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Durant la xarrada,
els xiquets van estar molt atents a
les nostres explicacions

che, a l'Alberg Rural Actio.
Prop de 35 xiquets, que estan
passant una setmana en aquest
paratge rural , van poder assistir a una de les nostres primeres
xarrades divulgatives de “1·1·2
Comunitat Valenciana”, en el
període estival .
Entre un infinitat d'activitats,
que el Centre Actio realitza per
als joves, enguany han inclòs les
xarrades sobre “1·1·2 Comunitat
Valenciana” , a fi que els participants sàpien no sols com han
d'actuar en cas d'emergència,
sinó també com utilitzar-lo d'una manera correcta.
Els menuts, amb edats compreses entre 8 i 12 anys, es van
interessar sobretot per les
emergències que poden sorgir en
un entorn rural, com en el que es
troba l'Alberg.
Molts dels assistents, procedien
de distints punts d'Espanya, per
la qual cosa es va fer especial
insistència en l'existència de
1·1·2, com a telèfon únic d'emergències, a nivell nacional i
europeu.
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Escola d´Estiu UPV
Com a novetat enguany, hem dirigit les nostres xarrades divulgatives
“estivals”, majoritàriament, als xiquets i xiquetes que durant el mes de
juliol van acudir diàriament a l'Escola

d'Estiu, de la Universitat

Politècnica de València.
Els coordinadors de l'Escola d'Estiu van considerar, molt positiu, que els
ciutadans més joves de la nostra societat, conegueren l'existència i l'ús
de 1·1·2. Per això, entre els dies 7 i 20 de juliol, més de 400 joves amb
edats compreses entre els 7 i els 14 anys, van assistir a les xarrades divulgatives sobre el Telèfon d'Emergències que el Servei “1·1·2 Comunitat
Valenciana” va organitzar, en col·laboració amb la Universitat Politècnica
de València.
Els més menuts van gaudir, amb la representació d'una telefonada d'emergència, en la qual un dels xiquets feia el paper d'operador d'Atenció de
Telefonades , i un altre, de ciutadà que alertava d'una emergència. Amb
aquesta activitat els xiquets van aprendre d'una manera, amena i divertida, com treballa un operador de la Sala d'Atenció de Telefonades, quin
tipus d'emergències són ateses, amb més freqüència, i quines preguntes es
realitzen, segons el tipus d'emergència.
Els xics més majors, van participar activament en
les xarrades, fins i tot alguns ens van comptar la
seua experiència amb telefonades realitzades al
telèfon d'emergències.
Encara que aquests xics ja coneixien l'existència i
ús de 1·1·2 com a Telèfon d'Emergències, van ser
moltes i molt diverses, les preguntes que van realitzar. Les preguntes més freqüents van ser sobre
el nombre de telefonades ateses diàriament, el
dimensionament de la Sala d'Atenció de Telefonades, els organismes integrats en “1·1·2 Comunitat
Valenciana”.... Els va cridar molt l'atenció, el posicionament de les telefonades en el Sistema d'Informació Geogràfica.
Per als instructors que van assistir, van ser unes
xarrades molt gratificants, per l'interès i participació dels assistents.

Els xics i xiques de l'Escola d'Estiu de la Universitat Polictècnica de València, durant alguna de les xarrades.
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Setmana Nàutica-Fira Comercial, a Canet d´En Berenguer

Unitats d'alguns operatius participants i l'estand de “1·1·2 Comunitat Valenciana”
El 16 de juliol del 2010, el Club Nàutic de Canet d´En Berenguer va organitzar a les seues instal·lacions, La Setmana Nàutica i Fira Comercial. Hi van assistir, com és habitual és aquests actes,
efectius de Guàrdia Civil, Policia Local, Policia Nacional, Creu Roja, Policia de la Generalitat , Unitat Militar
d'Emergències i “1·1·2 Comunitat Valenciana”; tots ells hi participen a fi de divulgar la labor i els mitjans que es poden veure involucrats, davant una situació d'emergència.
Per a “1·1·2 Comunitat Valenciana”, aquesta va ser la novena Fira (Jornada de Portes Obertes), en la qual participa enguany . Tant xiquets com adults, van poder visitar la fira al Club Nàutic, que va estar oberta al públic durant tot el matí, entre les 10:00 i les 14:00 hores.
La Nau Jove és un projecte que la
Universitat de València du a terme
des de l'any 2008 i que va dirigida a
joves amb edats compreses entre els
14 i els 16 anys. Aquesta iniciativa
pretén compaginar formació i aprenentatge, al mateix temps, que els
assistents es diverteixen amb activitats esportives, excursions, idiomes…
etc.
El dia 22 de juliol (gràcies a l'interès
del responsable d'activitats de l'Escola d'Estiu, que va estar pendent de
nosaltres en tot moment), es va incloure en les activitats d'aprenentatge, les nostres xarrades divulgatives
de “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
Més de 50 alumnes de la Nau Jove
van rebre, amb gran interès, informació sobre el telèfon d'emergències
1·1·2, interessant-se pel tractament
de les telefonades que es reben i el
procés d'avís als operatius que resolen les emergències.
Esperem poder col·laborar amb l'Escola d'Estiu de la Universitat de València, en pròximes activitats.

