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 Fundamentación da campaña.

A adicción ao xogo por parte de menores de idade constitúe cada vez un problema de maior 
envergadura cun impacto moi relevante no desenvolvemento social, e persoal da mocidade.

Os datos reflicten (ver cadro 1 da enquisa ESTUDES) o progresivo aumento de mozos e mozas 
que teñen experiencias co xogo tanto a través de apostas (gambling) ou sen apostas moneta-
rias (gaming).

Ámbolos tipos de xogo poden dar lugar a hábitos aditivos prexudiciais para quen os practica, 
de feito, as webs de xogo sen cartos, supoñen un gancho para a iniciación ao xogo, xerando 
unha falsa sensación de seguridade, pero que está propiciando a interiorización de tódolos 
procesos xeradores da adicción ao xogo de apostas. Ademais estes dous anos de pandemia 
parecen acrecentar esta problemática na mocidade.

Enquisa ESTUDES

Poboación estudantes de 14 a 18 anos

Xoga cartos en liña Xoga cartos de xeito presencial

2016 2018 2016 2018

12 últim. meses 6,4% 10,3% 13,6% 22,7%

% homes 10,2% 17,4% 21,6% 30,7%

% mulleres 2,5% 3,6% 5,4% 15,3%

% 14 anos 5,3% 8% 8,6% 18,6%

% 15 anos 6,7% 9% 11,6% 19,8%

% 16 anos 6,1% 10,9% 13,5% 22,4%

% 17 anos 6,8% 11,6% 17,4% 25,6%

% 18 anos 8,6% 14´6% 26´8% 37,2%

Os datos amósanse cada vez máis preocupantes, chegando a constituír unha práctica de ocio 
plenamente integrada nun sector da mocidade,  o que motiva que dende as diferentes admi-
nistracións competentes se desenvolvan actuacións para a sensibilización e a prevención da 
adicción ao xogo por parte da mocidade, tal e como fixo o Concello de Santiago.

Neste contexto xurdíu esta campaña de sensibilización dirixida á mocidade compostelá, prefe-
rentemente aos mozos e mozas menores de idade e que pretendeu dende formatos dixitais e 
virtuais implicar ao tecido social e a mocidade na divulgación da mensaxe central da campaña, 
xerando unha serie de dinámicas empoderadoras dentro da campaña.

Cadro 1. Enquisa ESTUDES_ Fonte: Plan Nacional sobre Drogas
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 Obxectivos  xerais da campaña

Coa elaboración do proxecto establecemos unha serie de obxectivos xerais e un total de 9 indi-
cadores que nos permitiran determinar en que medida foron conseguidos os obxectivos xerais 
establecidos nun inicio.

 Obxectivo 1: 

Sensibilizar á mocidade compostelá dos riscos dos xogos de azar nos seus dife-
rentes formatos.

► Indicador  nº 1 O número de creatividades elaboradas dirixidas a sensibilizar á mocidade.

Un total de 50 creatividades elaboradas entre os feeds (30), stories (7), infografías (4), car-
teis (3), creatividades froito da participación do alumnado(5) e video (1).

► Indicador nº 2_ Cantidade de obradoiros virtuais dirixidos á mocidade compostelá

48 obradoiros a alumnado de 3º e 4º de ESO de 7 centros educativos de ed. secundaria.

► Indicador nº 3_Interaccións producidas nas RRSS en torno á campaña.

Alcance en facebook: 43.557

Alcance en instagram: 23.223

Interaccións co cartel da campaña: 1.034

Interaccións coas creatividades do alumnado: 11.226

Interaccións co vídeo:211
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 Obxectivo 2: 

Xerar unha rede comunitaria vencellada á mensaxe da campaña.

► Indicador nº 3_Interaccións producidas nas RRSS en torno á campaña

Alcance en facebook: 43.557

Alcance en instagram: 23.223

Interaccións co cartel da campaña: 1.034

Interaccións coas creatividades do alumnado: 11.226

Interaccións co vídeo:211

► Indicador nº 4_Número de entidades sociais e educativas adheridas á campaña.

28 entidades adheridas a campaña “Vas picar? Mocidade libre de apostas”

► Indicador nº 5_ Número de alumnado participante no concurso de mensaxes da campaña.

