NOTA DE PREMSA
El nou parc de trànsit de Manresa inicia la temporada amb un grup d'escolars del Col·legi
del Pilar
El programa d'educació viària per a infants que desenvolupen l'Ajuntament de Manresa a través
de la Policia Local ha arrencat aquest dimarts amb el primer grup d'estudiants provinents del
Col·legi del Pilar. Ells han estat els encarregats d'estrenar el nou circuit que acollirà aquest
projecte educatiu que es desenvolupa a la ciutat des de l'any 1994. En total, i fins el mes de juny,
seran més d'un miler de nens i nenes de tercer i cinquè de primària els que passaran
setmanalment pel centre de formació instal·lat al sector dels Tobots.
Manresa educa des de fa més d'una dècada els seus infants perquè siguin bons vianants en el
present i també bons conductors en el futur. Amb aquest objectiu s'organitzen anualment les
sessions d'educació en seguretat vial que, durant tres mesos, acull grups d'escolars als quals es
forma des del punt de vista teòric i pràctic. El primer grup ha fet avui la formació teòrica i pràctica
sota les indicacions de tres agents de la Policia Local de Manresa.
Amb una mica de retard sobre l'horari previst, els alumnes de tercer del Col·legi del Pilar han
arribat a peu fins les instal·lacions i han estat rebuts per l'equip d'agents de la Policia Local
responsable del programa. La primera part de la sessió ha consistit en el visionat d'un video en el
qual es donen nocions teòriques de l'actitud que han de tenir els infants en totes aquelles
accions quotidianes que tenen una relació directa amb la mobilitat i el trànsit: com a peatons,
com a ocupants d'un vehicle i també com a conductors de bicicletes. Durant quinze minuts, els
infants han seguit atentament les explicacions de l'audiovisual que ha donat peu a un petit debat
posterior duran el qual els nens i nenes han plantejat els seus dubtes.
La sessió teòrica serveix de preparació per afrontar les pràctiques que realitzen en grups d'entre
4 i 6 persones i que consisteix en recórrer el circuit respectant la seva senyalització. Aquesta és,
de fet, la part més atractiva per als joves alumnes que, amb més o menys traça, recorren el
circuit de nova trinca que avui han pogut estrenar. Es tracta d'un espai concebut amb aquest
objectiu a la zona dels Tobots, on també es concentra l'activitat d'examens i de pràctiques de les
autoescoles de Manresa i del Bages.
La posada en marxa del nou circuit ha estat possible gràcies a la proposta que ha impulsat
l'associació Afesvial, creada l'any passat amb l'objectiu de desenvolupar accions formatives en
aquest àmbit i a la qual estan adscrites la majoria de les autoescoles del territori.

