


DIA 25 D´ABRIL  

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA  “PER UN CAP NET DE POLLS” als mitjans de co-

municació, a càrrec de Liduvina Gil Climent, regidora de Sanitat i Polítiques Saluda-

bles 

TALLER: ``PROTEGEIX EL TEU CAP DELS ENEMICS´´ 

A càrrec de: Gonzalo Beltrán, especialista en  l´eliminació de la Pe-

diculosi i vicepresident de l´Associació  AECP. 

Dirigit a l´alumnat dels centres educatius de la ciutat, de 1r a 6è de 

Primària. 

Inscripcions a: escolessaludablesgandia@gmail.com 

PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DE MATERIAL EDUCATIU. 

Presentació i lliurament als centres educatius que ho sol.liciten d´un 

material informatiu per al professorat i material per als alumnes 

d´educació infantil i primària (de 1r a 6è) amb l´objectiu d´aconseguir 

la conscienciació d´una bona prevenció de de la infancia. 

Inscripcions per a rebre el material:  

escolessaludablesgandia@gmail.com 

II CONCURS DE DIBUIX: “EL MEU ENEMIC I JO” 

Tema: “UN FINAL PER AL POLL AVENTURER” 

Participants: Podran participar-hi xiquets i xiquetes entre 3 i 12 anys. 

Lloc de recollida del material per a la realització del dibuix i presentació d’aquests:  

Clínica Clean Dreams, C/ Pellers, 11 

Data de presentació: Fins al 20 de maig 

Premis: Hi haurà un premi per als xiquets i xiquetes de 3-5 anys, un altre per a xiquets i  

xiquetes  de 6-8 anys, i un altre per a xiquets i xiquetes de 9-12 anys. 

Els premis constaran d’una entrada de cine i un kit de prevenció per als  premiats. 

Entrega dels premis: el dia 22 de maig, en finalitzar la conferència, a Foment. 

 Serà imprescindible que els pares i/o mares, o un familiar adult, i els xiquets i xiquetes  

premiats estiguen presents en la XARRADA. 

DIA 22 DE MAIG: 

XARRADA: “NO MÉS POLLS” 

Continguts:  

Què és la pediculosi 

Com agafem els polls 

Mesures de prevenció 

Nous tractaments contra la pediculosi. 

A càrrec de: Gonzalo Beltrán Garcia, gerent de Clean Dreams, centre especialitzat en  

l’eliminació de la Pediculosi, i vicepresident de l’Associació Espanyola contra la Pediculosi;  

Hora: 17.30 hores 

Lloc: Foment 

En finalitzar, s’entregaran els premis del I CONCURS DE DIBUIX: “UN FINAL PER AL 

 POLL AVENTURER”,  a càrrec de la clínica Clean Dreams. 

Com cada any i arribant el bon temps: calor, humitat, banys a la piscina, campaments...hem 

de saber que tenim més risc de contagiar-nos els polls. 

Amb aquesta campanya volem ajudar a la població a prevenir amb una bona informació i  

donant d'eines i consells per a no acabar amb greus infestacions. 

Us convide a gaudir d´aquesta II Campanya.                                                                                                                  

Liduvina Gil 


