Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Road Show, representació multimèdia per al foment de
la seguretat viària, alerta als joves de Mollet del Vallès
Avui ha tingut lloc la representació de Road Show al Teatre Municipal de
Can Gomà on més de 300 alumnes de 4t d’ESO de diversos centres
educatius de la ciutat han pogut veure els perills i les conseqüències
dramàtiques que pot tenir conduir sota els efectes de l’alcohol o les
drogues.

Abans de la representació, s’ha ofert una roda de premsa en la qual han
participat l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, i el President de la Fundació
Mutual de Conductors, Joan Badenes. També han estat presents el regidor de
Seguretat, Josep Garzón i el Director de la Fundació Mutual de Conductors,
Josep Mª Ambros.
Josep Monràs ha agraït a la Fundació que hagin escollit la ciutat de Mollet per
fer aquesta activitat per primer cop al Vallès Oriental i ha destacat que avui al
Teatre de Can Gomà han estat presents “tres peces del nostre model de ciutat:
educació, seguretat i joventut”. Així mateix, ha afirmat que aquest muntatge
audiovisual “vol concienciar i sensibilitzar a la joventut sobre una realitat que,
desgraciadament està present cada dia i cada cap de setmana a les nostres
carreteres; hem de ser molt conscients del perills i de les conseqüències”.
Per la seva banda, Joan Badenes ha explicat que aquesta representació l’han
vist prop de 30.000 de tota Catalunya i “ho continuarem fent des de la Fundació
Mutual Conductors perquè volem que la joventut prengui consciència del que
passa quan es produeix un accident de trànsit no només amb ell sinó també al
seu entorn; per això intentem que entenguin què és el que no s’ha de fer
perquè sinó poden haver-hi conseqüències molt greus i dramàtiques”.
Després de la roda de premsa, s’ha presentat aquest colpidor muntatge
audiovisual sobre seguretat viària adreçat als joves. Amb un to realista, s’han
alternat imatges reals i recreades d’accidents de circulació amb testimonis
verídics dalt l’escenari: agents dels Mossos d’Esquadra, bombers de la
Generalitat, personal sanitari d’emergències, una víctima amb lesió medul·lar i
familiars d’altres víctimes han explicat la seva pròpia experiència davant el
públic. L’objectiu és causar un fort impacte als joves perquè prenguin
consciència de la responsabilitat que comporta conduir un vehicle i de les

terribles conseqüències que generen els accidents a la carretera. A la vegada
se’ls alerta dels perills de conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
(adjuntem fotografies)
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