Polítics
Des dels estaments polítics es creen lleis i normatives per reduir el nombre d’accidents. S’ha limitat el
consum d’alcohol, s’han realitzat restriccions als establiments dedicats a l’oci nocturn per als joves,
s’han creat factors de desmotivació per als conductors per evitar que condueixin sota els efectes de
l’alcohol i les drogues, s’han reduït els límits de velocitat, s’ha creat el carnet per punts. Al llarg de la
xarxa viària també s’han col·locat més radars per evitar que es corri a les carreteres més del que està
permès i sancionar els conductors que no respecten els límits de velocitat.
Com a polítics, què proposeu per millorar en temes de seguretat viària?

Joves
Als joves ens agrada sortir, anar de marxa el cap de setmana, a la discoteca, de concert... Ens agrada
sortir en grup i és un pal anar amb transport públic, sempre has d’estar pendent dels horaris i adaptar
l’oci al transport. El millor és sortir amb algú que tingui cotxe o a qui els seus pares l’hi deixin per poder
tornar quan vulguem a casa, tot i que molts cops és perillós perquè el conductor beu i hi ha risc de patir
un accident.
Què podem fer com a joves? Quina solució doneu per evitar el risc d’accident?

Publicistes
A l’hora de vendre un vehicle el que busquem és atreure el futur comprador, volem que el nostre
producte els entri per la vista, ens agrada donar la sensació de seguretat, tot i que el que ven és la
potència, els cavalls del cotxe i, sobretot, la comoditat.
Els publicistes, què heu de fer per millorar els espots de venda de vehicles i que al mateix
temps ajudin a minimitzar els risc d’accidents?

Famílies
L’educació dels nens/es en temes viaris s’ha d’iniciar des de petits. Els pares i les mares, els avis, els
germans grans, els adults en general són els models en què els més petits es fixen i imiten. Cal
reflexionar abans d’actuar i oferir models positius per als nostres nens i nenes.
Com a pares, com podeu educar els vostres fills/es per millorar en el tema dels accidents de
trànsit?

Autoescoles
A les autoescoles ens ensenyen la teoria i la pràctica mínimes necessàries per conduir un vehicle. Els
professors tenen l’obligació de preparar els alumnes per passar un examen.
Com seria la vostra autoescola ideal per tal que preparés per a l’examen i també afavorís una
conducció pacífica i més tolerant?

