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- Convocatòria de premsa -

Mollet presenta un projecte pioner en la prevenció del
tabaquisme des de la infància: “Entorn sense fum”
Demà, dimecres 30 d’octubre, a ¼ de 7 de la tarda, a La Marineta, tindrà
lloc la presentació del projecte comunitari de tabaquisme “Entorn sense
fum”, en el qual l’Ajuntament de Mollet ha promogut l’adhesió activa
d’entitats esportives, centres educatius i AMPES.
“Entorn sense fum” és un projecte per prevenir el tabaquisme des de la infància
per mitjà de la creació d’espais lliures de fum a l’entorn d’equipaments
esportius i centres educatius. L’èxit d’aquest projecte depèn, en bona part, de la
implicació de pares, mares, monitors i entrenadors esportius, mestres i
directors d’escoles i instituts..., ja que són un model de conducta per als
menuts.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Mollet ha impulsat un manifest perquè s’hi
adhereixin els responsables de les entitats esportives de la ciutat, directors
d’escoles, instituts, escoles bressol i responsables de les AMPES. El manifest
recull 11 raons per treballar conjuntament en la prevenció del tabaquisme.
“Entorn sense fum” és un projecte pilot sorgit de la Generalitat de Catalunya en
el qual l’Ajuntament de Mollet hi participa amb la novetat que incorpora els
centres i clubs esportius. Un cop implantat el projecte, l’objectiu és extendre’n
l’experiència a altres municipis.
La presentació del projecte i el manifest “Entorn sense fum” comptarà amb la
presència de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs; la regidora d’Educació, Alícia
Domínguez; la directora del Servei Regional de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, Cristina Pérez; el cap de Servei del Pla de Salut de la Direcció ,
Esteve Saltó; la directora del Servei d'Atenció Primària (SAP) Vallès Oriental,
Núria Prat; i el referent de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya, Josep Maria Oliva.
L’acte comptarà amb la presència de pares, mares, professors, directors i
responsables d’entitats esportives adherits al manifest.
Presentació d’”Entorn sense fum”
Dimecres 30 d’octubre
18.15 hores
Centre Cultural la Marineta
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