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Un moment de les jornades celebrades ahir a la sala d’actes de l’antic Hospital Sant Joan. FOTO: ALBA MARINÉ

POLÍTICA ■ J O R N A D E S O R G A N I T Z A D E S P E L P S C

Núria Parlon parla sobre
benestar social a Reus
■ El PSC va organitzar ahir a la
sala d’actes de l’antic Hospital
Sant Joan una nova jornada te-
màtica. En aquesta ocasió, les in-
tervencions van estar centrades
en les polítiques de benestar. L’ac-
te va començar amb una taula ro-
dona sota el títol ‘Els nous rep-
tes de les polítiques de benestar.
Per una ciutat més justa’, que va
comptar amb les intervencions
de Joaquín Santos, treballador

social del Govern d’Aragó; Ser-
gio Sánchez, professor associat
de Treball social a la Universitat
de Barcelona; i Carolina Homar,
experta en polítiques socials pú-
bliques. L’acte el va cloure l’alca-
dessa de Santa Coloma de Gra-
menet i viceprimera secretària
del PSC, Núria Parlon, que va par-
lar sobre ‘Bones pràctiques en
polítiques de benestar. Santa Co-
loma com a exemple’.

REDACCIÓ

Escolars de Reus d’entre 10 i 12
anys passaran aquesta setmana,
fins al 3 d’octubre, per la Cara-
vana d’Educació Viària que la
Fundació Mapfre, el Servei Ca-
talà del Trànsit i la Federació Ca-
talana d’Automobilisme han ins-
tal·lat a la plaça de la Llibertat
de Reus, amb la col·laboració de
la Guàrdia Urbana i la Regido-
ria d’Ensenyament i Política Lin-
güística de l’Ajuntament de Reus.

La caravana està dotada d’una
aula formativa, on els escolars
reben una breu sessió teòrica
sobre conceptes bàsics de cir-
culació en els diferents rols (vi-
anant, conductor i viatger) i és
impartida per monitors especi-
alitzats. Després de la sessió te-
òrica, realitzen pràctiques en
un circuit, on es plantegen si-
tuacions reals, amb les quals el
nen pot trobar-se en el seu en-
torn més proper proposant-li
com actuar tot respectant les
normes de seguretat i convivèn-
cia vial.

Amb aquesta iniciativa, que
es va inaugurar dilluns al matí,
es pretenen aconseguir diferents
objectius. En primer lloc, pro-
moure comportaments i acti-
tuds responsables, cíviques i se-
gures dels escolars amb relació
al trànsit, abordant-ho des de
diferents perspectives: com per
exemple vianants, viatgers en
turismes, viatgers en transport
escolar i conductors.

Aquesta caravana també pre-
tén educar l’escolar en el bon ús
de la via pública en els seus dife-
rents rols, capacitant els parti-
cipants per poder actuar i reacci-
onar de forma adequada i segura
a cada moment i situació.

Per últim, l’activitat també té
com a objectiu prevenir els acci-
dents vials i reduir les situacions
de risc del col·lectiu infantil com
a usuaris de les vies. En paraules
de la regidora de Seguretat, Alí-
cia Alegret, «és important des-
tacar les sinergies que s’establei-
xen, amb iniciatives d’aquest ti-
pus, entre l’àmbit privat i l’àmbit
públic, amb l’objectiu comú d’edu-
car els conductors del futur en el
civisme i la responsabilitat al vo-
lant. La seguretat és cosa de tots
i el coneixement i el compliment
de les normes de circulació és fo-
namental per prevenir els acci-
dents».

La caravana complementarà
la formació en educació viària
que la Guàrdia Urbana de Reus
imparteix als centre educatius.
Durant aquest curs impartirà ses-
sions de Mobilitat Segura a una

quarantena de centres, adreça-
des a alumnes d’infantil, primà-
ria i ESO. El total d’alumnes als
quals s’adreça l’acció formativa
al curs 2014-1015 supera els 4.500
entre els diferents grups d’edat.
■ ■ ■
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VIA PÚBLICA ■ L’A C T I V I TAT C O M P L E M E N TA L A F O R M A C I Ó E N E D U C A C I Ó V I À R I A Q U E FA L A G U À R D I A U R B A N A

Els escolars aprenen a ser millors
vianants, conductors i viatgers
Alumnes d’entre 10 i
12 anys participen a la
Caravana d’Educació
Viària de la Fundació
Mapfre instal·lada a la
plaça de la Llibertat

Promoure
el civisme

■ Enguany, com a novetat, i
també relacionada amb la mo-
bilitat segura, es presenta una
activitat destinada als escolars
de sisè de primària dels cen-
tres docents de la ciutat durant
el curs 2014-2015. Sota el nom
de la ‘Guàrdia Urbana i el civis-
me’ treballarà aspectes relaci-
onats amb el civisme i la convi-
vència a la ciutat, les actuacions
de la Guàrdia Urbana en aquest
tema i la necessitat de la col·la-
boració de tots els ciutadans
per a una bona convivència.
Una activitat on la mobilitat i
l’educació viària estaran molt
presents com a exemple de ci-
visme.

L’A P U N T

Més de 4.500
escolars rebran
formació viària de
la Guàrdia Urbana
aquest curs

Els primers escolars ja van poden practicar al volant, dilluns al matí, a la plaça de la Llibertat. FOTO: ALBA MARINÉ

El Sant Joan
organitza
un curs de
pediatria clínica

SALUT

■ L’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus acull, des d’avui
i fins al 27 de maig de l’any vi-
nent (durant tots els dime-
cres), la setena edició del Curs
d’actualització en Pediatria
Clínica, adreçat a llicenciats en
medicina i cirurgia, diplomats
universitaris d’infermeria i
professionals en l’àmbit de la
salut dels infants, tant especi-
alitzada com primària.

El curs, que s’organitza en
forma de sessions d’actualit-
zació moderades per un ex-
pert en la matèria, té diferents
objectius. En primer lloc, cre-
ar un marc de reflexió i debat
envers l’actuació davant di-
ferents patologies de la infàn-
cia.

També busca conèixer els
principals avenços científics
en les diferents subespeciali-
tats pediàtriques, i els aspec-
tes de la malaltia en la infàn-
cia i l’adolescència i els mèto-
des d’avaluació i control. Per
últim, aquest curs de pedia-
tria pretén potenciar la inte-
gració assistencial pediàtri-
ca internivells.

El curs està organitzat pel
Servei de Pediatria de l’Hos-
pital Universitari Sant Joan
de Reus.

CENTRE DE LECTURA

Jornada tècnica
vinculada amb
Barcelona World
■ La sala d’actes del Centre de
Lectura de Reus acull aques-
ta tarda, a partir de les sis,
una Jornada tècnica vincula-
da amb Barcelona World. L’ac-
te està organitzat per la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV)
i el Centre de Recerca en Eco-
nomia Industrial i Economia
Pública.


