
ESCOLES DE CONDUCTORS

LES AUTOESCOLES CATALANES CLAMEN CONTRA 
L'ESCASSETAT D'EXAMINADORS

La Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC) va protagonitzar una marxa lenta davant de la 
Delegació del Govern, el 16 de juliol a Barcelona.

Entorn de 500 vehicles van partici-
par en la protesta. Al final d'aquesta, es 
va llegir un manifest. 

Convocada per la Federació d'Au-
toescoles de Catalunya (FAC), aquesta 
marxa forma part d'una campanya per 
a denunciar l'escassetat d'examinadors 
de Trànsit que des de fa cinc anys per- 
judica els ciutadans i als centres de For-
mació Viària catalans. Actualment, hi 
ha uns 50.000 alumnes pendents d'a-
frontar la prova de circulació del permís 
de conduir i l'espera es dilata entre sis 
i set mesos. Les autoescoles catalanes 
demanen una solució immediata a 
aquest problema per evitar el tanca-
ment de nombroses empreses. Per al 
president de la FAC, Raül Viladrich, 
aquesta solució passa per «destinar 
més examinadors a Catalunya». 

El sector destaca l'esperit obert i 
dialogant de l'actual director general d 
de trànsit, Pere Navarro, i lamenta que 

la Delegació del 
Govern no re-
colzi les «reivin-
dicacions total-
ment justes» dels 
centres de for-
mació viària de 
Catalunya. 

Van estar 
presents en la 
manifestació les 
quatre associa- 
cions integrades a la FAC: Lleida, Bar-
celona, Girona i Tarragona.  

El subdelegat del Govern a Cata-
lunya, Carles Prieto, va rebre a una 
representació dels manifestants i els va 
comunicar la intenció de l'Administració 
d'ampliar el nombre d'examinadors. Vi-
ladrich va confirmar que Prieto va ad-
quirir el compromís de reunir-se a pri-
mers de setembre amb les autoescoles, 
els examinadors i representants de PPT 

i DGT. 
El 28 de juny la Federació d'Auto-

escoles de Barcelona (FAB), que pre- 
sideix Teresa Coll, va dur a terme una 
protesta similar enfront de la Prefectura 
de Trànsit de Barcelona. El cas d'a- 
questa província és paradigmàtic per-
què d'una plantilla de 90 examinadors 
només treballen diàriament 60, la qual 
cosa situa al servei d'exàmens a la vora 
del col·lapse. 
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

Amb la distracció com a cavall de bata- 
lla, el director de la DGT, Pere Navarro, 
ha iniciat una campanya amb una de 
les grans empreses de telecomunicació 
del país centrada en la sobreprotecció 
parental i el risc d'enviar missatges als 
fills mentre aquests condueixen: «De 
debò és necessari saber quant els 
queda per arribar al seu destí o si es tro- 
ben bé cada 5 minuts?», diu la cam- 
panya. 
 
El perillós «per on vas?» al volant 
 

L'altre vídeo de la campanya inci-
deix en els típics missatges de «per on 
vas?», «Has arribat ja?», Que poden 
provocar una distracció mortal durant 
la conducció. I és que enviar un mis-
satge implica una distracció visual, cog-
nitiva i manual. 

Segons la DGT només trucar per 

telèfon pot multiplica per tres el risc 
d'accident mentre que enviar un mis- 
satge el multiplica fins a per 23. Com a 
e x e m p l e, 
marcar un nú- 
mero al mòbil 
a una veloci- 
tat de 120 km/ 
h suposa re- 
córrer sense 
veure la ca- 
rretera 1 dis- 
tància aproxi- 
mada de 429 
metres, equi- 
valent a uns 4 
camps de fut- 
bol. I escriure 
un missatge 
es tradueix en 
uns 660 metres a cegues. 

La veritat és que la ciència ha de- 
mostrat que el procés cognitiu 
que necessita el cervell humà 
per conduir es veu dràsticament 
alterat quan hem d'atendre a un 
intercanvi de paraules, ja sigui 
a través del mans lliures o amb 
el copilot. 

Desviacions de trajectòria, 
augment d'infraccions i del 
temps de reacció i la reducció 

de mecanismes de control no només 
tenen lloc quan intentem fer anar el vo- 
lant i ficar marxes amb un mòbil a la 

mà. L'acte de conversar és una distrac- 
ció en si mateixa.  

I atenció perquè la Guàrdia Civil ho 
tindrà més fàcil ara per analitzar les tru- 
cades pel mòbil després d'un accident 
de cotxe. Una mesura que afectaria als 
conductors sospitosos de conduir dis- 
trets, sigui després d'un accident greu 
o lleu. 

En l'actualitat, utilitzar el mòbil al 
volant està castigat amb tres punts del 
carnet i multa de 200 euros. 

LA DGT AL·LUDEIX ALS PARES PER EVITAR  
DISTREURE ELS FILLS AL COTXE: SI ESTÀ CONDUINT, 
NO ESCRIGUIS 

FONT: MOTORPASION

SEGURETAT VIÀRIA

Segons últimes estadístiques fetes públiques per la DGT, la conducció distreta o desatesa està 
darrere del 25% dels accidents i el 31% dels morts a les carreteres espanyoles.
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