Nota de premsa
Terrassa, 13 de maig de 2014

El programa d’oci saludable juvenil “Oh, sí!” ofereix
enguany una seixantena d’activitats a Terrassa
El cicle compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

L’Ajuntament de Terrassa ha organitzat una nova edició del programa “Oh, sí!”, amb
el qual vol oferir al jovent activitats de caire lúdic i formatiu que promoguin un estil de
vida saludable. Enguany el cicle inclou una seixantena de propostes diverses, entre
esportives, culturals i formatives.
Dissenyat i coordinat conjuntament entre els serveis de Salut i Comunitat i Joventut i
Lleure Infantil, i amb la col·laboració dels serveis d’Esports i Ciutadania i Drets Civils,
el projecte “Oh si! 2014”, que preveu la participació d’uns 2.500 joves, pretén
programar activitats alternatives al consum de drogues, fomentant actituds positives
que enforteixin les pròpies xarxes de relacions dels joves de la ciutat, promovent la
participació, la responsabilitat i l’adquisició i consolidació d’habilitats socials i
personals.
Els objectius del projecte van en la línia del Pla Local de Drogues 2012-2015, que
incorpora l’oci saludable i la reducció de riscos associats al consum de drogues, i
també en sintonia amb el Pla Local de Joventut 2012-2015, que preveu l’educació en
valors de la gent jove, la seva participació social i l’adquisició d’hàbits saludables.
La major part de les activitats s’han integrat en el programa “Districte Jove”, mentre
que altres s’han vinculat al Pla de Formació en el Lleure i al BaumannLab, tots tres
programes estables del Servei de Joventut i Lleure Infantil.
També dins del programa “Oh, sí!”, i com ja es va fer l’any passat, el servei de Salut i
Comunitat durà a terme una intervenció específica de prevenció del consum de
drogues i reducció dels riscos associats a aquest consum durant les nits de la Festa
Major de Terrassa i diferents festes majors de barri, instal·lant estands informatius
amb assessorament presencial als espais oberts d’oci nocturn més freqüentats de la
ciutat. El mateix es va fer durant el concurs TAM! de músics emergents, el passat
mes d’abril.
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El pressupost del projecte per aquest 2014 és de 97.121,60€, dels quals 62.948,60€
són d’aportació municipal i 34.173€ són aportats pel Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El programa “Oh, sí” va néixer el 2013 després del precedent de les accions que es
van dur a terme el 2012 en el marc del Pla de Barris de la Maurina. A la primera
edició del programa “Oh, sí!”, 1.800 joves van participar a les més de 20 activitats
que es van organitzar.

Activitats destacades del programa “Oh, sí! 2014”
Activitats esportives: torneig de bàsquet nocturn: dissabte 5 de juliol en el marc de la
Festa Major de Terrassa; exhibició d’skate en el marc de la festa Major del barri de
Sant Llorenç, etc.
Activitats culturals: concurs de músics emergents TAM!, programació de tallers de
creació artística dins la programació d’estiu del BaumannLab, concerts saludables
durant tot el primer semestre de l’any, etc.
Activitats formatives: xerrades per a professionals de l’àmbit de la joventut i la salut
entre gener i juliol, cursos de formació de joves com a agents de salut, cinefòrums,
etc.
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