicitat fa que qualsevol marca adquireixi una personalitat pròpia. Els
consumidors la coneixen i la recorden perquè s’acostuma a relacionar una
marca amb uns valors i virtuts determinats. Una marca fins i tot pot expressar
un estil de vida i una posició social concreta. Hi ha marques i productes per
a joves, executius, mestresses de casa...
Les cigarretes Marlboro eren, abans de
1954, un tipus de tabac suau, amb filtre,
especialment indicat per a públic
femení, però funcionava tant malament
que degut a les baixes vendes va haver
de ser retirat del mercat. En aquella
època la majoria de les cigarretes no
portaven filtre. Leo Barnett va tenir la
idea del cow-boy. Per augmentar les
vendes, calia canviar totalment la imatge
de la marca. Calia donar la imatge de
masculinitat. Als EUA la imatge d’home
dur per excel·lència és el “ cow-boy” i
per això es va triar aquesta imatge.
Els resultats van ser espectaculars i la
marca es va destacar molt dels
competidors.
Aquesta petita història et pot ajudar a entendre el paper de la publicitat i la
4
importància de donar una personalitat a la marca. (Maquinai. A.)
Les marques de tabac van constatar que ja que no podien parlar dels beneficis
reals del seu producte, així van iniciar l’estratègia d’utilitzar les emocions com a
recurs, d’aquesta manera associen la marca a coses o personatges que
provoquen bones emocions.

4

Maquinay, A. Parlem d’anuncis .Barcelona: Generalitat de Catalunya, Dept. d’Ensenyament, 1992.
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Exercici 3.1

La publicitat del tabac

Una altra coneguda marca de cigarretes ha
fonamentat des de fa uns anys tota la seva
campanya publicitària a associar el seu
consum amb un estil de vida.
• Explica els trets més destacats que
caracteritzen el perfil que es dóna a la
marca i al seu consumidor.

•

Amb quines emocions juga?

Una coneguda marca ha basat la seva imatge amb
l’eslògan: “El genuí sabor americà”, també ha
utilitzat
en les seves campanyes grans actors
americans (Marilyn Monroe, Humphrey Bogart. James
Dean...)
•

Comenta l’estètica de l’anunci.

•

Quines emocions transmet?

•

Quin poder té l’eslògan?

Comenta l’anunci de “Chesterfierld”
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Exercici 3.2

La publicitat del tabac

Els anuncis publicitaris han evolucionat molt. Actualment els missatges directes
han estat substituïts per missatges més subtils, jugant molt sovint amb el doble
significat de les paraules, i amb recursos com les comparacions, metàfores,
hipèrboles...
• A continuació et presentem
un exemple d’anunci gràfic de
tabac.
Quin tipus de missatge dóna
aquest anunci?

Una coneguda marca de tabac nacional (Ducados), basa la seva campanya en
eslògans com:
- “ No dicen I love you. Simplemente te
quiero.”
- “ Temperamento propio” .
- “ Sabor latino” .
•

Quin missatge
transmetre?

•

Quines emocions posa en joc?

•

Podries dir si aquesta campanya és la
rèplica a altres marques?

penses

que

vol

13
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Exercici 3.3

La publicitat del tabac

Els EUA han regulat la normativa sobre la publicitat del tabac, de manera que el
popular camell de la marca Camel i altres anuncis han estat totalment prohibits i
retirats del mercat.
•

A quins motius o criteris penses que
respon aquesta regulació?

•

Al nostre país quines mesures o restriccions hi ha sobre la publicitat
del tabac?

Per respondre a aquestes preguntes pots consultar l’annex, on trobaràs informació sobre el tema.

•

Explica quin tipus de restriccions hi ha ?

•

A quins mitjans de comunicació afecta?

•

Esbrina com algunes marques segueixen estant presents en la
publicitat d’alguns mitjans tot i respectant la normativa vigent ?

