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Os datos A sinopse

Os accidentes de tráfico son a principal causa 
de morte da poboación española de menos de 
35 anos.

En cada accidente de tráfico adoitan confluír 
diversas circunstancias que determinan a 
aparición do incidente, aínda que as diversas 
investigacións realizadas ao respecto coinciden 
en sinalar o comportamento humano como o 
factor máis determinante nos accidentes, por 
riba doutros aspectos como os ambientais ou os 
mecánicos.

Fanse moitos intentos por amosar os riscos que 
se corren por falta de precaución na seguridade 
viaria, pero esquécese con frecuencia que boa 
parte dos afectados están vivos e teñen un 
futuro por diante, aínda que dun xeito diferente. 
En España, milleiros de persoas conviven cunha 
discapacidade producida por unha lesión 
medular como consecuencia dalgún accidente 
de tráfico. Trátase dun colectivo que loita acotío 
contra barreiras físicas e sociais para chegar a 
alcanzar unha vida plena e satisfactoria.

“Nun segundo” reflicte un cambio polo que 
pasan tanto as persoas que sofren un accidente 
de tráfico coma as súas familias e mais outras 
persoas do seu contorno. O documental mostra 
as distintas maneiras de afrontar unha 
discapacidade e como é posible continuar 
vivindo plenamente con ela. Trátase dunha 
mensaxe de esperanza contada polos seus 
protagonistas, que narran en primeira persoa 
as dificultades, as loitas e os éxitos dunha 
batalla digna de ser contada.

Así pois, “Nun segundo” non se limita a amosar 
o aspecto dramático da situación, senón tamén 
a posibilidade de asumila e desenvolver, desde 
ese punto, ilusións, proxectos de futuro e unha 
vida cotiá chea de actividade. O documental 
tamén recolle o testemuño de profesionais 
médicos e institucións que traballan a prol da 
sensibilización e da concienciación da sociedade 
española respecto das persoas afectadas por 
unha discapacidade.


