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Actualitat

Ja es poden adquirir preservatius als bars

Dimecres 3 de setembre de 2003
L'Ajuntament de Castellar ha signat recentment un conveni de col·laboració per dos
anys amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat per millorar
l'accessibilitat dels joves als preservatius, a través de màquines expenedores de
tabac. La iniciativa preveu prevenir la SIDA i altres malalties de transmissió sexual,
i alhora facilitar les relacions sexuals segures i evitar embarassos no desitjats. Des
del dimecres 10 de setembre, ja disposen de preservatius les màquines de tabac qui
hi ha instal·lades a la cafeteria Califòrnia, al Bar Harmònic, al Centre Feliuenc, al
Bar Plaça Europa, a la Cafeteria La Grangeta i al Bar Restaurant el Racó de
Castellar. Primerament, responsables de la Regidoria de Benestar Social i Joventut
van fer una prospecció dels bars i restaurants del municipi per veure l'interès dels
establiments per la campanya. Es van visitar una desena de bars, i d'aquests, un 75
per cent, ja van mostrat la seva predisposició. Els preservatius estan instal·lats en la
màquina expenedora de tabac de cada bar. Els preus dels preservatius són molt
assequibles a les butxaques dels adolescents. Una capsa de tres preservatius costa
0,75 euros, (125 pessetes). Aquest preu tan baix s'explica per l'aportació econòmica
que fa el Departament de Sanitat, i no per la qualitat que pugui tenir aquest mètode
anti-conteptiu, ja que està demostrat que són totalment fiables. La Generalitat
preveu que els Ajuntaments implicats, financin el segon any d'aquesta campanya
que té com a lema “Preserva't”. En un principi, l'Ajuntament de Castellar disposa
d'uns 1.200 preservatius. Una vegada s'acabin, se'n sol·licitaran més al Departament
de Sanitat. Es preveu que en les properes setmanes, es faci la corresponent difusió
entre els joves a través de diferent material gràfic. La Regidoria de Benestar Social
farà el seguiment periòdic d'aquesta campanya i valorarà si és o no, eficaç. Aquest
projecte s'inclou dins el Programa Municipal de Prevenció de Drogodependències
que impulsa una temporada més, l'Ajuntament de Castellar.
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