Exposició: No et fumis la salut!
L’exposició és una representació simbòlica dels milers de treballs realitzats pels alumnes de 1r d’ESO des de l’any 1999, amb motiu del Dia
Mundial sense Tabac. D’aquesta manera es pretén donar continuïtat a la campanya de sensibilització del programa de prevenció del consum de tabac entre els joves de les comarques gironines, “No et fumis la salut!”, duta a terme per la Fundació Oncolliga Girona – Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer Girona i comarques.
Els dibuixos, acompanyats del seu corresponent eslògan, són un reclam publicitari que lluny d’oferir al públic alguna cosa material es proposa promocionar l’adopció d’un estil de vida saludable.
Els alumnes que participen en el programa “No et fumis la salut!” tenen l’oportunitat de presentar les seves creacions artístiques (cartells, cartes,
poemes, cançons...) al concurs i, sempre que és possible, un jurat tria un disseny a cada municipi per tal d’estampar-lo a la samarreta que es
lliura als joves participants (en aquesta exposició en podeu veure una mostra), amb l’objectiu de difondre un missatge que, per una part, convenci la població juvenil a no iniciar-se en l’hàbit de fumar i, per l’altra, convidi els fumadors i fumadores a reflexionar sobre la importància de
deixar de fumar.
Destinataris

El públic en general. Es tracta d’una exposició fàcil de col·locar en els vestíbuls de centres educatius, centres cívics,
centres d’atenció primària...
Fomentar estils de saludables:

Objectius

Metodologia

Continguts

Data i horari

•

Recomanar mantenir l’abstenció del consum de tabac.

•

Recomanar la deshabituació al tabac.

Les samarretes s’exposen penjades d’un fil i agafades amb agulles d’estendre roba. Cal que l’espai que aculli l’exposició disposi de punts d’ancoratge enlairats per lligar la corda.
•

Recomanacions d’una vida sense fum

•

Missatges que relaten els efectes del tabac en la salut física, psíquica i social

Exposició temporal i itinerant (el període de l’exposició serà acordat segons la disponibilitat i la voluntat de les diferents parts)
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