
8:45h Recepció i lliurament de documentació 
 
9:00h Inauguració  
Sr. Ole Thorson Jorgensen, president de P(A)T  
Sr. Jordi Jané, Conseller d’Interior. Generalitat de Catalunya 
 
9:30h Sessió inaugural: “La responsabilitat individual i col·lectiva”  
Presenta: Yolanda Domenech, Directora de P(A)T 

• Sra. Begoña Román. Doctora en Filosofia per la UB. 
 
 
10:30h PAUSA 
 
 
11:00h Primera sessió: “El paper del Sector 
Públic” 
Modera Sra. Montse Montal, vicepresidenta 
d’AP(A)T 
 

• Sra. Eugènia Doménech. 
Directora del Servei Català de Trànsit 
• Representant de la  Regidora 
Àrea Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 
• Sr. Oriol Amorós. President de 
la Comissió d’Estudi del Parlament de 
Catalunya 
• Sr. Joan Aregio. Secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals, Generalitat 
de Catalunya. 

 

• Debat 
 

 

 

12:35h Segona sessió: “El paper del Sector Privat”   
Modera Vicente Sánchez, vicepresident de P(A)T 
 

• Sr. Manuel Ferri. Tècnic en mobilitat de la Diputació de Barcelona. 
Desplaçaments in itinere. 

• Sra. Teresa Moralí. Presidenta Secció Psicologia del Trànsit i de la 
Seguretat al COPC. 

• Sra. María Olivera. Presidenta Federació d’Autoescoles de 
Catalunya. 

• Sra. Cristina Buesa. Periodista. Pendent de confirmació 
 

• Debat 
 
14:10h Cloenda 

•  Sr. Manuel Viñuales, secretari de P(A)T 
•  Sra. Mercedes Vidal. Regidora Àrea Mobilitat de l’Ajuntament de 

Barcelona (pendent confirmació) 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Asociación de Prevención 
de Accidentes de Tráfico

P(A)T
Asociación de Prevención 
de Accidentes de Tráfico

P(A)T
Col·laboren: Organitza: Participen: 



 

 

Aquest any celebrem les XVIII Jornades Mediterrànies de Seguretat Viària amb el títol “La responsabilitat individual i col·lectiva en els sinistres de trànsit”. P(A)T porta 47 anys treballant per 

la Seguretat Viària i el reconeixement dels drets de les víctimes. Volem fer un repàs de l'evolució d'aquests anys reflexionant especialment sobre la nostra responsabilitat individual i 

col·lectiva.   

 

Què hem de fer per arribar a zero víctimes en el trànsit? 

 

Tots tenim un grau d’implicació i de responsabilitat en la Seguretat Viària. No és un tema que afecti només a determinats grups, si no que hi estan implicats legisladors, govern, conductors, 

vianants, enginyers, administracions, policies, mecànics, professionals de la salut i un llarg etcètera. Cadascun conforma una peça de l’engranatge que mou la Seguretat Viària. 

 

Els mal anomenats accidents de trànsit no són fets fortuïts, imprevisibles i incontrolables, sinó que la majoria d'ells són evitables i està en mans de tots aconseguir-ho. 

  

En aquesta jornada volem reflexionar entorn la responsabilitat individual i col·lectiva i també sobre quines són les nostres prioritats a l’hora d’aplicar aquesta responsabilitat. Donem 

prioritat a les persones o al creixement econòmic? És realment més important guanyar diners que preservar la vida? Podem trobar l’equilibri? 

  

Convidem als participants a fer una valoració conjunta i debatre sobre què podem fer per arribar a tenir una mobilitat sostenible, segura i respectuosa amb la vida humana. 

 

 

 