14
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Exercici 3.4

La publicitat del tabac

Com recordaràs, anteriorment ens hem referit a la publicitat sobre el tabac i al
fenomen que va suposar l’aparició de “ l’home Marlboro” i el “ cowboy símbol
d’aquesta marca, i de tot un estil de vida.
Wayne McLaren, l’actor que
durant uns anys va ajudar a
crear la imatge de virilitat,
aventura,
individualisme
i
llibertat per la marca tabaquera
Marlboro, va morir als 51 anys,
víctima d’un càncer de pulmó.
McLaren va consumir més de
30 cigarrets diaris durant 25
anys, fins que a la primavera de
1990 se li va diagnosticar un
càncer de pulmó. A partir
d’aquell moment va demanar
que es reduís la publicitat del
tabac i va participar en diverses
campanyes
en
les
que
anunciava:
“El tabac mata i jo en sóc una
prova vivent.”

Actualment, després de moltes campanyes contra el tabac que s’estan realitzant
als EUA, les autoritats sanitàries d’aquest país han realitzat una nova campanya
antitabac utilitzant les mateixes eines.

15
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En un dels anuncis d’aquesta campanya es veu
comenta a un company: “Bob, tinc un emfisema.”

un dels “ cowboys” que li

•

Què és un emfisema?

•

Quin és el significat o missatge de l’anunci?

•

Quina importància o significat creus que pot tenir el fet d’utilitzar la
figura dels “cowboys”?

16
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Exercici 3.5

Publicitat del tabac

Descripció de l’activitat
Primer de tot, cada alumne omple una fitxa d’anàlisis de publicitat (s’adjunta), en
què, a més de la forma i el text, buscarà un contramissatge publicitari que pugui
deduir (s’adjunta exemple).
Després, treballant en parelles, cada alumne amb el suport de la fitxa que acaba
d’omplir, explica al/la seu/va company/a l’anunci amb els seus pros i els seus
contres referents a fumar o no fumar. Discuteixen el contramissatge publicitari,
per saber si han entès l’anunci de la mateixa manera.
El/la company/a fa el mateix amb el seu anunci.
2n) Un pas següent és analitzar la publicitat o reacció institucional (Departament
de Sanitat i Seguretat Social, Plan Nacional sobre Drogas...) Els alumnes
repeteixen el mateix procés anterior, analitzant un anunci contra-tabac. Es pot
treballar el pòster o el logo de la campanya “ El tabac ben lluny” del
Departament de Sanitat i Seguretat Social.
3r) La parella compara els objectius, les formes i els continguts dels dos tipus
d’anuncis que han treballat.
Si ho creiem més pràctic, podeu buscar vosaltres mateixos anuncis publicitaris
de tabac als estancs (potser us podran donar algun pòster).
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Activitat 3.5

Publicitat del tabac

Fitxa d’anàlisi de publicitat
Producte

TIPUS
D’ANUNCI
Marca
Text

DESCRIPCIÓ
Imatge

Temes

MÈTODE DE
VENDA
Impressió creada

VALORACIÓ
CRÍTICA

Coincideix la impresió creada amb el producte
que ens estan venent?

Contramissatge
que podem
extreure

18
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Exercici 3.5

Publicitat del tabac

Fitxa d’anàlisi de publicitat (exemple)
TIPUS
D’ANUNCI

Producte

cigarretes

Camel
Marca
No olvides tu Camel en el guardarropa
DESCRIPCIÓ Text
Imatge El personatge “Camel” està penjat d’una
jaqueta de guardarroba d’un local.

