Servei Local de Seguretat
Pla de Comunicació

Ce 549 – Np / 3 octubre 2012

En aquesta ocasió, amb un grup de persones grans de Camps Blancs, al Casal de Barri, el dia d’avui.

Policia Local i Creu Roja treballen junts, amb Bombers per
primer cop, en un nou programa d’andragogia per a la
prevenció de riscos en segments poblacionals vulnerables.

Els perills ens envolten... Quan circulem. Quan prenem medicaments. Quan cuinem...
Essent això inevitable, aquest programa persegueix que la gent gran i d’altres col·lectius
adults s’hi mostrin el menys vulnerables possible, tenint en compte els seus factors
personals de risc.
Policia Local i Creu Roja continuen amb el programa de prevenció, encetat durant març de 2012, basat en
la perspectiva de l’andragogia, enfocat en primera instància a la gent gran però també obert a d’altres
segments d’adults potencialment vulnerables, com persones nouvingudes. Ara s’hi ha afegit, a més,
Bombers.
Els factors personals de risc i les tècniques andragògiques
En tant que adults i amb molta vida enrera, aquests públics acumulen molta experiència vital i han de
mostrar, segurament, una disponibilitat a aprendre més baixa que en d’altres casos. Sovint s’hi detecta
baixa adaptabilitat i una insuficient percepció dels perills. De fet, segons constaten els formadors d’aquests
cossos, es tracta de persones que evidencien un prisma temporal encarat a l’aplicació immediata de
fórmules i solucions. Per tant, les tècniques que s’utilitzen en aquestes sessions es basen en aprenentatges
centrats en problemes concrets experimentats i ja patits pels participants. En aquest sentit, els guions de les
activitats s’elaboren a partir del coneixement policial de la realitat viària i convivencial de cada barri i de les
deteccions de dèficits sanitaris efectuades per Creu Roja al respecte, així com també de les aportacions
tècniques dels Bombers. En aquests termes, els educadors policials operen d’acord amb els conceptes i la
filosofia de la Guia Educativa per a la Mobilitat Segura del Servei Català de Trànsit.
Un programa per a tots els barris
Les sessions aborden situacions de risc circumdant, tant viari com domiciliari. De moment, se n’havien
celebrat 6 (a Casablanca. Vinyets – Molí Vell, Ciutat Cooperativa i Marianao). Ara s’hi ha afegit aquesta
darrera adreçada a gent gran, al Casal de Barri de Camps Blancs. La prevenció dels atropellaments entre
aquestes persones és, d’altra banda, una prioritat de la Policia Local en el marc de la Carta Europea de la
Seguretat Vial.
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