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COMUNICAT I NOTA DE PREMSA DE P(A)T-AP(A)T
Lloc: L’AUDITORI NACIONAL, C/ LEPANT, 150, BARCELONA
Data: DILLUNS 20 D’ABRIL DE 2009 - DIA DELS ESQUADRES
Hora: 12.00h
Ens plau informar que a la SRA. MARGARETA JÖNSSON –Secretària d’AP(A)T – Afectats per Accidents
de Trànsit - se li ha concedit la medalla de bronze amb banda blava, al mèrit policial, del Dept.
D’Interior – Mossos d’Esquadra, per la seva contribució a la reducció de les víctimes de trànsit. Serà
lliurada el proper dilluns 20 d’abril per l’Excel·lentíssim Sr. Joan Saura, Conseller d’Interior de la
Generalitat de Catalunya.
Margareta va perdre el seu únic fill de 21 anys en un sinistre mortal provocat per un conductor ebri el
31-7-1999. El seu marit, que no va superar la pèrdua del fill, va morir 3 anys més tard.
Des de febrer de 2001 va entrar a formar part del grup d’afectats de la nostra associació i el maig de
2004 es va fer càrrec de l’organització del Punt de Trobada que mensualment fan els familiars de
víctimes dels accidents de trànsit, facilitant ajuda humana, psicològica, legal i tècnica. Mica en mica,
va anar ampliant les reunions amb la presència d’algun representant dels Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Urbana de Barcelona, que des de llavors ofereixen la seva ajuda de forma voluntària, donant
resposta als interrogants i qüestions que plantegen els afectats per accidents de trànsit. El fiscal Sr.
Antonio Vicen també col·labora desinteressadament amb els afectats del Punt de Trobada.
Entre les moltes activitats realitzades durant aquests 8 anys, cal destacar l’organització i/o participació
de:
o

Les setmanes de Seguretat Viària de la ONU-Unece ( abril 2004 i abril 2007) amb
l’exposició de víctimes “Els rostres de les xifres”.

o

Dia Mundial en memòria de les Víctimes dels Accidents de Trànsit (tercer diumenge de
Novembre, des de l’any 2004)

o

Les Jornades Mediterrànies de P(A)T dels anys 2001, 2004, 2005, i 2008.

o

Jornada de sinistralitat de motocicletes (26 de març de 2008)
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o

El mòdul “La comunicació de males notícies” xerrada anual davant dels nous agents
de trànsit dels Mossos d’Esquadra a la ISPC que es fa des de l’any 2006.

o

Recollida de signatures durant l’ any 2004 per la reforma del Codi Penal en matèria de
trànsit.

o

Col·laboració amb el diputat suec Johnny Gylling de la Comissió de Trànsit del Congrés
d’Estocolm, Suècia durant els anys 2003-2006, mitjançant reunions anuals i intercanvis
d’informació d’interès per correu electrònic. Va traduir al suec un resum del Projecte llei
del carnet per punts.

o

Xerrades de conscienciació i sensibilització davant dels infractors en els cursos de
recuperació parcial o total de punts, que es realitzen ales Autoescoles del RACC, i
davant els penats en ARC, UAB, i Formació G.U.B., des de novembre de 2007.

o

Xerrada-testimoni a les escoles Les Llices, durant la Setmana de Seguretat Viària (2
d’abril de 2006) davant alumnes, pares i professors.

o

Ponències en Conferencies col·laborant amb el Caporal Sr. Miquel Bort, en la
presentació del seu llibre “Com evitar un accident de trànsit”, a Madrid, el 22 de maig
de 2008 i presentant la campanya “No volem que tinguis un accident, volem que tornis”
a la macro-discoteca METRO, Amposta (Tarragona), el 18 de juny de 2008.

o

Actes d’informació, sensibilització i conscienciació a motoristes juntament amb els
Mossos d’Esquadra de la divisió de trànsit, al peatge de Martorell el 28 de març de 2008,
Gran premi de Jerez, al peatge de l’Hospitalet de l’Infant el 26 d’octubre de 2008, Gran
premi de Xest, i presentant la campanya PREMOT a la crta. GI-682 pk 16 de Tossa-Lloret
de Mar, 5 d’abril de 2009.

o

Participació en programes de televisió locals, autonòmiques i estatals, ràdio i premsa
escrita.

Cal destacar que la seva lluita va ser impulsada per la mort del seu únic fill i per la mort de dos
joves de 21 i 23 anys, fills d’amics seus que van ser víctimes de sinistres amb motocicleta.

Eugenia Domenech
Presidenta de P(A)T
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