Temes
- festa
- nit

MÈTODE DE
VENDA
Impressió creada
Necessites el “Camel” prop teu, si no l’hi tens, aviat el
trobaras a faltar.
VALORACIÓ Coincideix la impresió creada amb el producte que
ens estan venent?
CRÍTICA

Contramissatge que
podem
extreure

No passa res si et deixes el paquet al guardarroba
perquè quan vas a un local, si balles, si beus, si parles
amb altra gent, el cigarret et molesta, a mes a més, en
ser un local tancat s’acumula fum.
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Exercici 3.6

Publicitat del tabac

Campanyes institucionals d’informació i sensibilització sobre els
risc del tabaquisme.
De la mateixa manera que la publicitat de les marques de tabac ha anat
evolucionant, les campanyes d’informació i sensibilització sobre els riscs del
tabaquisme han anat canviant molt des de l’any 1982 en que es va fer la 1ª
enquesta sobre el consum de drogues a
“Jo
Catalunya
i
la
campanya
prefereixo la salut, per això no
fumo”. Aquesta campanya emfatitzava
els beneficis de la cessació tabàquica i
s’adreçava a la població en general, per
tal
de
conscienciar-la
de
les
conseqüències del tabaquisme sobre la
salut.
Es focalitzen accions sobre la població general, per tal
de conscienciar-la de les conseqüències del tabaquisme
sobre la salut, i els professionals dels col·lectius
exemplars
(metges,
diplomats
en
infermeria,
farmacèutics, mestres, professors, etc.) per promoure
l'adopció d'un rol positiu, i sobre la població infantil i
juvenil, dones embarassades, pares de família, joves,
esportistes.
Els objectius d’aquestes campanyes també han estat molt variats i diversos:
•
•
•
•
•

Fomentar l’abandonament del tabac mitjançant guies pràctiques, concursos o
bé el testimoni de personatges famosos.
Informar i sensibilitzar sobre els perills de la inhalació passiva del fum del
tabac ambiental, tant en espais d’utilització pública com en el lloc de treball
(oficina), el cotxe/família.
Promoure estils de vida saludable (alimentació equilibrada, exercici físic
adequat), lluitar contra el consum excessiu d’alcohol i promoure la cessació
tabàquica.
Campanyes amb l’objectiu de promoure la cessació tabàquica mitjançant
l’incentiu d’un sorteig de premis entre aquells que ho aconsegueixin.
Campanyes que plantegen alternatives o coses que es poden fer en lloc de
fumar.
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Exercici 3.6

Publicitat del tabac

L’última campanya és “ El tabac, ben
lluny” presentada el maig de 1999, està
adreçada a majoritàriament a la gent jove i
té els següents eslògans:
•
•
•
•
•

No et fumis la vida.
Sense tabac hi tens molt a guanyar.
Com dir-li adéu al tabac.
I tu, per què fumes?
El tabac, ben lluny.

Quins objectius penses que té aquesta
campanya?

Quin paper penses que té el protagonista
de la campanya?
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Exercici 3.7

Publicitat del tabac

Ara et proposem fer una anàlisi de diverses Campanyes institucionals
d’informació i sensibilització sobre els risc del tabaquisme.
1982 Campanya “Jo prefereixo la salut, per això no fumo.”
A quin públic s’adreça?

Quins objectius pretén?

Quines emocions i informacions et transmet?

1986 Campanya “Si tu fumes, ell fuma.”
A quin públic
s’adreça?

Quins objectius
pretén?

Quines emocions i
informacions et
transmet?
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Exercici 3.7

Publicitat del tabac

1990 Campanya “No em fumis”
A quin públic s’adreça?

Quins objectius pretén?

Quines emocions i informacions et transmet?

1991 Campanya “No t’enganyis. Això no es vida”
A quin públic s’adreça?

Quins objectius pretén?

Quines emocions i informacions et transmet?
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Exercici 3.7

Publicitat del tabac

1983 - Campanya "Jo prefereixo la salut, per això no fumo”
A quin públic s’adreça?

Quins objectius pretén?

Quines emocions i informacions et transmet?

1998 Campanya “Deixa-ho i guanya”
A quin públic s’adreça?

Quins objectius pretén?

