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Organitzats en grups de matí i tarda,
els participants es van posar el "vestit
de conducció ebri", un simulador des-
envolupat per Ford, que fa que les
tasques més senzilles, com caminar
en línia recta resultin molt difícils, tal
com passa quan s'ingereixen estupe-
faents o begudes alcohòliques. El ves-
tit, per exemple, compta amb ulleres
de visió en túnel, orelleres, pesos de
canell i genoll i embenats en colzes,
coll i genolls. 

Ford ha desenvolupat aquest vestit
amb científics de l'Institut Meyer-Hents-
chel d'Alemanya, una empresa especia-
litzada en la investigació dels efectes de
les discapacitats de mobilitat. 

Personalitats

La presentació dels cursos a Cata-
lunya va comptar amb la presencia de,
entre altres personalitats: Pere Ma-
cias, president de la Comissió de Se-
guretat Viària i Mobilitat Sostenible del
Congrés; Antoni Reig, director gene-
ral de Joventut de la Generalitat de
Catalunya; Sebastià Salvadó, presi-
dent del RACC; i Salvador Servià, di-
rector del Circuit de
Barcelona-Catalunya. 

La quarta part de totes les víctimes
mortals 

Segons un estudi, més de la meitat
dels conductors joves europeus d'Ale-
manya, Espanya, França, Itàlia i el
Regne Unit admet haver conduït en
algun moment sota els efectes de l'al-
cohol o de les drogues, una tercera

part ha acceptat viatjar en un cotxe
amb un conductor ebri o drogat, i dues
terceres parts admeten no conèixer el
límit legal d'alcoholèmia per conduir. 
Segons la Comissió Europea, el 25%
de totes les morts en carretera estan
relacionades amb el consum d'alcohol,
el principal factor associat a accidents
de trànsit en els quals es veuen impli-
cats conductors joves. 

"Ford, Condueix la teva Vida" també
inclou altres mòduls pràctics de con-
ducció en què els joves poden experi-
mentar i mentalitzar-se sobre els
riscos de les distraccions al volant,
aprendre a gestionar la velocitat i la
distància de frenada, i rebre una expli-
cació sobre les tecnologies d'ajuda a
la conducció.

Tres-cents de joves catalans, d'entre 18 i 24 anys, van poder conèixer del 15 al 17 de maig els
efectes de les drogues i l'alcohol en la conducció, d'una manera pràctica. 

Programa de Ford "Condueix la
teva vida" 

El vestit compta amb ulleres de visió
en túnel...
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CiU demana que les lí-
nies de seguretat de
trànsit es senyalitzin
amb pintures respectuo-
ses amb el medi am-
bient 

La proposició no de
llei que el portaveu de
Seguretat Viària de CiU
al Congrés, Jordi Jané,
ha defensat l'11 de juny
a la cambra baixa, sug-
gereix la utilització d'a-
questes pintures a base
d'aigua en la senyalitza-

ció de les línies de segu-
retat de trànsit de les ca-
rreteres, amb l'objectiu
de contribuir a la lluita
contra el canvi climàtic. 

Actualment s'utilit-
zen pintures amb un alt
nivell de dissolvents, el
fet que contribueix a in-
crementar l'efecte hiver-
nacle. 

Les pintures senya-
litzadores a base d'aigua
són menys agressives
amb el medi ambient.

SEGURETAT VIÀRIA

Pintures respectuoses
amb el medi ambient

El passat 16 de juny, el di-
rector del Servei Català de
Trànsit (SCT), Joan Josep
Isern, i el secretari general
del Consell Interuniversitari
de Catalunya,
Claudi Alsina, im-
pulsors dels cur-
sos universitaris
de conducció se-
gura i eficient, van
presentar l'amplia-
ció a noves univer-
sitats del
programa, que a
partir d'ara també
inclourà cursos de
conducció segura
per a motocicletes. 

Dos o tres crèdits

Les universitats Pompeu
Fabra (UPF), Abat Oliba
(UAO), Rovira i Virgili
(URV), Oberta de Catalunya
(UOC) i de Vic (UVic) són
les noves universitats en ad-
herir-se a aquest programa
que ofereix cursos de con-
ducció segura a canvi de
crèdits universitaris, unint-se
així a l'Autònoma de Barce-
lona (UAB) i la Politècnica

de Catalunya (UPC), que ja
els impartien. 

El 'Programa universitari
per a la prevenció d'accidents
de trànsit: conducció segura i

seguretat viària' està impulsat
per l'empresa Formació de
l'Automòbil i Serveis Tècnics
(Fast Parcmotor) i consta
d'una part teòrica sobre segu-
retat i conscienciació viària de
60 hores que es fa a distància
i una part pràctica que es divi-
deix en dues jornades de 16
hores per a turismes i vuit ho-
res per a motos. Els cursos
es convaliden per dos o tres
crèdits segons el pla d'estudis
de la universitat. 

En la seva intervenció du-
rant la presentació del pro-
grama, Joan Josep Isern va
destacar que es tracta d' "una
iniciativa molt positiva en la
formació de joves universita-
ris que suposa un pas enda-
vant en la millora de la segu-
retat viària".

Cursos de conducció 
segura a canvi de crèdits

TRÀNSIT

A partir d'ara també inclourà cursos de 
conducció segura per a motocicletes. 

Jordi Jané.

Joan Josep Isern.


