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Asociación de Prevención
de Accidentes de Tráfico

XIX Jornades Mediterrànies de Seguretat
Viària
El segle XXI requereix una nova aproximació a la Seguretat Viaria. Les IXX Jornades Mediterrànies de
Seguretat Viària de P(A)T volen preparar el terreny de la primera meitat d’aquest segle. L’objectiu de
la primera meitat, marcat pel Deceni d’Acció de la ONU, vol eliminar la violència viària a la via
pública. Volem arribar a la Visió Zero abans del 2050. Creiem que el camí per acomplir l’objectiu és
passar el testimoni del lideratge a la següent generació de protagonistes a la societat amb una visió
més sostenible, més humana i més solidària, sense oblidar l’experiència d’experts que porten anys
treballant i reflexionant sobre aquests temes.
En el I Dia Europeu sense morts en el trànsit, Ens ho plantegem des d’una visió esperançadora amb la
certesa d’haver arribat al 2050 a l’objectiu de zero víctimes en la mobilitat. I volem preguntar als
ponents ¿com ho heu fet per aconseguir-ho?
És un triomf de la tecnologia? És un resultat de l’exigència de sostenibilitat? És un convenciment que
l’home necessita drets humans i respecte per la vida? És tracta de recuperar la passió per la vida? o
es pot dir que surt d’una barreja de compliment de molts objectius?
Volem escoltar idees fresques, plantejaments nous que ens marquin les properes passes que ajudin a
definir i portar a termini les politiques de seguretat viària d’aquí uns anys.
En P(A)T tenim idees – malgrat haver treballat sense descans des de 1968. Però segurament
necessitem una aposta de mira moderna. Per això convocarem les XIX jornades pel segle XXI.
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte avanza diez
pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para avanzar”.
Eduardo Galeano
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Programa de les XIX Jornades pel segle XXI
21 de setembre de 2016
Sala d’Actes del CEJFE (c. Ausiàs Marc, 40 – Barcelona)
Inscripcions: www.pat-apat.org
8.30-9.00h Registre i acreditació
9.00h Inauguració de les Jornades per:
Mª Eugenia Domenech, Directora del Servei Català de Trànsit
Mercedes Vidal, Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
Ole Thorson, President de P(A)T
9.30h

Conferencia inaugural: UN COTXE SERVEIX SOLS PER MOURE'S? Algunes claus culturals de

l'automobilització
Presenta: Ole Thorson, President de P(A)T
Manuel Delgado, Doctor en Antropologia.
10.45h Pausa cafè
11.15h Taula rodona. Innovació de la societat.
Moderadora: Montse Montal, vicepresidenta de la secció AP(A)T
José María de Mena. Ex fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña
Albert Cortina, Urbanista i Advocat. Autor de “¿Humanos o post-humanos?”
Adrià Aguiló. Les experiències cap una responsabilitat en la conducció. Estudiant UB.
12.30h Taula rodona. Canvi cap a una societat viva
Moderadora: Yolanda Domenech, psicòloga, Directora de P(A)T
Joan Estevadeordal. Planificador de mobilitat. President de Catalunya Camina
Mercè Castro. Terapeuta i autora dels llibres: “Volver a vivir” i “Palabras que consuelan”
Ferran Montserrat. President Plataforma motera Granollers

14.00h Conclusions i Cloenda.
H. Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Xavier Domenech, Diputat de Comú-Podem en les Corts Generals (a confirmar)
Manuel Viñuales, secretari de P(A)T
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