Quines emocions i informacions et transmet?
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Exercici 3.7

Publicitat del tabac

1991 - Campanya "Johan Cruyff”
A quin públic s’adreça?

Quins objectius pretén?

Quines emocions i informacions et
transmet?
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Exercici 3.8

Publicitat del tabac

Característiques del anuncis:
Un cop has analitzat i treballat diferents anuncis sobre tabac i campanyes
preventives, et demanem que intentis trobar les característiques comunes als
anuncis o campanyes treballades. Pensa que les campanyes o anuncis poden
ser: agressives, eficaç, de sensibilitat, fomenten conflictes (fumador-no
fumador), molt objectiva, molt subjectiva...
Fixa’t en els següents apartats:
A quin públic s’adrecen?
Quines són les característiques que et fan pensar el tipus de públic a qui
s’adrecen?
Defineix les característiques més rellevants pel que fa a:
La imatge.

El text, l’eslògan.

Quins objectius pretén?

Creus que els aconsegueix?

Quines informacions i sensacions transmet?

La informació és real?

Les sensacions que transmet s’ajusten a la realitat?
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Exercici 3.9

Publicitat del tabac

Fem la nostra campanya
Un cop has vist i analitzat diverses campanyes publicitàries de tabacaleres i
campanyes institucionals sobre el perill de l’hàbit tabàquic, et proposem la
següent activitat que hauràs de realitzar en grup:
Dissenyar una campanya preventiva sobre els riscos de l‘hàbit tabàquic.
Aquesta campanya s’ha d’adreçar als nois i noies del vostre centre.
Heu de dissenyar la campanya realitzant una composició entre text (eslògan) i
imatge (adequada al públic a qui s’adreça). Aquesta composició s’ha d’ajustar als
objectius previs que us heu marcat.

Un cop fetes les diverses propostes de campanya, podeu fer una exposició entre
tots els treballs de l’aula, escollir-ne els més interessants, fer extensiva la
campanya a la resta de l’institut, centres del barri...
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Recursos sobre publicitat:
•

Fernàndez, J. La publicitat. Col·lecció crèdits variables secundària. Àrea Llengua i literatura.
Barcelona: Ed. Castellnou, 1996

•

Ferrés, J. Com veure la TV? III La Publicitat . Barcelona: CAC Consell de l’Audiovisual de
Catalunya. Llibre i vídeo, 1998

•
•

Gil, Amaya. Color, imagen y lenguaje de la publicidad. Zaragoza:Gobierno de Aragón, 1993
Maquinay, A. Parlem d’anuncis. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Dept. d’Ensenyament,
1992.

•

Sànchez, J. El repte per la llibertat. Acció Familiar. Traducció i adaptació: Generalitat de
Catalunya. Dept. d’Ensenyament. Programa de Mitjans Àudiovisuals. Col·lecció de vídeos
didàctics.

•

I tu, què en penses?, dossier nº 2 Publicitat i moda, Generalitat de Catalunya. Dept. de
Sanitat i Seguretat Social. Òrgan Tècnic de Drogodependències. 1992.
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Activitat 4
Article “Mercaderes de la muerte5”
Objectius:
-

Analitzar un article, els seus arguments i la polèmica que genera en la secció
de cartes al director.

Continguts:
-

Fets i conceptes
El tabac i la seva
polèmica en els
mitjans de
comunicació.

-

Procediments
Anàlisi d’un text, els
seus arguments i la
seva justificació.

-

Actituds i valors
Esperit crític davant
els articles d’opinió.

Descripció de l’activitat
A partir d’un article de Luís Rojas Marcos “ Mercaderes de la muerte” i de la
polèmica i respostes que es van publicar posteriorment a la secció “ Cartas al
director” , es proposa una anàlisi de l’article, els seus arguments i la polèmica
que va generar.

