Benvolguda família,
Des de l’Ajuntament, i a través de la Campanya de Prevenció, ens posem de nou en contacte
amb vosaltres en motiu de la Festa Major 2012.
D’aquí a pocs dies començarà a haver-hi el murmuri i l’enrenou de cada any, en què esperem
els actes, les actuacions i les reunions en família i amics per gaudir d’aquesta festa tan nostra.
Per tal que tots estiguem informats, que sapiguem què es fa en cada un dels actes organitzats
per a la gent jove, hem posat en marxa una nova iniciativa que esperem que hagi estat del
vostre grat. Des de fa algunes setmanes, al Setmanari Torelló, s’hi han publicat diferents
articles per donar a conèixer qui són els Deixebles de Sant Feliu, què fan i quines són les festes
que organitzen. Hem pensat que és una de les maneres més senzilles de fer-vos arribar la
informació, perquè així després sigueu vosaltres qui decidiu si els vostres fills o filles poden
assistir o no a determinats actes, si hi han d’anar sols/es i fins a quina hora hi poden ser. Potser
seria convenient que hi anessin i es divertissin, i potser seria millor que en alguna de les
propostes els hi acompanyéssiu o que hi fóssiu presents.
Al poble no hi ha activitats que indueixin els i les joves menors d’edat a consumir alcohol ni a
un consum irresponsable. Cada un/a té la decisió i la responsabilitat de controlar-se i posar-se
el seu límit, i és responsabilitat nostra estar pendents d’on són els nostres fills i filles i què
estan fent quan són menors d’edat i no tenen l’experiència suficient per prendre la millor
decisió.
Recordem alguns dels consells o guies que durant el cicle de xerrades els i les professionals de
diferents àmbits ens han fet arribar:
-

-

Hem de saber on van els nostres fills/es, amb qui van i quin pla tenen.
Hem de decidir i comunicar l’hora d’arribada i ens hem de mantenir ferms. Cal que
recollim el fill o filla en cas que hagi de tornar sol/a i no ens agradi la idea.
No hem de ser tolerants amb el consum d’alcohol ni d’altres drogues.
Hem de tenir clar què volem i marcar els límits: horari de sortida i d’arribada,
condicions durant la nit, quantitat de diners que els donem, etc.
Hem de calcular els diners que pensem que poden necessitar: per prendre’s un o dos
refrescs i comprar-se un entrepà. Si disposen de més quantitat de diners,
probablement els destinaran a consumir alcohol i/o altres coses.
L’adult és un model a seguir en conducta molt més que en paraula; per tant, si volem
que el nostre fill o filla no cometi excessos, li hem de donar exemple.

Dit tot això, ens queda desitjar-vos una molt bona Festa Major i unes
bones vacances d’estiu!

Amb la col·laboració:

