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- Nota de premsa -

Ràdio Mollet emet Road Show una representació sobre
la seguretat viària
El proper divendres 12 d’octubre a les 9 h, les 12 h i les 19 h, i dissabte 13
a les 9 h, Ràdio Mollet (96.3 FM) emetrà un programa especial sobre la
representació del Road Show que va tenir lloc recentment al Teatre Can
Gomà.
Road Show és una representació multimèdia que mostra les dramàtiques
conseqüències que pot comportar conduir sota els efectes de l’alcohol i/o les
drogues. L’audiovisual es va presentar, per primera vegada al Vallès Oriental,
el passat 26 de setembre al Teatre Municipal Can Gomà davant de més de 300
alumnes de 4t d’ESO dels instituts de Mollet del Vallès. La representació, de to
realista amb testimonis verídics, va captar l’atenció del públic assistent.
Road Show recrea la nit d’un jove, un dissabte a la discoteca, que acaba amb
un tràgic accident de trànsit de conseqüències terribles. La recreació compta
amb testimonis reals de metges, serveis d’emergències, bombers, policia
municipal, i, els casos verídics d’un jove amb lesió medul·lar i la seva família.
Aquesta representació forma part d’un programa d’educació viària per
conscienciar els joves, promogut per la Fundació Mutual de Conductors, el
Servei Català de Trànsit i l’Associació de Policies per a la Seguretat Viària
TRAFPOL.
Cal tenir present que els accidents de trànsit són, en el nostre país, una de les
principals causes de mort i, en molts casos, comporten seqüeles greus. Només
al Vallès Oriental, el 2011 hi va haver 16 morts i ferits greus, i el 2012, a hores
d’ara, ja n’hi ha hagut 8, segons dades del Servei Català de Trànsit.
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