Benvolgudes famílies,
Un any més ens trobem a les portes del Carnaval, i amb aquesta festa tornem a engegar la campanya
de prevenció: “Per Carnaval tot s’hi val? Passa-t’ho bé sense passar-te!”. Des de les entitats organitzadores del Carnaval, tenim clar que la implicació de les famílies és un factor clau per prevenir riscos
entre els joves.
Amb aquesta carta us fem arribar alguns consells que us poden ajudar en la vostra tasca educativa:
• Pactar un horari de tornada a casa. L’hora de tornada a casa ha de ser adequada a l’edat del vostre
fill o filla.
• Pactar uns punts de trobada durant la rua. En cas que siguin els primers carnavals, aquestes trobades són necessàries per veure com està anant la festa i aprofitar perquè el vostre fill o filla vagi
menjant i bevent aigua.
• Pactar la quantitat de diners. Pensa en les necessitats que pot tenir aquella nit i en què pot destinar
els diners per decidir l’import.
• Recordeu als vostres joves que s’ho poden passar bé sense la necessitat de beure alcohol.
• El Carnaval s’ha de començar amb l’estómac ple. L’aigua i el menjar són importants per aguantar el
ritme de la festa, sobretot si es consumeix alcohol.
• El Carnaval no és cap excusa per realitzar actes vandàlics o portar a terme comportaments sexistes.
Parlar a casa d’aquests fets contribueix a prevenir-los.
• Parlar amb el vostre fill o filla de com ha d’actuar en cas d’urgència.
Número d’emergència: 112
Com a novetat de la campanya del carnaval d’enguany, i amb l’objectiu de reduir, moderar i/o pal·liar
el consum i els efectes de l’alcohol, apostem per una nova acció: el “Braçalet del Carnaval de Terra
Endins!”. Aquest braçalet s’oferirà als vostres joves perquè puguin gaudir d’aigua gratuïta a totes les
barres de la festa: El Pullassu, Senyoretes i Homenots i el ball del Carnaval, i tinguin una alternativa
sense alcohol a l’hora d’hidratar-se. El braçalet es podrà recollir al Torelló Jove els dies previs al Carnaval.
L’èxit del Carnaval, també responsabilitat de les FAMÍLIES!
BON CARNAVAL DE TERRA ENDINS!
Per a qualsevol urgència,
truca al 112.