1112 al.

Obxectivo 3:

Crear unha serie de recursos para a prevención de comportamentos aditivos  na 
adolescencia relacionados co xogo.

► Indicador nº 2_ Cantidade de obradoiros virtuais dirixidos á mocidade compostelá.

48 obradoiros a alumnado de 3º e 4º de ESO de 8 centros educativos de ed. Secundaria

► Indicador nº 6_cantidade de recursos subidos á web específica da campaña.

4 infografias + 3 docs (prevencion e deteccion precoz+ achegas a docentes+ comunicación 
familia+onde acudir)

► Indicador nº 7_Cantidade de infografías dirixidas á mocidade compostelá.

4 infografias (Empregadas nos obradoiros)
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 Obxectivo 4: 

Empoderar á mocidade implicándoa na xeración de mensaxes dirixidos á sensi-
bilización e a concienciación social ao redor do xogo de azar.

► Indicador nº 5_ Número de alumnado participante no concurso de mensaxes da campaña

1112 al.

► Indicador nº 8_ Número de mensaxes creada pola mocidade no proceso creativo da  
     campaña

171 mensaxes propostas (5 seleccionadas para a campaña)

Obxectivo 5: 

Elaborar unha mensaxe que conecte coa mocidade compostelá.

► Indicador nº 3_Interaccións producidas nas RRSS en torno á campaña

► Alcance en facebook: 43.557

► Alcance en instagram: 23.223

► Interaccións co cartel da campaña: 1.034

► Interaccións coas creatividades do alumnado: 11.226

► Interaccións co vídeo:211

► Indicador nº 9_Interaccións e alcance nas RRSS estratificadas por idades para determinar 
o impacto no colectivo diana.

► 7500 mozos e mozas alcanzadas de 14 a 19 anos

► 773 mozos e mozas de 13 a 17 anos interactuaron co cartel central da campaña.
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 Desenvolvemento da campaña

A campaña estruturouse ao redor de 4 momentos concretos:

 Fase creativa inicial

Esta fase foi dirixida establecer as bases do proxecto en relación ao  proceso creativo e as ideas 
forza da campaña, co deseño orixinal da imaxe gráfica.

O resultado desta fase foi apostar por unha imaxe fresca e atractiva para a mocidade, que se 
alonxara dos clichés tradicionais conectados coa ludopatía, pero sen perder forza e identidade 
ao redor da mensaxe preventiva.

Esta fase creativa durou os meses de marzo e abril ate que o 4 de maio presentamos en xuntan-
za virtual a proposta creativa ao Departamento de Educación.

As imaxe presentadas nesa xuntanza foron as seguintes:
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En canto ás ideas forza que centrarían a campaña, o proceso creativo inicial de-
finiu as seguintes ideas forza sobre as que se traballaría ao longo da campaña:

► O xogo de apostas é ilegal en menores de idade.  
A través dos datos estatísticos  amosan  que amosan unha realidade preocupante e dos 
prexuízos que provoca o xogo de apostas nos e nas adolescentes a campaña pretendía 
abordar esta cuestión.

► As apostas non son ocio saudable.  
A campaña pretendía visualizar esta practica como un risco, e que contrasta  con outras 
actividades de ocio na mocidade que si son saudables.

► O papel das e dos observadores.  
Outros dos elementos centrais da campaña estaba no papel que o entorno mais próximo dun 
mozo ou moza con problemas de xogo, pode ter á hora de axudar na súa relación proble-
mática xo xogo.

► Rachar mitos e falsas crenzas en torno ao xogo de apostas.   
Dende a campaña, resultaba fundamental rachar con determinadas falsas crenzas que están 
moi asentadas cando falamos das apostas ( a ilusión de control,  o sesgo cognitivo do xoga-
dor, o locus control nas atribucións do resultado final da aposta, etc..) e que tentar alonxar-
nos da realidade: estamos a falar de azar e probabilidades estatísticas.

