Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’exposició Controles? arriba a Mollet
La Biblioteca de Can Mulà acollirà fins el proper 11 de març l’exposició
itinerant de la Diputació de Barcelona Controles? centrada en els riscos de
les drogues i com prevenir-ne el consum. La mostra s’adreça als
adolescents, als joves, a les famílies i als professionals implicats en aquest
sector i es complementarà amb diferents activitats que es duran a terme
als centres educatius de Mollet.
Aquesta exposició, al marge de girar entorn a la prevenció del consum de
drogues i conductes de risc, també pretén ser una eina educativa que aporta un
seguit de reflexions crítiques sobre el consum i les conseqüències que se’n
poden derivar per un mateix i pels altres.
Durant la inauguració de la mostra, la regidora de Salut Pública, Ana María Díaz,
ha destacat que “ens permet tenir un punt de referència a la ciutat que també
aporta informació a les famílies i als professionals implicats en aquesta
temàtica perquè disposin de més eines per prevenir les addiccions”. Díaz
també ha agraït la col·laboració de la Diputació de Barcelona amb Mollet pel que
fa els diferents programes de prevenció de conductes de risc tot recordant,
especialment als joves, que “tothom s’ho pot passar bé i divertir-se sense la
necessitat de consumir”.
De la seva banda, Josep Sicart, assessor tècnic del departament de Benestar
Social de la Diputació, ha felicitat la tasca de l’Ajuntament de Mollet en aquest
camp “especialment per tot el que esteu fent en aquesta ciutat a través del
Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències amb el qual tenim el
plaer de col·laborar”.
L’exposició aplega un seguit d’informacions sobre les conseqüències de les
addiccions i alhora pretén promoure actituds responsables entre els adolescents
i els joves i facilitar eines a les famílies i als professionals que els ajudin a prevenir
aquestes actituds de risc.
Així mateix, mentre duri la mostra, també es faran un seguit d’activitats, en forma
de tallers, a les aules dels centres escolars de Mollet.
L’exposició es va inaugurar al març de 2012 i des d’aleshores l’han visitat 20.000
persones, la gran majoria estudiants, de 32 municipis.
(adjuntem fotografies)
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