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Conferència a l'Institut Lliçà sobre
l'Institut Guttmann

Alumnes de Batxillerat assistents a la conferència,
redactores de l'article.

El dia 27 de novembre es va celebrar una conferència
a la biblioteca de l'Institut de Lliçà, on es va tractar el
tema de la prevenció vial, l'acte tenia com a objectiu
conscienciar els alumnes de les greus conseqüències
que comporta infringir les normes vials.

Aquesta  xerrada  s'emmarcava  en  les  activitats  del
PAE  (Pla  d'Acció  Educativa),  fetes  en  col·laboració
amb  l'Ajuntament  de  Lliçà  d'Amunt.  S'adrecen  a
alumnes de 2n de Batxillerat  i  de Cicles  Formatius,
tenint en compte que és l'edat en què els alumnes es
treuen el carnet de conduir i l'ús de les motocicletes
és mes freqüent, i per tant els riscos de seguretat vial
són més grans.

Jaume Tort, va ser qui va protagonitzar aquest acte,
on va explicar la seva experiència personal. En Jaume
es  va  quedar  paralític  des  20  anys  a  causa  d'un
accident de moto. Malauradament, va excedir-se  una
mica de velocitat  i  va  caure trencant-se  la medul·la
espinal  .  A  partir  d'aquell  moment,  la  seva  vida  va
canviar de manera radical tant per a ell com per a la
seva família.

En Jaume és un representant de l'institut  Guttmann
de  Badalona  on  es  tracten  lesions  medul·lars  i
traumatismes cranials. El seu objectiu és fer xerrades
als instituts perquè els joves valorin  més la seva salut
i  s'adonin  que  la  seves  vides  poden  canviar  en  un
segon per sempre.

La xerrada es va estructurar  de la manera següent:
primerament  ens  va  parlar  de  la  seva  experiència

personal,  després  ens  va  parlar  sobre  què  són  les
lesions medul·lars i com es poden produir. També va
explicar  les  conseqüències  dels  traumatismes
cranials, originats per accidents i, per últim, va posar
un  vídeo  on  sortien  diferents  persones  que  patien
aquestes  malalties,  ocasionades  per  accidents  de
trànsit.

En conclusió, des del punt de vista dels alumnes és
una xerrada molt positiva, ja que, els va aportar uns
valors  que  els  va  fer  ser  més  conscients  de  la
importància de la seva vida i els va fer veure que allò
que  fem  té  conseqüències  en  les  persones  més
properes.
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La Fundació Institut Guttmann està especialitzada en
el  tractament  dels  traumatismes  cranioencefàlics   i
les  lesions  medul·lars  traumàtiques.  Amb  la
col·laboració  dels  Servei  Català  de  Trànsit  i
UNESPA/UCEAC han dissenyat un programa per a la
prevenció  d'accidents,  i  de les  seves  conseqüències
en el sistema nerviós central: lesions a l'encèfal i a la
medul·la  espinal.  Aquest  programa pretén  estimular
actituds  de  precaució  en  el  tema  de  seguretat
vial,entre la població de major risc.

L'Hospital  d'Alta  Especialització  es  va  inaugurar  a
Barcelona  l'any  1965,  i  va  ser  el  primer  hospital
d'Espanya  dedicat  al  tractament  especialitzat  de
persones amb les patologies esmentades.

Cal remarcar també les tasques dedicades a impulsar
la prevenció dels accidents.

Des  de  la  revista  ELI  agraïm  la  col·laboració  de  la
fundació Guttmann, i en especial d'en Jaume Tort, per
ajudar a conscienciar l'alumnat en la importància de
la responsabilitat vial i de la prevenció d'accidents.


