Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

Dimecres s’inaugura l’exposició Parlem de drogues a
Mollet
Aquest dimecres, a les 12 del migdia, tindrà lloc la inauguració de
l’exposició Parlem de drogues, de l’Obra Social “la Caixa”, amb l’objectiu
de fer arribar el programa de prevenció del consum de drogues a Mollet.
L’exposició interactiva Parlem de drogues, que s’instal·larà a la plaça Major,
pretén sensibilitzar els joves i prevenir-los contra les drogues des d’un punt de
vista científic i global; és a dir, oferint recursos d’informació, orientació i
formació a les famílies, a la comunitat educativa, als professionals de la salut i
als joves. L’objectiu últim és proporcionar tota la informació necessària per
prendre decisions responsables.
L’exposició s’acompanya d’un seguit d’activitats educatives de prevenció,
organitzades en col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet i la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, ofereix recursos d’orientació per famílies amb fills
adolescents, per professionals de la salut, per professorat d’educació
secundària, per tècnics de prevenció, etc.
El programa “Parlem de drogues” de l’Obra Social ”la Caixa” va ser guardonat
el novembre de 2010 amb el “Premi Reina Sofía contra les drogues”, per ser un
projecte de prevenció basat en els efectes de les drogues en el cervell, la salut i
el comportament de les persones.
La inauguració anirà a càrrec de la regidora de Salut de l’Ajuntament, Alícia
Domínguez; la referent de Promoció de la Salut de l’Equip territorial de salut
pública del Vallès Oriental de la Generalitat, Isabel Bellsolell; el director de
l’oficina de “la Caixa” de Mollet, Salvador Pielias; la tècnica d’Àrea d’Integració
de la Fundació PIMEC, Laura Farré; i el responsable de voluntariat del Projecte
Home a Catalunya, Jesús Sánchez.
Inauguració de l’exposició Parlem de drogues
Dimecres 15 de maig
12 hores
Plaça Major
Mollet del Vallès 13 de maig de 2013
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