Oficina de Premsa

- Nota de premsa “Canvi de marxa” està impulsada per Mutual Conductors i l’Ajuntament
de Mollet

Mollet acull de nou l’activitat “Canvi de marxa” per
educar els joves en la mobilitat segura
El propers 4 i 5 de febrer, a 2/4 de 12 del migdia, el Teatre Municipal Can
Gomà acollirà l’activitat “Canvi de marxa”, una representació adreçada als
estudiants de secundària per tal de conscienciar-los sobre les causes i
conseqüències dels accidents de trànsit.
“Canvi de marxa” és una activitat educativa impulsada per la fundació privada
sense ànim de lucre Mutual de Conductors amb el suport del Servei Català de
Trànsit i la col·laboració de l’Ajuntament i del grup de Mobilitat Segura de la
Policia Municipal de Mollet del Vallès. L’objectiu de “Canvi de marxa” és
conscienciar els joves d’entre 14 i 18 anys sobre les causes i conseqüències
dels accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables i
d’autoprotecció en aquest tram d’edat. A l’acte, està previst que participin 500
alumnes de 7 centres de secundària de la ciutat.
L’activitat consisteix en una representació amb vídeos informatius i testimonis
reals dels cossos d’emergència que intervenen en un accident de trànsit, així
com de víctimes i familiars. L’objectiu és que les noves generacions s’eduquin
en la prevenció de la sinistralitat i l’adquisició de conductes que els protegeixin
dels perills a la via pública i que els facin responsables.
A l’acte hi assistiran el regidor de Mobilitat, Joan Daví; la regidora d’Educació,
Alícia Domínguez; el president de Fundació Mutual de Conductors, Joan
Badenes; el vicepresident, Jordi Herms; el director, Joan Nebot; i el portaveu,
Josep M. Ambròs.
Una estona abans de la representació, a les 11,15 h, es farà atenció a la
premsa.
Representació de “Canvi de marxa”
Dimecres 4 de febrer
11.30 hores (11.15 h – atenció a la premsa)
Teatre Municipal Can Gomà
Mollet del Vallès, 28 de gener de 2015
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