La Nau Jove, Universitat de València

La xarrada es desenvolupa en l'Aulari Sur del Campus del Tarongers, en la Universitat de València
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El conseller de Governació, Serafín Castellano, junt amb la
consellera de Justícia i Administracions Públiques, Paula Sánchez
de León, visiten el CCE

Serafín Castellano i Paula Sánchez de León van visitar el PMA (Lloc de Comandament Avançat) i la Sala d'Atenció de Telefonades de “1·1·2 Comunitat Valenciana”

Amb motiu de la integració de la Xarxa COMDES amb “1·1·2 Comunitat Valenciana”, el passat 7 de juliol, el conseller
de Governació, Serafín Castellano, junt amb la consellera de Justícia i Administracions Públiques, Paula Sánchez de León, van visitar el Centre Autonòmic de Coordinació d'Emergències, de la Comunitat Valenciana.
El conseller de Governació, Serafín Castellano, va ressaltar que “la renovació de la plataforma tecnològica de 1·1·2, con-

nexió per la Conselleria de Governació, i la implantació de la Xarxa COMDES, per part de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques, són un clar exemple de l'aposta del Consell pel desenvolupament de les noves tecnologies al
servei de la seguretat i les emergències”; i va afirmar que “aquests dos projectes situen a la Comunitat Valenciana a
l'avantguarda tecnològica en la gestió d'emergències”.
Va explicar que “la integració de “1·1·2 Comunitat Valenciana” amb la Xarxa COMDES implica que, des dels terminals de
1·1·2, siga possible la realització de qualsevol comunicació, de veu, dades, GPS, emprant la dita Xarxa”.
Així mateix, va comentar que “permet rebre i enviar imatges fixes i/o en moviment; sol·licitar i rebre posicionament

GPS des de terminals Tetra; integrar les comunicacions COMDES en els protocols operatius automatitzats de 1·1·2;
rebre alarmes i possibilitat d'integrar aplicacions de control i supervisió que funcionen sobre la infraestructura de ràdio; possibilitat de creació de cartes de telefonada a partir de telefonades de ràdio; i permetre l'accés a bases de
dades de 1·1·2 des de terminals Tetra”.
“Les Brigades d'Emergència de la Generalitat – va ressaltar Castellano – són la primera flota, completament, integrada

en la Xarxa COMDES i en ‘1·1·2 Comunitat Valenciana'. Igualment, ho estan els recursos aeris de Generalitat. Des dels
terminals del telèfon 1·1·2, es pot visualitzar sobre la cartografia la situació de tots els recursos, despatxar els incidents, fer el seguiment de les emergències i visualitzar el “estatus” de cada recurs”.
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Escola d'Estiu de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx.

Durant les últimes setmanes de juliol, entre els dies
23 i 28, visitem les Escoles d'Estiu que la Universitat
Miguel Hernández, organitza al campus de Sant
Joan d'Alacant i Elx.
Vam tenir l'ocasió de poder impartir 8 xarrades divulgatives sobre “1·1·2 Comunitat Valenciana”, a les quals
van assistir un total de 320 alumnes.
Als joves, d'entre 7 i 16 anys, se'ls va ensenyar el
funcionament i correcte ús del Telèfon d'Emergències, explicant-los la labor que exerceixen els Operadors de la Sala d'Atenció de Telefonades de “1·1·2
Comunitat Valenciana”.
Durant les xarrades, sobretot als més xicotets, es va
fer especial insistència en el fet que no s’ha d’utilitzar el telèfon per a “jugar” o “fer bromes”.
Els temes que més interès van despertar, entre els
assistents, van ser: el nombre de telefonades ateses
diàriament, la seua tipologia i les preguntes que es
realitzen, per a cada tipus d'incident.
El nostre objectiu, com ja saben, és conscienciar els
assistents de la important labor que realitza “1·1·2
Comunitat Valenciana”, dins del context de les emergència. I creiem ho anem aconseguint.
Destacar la bona acollida que les xarrades divulgatives de “1·1·2 Comunitat Valenciana” van tenir en la
UMH d'Elx i, des d'aquí, agraïm la col·laboració i interès de la Universitat d'Elx.

Les xarrades es van desenvolupar a l'Edifici 3, del Campus de Sant
Joan d'Alacant, i a l'Edifici Altabix, del Campus d'Elx.

Si esteu interessats a conèixer “1·1·2 Comunitat Valenciana”
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Integració de la UME en “1·1·2 Comunitat Valenciana”
“La Comunitat Valenciana
és la primera i única,
Comunitat Autònoma, que
ha integrat la Unitat Militar d'Emergències (UME)
en el seu sistema de gestió de les emergències” va
destacar el conseller Serafín Castellano.
El conseller de Governació, Serafín Castellano, va afirmar que el Consell “continuarà recolzant i impulsant tota iniciativa que contribuïsca a unir esforços i guanyar eficàcia davant una emergència, com ho reflecteix la integració del III
Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III) de la Unitat Militar d'Emergències (UME) al telèfon “1·1·2 Comunitat
Valenciana”.
Així ho va manifestar Castellano durant l'acte, celebrat a les instal·lacions de la UME el 29 de juliol de 2010 , on va
valorar “molt satisfactòriament” la col·laboració amb la Unitat Militar, “perquè ajuda al fet que els valencians puguen

sentir-se més segurs davant una situació de risc”.

El conseller va explicar que, mitjançant l'acord d'integració, la Conselleria de Governació proporciona al BIEM III
un sistema integrat de gestió d'emergències i comunicacions “per a garantir i proporcionar una gestió ràpida i eficaç en

l'atenció al ciutadà, assegurar i reforçar-ne la seguretat, així com garantir la gestió coordinada de les emergències, que
involucra diversos organismes”.

En el próxim número
Visitarem:


C.P. Ambra de Pego



C.I.P. FP Ciutat de l'Aprenent de
València. .



C. P. Villar Palasí de Quart de Poblet



C. P. José Senent de Massarrojos



C.P. Pascual Andreu de Almoradí

S

i coneixen algún Centre Escolar, Asociació
o Entitad que puga estar interessada en
nostra labor divulgativa, no dubten a con-

tactar amb nosaltroes.
¡Estarem encantats que ens coneguen!

