MANIFEST
les Franqueses del Vallès
SENSE FUM
1. Perquè volem fer de l’entorn
esportiu, cultural i educatiu un entorn
saludable.
2. Perquè volem protegir els infants
del fum.
3. Perquè professors i professores,
educadors i educadores, entrenadors i
entrenadores,
professionals
dels
equipaments i famílies som un model per
als infants.
4. Perquè l’escola constitueix un dels
principals escenaris d’aprenentatge dels
infants.
5. Perquè educar per a la salut forma
part de l’educació dels nostres fills i filles.
6. Perquè l’escola educa amb
continguts però també amb l’entorn, el
clima i les actituds.
7.

Biblioteca Municipal de les
Franqueses del Vallès
Centre Cultural de Bellavista
Astúries, 1
08521 Les Franqueses del Vallès
Tel. 93 840 43 88
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
b.franqueses@diba.cat
www.lesfranqueses.cat
www.diba.cat/biblioteques
Horari
Matins: dimarts, dimecres i dissabtes
de 10 a 14h.
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a
20.30h.

Perquè quan fem esport, fem salut.

8. Perquè la combinació d’esforç
físic i tabac posa en perill la salut.

10. Perquè una vida saludable és una
vida sense tabac.
11. Perquè la família hi juga un paper
molt important.
Vetllem tots plegats perquè les entrades a les
escoles i els espais culturals i esportius siguin
entorns lliures de fum.

Font imatge: Freepik

9. Perquè l’esport ajuda a portar una
vida activa i dóna benestar físic i mental.

ENTORN SENSE FUM

Biblioteca Municipal de les Franqueses del Vallès
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