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Volem manifestar la nostre tristesa i donar el condol a la família del motorista que va morir 
aquest dilluns als carrers de Barcelona.  
 
Cada vegada és més habitual sentir noticies de la mort de conductors de moto. Aquest és 
un greu problema que ens ha de fer reflexionar i prendre mesures urgents per parar aquesta 
barbaritat. 
 
Sense entrar en quines van ser les circumstàncies del sinistre, que s'estan investigant en 
aquest moment, sí volem esmentar que pel que sembla, segons les notícies aparegudes en 
la premsa, el conductor de l'ambulància ha donat positiu en el control de drogues i aquest 
és un fet d'especial gravetat en tractar-se d'un servei públic d'emergències. 
 
Volem recordar que conduir qualsevol vehicle ha de fer-se amb la màxima prudència i en 
perfectes condicions, sobretot a les ciutats on convivim diferents tipus d’usuaris. Les 
conseqüències d'una conducció imprudent poden ser gravíssimes com per desgràcia ha 
ocorregut en aquest i en molts altres casos. 
 
Esperem que es prenguin les mesures pertinents perquè els conductors de serveis públics 
condueixin en perfectes condicions i a més d'establir els controls adequats, s'instal·lin en els 
vehicles (ambulàncies, autobusos, taxis,…) els dispositius de control d'alcohol –alcolock-. 
Aquest dispositiu no evita totes les conductes perilloses, si si una part i a més recorda al 
conductor que cal tenir totes les facultes en alerta i parar atenció al conduir. 
 
Desitgem que s'aclareixin les circumstància del sinistre i la justícia actuï en conseqüència. 
Acompanyem a la família en el seu dolor.  
 
La junta de P(A)T 
 
 

 Mor un motorista  
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