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Tenim metes principals i prioritàries a la humanitat: protegir la vida dels éssers humans. Si cal estalviar en 
despeses de serveis a la societat això és possible reduint l’ús de la sanitat, especialment en el que 
concerneix a la traumatologia. Reparar un cos humà és sovint  un procés llarg i costós. 
 
A P(A)T ens estranya que un tema tan transversal como la salut no quedi ben lligat a la seguretat en l’ús de 
l’espai públic – el carrer, la carretera, la acera.  
 
A la precampanya electoral no s’escolten reflexions que apel·lin a minimitzar l’ús del sistema hospitalari 
amb major prudència al moure’s per carreteres i carrers. No s’escolten comentaris en el sentit que la policia 
municipal i bombers necessiten ajuda per utilitzar menys personal en atendre a accidentats.  
 
A P(A)T considerem que cal tenir en més consideració al ciutadà per evitar que es converteixi en víctima 
i/o afectat per un sinistre de trànsit.  
 
Les operacions de sortida i de retorn queden reduïdes a una guerra de xifres. Entre avui i demà podem 
despatxar tants milions de conductors i les seves famílies. Què bé va el país! Després plorem una mica el 
cost en vides, amb el comentari de que és un parell menys o més que els darrers anys. És un propòsit advers 
per una societat. Primer parlar del goig de les vacances i després plorar pel mal resultat. 
 
Falta comunicació entre polítics i ciutadans sobre la vida i el seu valor per nosaltres. Aquest diàleg ha 
d’implicar a tots els grups amb incidència en el comportament dels adeptes, socis, fans i membres. Deixa el 
egoisme a la maleta i porta visible solament un respecte a la teva pròpia família i als familiars, adeptes, 
socis etc. dels demés.  
 
És clar que gran part dels conductors, responsables a la vida quotidiana, oblida  aquesta responsabilitat 
quan junta als seus familiars a l’habitacle del cotxe. En aquests moments el conductor creu en una estranya 
obligació de demostrar qui mana en comptes de servir als que transporta. I ens oblidem també dels drets 
dels de l’altre carril. Ja toca ser un ciutadà educat i respectable. Un conductor que mata a altres 
ciutadans deixa de ser respectable als ulls de P(A)T. 
 
P(A)T desitja que hàgiu tingut una Setmana Santa  reflexiva. El millor és no exposar-se a la mort. 
 
Por la Junta de P(A)T 
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