5

Luís Rojas Marcos. Mercaderes de la muerte. “El Pais semanal 19-1-97”
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Activitat 4

Article “Mercaderes de la muerte”

L U I S

R 0 J A S

M A R C 0 S

MERCADERES DE LA MUERTE
Los hospitales públicos de Nueva
York han planteado una querella contra
las compañías tabaqueras, acusándolas
de haber ocultado, a sabiendas y durante
años, el poder adictivo de la nicotina y la
relación directa que existe entre el
consumo
de
tabaco
y
ciertas
enfermedades mortales del corazón y de
los pulmones. El pleito busca recuperar
el dinero gastado en el tratamiento de
estas dolencias.
El tema del cigarrillo es a la vez
complicado y simple. Ésta es la parte
complicada: ¿por qué toleramos una
industria que engaña, seduce y hace
adictos a consumidores demasiado
jóvenes como para comprar legalmente
el producto? Comprendo que la
respuesta
a
esta
pregunta
sea
políticamente difícil, dado el enorme
poder de las multinacionales tabaqueras.
Pero para compensar lo políticamente
difícil ahí está la verdad simple: fumar
mata. El tabaco es el único producto
legal que cuando no se usa como es
debido causa la muerte.
Cada día 3.000 niños empiezan a
fumar en Estados Unidos. El 40% morirá
prematuramente de su adicción. Los
negociantes de la nicotina saben desde
hace mucho tiempo que para mantener
los beneficios económicos necesitan
reponer las bajas con nuevos clientes de
edad temprana. Pocas personas se inician

en el cigarrillo después de los 18 años.
El fumador típico echa los primeros
pitillos a los 13 años, ansioso por
demostrar que ya es mayor, y se
engancha a los 15. La mayoría nunca
podrá abandonar el vicio, incluso
después de ver la mancha negra en los
rayos X.
Es verdad que el consumo de muchos
fumadores es una decisión consciente y
libre. Todos tenemos derecho a escoger
nuestros venenos. Pero también es cierto
que bastantes niños y niñas son
embaucados por las manipulaciones
publicitarias de los mercaderes de la
muerte. Mientras que los gobiernos,
adictos a los lucrativos impuestos del
tabaco e incapaces de encontrar una
virtud que proporcione los mismos
ingresos, miran hacia el otro lado.
Después de todo, los fumadores pagan de
sobra el coste de sus problemas médicos,
no sólo con las tasas del cigarrillo, sino
muriendo de promedio cuatro años antes
de cobrar el total de su jubilación.
Fumar es un rito que ofrece un sabor
fugaz de libertad y una chispa de
rebeldía. No pocos han sido seducidos
por lo sublime del tabaco en boca de
Manuel Machado, de André Ma1raux, de
Winston Churchill, de Sigmund Freud,
de John Wayne o de Humphrey Bogart.
La liberación femenina y el pitillo han
estado conectados desde el siglo pasado.
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Las
mujeres
independientes,
las
descaradas y las exigentes sociales eran
las que encendían las hojitas de tabaco.
Los cigarrillos también han representado
el regalo universal. Los soldados los
comparten con sus prisioneros, y el
verdugo con el reo. En el fondo, fumar
no es sólo un acto individual, sino
además una ceremonia cultural. Por eso
ninguno somos inocentes. Todos somos
cómplices. Todos hemos bailado con el
diablo.
Sospecho que el romance con el
cigarrillo se está empezando a quebrar.
La evidencia sobre los peligros del humo

6HJRQFLFOHG¬(62
de segunda mano ha asestado un duro
golpe a la industria, y en los países
desarrollados
el
consumo
está
descendiendo. ¿Pero y esos hombres y
mujeres que continúan dando su vida por
el pitillo? Para muchos de ellos, como
dijo Sartre, una vida sin fumar no vale la
pena. El cigarrillo es una forma de vivir,
y su forma de morir. Al final, sus sueños
de la vida se harán humo. El problema es
que una de las víctimas puede ser alguien
querido. Y si vemos morir en nuestros
brazos a una persona querida, la única
opción que nos queda es perseguir al
asesino.

