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Els Mossos fan una obra de teatre
per donar consells de seguretat a la
gent gran
El projecte vol donar eines als ancians per evitar que siguin víctimes d'un delicte

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Martí de Barcelona han creat una obra de teatre
per donar consells de seguretat a la gent gran. La representaran el 27 i el 28 de novembre a les
11 del matí al Casino de l'Aliança del Poblenou amb la voluntat de donar eines als ancians per
evitar que siguin víctimes d'un delicte.
Es tracta d'un projecte innovador que pretén arribar a la gent d'edat avançada d'una manera
amena i divertida i que va néixer en el transcurs de les xerrades adreçades a aquest col·lectiu en
les quals van detectar que molts dels assistents no connectaven amb els missatges preventius
que els donaven.

Fem una obra de teatre per explicar els més grans com actuen els lladres i que puguin evitar ser
les seves víctimes. Una manera innovadora d'estar a prop d'ells gràcies a @escoladactors
(https://twitter.com/escoladactors?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/gYRtNQbAsI
(https://t.co/gYRtNQbAsI) pic.twitter.com/EH5FZu9qSl (https://t.co/EH5FZu9qSl)
? Mossos (@mossos) 25 de novembre de 2018
(https://twitter.com/mossos/status/1066621322384601088?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els agents de l'Oficina de Relacions a la Comunitat de Sant Martí van detectar que si en les
xerrades utilitzaven suports de vídeo captaven millor l'atenció del públic i s'interioritzaven millor els
consells. es imatges representaven petites històries, en ocasions divertides, de situacions diàries on
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les víctimes de fets delictius eren persones de la seva edat.
Per aquest motiu, va sorgir la idea de crear una obra de teatre per fer arribar millor el missatge a
la gent gran i per tractar de forma amena totes aquelles situacions delictives de les quals
normalment són víctimes, apostant per la comèdia com a mitjà de transmissió. Segons un comunicat
de la policia catalana, aquesta iniciativa innovadora podria utilitzar-se en altres districtes de
Barcelona o altres regions policials on es portaran a terme activitats similars.

Durant el primer semestre de l'any 2018, 29.937
persones que van denunciar ser víctimes d'un fet
delictiu eren persones grans.
En el projecte hi ha participat el Casino de l'Aliança del Poblenou, que ha facilitat les seves
instal·lacions de manera gratuïta, l'empresa BROWN & PALMER, gestora de so i imatge a
espectacles i esdeveniments, que prestarà els seus serveis sense cap despesa pel projecte;
l'Escola d'Actors de Barcelona, que participarà de manera desinteressada i l'Escola Superior de
Disseny i Art Llotja, que inclourà el disseny i fabricació dels decorats com activitat puntuable del
centre i que assumirà els costos de producció.
La població de persones grans a Catalunya representa un 18% de la població total. Durant el primer
semestre de l'any 2018, 29.937 persones que van denunciar ser víctimes d'un fet delictiu eren
persones grans. Aquesta xifra suposa un augment del 13,6% respecte al mateix període de l'any
passat i un indicatiu que s'utilitza des del Cos de Mossos d'Esquadra per intensificar esforços i
aplicar mesures innovadores i creatives per ajudar a prevenir aquests fets delictius, reduir-los i
aconseguir augmentar la percepció de seguretat.
Aquest és un col·lectiu especialment vulnerable al qual es dedica especial atenció i que solen ser
víctimes principalment de furts, robatoris amb força a domicili i estafes. Un dels principals mètodes
utilitzats per cometre els robatoris és el dels falsos revisors de subministraments de la llar o les
abraçades en què s'aprofiten de la seva vulnerabilitat per assaltar-los a casa seva o al carrer i els
roben targetes de crèdit, diners i joies.
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