Socioaddiccions i pantalles
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Introducció
En l’àmbit de la salut, i especialment la dels joves, sabem que les accions més efectives són les preventives,
però malauradament acostumem a intervenir sobre problemàtiques un cop aquestes ja estan socialment
arrelades. Per aquest motiu, Salutacció, la Taula de Salut Jove de Girona, creada fa més de 13 anys, va
incorporar l’any 2012 una intervenció sobre socioaddiccions. Aquesta s’ha anat transformant i actualitzant en
funció dels resultats observats i les valoracions tècniques fins arribar a aquest 2016.

Objectius
-Sensibilitzar sobre els riscos en el mal ús de les noves tecnologies.
-Visualitzar les socioaddiccions i/o addiccions a pantalles com una problemàtica de salut que pot afectar als
joves.

Material i mètodes
Per tal d’abordar aquesta temàtica es va valorar que les arts
escèniques eren una eina òptima, capaç de generar contextos i
afavorir l’empatia i la reflexió necessària. En una primera fase es va
contractar una jove companyia de Banyoles (El Vol del Pollastre) qui
a través de la seva obra “Júlia – una tragicomèdia sobre les xarxes
socials” va sacsejar les consciències d’uns 800 joves de 3er i 4t
d’ESO de Girona. L’avaluació era bona però es va preferir
reformular la intervenció en favor de la proximitat d’un petit format.
Així es va generar un grup de discussió per recollir les
problemàtiques i la percepció dels adolescents entorn aquesta temàtica. Seguidament es va encarregar una
obra “a mida” a la companyia Kilalia i així va néixer l’obra “Que Passa amb el Wpp?”. 3 escenes intercalades
amb 3 dinàmiques que promouen la reflexió i conscienciació dels participants. També s’ofereixen eines per un
treball previ i/o posterior a l’aula.

Resultats
Els resultats quantitatius ens parlen d’un aprofitament de 785 alumnes el 2012, 589 el 2013, 738 el 2014 i 800
alumnes el 2015. A nivell qualitatiu destacar la incorporació d’aquesta temàtica absolutament vigent, la bona
acollida rebuda tant per professionals com per alumnes i professors i la consegüent elaboració d’un material
de treball per ajudar als centres educatius a donar continuïtat a la feina iniciada.

Conclusions
Cal establir mecanismes per copsar el discurs dels joves i aproximar-nos així a la seva percepció de
problemàtiques entorn les Tecnologies de la Informació i Comunicació. Les intervencions en salut pública han
de ser sotmeses a constant revisió i per treballar amb joves cal també reformular sovint les metodologies en
funció dels objectius. El teatre social és una eina que promou la reflexió i si s’acompanya de dinàmiques
apropiades, afavoreix que aquesta sigui vivencial i per tant més efectiva. L’edat considerada ideal és la de 12
a 16 anys.

