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Mollet acull l’ExpoCaixa Parlem de drogues sobre la
prevenció del consum de drogues
Aquest migdia s’ha inaugurat a la plaça Major de Mollet l’exposició de
l’ExpoCaixa Parlem de drogues que té la voluntat de fer arribar el
programa de prevenció del consum de drogues a les poblacions d'arreu
de Catalunya.
L’exposició interactiva Parlem de drogues, que s’emmarca dins de la
col·laboració entre Fundació “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, pretén sensibilitzar els joves i prevenir-los
contra les drogues des d’un punt de vista científic i global; 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.
En aquest sentit, la regidora de Salut i d’Educació de l’Ajutament, Alícia
Domínguez, apuntava la difusió que s’ha fet entre els centres educatius de la
ciutat perquè vinguin a visitar l’exposició, que també s’adreça al públic en
general. “Quanta més informació i formació sobre el tema tinguin els joves i
adolescents, podran prendre decisions més responsables al respecte”,
apuntava Domínguez.
L’exposició s’ha inaugurat aquest migdia amb la presència d’Alícia Domínguez,
regidora de Salut de l'Ajuntament de Mollet; Isabel Bellsolell, referent de
promoció de la salut de l’Equip Territorial de Salut Pública del Vallès Oriental de
la Generalitat de Catalunya; Salvador Pielias, director de l’oficina de “la Caixa”
de Mollet del Vallès;Jordi Guimet, vicepresident de PIMEC al Vallès Orinetal;, i
Jesús Sánchez, responsable de voluntariat del Projecte Home a Catalunya.
L’exposició es podrà visitar a Mollet fins al 2 de juny.
Adjuntem fotografia i més informació.
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