
 

MODEL CARTA COMERÇOS. PROJECTE PINÇA 

 

 

L’Ajuntament, els cossos de seguretat i  les entitats que organitzen festes i esdeveniments al 

nostre poble hem detectat el consum d’alcohol en menors d’edat i per això hem iniciat una 

campanya amb l’objectiu de conscienciar la societat de les conseqüències negatives per a la 

seva salut. 

És feina de tots, també dels comerciants, aconseguir celebrar unes festes lliures d’alcohol per 

als menors d’edat, i així fomentar hàbits saludables, de convivència i de respecte. 

Part d’aquesta campanya és informar i recordar als establiments que la venda d’alcohol no 

està permesa als menors de 18 anys i que en cas de no complir aquesta normativa poden ser 

sancionats segons marca la llei. 

Us facilitem una enganxina , per penjar a la porta del vostre establiment, i un cartell, que 

posareu en un lloc visible i que recorda la prohibició de vendre alcohol a menors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL MAIL PER FAMÍLIES. PROJECTE PINÇA 

 

Benvolgudes famílies, 

Tenim la sort de viure en un poble a la vora del Mediterrani, on les festes al carrer i les 

celebracions (Festa Jove, Cercabirra, Festa Major, revetlles...) omplen els carrers de la nostra 

vil·la en diferents moments de l’any.  

Ens posem amb contacte amb vosaltres per oferir-vos algunes idees quan els vostres fills i les 

vostres filles, menors d’edat, us demanen de participar-hi, ja que en la majoria d’esdeveniments 

i a partir de certa hora, fan activitats adreçades a majors d’edat. Així i tot molts i moltes joves 

volen anar-hi. A vegades el consum d’alcohol i altres drogues com el cànnabis (que no 

aconsegueixen dels organitzadors i organitzadores de l’esdeveniment) poden fer que es  trobin 

en un ambient que no està pensat  per a elles i ells, ni els toca per a la seva edat. 

A continuació podeu trobar algues idees que us poden ser d’utilitat per treballar amb elles i amb 

ells aquestes primeres sortides nocturnes. 

Quan el nostre fill o la nostra filla vol anar de festa: 

• Parlem tranquil·lament  a casa sobre l’alcohol i altres drogues i el que esperem d’ells i 

elles respecte al consum d’aquestes substàncies. Serà un bon moment per aclarir 

dubtes i donar-los informació. 

• Ens interessem per saber a quin lloc va de festa i amb qui hi va. 

• Pactem l’hora de tornada i ens posem d’acord amb altres mares i pares per portar-los i 

recollir-los, si cal. 

• Pactem que ens truquin de tant en tant per saber com s’ho estan passant. 

• Els fem saber que sempre que vulguin o ho necessitin ens poden trucar. 

• Ens passem, si podem, per la festa i discretament veiem com va tot. 

• Si diuen que es queden a dormir a casa d’alguna amiga o amic, truquem per saber qui 

són... fins quina hora han pactat que poden estar de festa... els passem el nostre 

telèfon per contactar amb nosaltres si és necessari. 

• Els recordem que en un dia de festa tothom s’ha de divertir i per això és necessari 

respectar i sentir-se respectat. 

•  Els desitgem que s’ho passin bé. 

 

 

 