► Os factores de risco e de protección ante as apostas.  
Outro dos eixos centrais da campaña residía en ofrecer á mocidade información clara sobre 
onde se atopan os factores de risco que poden provocar as situacións problemáticas ou adi-
tivas co xogo de apostas, e cales son factores de protección da mocidade ante as apostas, 
partindo da base de que estamos a falar dunha problemática que xenera adicción e que 
como tal a temos que afrontar.
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 Fase de aproximación a axentes relevantes

Esta fase estaba dirixida a fortalecer a campaña dende unha perspectiva comunitaria, xerando 
conexións directas entre a mensaxe que pretende promover a campaña e a cidadanía dende 
unha base empoderadora.

Para iso o proxecto estableceu dúas liñas de acción: as entidades sociais de Compostela, e a 
mocidade dende os centros educativos.

Modelo cartel entidades adheridas á campaña  “Vas picar?. 
Mocidade libre de apostas”

► Entidades sociais: Proceso de adhesión de entidades  á campaña 

Ao longo do mes de outubro estable-
ceuse un proceso de invitación a enti-
dades sociais da cidade para adherirse 
á campaña “Vas picar? Mocidade libre 
de apostas” establecendo uns termos de 
participación  na que cada entidade tiña 
o seu cartel personalizado, a cambio de 
promover a mesma dende as súas redes 
sociais.

Este proceso provocou que 28 entida-
des da cidade se adheriran á campaña 
como entidades colaboradoras, inician-
do deste xeito unha rede comunitaria 
vinculada á mensaxe preventiva da cam-
paña, o que permitiu ampliar o alcance 
da mesma.
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Nº ENTIDADE DATA ADHESIÓN

1 CD XIMNASIA RÍTMICA COMPOSTELA 6-10-21

2 COMPOSTELA ESGRIMA 6-10-21

3 CLUB BALONMÁN RIBADOSAR 6-10-21

4 OBRADOIRO CAB 6-10-21

5 IES ROSALÍA DE CASTRO 6-10-21

6 CONXO TENIS DE MESA 07-10-21

7 FEDERACIÓN GALEGA DE KÁRATE 07-10-21

8 COLEXIO LA SALLE 08-10-21

9 FEITORÍA VERDE 08-10-21

10 PATINAXE ARTÍSTICA C.D. FONTIÑAS 13-10-21

11 IES XELMIREZ II 13-10-21

12 ITACA 14-10-21

13 CENTRO XUVENIL DON BOSCO 14-10-21

14 CLUB X.R. VIRAVOLTA 15-10-21

15 INSTITUTO ROSALÍA FEDESA 15-10-21

16 SANTIAGO RUGBY CLUB 15-10-21

17 ASOCIACIÓN VALENTES CLUB  
DEPORTIVO LOBOS

15-10-21

18 ATLETISMO FONTES DO SAR 18-10-21

19 IES XELMIREZ I 18-10-21

20 IES de SAR 18-10-21

21 VICTORIA FUTBOL CLUB 19-10-21

22 IES PONTEPEDRIÑA 19-10-21

23 IGAXES 19-10-21

24 IES EDUARDO PONDAL 20-10-21

25 AGRUPACION DEPORTIVA BALONCESTO 
FONTIÑAS

20-10-21

26 IES LAMAS DE ABADE 20-10-21

27 RACING SAN LORENZO 20-10-21

28 GARATUXA TEMPO LIBRE 21-10-21

A listaxe de entidades adherida á campaña foron as seguintes:
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En canto á tipoloxía de entidades podemos clasificalas do seguinte xeito:

► Centros educativos: 8
► Deportivas: 15
► Sociais e Culturais: 3
► Xuvenís: 2

Deste datos podemos comprobar a gran penetración que tivo a campaña nos centros educa-
tivos, e no ámbito deportivo, se ben  resulta chamativo, que os clubes de fútbol de base non 
conectaran tan directamente coa mensaxe da campaña e só exista unha entidade deportiva 
vencellada ao fútbol.

Por outra banda, o grao de penetración da campaña no eido sociocultural e xuvenil tamén é 
mellorable de cara a vindeiras edicións.

► Mocidade (a través dos centros educativos: Obradoiros)

Co inicio do curso 21/22 no mes de setembro, procedeuse a contactar cos centros para ofrecer 
uns obradoiros educativos dirixidos á prevención da adicción ao xogo de apostas,  que servira 
como plataforma para o traballo preventivo ademais dun contacto directo coa mocidade para 
poder propiciar estratexias participativas  que implicaran  a mocidade no desenvolvemento da 
campaña (concurso de mensaxes creativas para a campaña coa elección de 5 creatividades).

