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Prevenir, evitar, eludir, advertir, avisar
❚  Teresa Añé
   Regidoria de Benestar

REGIDORIES MUNICIPALS

T otes aquestes paraules ens
defineixen una feina que cal fer
amb temps per tal d’aconseguir

un objectiu a llarg termini. El que cal evi-
tar és el malbaratament de l’harmonia
d’una comunitat per l’actuació d’una
minoria que no s’avé a respectar les
normes de convivència.

La prevenció en el camp de la salut és
reconeguda i aplicada amb molt bona
acceptació per part de polítics, profes-
sionals i societat civil. S’ha demostrat del
tot efectiva la seva aplicació al llarg dels
darrers anys i cada dia es valora com la
millor forma de mantenir la qualitat de
vida que proporciona el bon estat de salut
de la població.

Ningú no ens ha de convèncer dels bons
resultats que reporta l’alimentació equi-
librada, la pràctica de l’ esport i l’abandó
del tabac per mantenir la nostra salut.

Aquest mes s’ha donat a conèixer la
mesura que ha aprovat la Generalitat de
Catalunya d’administrar la “píndola del
dia després” a les adolescents que ho
sol·licitin a la xarxa pública de salut.
Potser amb una bona educació sexual es

podria haver estalviat aquesta mesura
que és contraproduent en molts aspectes
de la salut física i psíquica de les noies.

En el camp del Treball Social també és
una eina de reconeguda vàlua per acon-
seguir els objectius de bona convivència i
benestar social en la comunitat.

En aquest sector, els recursos per
treballar en la prevenció de problemes
socials futurs són més escassos. Les
competències de les administracions
públiques en aquest camp estan més
repartides i la manca de pressupostos
suficients fan difícil dur a terme accions
en tots els àmbits.

L’Administració local no disposa de
competències en aquest tema, però segur
que posant una mica d’imaginació i esforç
es poden dur a terme moltes iniciatives
que facilitin la tasca preventiva.

A Agramunt fa molts anys que es tre-
balla des de moltes entitats per educar
els nens i joves en construir una societat
millor. És una població amb una gran
riquesa associativa de treball comunitari
gràcies a les persones que donen part
del seu temps lliure als altres per cons-

truir un món millor.
Els valors que es transmet tot fent

teatre, cant coral, esport, música, dansa,
acampada, etc., serveixen als nois i noies
per descobrir la solidaritat, la respon-
sabilitat, el compromís, l’altruisme, la
generositat, etc.

En un món en què tot sembla valorar-
se pel valor monetari, això és com un
oasi on les hores no es comptabilitzen
com hores extra a cobrar i tots els que
s’hi dediquen posen el telèfon, el vehicle
i el que faci falta perquè allò tiri endavant.

Hi ha sempre les excepcions que con-
firmen la regla i sempre tenim nens i joves
que no disposen de la capacitat d’integrar-
se en el sector “constructiu” i es donen a
conèixer fer fets “destructius” que ens
generen inseguretat i malestar.

És molt desesperançador veure com el
mobiliari urbà no es respecta i cal repo-
sar-lo constantment perquè algú troba
la diversió trencant papereres, bancs,
fanals i tot allò que fa bonic un poble.

És aquí on ens adonem que no s’arriba
a tothom i cal fer servir la imaginació
per integrar millor.

La xarxa de serveis públics no és el recurs
idoni per encaminar-los i per aquest motiu
s’ ha de prevenir des del primer símptoma
que s’arribi a aquesta situació.

En aquest sentit s’està valorant la
possibilitat de signar un conveni amb
Justícia Juvenil, per tal de crear un recurs
per aquells joves que han dut a terme
actes delictius, i que han de complir la
condemna amb serveis a la comunitat.
Cal tenir el recurs ben definit i realitzar
el seguiment corresponent perquè la
mesura tingui l’efecte reeducatiu que
persegueix.

És als responsables públics a qui els
correspon vetllar perquè això es dugui a
terme amb l’ajuda dels professionals i de
tots els ciutadans, que cada dia amb el
seu treball silenciós i anònim col·laboren
generosament. ■