EL TRABAJO ES MÁS NOCIVO PARA LA SALUD
Y NADIE LO PROHIBE

Exercici 4.1
1. Després de llegir aquest article, quin punt de vista penses que té l’autor
sobre el tabac?

2. Resumeix els principals arguments que fa servir.

3. Quan parla de “ mercaderes” a qui es refereix?

4. Quan parla de “ lo sublime” del tabac a què es refereix?

5. A què es refereix quan parla de “ Sospecho que se esta empezando a
quebrar el romance del cigarrillo” ?
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Exercici 4.2

Article “Mercaderes de la muerte”

Cartes de rèplica a l’article: Mercaderes de la muerte
El psiquiatra Luis Rojas Marcos
escribe que "ahí está la verdad simple:
fumar mata". A mí esa afirmación, más
que una verdad simple, me parece una
verdadera simpleza, y lo mismo puede
decirse del disparate que la acompaña:
"El tabaco es el único producto legal que
cuando se usa como es debido causa la
muerte"
Rojas Marcos cree que en nuestra
cultura, tan seducida por la nicotina,
"todos hemos bailado con el diablo”, y
habla de las "víctimas del cigarrillo",
asegurando que "si vemos morir en
nuestros brazos a una persona querida, la
única opción que nos queda es perseguir
al asesino"(los subrayados son míos).
También se pregunta: "¿Por qué
toleramos una industria que engaña,
seduce y hace adictos -a consumidores
demasiado jóvenes?"
En mi opinión, lo sensato es erradicar
el engaño y la venta a menores, no
prohibir el tabaco a los adultos. La
demonización del tabaco sólo puede
traducirse en una peligrosa mutilación de
la autonomía de los ciudadanos.
BENITO XXX XXX. León.
Los PERJUICIOS DEL TABACO.
Es de agradecer el artículo de Luis Rojas
Marcos Mercaderes de la muerte
refiriéndose al enorme poder de las
multinacionales tabaqueras y a la
complicidad del Estado, que, conociendo

los perjuicios que el tabaco supone para
la salud pública, no hace nada para
intentar acabar con esa pandemia.
Se hacen campañas para prevenir el
sida y para evitar los accidentes de
tráfico, pero no se trata en absoluto el
problema del tabaquismo, cuando el
número de muertes producidas por
accidentes de tráfico en 1996 fue de
3.988 y las víctimas del sida aún menor;
sin embargo en España mueren cada año
50.000 personas a causa del tabaco.
Efectivamente,
las
compañías
tabaqueras han ocultado durante mucho
tiempo la adicción de la nicotina y las
consecuencias perjudiciales del consumo
de tabaco; pero estudios científicos de
estos últimos años han ido descubriendo
lo que las compañías tabaqueras habían
ocultado: que el tabaco es una droga y
que el humo producido por la
combustión de un cigarrillo contiene
4.000 sustancias químicas, y que el
humo de tabaco ambiental afecta
también a los que no fuman.
Según la última encuesta de opinión
efectuada por Unión Europea sobre este
tema, en torno al 88%, tanto no
fumadores
como
fumadores,
es
consciente de la nocividad del tabaco y
considera razonable que se tomen
medidas para proteger a la población en
general.
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS
POR EL TABAQUISMO (AFECTA).
Madrid.
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Exercici 4.2

Mercaderes de la muerte

1. La carta del Sr. Benito què manifesta?
A què es refereix en parlar de “ demonización” ?

Fa alguna proposta?
Podries dir si està: de total acord, en desacord o manifesta alguna
discrepància?

2. La carta d’AFECTA, com la resumiries?

En parlar de “ pandemia” a què es refereix?
Podries dir si està: de total acord, en desacord o manifesta alguna
discrepància?

