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NOTA DE PREMSA 
 
 

EL CONSELLER FELIP PUIG ESCOLTA A LES VICTIMES AL PUNT DE TROBADA DE P(A)T 
 
 
Barcelona, 4 de juliol.-  El Conseller d’Interior, Sr. Felip Puig i Rodés, ha visitat el Punt de Trobada de 
P(A)T per escoltar als familiars afectats per sinistres de trànsit. 
 
L’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T, a través de la seva secció d’Afectats Per 
Accidents de Trànsit AP(A)T ofereix suport i orientació a les persones que han patit un sinistre greu de 
trànsit, així com als afectats i familiars.  
 
Per això, una de les activitats que es realitza és el Punt de Trobada.  Com cada mes es reuneixen a la 
“casa Elizalde” (c. Valencia, 302 de Barcelona), oferint atenció personalitzada, informació i ajuda 
(humana, psicològica, tècnica o legal) en matèria de trànsit. 

 
El Conseller Felip Puig ha participat en la reunió 
d’aquest mes i ha escoltat el testimoni de familiars 
que han perdut un esser estimat o que han patit 
greus seqüeles permanents en un sinistre de 
trànsit. El Conseller ha estat acompanyat pel Sr. 
Joan Aregio i Navarro, director del Servei Català 
de Trànsit, i pel comissari Joan Miquel Capell i 
Manzanares, Cap de la Comissaria Territorial de 
Sabadell. 
 

'fotografia: ©Quim Farrero' 
 
Els familiars, víctimes i afectats reunits han explicat al Conseller la seva experiència i les conseqüències 
personals, familiars i socials del sinistre, mostrant la dramàtica realitat del desprès i com perdura durant 
molts anys, per tota la vida. 
 
Els afectats i familiars augmenten dia a dia i formen un col·lectiu de víctimes reals que no apareixen a 
les estadístiques, tot i que estan patint directament el impacte del sinistre. El dolor i el buit per la 
pèrdua d’un esser estimat ho viuen amb desorientació, solitud i incomprensió. Han destacat la 
importància de comptar amb grups d’ajuda i serveis d’orientació i atenció com els que presta P(A)T-
AP(A)T i la necessitat de donar un major reconeixement a les associacions i difusió dels sues serveis 
entre les famílies afectades. 
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En aquest sentit, també s’ha destacat la importància 
d’avançar en el projecte per a la creació de la Oficina de la 
Víctima de Trànsit que des de el SCT s’està portant a terme, 
felicitant al Conseller per aquesta iniciativa, llarg temps 
reivindicada per P(A)T i víctimes i familiars.  
 
Al Punt de Trobada eren presents, com és habitual, 
representants dels Mossos d’Esquadra (Oficina de Suport de la 
Divisió de Trànsit) i Guàrdia Urbana de Barcelona (Unitat 
d’Accidents), així com part de l’equip professional de l’associació (psicòlegs, advocats, treballadors 
socials, etc). 
 
 
Història del Punt de Trobada: 
 
El PUNT DE TROBADA va sorgir de manera natural, al detectar-se la necessitat de recolzament i els 
beneficis de l’ajuda mútua entre les víctimes i afectats. En aquest espai es troben afectats 
d’accidents de trànsit i persones interessades i implicades directament en temes de seguretat viària 
com guàrdia urbana, mossos d’esquadra, advocats, psicòlegs, treballadors socials, etc. El Punt de 
Trobada és part del programa AVAST (Programa d’Atenció a Víctimes i Afectats de Sinistres de Trànsit). 
 
No  podem oblidar la necessitat d’informació, orientació i recolzament psicològic que necessiten els 
afectats d’accidents de trànsit (directes o indirectes). Per tant, considerem important continuar 
aquest treball ampliant tant la seva difusió com la cobertura d’especialistes d’una manera més 
estable (només a la ciutat de Barcelona es produeixen més de 11.000 ferits per sinistres en el trànsit 
anualment).  
 
Les reunions van començar a l’any 1.999 i des de llavors es celebra cada últim divendres de mes al 
mateix lloc i hora i són obertes als familiars i afectats per sinistres greus de trànsit. 
 
 
Per més informació: 
Eugenia Domenech Tel. 93 301 37 78 – 630 02 03 92 / pat-apat@pat-apat.org  
 
L’Associació espanyola de Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T és una associació sense ànim de lucre, declarada d’interès 
Públic i que va ser  fundada  l’any 1968 davant  la preocupació d’un grup de persones per la creixent sinistralitat que hi havia 
en aquell moment. 
 
 Membre de la PRI (Prévention Routière Internationale) des de 1989 
Membre de la FEVR (Fédération Européenne des Victimes de la Route) des de 1995 
        
Al 1994 es va crear una secció integrada per familiars i víctimes de sinistres de trànsit denominada AP(A)T Afectats Per Accidents 
de Trànsit. 
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Els objectius de P(A)T són: 

 La prevenció dels sinistres de trànsit i la reducció de les víctimes, fins a aconseguir que cap persona mori  o resulti ferida pel 
fet de moure’s  o circular pels carrers i carreteres del nostre país. 

 La sensibilització i  divulgació d’una cultura de respecte a la vida, als demés i a les normes i de protecció dels més dèbils, per 
sobre d’altres valors, promovent una mobilitat sostenible, responsable, segura i serena. 

L’ajuda i suport a víctimes i afectats i el reconeixement dels seus drets. 
 
La Seu central està a Barcelona. Compta amb delegacions a diferents comunitats autònomes (Andalusia, Extremadura, 
Galicia, Madrid, Comunitat Valenciana) i col·laboracions en vàries províncies espanyoles 
 
Per més informació: 
Eugenia Domenech Tel. 93 301 37 78 – 630 02 03 92 / pat-apat@pat-apat.org  
 
 