A resposta por parte dos centros foi moi positiva, sendo 8 centros educativos os que solicitaron 
os obradoiros: IES xelmirez I, IES Xelmirez II, IES Rosalía de Castro, IES Sar, IES Pontepedriña, 
IES Eduardo Pondal, IES Lamas de Abade e Colexio La Salle.

Isto demostra que estamos ante unha problemática que preocupa aos centros, e que dende os 
departamentos de orientación durante esta fase de aproximación dábannos conta desta cre-
cente preocupación e a necesidade de ter ao seu alcance recursos  para abordala dende unha 
perspectiva preventiva.

Un total de 48 obradoiros dirixidos a 1112 alumnos e alumnas de 3º e 4º de ESO foi o alcance 
desta actuación de aproximación á mocidade para traballar ao redor do xogo de apostas. 

Eliximos aos grupos de 3º e 4º de ESO como preferentes porque consideramos que é a idade 
idónea para desenvolver un traballo preventivo eficaz (14-15 anos: o inicio do tramo do grupo 
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diana da campaña), se ben é certo que xa atopamos algúns casos puntuais onde existen rela-
cións problemáticas co xogo de apostas, que requirirían doutro tipo de actuacións.

Nalgúns centros solicitouse o traballo con grupos de FP Básica, onde as idades suben algo, e aí 
xa percibimos algúns perfís de alumnado realmente problemático na súa relación co xogo de 
apostas, e onde vista a realidade, mudamos parcialmente o enfoque do obradoiro, para dar 
resposta a esta realidade.

Os obradoiros realizados tiveron dous enfoques diferentes segundo o momento no que se des-
envolveron. Por unha parte, aqueles obradoiros feitos ate o 5 de novembro incorporaron den-
tro da súa programación a actividade de creación de mensaxes para a campaña “Vas picar? 
Mocidade libre de apostas”,  que facilitara a implicación do alumnado na mensaxe preventiva.

Nestes obradoiros xeráronse 171 mensaxes, das cales se seleccionaron 5, a partir das cales se 
xeraron creatividades específicas dentro da campaña.

Os outros obradoiros a partires do 5 de novembro afondaron nos contidos de sensibilización e 
prevención á adicción ao xogo de apostas abordando os seguintes contidos:

► A adicción ao xogo de apostas. Unha realidade moi próxima á mocidade

► Xogo presencial Versus Xogo en liña

► Tipos de xogadores

► Rachando mitos sobre o xogo

► Factores de risco e de protección ante as apostas

► Síntomas de que temos relación problemática co xogo

► As Loot boxes: Apostas encubertas?

► E ti como te posicionas ante as apostas?

Os obradoiros tiveron unha gran acollida por parte do alumnado,  xa que se desenvolveron sen 
xulgar as persoas, e permitiu xerar espazos de dialogo e reflexión moi interesantes e honestos, 
que permitiron afianzar unha perspectiva preventiva e de protección do alumnado que está 
máis alonxado do xogo e facilitar o cuestionamento dalgunhas crenzas e condutas do aluman-
do que está máis próximo ao xogo de apostas.
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 Fase de elaboración dos elementos da campaña

Dende o mes de maio iniciouse esta fase de traballo dirixida a elaborar os diferentes elementos 
da campaña,  finalmente deseñáronse os seguintes elementos que saíron a luz coa celebración 
do día sen xogos de azar o 29 de outubro:

► Infografías informativas

A partir das infografías  dende o equipo técnico do proxecto quixemos achegar datos que per-
mitirán afondar na problemática da adicción ao xogo dun xeito atractivo e ofrecer datos que 
permitan sensibilizar ao colectivo diana (mozos e mozas composteláns menores de idade).

Para a campaña, creamos 4 infografías, as cales foron empregadas nos obradoiros, na web da 
campaña e nas redes sociais como recurso para a prevención e a sensibilización.

As 4 infografía abordaron os seguintes contidos:

1. Os datos de xogos de apostas en menores de idade

2. O carácter máis aditivo do xogo en liña

3. Factores de risco ante o xogo de apostas

4. Síntomas de ter unha relación problemática xo xogo de apostas

Para a creación das infografías empregáronse como fontes  a enquisa ESTUDES do  Plan Nacio-
nal sobre drogas e datos da DGOJ (Dirección Xeral de Ordenación do xogo).

