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Els PAU quan s’apliquen en l’àmbit de la pública 
concurrència, la seva durada és d’unes hores de 
vigència. 

Esdeveniments  únics                       Concerts  musicals



OBJECTIUS  A  L’HORA  D’ELABORAR PAU

•Analitzar la problemàtica respecte de llocs de pública 
concurrència.
•Percepció del risc dels assistents, la dels professionals.
•Conflicte de les mesures adoptades per a la prevenció dels 
riscos detectats en esdeveniments.



DETECCIÓ DEL RISC + MESURES PREVENTIVES = CONFLICTE 

La confrontació entre les parts implicades genera el  malestar 
propi de l'individu o col·lectiu.
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DETECCIÓ DEL RISC + MESURES PREVENTIVES = CONFLICTE 

Quan es tracta de prevenir.
Les mesures adoptades es basen en la incertesa de l a 
materialització del risc, històric...
Sempre la tendència és fer retrets cap a les mesures 
adoptades, atès que el justificant del nivell de percepció de 
l’usuari és diferent.



DISSONÀNCIA COGNITIVA
León Festinger, psicòleg

Apareix un 
estímul que 
alleujarà el 
conflicte 



DISSONÀCIA COGNITIVA
León Festinger, psicòleg

Apareix un 
estímul que 
alleugerirà el 
conflicte  

Acceptem el risc i 
mesures.

Canviem el nostre 
concepte del risc.

Tractem de canviar el que 
pensen els altres del risc 
perquè donin suport a la 
nostra decisió.

Canviem el nostre 
comportament davant 
del risc.



DISSONÀCIA COGNITIVA
León Festinger, psicòleg 

Foto presa el 1930/1931, quan 
s'estava construint l'edifici Empire 
State, a 320 metres d'alçada

Foto presa el 2008, quan s'estava 
construint un edifici de vuit plantes.

Han passat 78 anys: què ha canviat?

http://www.sunwayhomes.info/construction-worker-on- the-empire-state-building.jpg



IMPLANTACIÓ DELS  PAU, A DIA D’AVUI AL SECTOR  
DELS ESDEVENIMENTS  PÚBLICS 

PROBLEMÀTIQUES EN 
LA IMPLANTACIÓ DEL 
PAU

Aforaments variables, 
lliure concurrència Confinaments, de 

l’ocupació de l’espai 
públic.

Conflictes amb les 
configuracions de l’espai i 
reaccions esperades del 
públic assistent

Formació dels equips 
del PAU i la informació
lliurada al públic

Actuacions durant 
muntatge i nocturnes al 
desmuntatge 



MOLLET DEL VALLÈS, 30 I 31 DE MAIG DE 2012


