EI FAMÍLIES!

ELS CARNAVALS JA SÓN AQUÍ
Seguim treballant perquè les festes d’oci nocturn tinguin els menors riscos
possibles amb la campanya A Cegues No Mola!

Durant l'estiu del 2019 l’ESTAND de
prevenció de riscos es va realitzar
a 4 municipis i es va observar:

1 de cada 2

De 23h a 02h

Testos d'alcoholèmia
van donar postiu.

Molts grups de joves
menors d'edat fent
"botellón" al voltant dels
recintes on es fa la festa.

Diverses intervencions per
violències sexistes i LGTBIfòbiques
Es van atendre situacions on hi van haver tocaments i
comentaris sexuals no desitjats. Així com insults per
qüestió de gènere o orientació sexual.

EL CARNAVAL A CEGUES NO MOLA!
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Les vostres filles i fills
volen anar al Carnaval?
Us proposem una sèrie de recomanacions (sobretot si són MENORS DE 16 ANYS):
Informeu-vos:
Del grup d'amistats amb qui anirà.
Dels horaris i l'edat mínima d'accés a la festa per evitar que cap menor es
quedi al carrer sense cap mesura de seguretat.
De les condicions de la festa per valorar si són adients per la seva edat: lloc,
tipus de música, organització, etc.
Pacteu l'hora de tornada casa o de recollida segons la seva edat.
Pacteu punts de trobada durant la rua per saber que tot va bé.
Pacteu la quantitat de diners segons el què pugui necessitar. No cal donar-ne de
més.
Acordeu quan i com us comunicareu durant la festa. Davant de qualsevol problema
han de poder confiar en vosaltres, estigueu disponibles.
Transmeteu la importància d'anar sempre en grup per evitar deixar cap persona
sola.
Expliqueu que la diversió no va associada al consum d'alcohol i/o altres drogues,
NO ELS HI FACILITEU.
Expliqueu que el Carnaval no és cap excusa per portar a terme:
Actituds incíviques com orinar al carrer, molestar al veïnat, embrutar els carrers
o destrossar mobiliari urbà.
Violències sexistes, LGTBIfòbiques i/o racistes.
Baralles o agressions.
Per més informació: www.mancoplana.cat
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