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Una experiència preventiva pionera reconeguda per la comunitat tècnica i periodística que compleix 5 anys.

L’Equip 3 de Prevenció continuarà, un curs més, el cinquè
consecutiu, a l’avantguarda de la
lluita contra el consum de tòxics
entre la joventut de Sant Boi.
Eludint els retalls pressupostaris que havien eliminat
el programa “Salut i Escola”, cadascun dels centres
d’assistència primària de Sant Boi hi aportarà una
infermera al projecte, on es manté la presència de
l’equip d’Educació de la Policia Local i d’un tècnic
en educació preventiva de l’Ajuntament, amb altres
col·laboradors com el Servei Català de Trànsit o
l’empresa especialitzada PDS.
Una infermera de Camps Blancs. Una altra de Vinyets –
Molí Vell. Una tercera de Montclar. I una més de Vinyets
– Molí Nou... Veritablement, l’esforç dels centres
d’assistència primària serà notable. Gràcies a això, els
educadors de la Policia Local i els tècnics municipals
dedicats a l’educació preventiva podran continuar
comptant amb el compromís d’aquestes valorades
professionals, que durant 2009 van rebre el Diploma per
Serveis destacats a la Comunitat que periòdicament
atorga el Servei Local de Seguretat.
La finalitat de l’Equip 3 és facilitar als
participants poder de decisió per arribar a
una elecció lliure, ben informada jurídica /

L’Equip 3 de Prevenció porta ja cinc
sanitària / psicosocialment, davant de la
cursos incidint amb força sobre el
possibilitat de consumir tòxics,
especialment alcohol i cànnabis. Cada curs,
consum juvenil de tòxics com a factor
uns 1200 estudiants, prop de 3 de cada 10
de risc en la seguretat viària, amb
de secundària, hi prenen part.
l’aval de fons dels resultats notables
de les diferents enquestes de percepció i satisfacció,
puntuades sempre per sobre de 8 sobre 10, en un
context de reducció dels nivells de consum de begudes
alcohòliques entre l’alumnat
d’ESO, d’acord amb l’enquesta
presentada recentment pel
Programa de prevenció de les
Drogodependències de Sant Boi.
D’altra banda, es
Una de les claus de l’Equip 3 és
l’inconformisme realista. Cada curs
tracta d’un
assaja fórmules i materials didàctics
projecte
de producció propia i nul cost
reconegut amb
econòmic.
diferents segells
de bones praxis
i retratat amb profusió a distintes
publicacions especialitzades del
món de la prevenció.
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