CARROSSAIRES: Un carnaval més, un objectiu més! Fem d’aquesta 35a Rua un nou punt de
partida! Recordeu que per Carnaval NO tot val, així que aquí us donem unes recomanacions
per gaudir de la festa!
• Heu de beure molt al llarg de la nit! El vostre cos necessita que l’hidrateu amb aigua,
sucs i refrescs. Si preneu alguna beguda amb una mica d’alcohol, recordeu que no és
aconsellable fer barreges perquè us podeu trobar malament (rodament de cap, ganes
de vomitar, nàusees, etc.).
• No us oblideu de menjar! Procureu no beure amb l’estómac buit ja que és més probable
que se us posi malament i acabeu molt aviat la festa.
• La combinació d’alcohol i altres drogues no és una bona idea. L’alcohol és la substància
que pitjor combina amb les altres drogues. No us espatlleu la nit ni l’espatlleu als vostres
amics i familiars.
• NO repartiu begudes alcohòliques als menors d’edat!
• RECORDEU que sou un exemple i un model a seguir, tant per als qui segueixen la rua,
com per als qui la veuen passar.
• Si us trobeu malament, demaneu que algú us acompanyi al lavabo i, si no milloreu, localitzeu els serveis sanitaris.
• Mantingues una actitud de respecte cap a tu mateix i cap als altres. Tenir cura dels amics
i amigues és la millor manera de viure la festa. Que el bon rotllo continuï!
• Davant l’opció de consumir o no consumir, vosaltres decidiu. No us deixeu convèncer, la
vostra voluntat i convicció són el més important!
• Recordeu que també sou un exemple, un model a seguir per als vostres germans, amics
i veïns del poble.
• Si heu de conduir, no toqueu l’alcohol! Feu-ho per vosaltres mateixos i pels altres!
• Aneu en tot moment documentats amb el DNI, encara que sigui una fotocòpia.
• Respecteu els altres, el mobiliari urbà i la festa en general!
DEMOSTREM QUE ÉS UNA FESTA DE TOTS I TOTES, UNA FESTA PRÒPIA, AMB LA NOSTRA IDENTITAT; PER TANT, NO ABUSEU DE RES PER PODER GAUDIR-LA COM CAL!
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