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Manlleu redueix un 50 % els
accidents de trànsit amb ferits
La policia local de Manlleu ha fet pÃºblics els resultats de la memÃ²ria de les activitatsÂ del primer
trimestre de 2007. En relaciÃ³ als informes de trimestres anteriors, de tot aquest recull de dades
en destaquen dos aspectes: els accidents de trÃ nsit amb ferits s'han reduÃ¯t en un 50 % i els
delictes contra el patrimoni (robatoris), gairebÃ© un 15 %.
Aspectes rellevants de la memòria Trànsit Les mesures preventives en matèria de Seguretat Vial
que s'estan portant a terme des de fa temps (controls: d'alcoholèmia, velocitats, infraccions de
risc, mesures reductores de velocitat i millores de senyalització...) estant donant el seu fruit en el
seu objectiu final, que és la reducció dels accidents de trànsit i les seves conseqüències sobre les
persones. Els accidents amb ferits s'han reduït en aquest trimestre en un 50 % i durant aquest
període no s'ha registrat cap víctima mortal, ni tampoc ferits de gravetat. Sensibilització En relació a
les activitats de sensibilització, el primer trimestre del 2007 s'ha fet un treball destinat a dos
col•lectius: escolars i gent gran. Destaca la participació de 638 alumnes de 2n i 5è de primària i de 4t
d'ESO en les activitats d'educació viària realitzades per la Policia Local de Manlleu, i l'actuació que
s'ha dut a terme amb el col•lectiu de la gent gran, en què hi han participat 95 persones, amb
l'objectiu de millorar la seva mobilitat i prevenir les situacions de risc d'aquest
col•lectivitat. Robatoris Pel que fa a l'activitat delictiva, durant aquest període s'ha registrat un
increment global dels delictes en un 5 %. Dins la diferent tipologia dels delictes, es important
també la reducció d'un 12,5 % dels delictes contra el patrimoni, ja que aquests són objectes de
campanyes policials en temes de prevenció. I també l'increment d'un 200 % en els delictes contra
la seguretat del trànsit, augment que cal atribuir a la presència de més controls (d'alcoholèmia,
velocitat, infraccions, etc). Aquests controls s'han fet en horaris de màxim risc, d'acord amb les
pautes del Servei Català de Trànsit. Amb tot, Manlleu està per sota de la mitjana catalana en delictes
contra la seguretat del trànsit.- Memòria del primer trimestre (PDF)
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