Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament presenta el nou servei d’informació i
assessorament de drogodependències
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat un nou servei municipal
d’informació i orientació sobre drogues. El servei està dirigit
especialment als adolescents, als joves menors de 18 i a les seves
famílies.
L’espai serà un recurs de primera atenció personalitzada que tindrà com a
objectiu orientar i donar respostes davant qualsevol necessitat, dubte o
demanda concreta en relació a les drogues i a les conductes de risc
associades.
Aquest servei intermediari, al marge d’oferir les eines que s’escaiguin per
prevenir, detectar i assessorar sobre certes conductes, si cal, també orientarà a
la ciutadania sobre què fer i on dirigir-se en el cas que sigui necessària la
derivació cap a serveis més especialitzats.
Per la regidora de Salut Pública, Ana María Díaz, aquest nou servei “és un pas
més en la tasca de prevenció que des de l’Ajuntament fem des de fa anys,
especialment des de l’any 2014 quan, amb l’ajut de la Diputació de
Barcelona, vam posar en funcionament el Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències”.
Per Ana María Díaz, al marge de que el servei està dirigit sobretot als
adolescents i als joves menors de 18 anys “volem adreçar-nos especialment
a les famílies que sospitin sobre certes conductes de risc per ajudar-les i
orientar-les”. Segons la regidora “més enllà de seguir promovent hàbits i
estils de vida saludables, el primer pas és detectar i prevenir d’una forma
precoç el consum i la demanda, promoure un oci alternatiu al consum, ja
sigui a través de l’esport o de la cultura i, com ja estem fen si és
necessari, treballar per la inserció social i laboral”.
El servei estarà situat al Centre Cívic Joana Barcala (Carrer Àngel Guimerà,
11-15) i funcionarà una tarda de 16 a 20h.
Les persones interessades també es poden posar en contacte a través de
l’adreça electrònica infodrogues@molletvalles.cat
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