Nos obradoiros puidemos constatar  que a estética e o contido das infografías eran atractivas e 
do gusto do alumnado, o que denota que a liña estética e de contidos vai nunha liña axeitada 
aos obxectivos pretendidos pola campaña.



14

Informe avalIatIvo

► Infografías informativas



15



16

Informe avalIatIvo

► Carteis e creatividades con diferentes mensaxes

A través destes carteis e creatividades, ademais da mensaxe/imaxe principal da campaña se 
configuraron tódalas ideas forza que se pretendían abordar na campaña e que quedaron deli-
mitadas na fase creativa, e seguindo sempre unha liña estética común que dotou de personali-
dade propia á campaña “Vas Picar? Mocidade libre de apostas”. 

Nos feeds  xeráronse 30 creatividades, nas stories foron 7 creatividades, 3 carteis, e 5 creativi-
dades xeradas froito do concurso de mensaxes elaboradas polo alumnado.

Cartel central da campaña “Vas picar? 
Mocidade libre de apostas.  
Versión definitiva
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Toda a campaña xirou a unha estética fresca e atractiva para a mocidade que impulsara a unha 
toma de acción ante as apostas “Eu elixo non picar”. Neste proceso de toma de posición e paso 
a acción ten unha especial relevancia as creatividades elaboradas polo alumnado (saídas dos 
obradoiros) e que finalmente foron 5 as seleccionadas:

“Pito pito gorgorito, ti non picas eu no pico”
Autoría: Teresa,Hugo, Lucía, Iván e Raúl _ IES eduardo Pondal (3ºB)

“A sorte é unha balanza na que ti non escolles o peso”
Autoría: Miguel, Nuria,Martín e Alejandro _ IES Rosalía de Castro (3Aº)

“Non depende de ti, é azar, xa cho dixo Murphy”
Autoría: Iria M., Iria L., Chano e Sara_ IES Xelmirez II_(4ºC)

“Seguro que esta é a túa verdadeira casa?”
Autoría: Uxía, Manuel e Vío_ IES Rosalía de Castro (3Aº) 

“As apostas son coma o teu Crush. Nunca o vas a conseguir”
Autoría: Daniela, Alex, Laura e Ricardo_ IES Eduardo Pondal (3ºA)
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As 5 mensaxes inciden en aspectos como a idea dos xogos de apostas como azar e que racha 
con falsas crenzas sobre a ilusión de control ou as capacidades especiais para gañar unha 
aposta.  Outra das mensaxes relevantes nestas creatividades fai mención á determinación para 
alonxarse por propia decisión do xogo, ou a referida a capacidade aditiva do xogo de apostas 
cando se plantexa o xogo de palabras sobre cal é a casa do mozo ou moza que ten problemas 
co xogo.

Nos obradoiros realizados tralo concurso, puidemos constatar que a creatividade “As apostas 
son coma o teu Crush. Nunca o vas a conseguir” era a que máis conectaba coa mocidade, xe-
rando un maior número de adhesións.

Consideramos que esta iniciativa participativa foi moi interesante como primeiro paso e pode 
traer moitos beneficios para o traballo preventivo final, pero se require afondar nas vías para 
vincular aínda en maior medida á mocidade á campaña e as súas creatividades (etiquetar a eu 
non pico cando a compartan nas redes, que poida a mocidade elixir as creatividades directa-
mente dende as redes propiciando unha maior interacción, implicando a alumnado concreto na 
divulgación da campaña, etc...).
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 Web específica da campaña

Outro dos elementos da campaña foi a creación da web específica www.eunonpico.gal que 
pretendía ser un repositorio dos elementos da campaña, onde figuraran recursos específicos, 
lugares ou entidades onde obter máis información ou buscar axuda,  etc..

A nivel técnico a web creouse en plataforma wordpress cos seguintes elementos:

1. -Instalación de plantilla base. Deseño con maquetador visual. 

2. -Deseño responsive. 

3. -Xerarquía de etiquetas (H1, H2... p) para favorecer a flexibilidade e o SEO on-page.

4.  -Instalación de plugins necesarios (ex. cookies). 

