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Tf: 93 830 00 00  
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Benvolguts i benvolgudes veïns i veïnes, 

 

En pocs dies arriba a Moià el nostre Carnaval 2018 i és per aquest motiu que des de 

l’Ajuntament de Moià us desitgem que gaudiu durant la tarda i la nit d’aquesta festa. 

 

També us volem comunicar que aquest any l’Ajuntament de Moià continua amb la  

campanya “CarnavalMoià2018”. Amb aquesta campanya es vol prevenir l’excés de 

consum d’alcohol, els comportaments sexistes i els actes incívics que es puguin 

produir durant la festa al nostre poble, a part del desplegament de policia local per a 

la nit de Carnaval. 

 

Per tal d’arribar als habitants de Moià s’han realitzat les següents actuacions: 

- S’informarà directament a tots els joves de l’Institut Moianès de la campanya 

de prevenció i civisme. 

- Es farà una presentació formal de la campanya a les mares i pares dels joves 

al mateix Institut Moianès. 

- Els pares i les mares amb fills i filles adolescents disposen a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Moià de recomanacions sobre aspectes de prevenció pel que fa a la 

festa en el marc familiar. 

- A les reunions amb participants de les comparses i carrosses s’han donat els 

consells per tal d’evitar riscos durant la festa. A l’entrada de Les Faixes hi hauran 

penjats els cartells amb el disseny gràfic de la campanya. 

- Els locals de venda de begudes alcohòliques han rebut una carta en la qual 

se’ls recorda el seu compromís i obligació de no vendre alcohol a menors d’edat. 

Juntament amb aquesta carta se’ls ha lliurat un cartell amb el lema de la campanya. 

- S’ha fet difusió de la campanya “CarnavalMoià2018” tant pels carrers de Moià 

com per les xarxes socials. 

 

 

Us desitgem un Bon Carnaval 2018! 


