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Dos agents més a la unitat ciclista

•A
 questa secció de la Guàrdia Urbana ha fet gairebé 3.000 actuacions durant aquest any
La Unitat Ciclista de la Guàrdia Urbana de Lleida ha ampliat el servei
amb dos agents més i ara disposa de
6 policies. A més, s’està estudiant incorporar pròximament un caporal i un
sergent a la unitat.

La Unitat Ciclista de la Guàrdia Urbana de Lleida ha fet 2.975 actuacions
de diversos tipus en els vuit primers
mesos del 2013. La unitat treballa
durant tot l’any adaptant-se als horaris de l’activitat de la ciutat, ja que
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a l’estiu actuen més cap al tard que a
primera hora de la tarda.
De les 2.975 actuacions que s’han
fet des del gener fins al 30 d’agost, hi
ha 872 identificacions de sospitosos
i 30 detencions. A més de les actuacions vinculades a la seguretat viària
i, sobretot, als entorns escolars als
horaris d’entrada i sortida (310), altres
àrees que agrupen diverses accions
són pel compliment de les ordenances de civisme (193), molèsties al veïnat (188) o avaries de gas, aigua, etc.
(137), entre d’altres.
La Unitat Ciclista es va crear complint
un dels compromisos del Pacte Social
per la Ciutadania, signat amb els sindicats UGT i CCOO, que impulsa mesures
de caràcter social per a Lleida. Es tracta
d’un servei molt pròxim al ciutadà que
dóna resposta de manera molt ràpida i
pot accedir a espais de difícil accés amb
els vehicles policials. •••

Seguretat viària per a la gent gran

•C
 ampanya de la policia local per evitar riscos al carrer i a la llar als més grans de 65 anys
La Guàrdia Urbana de Lleida iniciarà
aquest octubre una campanya sobre
seguretat viària i a la llar dirigida a la
gent gran amb el propòsit de recordar
a aquest col·lectiu els aspectes que
han de tenir presents en la seva activitat diària per evitar possibles riscos
ja sigui com a vianants, conductors o
usuaris del transport públic.
Els equips d’Educació Viària i de
Proximitat de la Guàrdia Urbana, amb
la col·laboració de la Regidoria de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior i el RACC, impartiran
les xerrades formatives a les deu llars
municipals de jubilats.
La campanya per envellir en moviment i seguretat incidirà en la mobilitat segura i en els diferents rols de
la gent gran. També es donaran consells i es posaran exemples pràctics
perquè les persones grans puguin
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anticipar-se al perill. Les conductes
de risc que es treballaran es basaran en l’escassa consciència que una
persona té de si mateixa, de la insuficient o errònia percepció que es té
del risc o la manca d’adaptabilitat.
També es parlarà de l’exemple que

els avis i les persones més grans són
per als néts i els infants en general.
Les conferències inclouran consells
de seguretat per aplicar dins de la llar
i d’autoprotecció, tant a casa com al
carrer, per prevenir robatoris, furts o
estafes habituals. •••

