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Uns 400 alumnes de 1r i 2n de Batxillerat i de 1r de cicles formatius
assisteixen a l’activitat educativa “Canvi de marxa”

Dimarts 30 d'octubre de 2018

La proposta, de la Fundació Mutual de Conductors, pretén conscienciar els
joves sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit

Prop de 400 alumnes de 1r de cicles formatius i de 1r i 2n de Batxillerat dels
Instituts Castellar i Puig de la Creu han assistit aquest matí a l’Auditori Municipal
Miquel Pont a l’activitat educativa “Canvi de marxa”, impulsada per la fundació
privada sense ànim de lucre Mutual de Conductors.

La proposta, que compta amb el suport del Servei Català de Trànsit i la
col·laboració de l’Ajuntament i la Policia Local de Castellar del Vallès, tenia per
objectiu conscienciar els joves sobre les causes i les conseqüències dels accidents de
trànsit, així com també fomentar conductes responsables i d’autoprotecció.

“Canvi de marxa” ha consistit en la representació fictícia d’una conversa entre dues
germanes, una de les quals presencia un accident de trànsit quan es dirigeix en cotxe
cap a la discoteca i truca l’altra per explicar-li la situació. Durant el relat,
s’intercalen vídeos informatius i també testimonis reals d’un policia local, d’un
bomber i d’un membre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que expliquen
la seva experiència professional com a cossos d’emergència que s’ocupen de la
gestió més immediata d’un accident. Així mateix, també es recullen els testimonis
reals d’una persona que ha patit un sinistre i d’un familiar d’una víctima, que
mostren les conseqüències que tenen els accident per als mateixos afectats i, alhora,
per a les persones més pròximes.

La Fundació Mutual de Conductors i el Servei Català de Trànsit pretenen que tant
aquesta representació fictícia com els testimoniatges reals serveixin per prendre
consciència sobre factors de risc com l’alcohol, les drogues, les distraccions o les
presses, entre d’altres i, per tant, que les noves generacions s’eduquin en la
prevenció de la sinistralitat i l’adquisició de conductes que els protegeixin dels
potencials perills a l’hora de desplaçar-se.

“Canvi de marxa”, un nom que apel·la a la moderació dels joves sobretot en les
activitats de lleure nocturnes, ha comptat també amb l’assistència, entre d’altres
autoritats, del patró de la Fundació Mutual de Conductors, Josep M. Ambròs, i de
l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez.
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Precisament, l’alcalde ha destacat la importància de jornades de conscienciació com
la d’avui, “que són un dels element clau en la feina que s’està fent per treballar
en la reducció d’accidents de trànsit amb víctimes”. En aquest sentit, Giménez
ha destacat que, des de l’any 2006, i amb motiu de l’aplicació dels successius Plans
de Seguretat Vial, “hi ha hagut una important reducció de la sinistralitat al
municipi”. Així, mentre que el 2006 a Castellar es produïen 2,4 accidents amb
víctimes per cada mil habitants (la mateixa mitjana que l’obtinguda a tota Catalunya
i el doble de la registrada als municipis de 20.000 a 50.000 habitants), en l’actualitat
la mitjana d’accidents amb víctimes per cada mil habitants al municipi és d’un
sinistre a l’any, per sota de la mitjana de Catalunya (2,2) i de la mitjana dels
municipis de 20.000 a 50.000 habitants (1,5). Cal assenyalar també que, segons
dades relatives als primers nou mesos de 2018, a Castellar s’han produït un total de
83 accidents amb 11 ferits lleus.
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