5. -Implementación de paleta cromática ou tipografías propias da campaña ou proxecto.

A nivel de contidos, a web estruturouse do seguinte xeito:

► Rachando Mitos: 

Neste espazo abordamos algunha das falsas crenzas que a mocidade ten ao redor do xogo de 
aposta, tentando ofrecer argumentos que desmitifican eses pensamentos erróneos: “as apostas 
non son sabedoría, son azar”, “as apostas non son un mecanismo para integrarte nun grupo” 
e “as apostas non son un medio efectivo para gañar cartos”

► Sabías que...:

Neste apartado da web achegamos datos concretos que pretende ofrecer información veraz 
sobre aspectos como a incidencia do xogo en menores de idade, a relación entre a ludopatía e 
o inicio temperá no xogo, características especiais da adicción do xogo de apostas en liña e os 
riscos do uso de internet en idades temperás.

► Vas Picar?:

Neste apartado a web ofrece as 4 infografías xeradas para a campaña, e que ofrecen datos 
concretos e específicos sobre o xogo de apostas (antes referenciados).
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► Mocidade libre de apostas:

A web achega neste espazo recursos específicos centrados  na prevención e a detección pre-
coz, a mellora da comunicación dentro da familia e achegas a docentes no seu traballo nas 
aulas. Por último establécese unha información concreta sobre onde acudir en caso de precisar 
axuda, achegando información especifica de dúas asociacións que traballan terapeuticamente 
con usuarios con problemas de adicción ao xogo.(AGALURE e AGAJA).

A web non pretendía ser un espazo de visita masivo, xa que estableciamos as vías das redes 
sociais como instrumentos para chegar ao público diana da campaña (113 usuarios accederon 
a ela), senón que a web está concebida como un espazo de referencia que permita complemen-
tar información en torno ao xogo de apostas e que dará resposta ás necesidades de mocidade,  
familias e profesorado.

Entendemos que a web require actualizar cada certo tempo información, e ir recollendo re-
cursos ao longo do tempo para que facilite ser visitada cada certo tempo en busca de novas 
información e contidos de interese para a comunidade educativa.

A interconexion entre algún dos contidos xerados nas redes sociais da campaña e a web deben 
de ser outra vía de xeración dinámica de contidos da web.

https://eunonpico.gal/
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► Vídeo animado de 120 segundos de duración

A función principal do vídeo animado consistía en achegar as ideas centrais da campaña para 
facilitar a conexión coa mocidade.

Empregouse a técnica de  animación 2D, polo que dada a simplicidade gráfica da mesma, pui-
demos transmitir calquera tipo de mensaxe con proximidade, creando empatía cos adolescentes 
e integrando de xeito sutil datos e información complexa que de outra forma distanciaríanos do 
noso obxectivo.

Ademais a animación permítenos  crear calquera tipo de situación en diferentes contextos, e 
dános liberdade para xerar todo tipo de impactos visuais sen limitación de forma ou cor.

Polo que respecta ao enfoque comunicativo, claramente didáctico e divulgativo, co apoio visual 
de textos animados e música cunha linguaxe sinxela, universal e desprovista de tecnicismos, ao 
tempo que ofrecía información veraz.

O resultado final é un vídeo de 1m55 segundos que abordar os elementos centrais da campaña 
dun xeito ameno e que conecta coa mocidade (1491 reproducións en instagram)

https://www.instagram.com/tv/CZt7kAojK7t/?utm_medium=share_sheet
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De todas formas debemos de ter en conta para analizar o impacto real do vídeo, que este foi 
compartido fóra dos tempos asignados á campaña (29 de outubro-29 de decembro), e publi-
couse no mes de febreiro (8feb), polo que o tempo nas redes sociais aínda  non permite ver con 
total nitidez datos para avaliar os impactos xerados.

Todos estes elementos configuraron unha campaña que foi presentada aos medios o mércores 
27 de outubro e na que parte do equipo técnico xunto ao concelleiro de educación Rubén Prol 
presentaron os aspectos centrais da mesma.

http://santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?id_nova=21034&lg=gal

Previamente ao lanzamento da campaña ,  efectuouse unha precampaña para xerar expecta-
tiva,  (entre o 27 e 29 de outubro) coa que chegamos a unhas 7500 persoas de entre 14 e 19 
anos en Compostela (cunha marxe de 17km ao redor da cidade).