3. Si haguessis de replicar a una de les dues cartes, quina escolliries?
Quins arguments faries servir?
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Activitat 5
Explica-m’ho tu
Objectius:
- Redactar un article d’opinió a partir d’unes dades objectives.
- Extreure les dades més rellevants d’un text.
- Diferenciar entre el que és objectiu i el que és subjectiu.

Continguts:
-

-

Fets i conceptes
El tabac i la seva
polèmica en els
mitjans de
comunicació.
Argumentació
objectiva i subjectiva.

-

Procediments
Redacció d’un article d’opinió.
Defensa en un debat
dels propis arguments
i rebatre les rèpliques.

Actituds i valors
Esperit crític davant
els articles d’opinió.

Descripció de l’activitat:
Donem la consigna de partida als alumnes que són periodistes d’un diari de la
zona, als quals s’han fet arribar les últimes dades sobre perfils dels joves
fumadors d’entre 15 i 24 anys i perfils de les joves fumadores d’entre 15 i 24
anys.
Demanem als alumnes que escriguin, a partir d’aquí, un article d’opinió en el
qual a més de descriure les dades que es presenten, en puguin donar l’opinió:
si creuen que són realistes, quines son les xifres més rellevants, si les veuen
alarmants o no, si hi ha diferències significatives entre nois i noies, etc., a més
de comentar el quadre inferior dels motius pels quals han tornat a fumar
després de deixar-ho.
L’article es pot fer en grup o individualment.
Un cop fets els articles es poden exposar a la resta de companys i obrir un
debat, caldrà defensar els propis arguments i rebatre les rèpliques que es facin.
Si volem continuar amb aquest tema, es poden comentar subjectivament les
dades que han treballat.
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Activitat 5

Explica-m’ho tu

PERFIL DELS JOVES FUMADORS (15 A 24 ANYS)
El 91,5% fumen a diari i el 97,1 s'empassa el fum
Fumen una mitjana de 16,1 cigarretes al dia
El 91,4% fuma tabac normal
Van començar a fumar als 15,8 anys d'edat
El 50,5% encén una cigarreta dins els primers 30 minuts després de llevar-se
A l'11,4% li costa no fumar quan està prohibit
El 39% fuma quan està malalt
El 52,4% té ganes de deixar-ho i el 21,9% té intenció de deixar-ho abans d'un any
El 76,2% se sent capaç de deixar el tabac i el 32,4% ja ho ha intentat alguna vegada
La mitjana d'intents és de 2 i el 82,4% ho va fer per força de voluntat
El 96,2% pensa que el tabac és perjudicial i al 36,2% li preocupa molt/bastant els efectes del tabac

PERFIL DE LES JOVES FUMADORES (15 A 24 ANYS)
El 90,2% fuma a diari i el 96,1 s'empassa el fum
El 80,4% fuma tabac normal i el 19,6% light
Fumen una mitjana d'11,4 cigarretes al dia
Van començar a fumar als 15,8 anys
El 73,5% encén una cigarreta dins dels primers 30 minuts després de llevar-se
Al 12,7% li costa no fumar quan està prohibit
El 40,2% fuma quan està malalt
El 63,7% té ganes de deixar-ho i el 21,6% ho vol fer abans d'un any
El 75,5% se sent capaç de deixar de fumar i el 39,2% ha fet algun intent
La mitjana d'intents és d'1,6 i el 97,5% ho ha fet per força de voluntat
El 99% pensa que el tabac és perjudicial i al 46,1% li preocupa molt/bastant els efectes del tabac

MOTIUS PELS QUALS HAN TORNAT A FUMAR DESPRÉS DE DEIXAR-HO
Causes

Nois Noies
Total
35,3
55
48,6
Alleugerir nervis
Pressió altres
17,6
17,5
18,6
S'engreixava
-7,5
4,2
S'avorria
17,5
25
22,9
Prenia més alcohol
-2,5
1,4
Menjava més
8,8
11
10
Li agrada fumar
8,8
5
6,8
Apetència
17,6
2,5
9,5

35

