MOCIÓ DE CONDEMNA PER LA MORT DE JOAN ROIG BAUZA

Antecedents
Pràcticament a diari es produeixen morts o ferits derivats d’imprudències
comeses amb vehicles a motor. Moltes d’ aquestes son provocades per la
conducció baix els efectes de l’alcohol o les drogues .
Un col·lectiu especialment afectat per aquestes imprudències son els ciclistes.
Concretament, a Espanya en moren 1 cada 4 dies, i cada dia ni ha 7 de ferits.
Diumenge dematí aquesta problemàtica va ferir de molt a prop al nostre poble,
ja que un vehicle va atropellar mortalment al nostre estimat veïnat JOAN ROIG
BAUZA, amb l’agravant que el conductor covardament, va ometre el deure de
socórrer a la persona ferida per la seva temerària conducció.
Joan Roig Bauzà era una persona molt respectada i estimada a Sant Joan.
Conductor de l'EMT. A part es dedicava al conreu de cereals essent un dels
promotors de "Fruites son Burixó", una marca de reconegut prestigi en tendes i
mercats. Joan Roig encara trobava temps els diumenges matí per amb una
colla d'amics santjoanarers, agafar la bicicleta i recórrer Mallorca de banda a
banda al marge que fes sol, vent, pluja o neu.
A banda d'això, en Joan Roig Bauzà de son Burixó era una persona
compromesa, no només amb la terra, sinó també amb la llengua, l'economia i la
cultura de Mallorca. En Joan tenia 54 anys, estava casat i tenia un fill i una filla.
Joan Roig Bauzà va morir diumenge al km 9.200 de la M-12 que uneix Artà i
Can Picafort. El conductor del tot terreny que el va atropellar, R.A.C. de 31
anys, no es va aturar a auxiliar la seva víctima i va fugir escapat. Hores
després va ésser detingut per la Guàrdia Civil. Segons ha publicat "Diario de
Mallorca" R.A.C. compta amb antecedents policials per robatoris i altres
delictes. Això no obstant, un cop fou traslladat als jutjats, el jutge titular del jutjat
d'instrucció de Manacor, Ángel Mateo Goizueta, el va deixar en llibertat
condicional.
La pèrdua , atesa la valia de la persona, es irreparable, però de les desgràcies
n’ha de sortir qualque lliçó, i no es altra que evitar la seva repetició. I evitar,
implica treballar en un doble front: educació - conscienciació i penalització als
conductors, i millora de les infraestructures viàries. Es el que reclamen els
ciclistes, que amargament es queixen dels conductors de vehicles a motor els
quals desconeixen el dret dels ciclistes a circular en paral·lel, i a que se les
respecti en els avançaments la distància de seguretat de 1 metre i mig; així
com de les Administracions Públiques, del deficient manteniment de les
voravies i de la manca de carrils bici.

Amb aquesta moció, tots els grups politics de l’ajuntament, volem recolzar a la
família de Joan Roig Bauzà condemnant els fets, i alhora instar a les autoritats
competents, a adoptar mesures per millorar la seguretat vial.
Per tot això, presentam la següent MOCIÓ:
Primer . Condemnar enèrgicament els fets delictius que han ocasionat la mort
de Joan, i traslladar les nostres condolences a la seva dona, fills, mare i altres
familiars.
Segon. Demanar als jutjats i tribunals penals competents, el màxim rigor en
l’aplicació del Codi Penal per l’autor d’aquest delicte i similars, amb la màxima
condemna de presó i privació del permís de conducció. Per tal que serveixi
d’exemple i corregeixi conductes que causen danys irreparables.
Tercer. Sol·licitar al poder executiu, i concretament: a les autoritats competents
en matèria de trànsit, Prefectura Provincial de Transit del Ministeri d’Interior i
Batles, el màxim rigor en el control de la normativa de seguretat vial, amb
augment dels controls d’alcoholèmia en els llocs i hores de major risc; a les
autoritats sanitàries i educatives, perquè promoguin campanyes de
conscienciació sobre els efectes de l’alcohol i drogues en la conducció; i a les
autoritats responsables de foment o carreteres, Consell Insular i CAIB perquè
mantenguin adequadament les voravies i dissenyin carrils bici en la reforma o
construcció de carreteres.
Quart. Pregam al poder legislatiu, l’agreujament de les penes pels delictes
contra la seguretat vial i l’homicidi imprudent, que destrueixen famílies
innocents i provoquen alarma social.
Cinquè. Sol·licitam la posada en marxa d’un protocol d’actuació propi per
aquests tipus d’accidents mortals entre vehicle i ciclista com ja existeixen els
protocols de víctimes de terrorisme o de violència de gènere, assignant un jutjat
específic.
Sisè. Declarar 3 dies de dol oficial.

Sgt Joan Magro

Sgt Catalina Gayà

Sgt Francesc Mestre

Sgt Frederic Febrer

Demanam a tots els presents , UN MINUT DE SILENCI per JOAN ROIG
BAUZA

