
COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

TEXT 2

Llegiu en veu alta el text següent davant les persones que examinen i després tracteu de 
convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem.

Vianant: no sempre és innocent  

Cada dia, els accidents de trànsit trunquen la vida de centenars de ciutadans. I no només afecten els 
passatgers dels vehicles, sinó també els vianants. De fet, aquests són el segon grup amb més morts 
en accidents a la via pública, per damunt, fins i tot, dels motoristes, i fins en el 70% dels casos, després 
d’ingerir drogues o alcohol.

Per combatre aquestes xifres tan inquietants, el Congrés dels Diputats va aprovar el mes de març la 
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària (ja en vigor des del 9 de maig). 
En aquesta, s’estableix l’obligació de sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues, tant si es 
condueix un vehicle com si s’és un usuari de la via implicat en un accident de trànsit o que haja comès 
una infracció.

A més de les normes de la nova llei, el vianant té una sèrie de deures recollits en el Reglament de 
Circulació i sovint oblidats o fins i tot desconeguts pels vianants.
El nombre de vianants que van morir a la carretera va caure un 11%, respecte d’anys anteriors segons 
dades de 2012. En ciutat, les xifres tenen una altra tendència: pugen les morts entre el 2011 i el 2012, 
en concret de 222 a 232 persones. Tot i ser les víctimes, per paradoxal que puga resultar, en el 40% 
dels casos aquests transeünts també van ser els infractors.

Qui no ha travessat mai la carretera amb el semàfor roig o fora del pas de vianants? Ni tan sols la 
presència dels més petits (per allò de donar exemple) ens atura. I les xifres no enganyen.

Consumer (adaptació)
OPCIÓ A
Consideres que és important combatre aquest problema i que cal sotmetre els usuaris de la via pública 
implicats en accidents o infractors a les mateixes proves de detecció que als conductors.

OPCIÓ B
Creus que no tenen el mateix grau de responsabilitat els conductors de vehicles que els simples 
vianants i que les possibles solucions a aquest problema són unes altres.
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