► O 29 de outubro coa celebración da efeméride do Día sen Xogos de azar foi o mo-
mento elixido par ao lanzamento oficial da campaña dende a web e redes sociais da campaña.

E durante dous meses deu cabida ao desenvolvemento das diferentes creatividades e contidos 
previamente deseñados . Nos anexos deste informe figuran as diferentes gráficas de datos 
que xerou a campaña nas redes sociais da campaña “Vas picar? Mocidade libre de apostas”, 
ofrecendo un alcance e unhas interaccións máis que interesantes(23.223 persoas alcanzadas 
no instagram eu non pico,  ou 11.226 interaccións no instagram coas creatividades feitas polo 
alumnado entre o día 6 e o 9 de decembro de 2021 -datas nas que se lanzou a publicidade 
destas creatividades, tendo o seguinte alcance por día: 3161,2668,2852,2545-....). 

Temos que ter en conta que o público obxectivo da campaña (mocidade compostelá menor de 
idade) a priori non ten como un dos seus intereses achegarse a contido educativo dende as 
redes sociais, preferindo aproximarse a outro tipo de contidos doutra índole ben diferente.

http://santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?id_nova=21034&lg=gal
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Como unha das ferramentas para xerar o alcance final da campaña empregouse unha pequena 
acción publicitaria (200€ no orzamento) nas redes sociais da campaña -instagram e facebook-  
sobre todo centrada en 3 momentos concretos e que propiciaron parcialmente ese alcance:  o 
lanzamento da campaña, as creatividades feitas polo alumnado e o vídeo da campaña.

Quizais un dos datos mais interesantes refírese ás interaccións xeradas co cartel central da cam-
paña (1034 likes) dos cales practicamente a metade foron de mozos e mozas de 13 a 17 anos 
(481 mozos e 292 mozas).

“As apostas son coma o 
teu Crush. Nunca o vas a 
conseguir”

En canto as publicacións de 
“non-pago”, a que mellor fun-
cionou foi unha das creativida-
des do alumnado “As apostas 
son coma o teu Crush. Nunca o 
vas a conseguir” en instagram 
con 168 contas alcanzadas 
(66 das cales non eran segui-
dores), 13 visitas ao perfil e 26 
likes en instagram.
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 Conclusións finais

Unha vez desenvolvida a campaña nos seus diferentes apartados e fases podemos establecer 
as seguintes conclusións:

1. A imaxe estética da campaña conecta coa mocidade, está lonxe de estigmas, de men-
saxes simples ou recorrentes e ademais ten personalidade propia. A estética rompe coa 
imaxe tradicional da publicidade das casas de apostas e  a través da figura do pemento 
ofrece un xogo léxico e visual moi interesante.

É por iso que consideramos que a liña de traballo da campaña debe de seguir nas mesmas 
claves, se ben se pode valorar incluír nalgunha creatividade algunha alusión mías directa ás 
apostas.

2. As mensaxes da campaña deron resposta aos obxectivos educativos e pre-
ventivos da campaña, e foron comprensibles para o grupo destinatario da 
campaña. 

Na  campaña tivo un maior peso o rachar falsas crenzas sobre o xogo e incidir nos facto-
res de risco, mentres que outras ideas forza (ex. papel dos observadores)  tiveron menor 
presenza, o que se pode equilibrar entendendo este como un proceso dinámico que vai 
poñendo o foco a cada intre en aspectos diversos e complementarios. 

3. Polo que se refire ás interaccións e alcance da campaña nas redes sociais 
o resultado é satisfactorio, tendo en conta que é o primeiro ano de implantación da 
mensaxe, pero queda un amplo camiño por percorrer na consolidación da mensaxe e da 
campaña no grupo diana. Falta por consolidar unha conexión máis natural da mocidade 
coa campaña a través das redes sociais, xa que unha parte importante desa conexión tivo 
aos obradoiros como instrumento determinante, aínda que debemos de ter presente que este 
tipo de campaña dirixida á mocidade non resulta doada, xa que non é un tema sobre o que 
busquen de xeito natural información.

