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          Opinió           

Educació viària
El passat dijous dia 28 de novembre, els alumnes de 
3r d'ESO vam assistir  a una xerrada per part dels 
Mossos d'Esquadra que es dediquen al control  del 
tràfic,  tot  desitjant  fer-nos  reflexionar  sobre  els 
perills  que  comporta  la  conducció  imprudent.  Ens 
van explicar la història d'un noi que en acabar de 
comprar-se la moto, els amics li  diuen que faci  el 
cavallet, però sense pensar què podia passar. 

I si es feia mal?

I si feia malbé la moto?

Els seus pares tenien molt clar que si espatllava la 
moto, l'hauria de pagar ell.

Llavors ens van fer posar a la seva pell.  Què faríem 
si  en  fer  el  cavallet  s'espatllava  la  moto?  Què 
passaria si ens fèiem mal en caure?També ens van 
explicar  quines  eren  les  normes  que  s'havien  de 
seguir  per  practicar  una bona  conducció,  tant  del 
cotxe com de la moto, alhora que ens feien valorar 
a nosaltres aquestes normes.

Després vam fer  una activitat  sobre  com valorem 
nosaltres  aquestes  normes.  Aleshores  ens  van 
explicar quines són les seves activitats diàries: no 
només posen multes, sinó que també controlen que 
els  conductors de vehicles  no cometin infraccions. 
També  vam  reflexionar  sobre  les  bones  i  males 
pràctiques de conducció dels nostres pares.

Retirada d'un cotxe

Abans de marxar ens van fer seure en rotllana per 
tal de poder-nos  explicar i fer  preguntes,  nosaltres 
les  havíem de  respondre  amb les  indicacions  que 
ens donaven.

Control policial d'alcoholèmia

Una de les  coses que més ens van remarcar va ser 
la  informació  que  ens  van  donar  sobre  la  nova 
manera de multar  d'ara.  Actualment,   en cometre 
una infracció, a més de la multa, perdem punts.

També ens van explicar la manera de recuperar-los:
s'ha de fer un curs de sensibilització i reeducació vial 
de  12 hores  lectives  en un Centre  concertat  amb 
l'Administració. Aquest curs només podrà realitzar-se 
una  vegada  cada  2  anys,  amb  l'excepció  dels 
conductors  professionals,  que  podran  realitzar,  el 
curs esmentat, anualment. El nombre de punts que 
es poden recuperar  amb aquests cursos serà d'un 
màxim de 4. Un cop realitzat el curs, l'interessat no 
haurà d'acudir a cap Prefectura Provincial de Tràfic, 
sinó que el Centre li expedirà un certificat acreditatiu 
de  la  seva  realització  amb  aprofitament,  i  ho 
comunicarà telemàticament a la Direcció general de 
Tràfic. 

La  llei  disposa  que,  transcorreguts  2  anys  sense 
haver  estat  sancionats  en  ferm,  per  via 
administrativa,  per  la  comissió  d'infraccions  que 
duguin  associada  la  pèrdua  de  punts,  els  titulars 
dels permisos o llicències de conducció afectats per 
la pèrdua parcial de punts, recuperaran la totalitat 
del crèdit inicial de dotze punts. No obstant això, en 
el cas que la pèrdua d'algun dels punts es degués a 
la comissió d'infraccions molt greus, el termini per a 
recuperar la totalitat del crèdit seria de 3 anys. 


