Nota de premsa
Terrassa, 18 de novembre de 2016

La Policia Municipal posa en marxa un programa de
formació en seguretat viària per a empreses
La primera de les sessions s’ofereix a treballadors i treballadores de Decathlon

Dilluns, 21 de novembre, comença un nou programa formatiu impulsat per la Policia
Municipal per sensibilitzar sobre qüestions relacionades amb la seguretat viària. La
primera d’aquestes sessions es desenvoluparà amb els treballadors i les
treballadores de la seu terrassenca de la companyia Decathlon. Amb aquesta nova
modalitat de formació, el cos local de policia amplia la seva oferta, que fins ara, i des
de fa 26 anys, se centrava només als centres escolars.
La Policia Municipal vol arribar a un elevat nombre de persones, tenint en compte la
importància del teixit empresarial de la ciutat i el fet que moltes empreses no
contemplen als seus programes de riscos laborals, la formació en seguretat viària.
Per aquest motiu, ha dissenyat un programa formatiu, que pot anar des de les dues
fins a les sis hores de durada, que les empreses poden adaptar segons les seves
necessitats.
Els agents-formadors proposen diferents blocs pedagògics, com ara qüestions
genèriques per a conductors, elements específics de seguretat als ciclomotors i a les
motocicletes o el binomi drogues-conducció. Amb aquest ventall de temes i en
col·laboració amb els impulsors del programa, les empreses poden adaptar els
continguts a les seves realitats.
La sessió de formació amb la que es posarà en marxa el programa es
desenvoluparà a la seu de Decathlon el proper dilluns, 21 de novembre, d’11 a 13 h.
La Policia Municipal està contactant amb altres empreses de la ciutat amb plantilles
nombroses que poden tenir interès a oferir al seu personal aquest tipus de formació.
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