Benvolgudes famílies,
Un any més s’acosta el 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 les persones joves.
Amb aquesta carta us fem arribar alguns consells que us poden ajudar en la vostra tasca educativa:

• Cal 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.
• Cal 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.
• Cal pactar la quantitat de diners. Penseu en les necessitats que pot tenir aquella nit i en què pot
destinar els diners per decidir l’import.
• 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.
• Poden gaudir d’aigua gratuïta a les a les barres de Pullassu, Senyoretes i Homenots i en el Terra
Endins Festival.
• 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.
• Cal parlar sobre les violències sexuals, que són un tipus de violència masclista que es caracteritza
pel fet d’utilitzar el sexe i la sexualitat com una forma de control i dominació. Cal abordar amb
el vostre fill o filla el bon tracte, el consentiment, el respecte als límits, el rebuig a tota mena de
violència sexista, com perseguir, assetjar, insistir davant d’una resposta negativa, fer tocaments,
imposar per la força, fer xantatge... tot és violència sexual. S’ha d’insistir en el compromís d’actuar
davant aquestes actituds.
• Cal que sapigueu que trobaran el Punt Lila en tots els actes de la festa amb l’objectiu de disposar
d’un espai d’informació, prevenció, detecció i actuació davant les violències sexuals i sexistes que
es puguin donar durant la festa. Aquest punt serà:
Dijous, de 23 h a 4 h a la RECTORIA
Divendres, de 21 h a 4 h als baixos del Casal, plaça Nova, 14
Dissabte, de 16 h a 18 h al camp de futbol, avinguda Montserrat, 18
Dissabte, de 23 h a 0.30 h al Torelló Jove, carrer Enric Prat de la Riba, 17
Dissabte, d’1 a 6 h al pavelló, passatge Esports, s/n

• Aquests dies en tots els centres educatius de Torelló, els Mossos d’Esquadra, la Policia local
i els agents socials faran sessions informatives per prevenir riscos durant la festa. Aquesta
acció us pot ser útil per parlar sobre la festa.
• Cal que el vostre fill o filla sàpiga com ha d’actuar en cas d’urgència. Número d’emergència: 112
L’èxit del Carnaval, també és responsabilitat de les FAMÍLIES!
BON CARNAVAL DE TERRA ENDINS!

