Banyoles promou la campanya 'Dona joc al
Carnestoltes sense fer trampes' per una festa saludable
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L'Ajuntament de Banyoles impulsa per Carnestoltes la campanya de prevenció i sensibilització
'Dona joc al Carnestoltes sense fer trampes'. La campanya té per objectiu promoure actituds
responsables durant la festa i en els darrers dies s'han portat a terme xerrades als instituts per
informar els joves dels riscos d'una festa no responsable.
La regidora de Benestar Social i Educació, Ester Busquets, ha destacat que "Carnestoltes és
sinònim de festa, de disbauxa, però això no ens ha de fer perdre el nord i, per aquest motiu, hem
impulsat aquesta campanya de prevenció i sensibilització perquè ningú faci trampes".
La campanya 'Dona joc al Carnestoltes sense fer trampes' s'estructura a partir de tres eixos de
treball: prevenció d'agressions sexistes, una festa inclusiva on tothom hi tingui cabuda i consum
responsable d'alcohol. Per aquest motiu, s'han impulsat diferents accions.
En els darrers dies, tècnics de Salut i Joventut de l'Espai Jove Cal Drac i de Festes han portat a
terme xerrades als alumnes de 2n, 3r i 4rt d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat dels instituts Josep
Brugulat, Pere Alsius i Pla de l'Estany amb l'objectiu de sensibilitzar els més joves per prevenir el
consum d'alcohol, les agressions sexistes o les baralles i informar-los de la instal·lació del Punt
Lila per Carnestoltes.
Paral·lelament s'han editat diferents materials per difondre la campanya, des d'una carta de
recomanacions per als joves i una altra per a les seves famílies, informació bàsica del Punt Lila o
un protocol bàsic sobre què fer si es viu o es veu una agressió sexista en espais d'oci nocturn, entre
altres.
Punt Lila
Coincidint amb el Carnestoltes, el dissabte 23 de febrer s'instal·laran dos Punts Lila a Banyoles,
una a la plaça de les Rodes i l'altre, a la zona de Barraques. Al Punt Lila s'hi ofereix suport,
orientació i assessorament, especialment per als joves, però també per a les seves famílies o a
qualsevol ciutadà que ho requereixi.
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El Punt Lila es va estrenar per la Festa Major de Sant Martirià a la zona de Barraques. Ester
Busquets ha destacat que "l'experiència va ser molt positiva i el Punt Lila es va convertir en un
espai de referència per als joves per acompanyar-los i assessorar-los en tots aquells dubtes o
problemes que van tenir per poder gaudir d'unes festes plenament saludables".
En aquest sentit, al Punt Lila els joves hi trobaran tècnics de salut i benestar social que els oferiran
informació i assessorament.
Agents joves de salut
Al Punt Lila, hi seran també els nous agents joves de salut formats per l'àrea de Joventut. Es tracta
de joves d'entre 14 i 18 anys que han après eines i recursos per respondre i actuar davant diferents
situacions: primers auxilis i reanimació, violència masclista i violència a les xarxes socials,
alimentació i trastorns alimentaris, consum responsable, sexualitat...
Precisament, aquesta setmana els agents de salut gravaran un vídeo de sensibilització que es
mostrarà als instituts.
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