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- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet s’adhereix a la Cara Europea de
Seguretat Viària
L’Ajuntament de Mollet, a través de la Policia Municipal, s’ha adherit a la
Carta Europea de Seguretat Viària, un document que recull el compromís
d’emprendre accions i augmentar la consciència ciutadana sobre la
necessitat de reduir les víctimes d’accidents de trànsit.
La Carta Europea de Seguretat Viària és una invitació de la Comissió Europea
a prendre accions concretes, avaluar els resultats i augmentar la consciència
sobre la necessitat de reduir les víctimes mortals d'accidents de trànsit. A
través de la Carta, tots els signants (institucions, associacions, empreses, etc)
tenen l'oportunitat de compartir idees i pràctiques a tot Europa, fet que permet
aprendre els uns dels altres i inspirar com reduir la sinistralitat a la carretera.
L’Ajuntament de Mollet ha signat la Carta Europea de Seguretat Viària amb
l’objectiu de contribuir a la reducció dels accident de trànsit dins el casc urbà.
Per aconseguir aquest objectiu, la Policia impulsa iniciatives en dues vessants:
d’una banda, la formació en mobilitat segura entre els escolars de primària i
secundaria i els diversos col·lectius socials (activitats de lleure, associacions de
pares i mares, col·lectius de nouvinguts i persones grans). D’altra banda, la
Policia fa estudis detallats dels accidents que es produeixen a la població per
detectar les causes i trobar solucions, per mitjà de campanyes de control i
sensibilització dels usuaris de les vies.

Mobilitat segura
La Policia Municipal de Mollet treballa amb tots els centres escolars de la ciutat,
en els cursos de 4rt i 6è de primària i 4art de secundària, a través del programa
“Road Show” i de xerrades de conscienciació sobre accidentalitat. El programa
d’Educació per a la Mobilitat Segura que té com a objectius:


Apropar els infants i joves a la realitat quotidiana per aconseguir un millor
coneixement de l’entorn urbà. Motivar-los per tal que siguin uns bons
usuaris de la via pública i despertar-los l’interès per qüestions relacionades
amb el comportament cívic.



Desenvolupar hàbits i actituds de comportament ciutadà saludables, pel que
fa al trànsit; instar-los que col·laborin per evitar situacions de perill i prevenir
accidents, des de la perspectiva de vianants i de conductors de bicicletes i
ciclomotors.

Campanyes de control i conscienciació
Al llarg de l’any, la Policia Municipal desenvolupa diferents campanyes de
control y conscienciació que pretenen traslladar al conductor la necessitat de
complir amb les normes i reglaments:
 Alcoholèmia i drogues
 Distraccions al volant
 Assegurances i ITV
 Sistemes de seguretat passiva i retenció infantil
 Transport escolar
 Ciclomotors
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