4. Ademais a campaña tamén tivo alcance noutros públicos diferentes do público 
obxectivo, e que ten gran importancia para xerar conciencia e sensibilización e acompa-
ñar á mocidade neste proceso educativo e de sensibilización.A web www.eunonpico.
gal ofrece un deseño atractivo e achega uns contidos accesibles á poboación en xeral, se 
ben existe un marxe para dotar dun linguaxe máis coloquial a web no caso de querer cons-
truílo como espazo xuvenil de información. 

A outra das melloras ten que ver con que a web consideramos que debe de especializar 
un pouco máis algún dos contidos e ofrecer unha renovación dinámica dos mesmos, o que 
propicie novas visitas á web.
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5. Os obradoiros resultaron constituír unha ferramenta complementaria moi útil 
para a divulgación dos obxectivos educativos da campaña. Ademais a solicitude 
dos obradoiros pola gran maioría de institutos de Compostela e os contactos establecidos 
cos departamentos de orientación amosan que estamos ante unha preocupación crecente 
ante a que o profesorado require de recursos de apoio para abordar a prevención da adic-
ción aos xogos de apostas. Unha liña a curto/medio prazo pode ser a de crear algún recur-
so didáctico xerado dende a campaña para a aplicación polo profesorado nas súas aulas.

Os obradoiros tiveron un nivel de aceptación moi elevado por parte do alumnado dos dife-
rentes centros participantes, e en moitas ocasións agradecían que abordaramos a adicción 
aos xogos de apostas, por consideralo moi necesario e valorando moi positivamente os 
contidos traballados no obradoiro.

6. As creatividades xeradas polo alumnado dentro dos obradoiros foi un primei-
ro paso moi interesante dentro da creación de estratexias participativas  do 
alumnado coa mensaxe central da campaña “Vas picar? Mocidade libre de apostas”, e 
que deben de fortalecerse, pero existe un abano de mellora en canto a aumentar a interac-
ción da mocidade nas redes sociais a través da elección das mellores frases por parte da 
mocidade, ou logrando que a mocidade etiquete ao perfil eunonpico en cada publicación 
que crean ou comparten para mellorar o alcance e impacto da campaña no grupo diana.

7. Polo que respecta á participación de entidades e colectivos sociais dentro da 
campaña, hai que destacar o feito de xerar ese espazo de participación pro-
piciando a adhesión de 28 entidades sociais da cidade á campaña. Este paso 
xunto á personalización dun cartel para cada entidade son aspectos que permiten ir xeran-
do un espazo de fidelización da campaña. Como eixos a mellorar nesta área atopamos a 
visibilización das entidades nalgún momento da campaña (aspecto que a concellaría xa 
contemplaba como viable) e promover a etiquetaxe das publicacións vinculadas á campaña 
por parte das entidades nas súas redes sociais).

Así mesmo, existe un espazo para afondar na vinculación de entidades deportivas de fútbol 
e os colectivos sociais, culturais e xuvenís da cidade, xa que o resto de entidades deportivas 
e educativas deron unha resposta moi satisfactoria.

8. Polo que se refire ao vídeo, resultou ser unha ferramenta atractiva, dinámica 
e fresca de achegar os contidos esenciais da campaña, ao tempo que emprega 
unha linguaxe que conecta coa mocidade.

9. A campaña en canto a súa duración debe de ser menos intensiva, centrada nun 
período máis curto dende a efeméride do día sen xogos de azar (29 de outubro) ate o 18 de 
novembro, de forma que se deixe espazo para o contido vencellado á violencia de xénero 
que se produce a partires desas datas e que pode interferir coa mensaxe da campaña ao 
ser un contido moi asentado.
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 Anexo

Facebook e Instagram no total da campaña ata a actualidade

Publicación (anuncio) precampaña.  
Público obxetivo da campaña en Instagram.
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Publicación (anuncio) cartaz da campaña. 
Público obxetivo da campaña en Instagram.

Publicación (anuncio) creatividades gañadoras. 
Público global en facebook para dar a coñecer a campaña.
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Publicación (anuncio) video principal. 
Público obxetivo da campaña en Instagram con video insertado en publicación 
(primeira gráfica).

Público global compostelá en facebook con enlace a Youtube para dar a coñcer 
na cidadanía (segunda gráfica).




