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Agost 2011 

La llum sembla nova quan obres els ulls després d'un accident. T'han donat una nova oportunitat. Una 
pilota d’oxigen que has d'aprendre a gestionar amb força. 
 
Les Associacions i Federacions que treballen pels drets de víctimes i afectats pels sinistres en la 
mobilitat i per una millora de les seves condicions de vida senten haver rebut una pilota d’oxigen amb 
el fet que el candidat a la presidència de Govern socialista ha triat el tema de seguretat vial i la 
millora per a aquests col·lectius per al seu primer contacte social, una vegada convocades les 
eleccions per a tardor. 
 
Amb això s'ha establert un major enteniment entre els col·lectius de víctimes i afectats d'un costat i un 
dels polítics més importants al nostre país. Es nota, en el contacte, que la seguretat vial és una prioritat 
i que hi haurà un treball decidit per millorar les condicions dels ciutadans que han rebut un dur cop 
per la tolerància de la societat feia una mobilitat perillosa. 
 
Aquesta tolerància s'ha de canviar. Per als afectats i víctimes, que ja han sofert d'un sinistre – una 
reparació. La societat ha d'assumir la seva part de complicitat en la inseguretat viària. 
 
D'altra banda ha de quedar clar que la tolerància a causar dany ha de disminuir. Els conductors han 
d'assumir la seva responsabilitat i no moure's amb paràmetres de conducció que poden causar danys 
irreparables als conciutadans. 
 
Esperem que els altres partits polítics també col·loquin la seguretat vial i l'atenció a víctimes i afectats 
ben alt en les seves llistes de prioritats. P(A)T enviarà propostes d'actuació i està molt disposada per 
debatre accions i solucions amb els partits i els seus representants. 
 
P(A)T us desitja bon descans anual – als quals els toca – a l'agost. Ens agradaria veure-us a tots sans i 
estalvis de nou al setembre i més endavant. Treballem perquè el 2011 sigui l'any amb menys dolor per 
causa de la mobilitat. 
 
Per la junta de P(A)T 
 
Ole Thorson 
President 
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