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El Govern va aprovar el Programa
de seguretat viària 2014-2016
El document incorpora un total de 93 accions, amb un pressupost de 152 milions. Les actuacions de les diferents administracions i institucions que integren la Comissió Catalana de Trànsit
i Seguretat Viària són 390.
Els objectius estratègics del Programa
són:

1. Protegir als usuaris de la mobilitat
i un control eficaç de les conductes de
risc.
2. Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes).
3. Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la
mobilitat segura.
4. Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de
seguretat viària que permetin la consecució de resultats.
5. Facilitar l’aprenentatge de la mobi– Estudi sobre la influència del conlitat segura al llarg del cicle vital.
sum de psicofàrmacs en la conducció.
6. Potenciar la R+D+I a la seguretat
viària.
Altres institucions
El Servei
En el Programa d’activitats per a la seguretat viària a Catalunya del 2014
Les activitats més destacades que
també consten aquestes accions d’aldesenvoluparà el Servei Català de
tres departaments de la Generalitat:
Trànsit en el marc de l’aplicació d’aquest Programa són:
– Direcció General de Transports i Mobilitat: Organitzar i realitzar seminaris i
– Realització dels programes Game
conferències sobre la figura del conseOver i Canvi de Marxa.
ller de seguretat per al transport de
– Implantació de la ISO 39001.
mercaderies perilloses per carretera i
– Creació de l’Observatori de Segureferrocarril.
tat Viària i/o Laboral.
– Realització, seguiment i avaluació de – Direcció General d’Infraestructures
de Mobilitat Terrestre: Estudi general
Plans Locals de Seguretat Viària.
d’accidentalitat d’usuaris vulnerables:
– Realització de cursos amb el Convianants i ciclistes.
sorci de Formació Contínua.
– Direcció General de Policia: Recerca
– Realització del programa ‘Training.
en innovacions tecnològiques.
Entrena’t per la teva seguretat’.
– Direcció General de Protecció Civil:
– Càtedra de seguretat viària sobre
Elaborar una guia explicativa d’ajuda
motocicletes i seguretat viària laboral.

per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció per a túnels (d'acord amb el Decret 82/2010).
– Direcció General de Qualitat Ambiental: Seguiment de la implantació dels
Cursos de conducció eficient adreçats
a conductors de vehicles pesats.
Els fons

El document també recull activitats
per a la millora de la seguretat viària a
Catalunya d’altres entitats i organismes com ara les diputacions, l’Institut
de Medicina Legal Catalunya, Abertis,
APPLUS+IDIADA, la Federació d’Autoescoles de Catalunya, la Fundació
Institut Guttmann, Mutual de Conductors, entre d’altres.
Per a la realització de les 93 accions previstes en les 390 actuacions es
compta amb un pressupost de 152 milions.

trànsit, seguretat viària, educació viària,...

SEGURETAT VIÀRIA

“L'ÈXIT SERÀ DE
TOTS"
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, va recalcar a finals de juliol
en la inauguració del XVII Fòrum de
la Seguretat la importància de la coresponsabilitat a l'hora d'afrontar els
reptes pel que fa a la sinistralitat a
les carreteres i autopistes catalanes.
"Catalunya ocupa el cinquè millor
lloc en l'àmbit europeu per milió
d'habitants pel que fa a la baixa sinistralitat", i ha matisat: "malgrat
ocupar el top cinc no podem abaixar
la guàrdia, encara tenim molta feina
a fer".
El titular d'Interior va explicar
també que "la continuïtat en les polítiques de trànsit és una de les claus
de l'èxit de les bones xifres de sinistralitat" malgrat tot, el conseller va
remarcar els quatre grans àmbits on
encara s'ha de millorar: l'elevada sinistralitat en motos, l'accidentalitat
entre la gent gran, el consum de psicofàrmacs i l'estat del parc mòbil.
Espadaler va concloure: "Volem
assumir el repte de millorar, però l'èxit no serà del Govern sinó de tots".

Ramon Espadaler.

TRÀNSIT

Conveni per a l'educació en
mobilitat segura
El Departament d’Ensenyament
i el Departament d’Interior van
signar el 29 de juliol un conveni
de col.laboració per promoure
la implantació de l’educació per
a la mobilitat segura als centres
educatius.
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el conseller d’Interior i president del
Servei Català de Trànsit (SCT),
Ramon Espadaler, van formalitzar aquest acord que suposa
la culminació de la col.laboració
entre les dues administracions
en matèria d’educació per a la
mobilitat segura i un impuls de
les noves actuacions que s’aniran programant en un futur.
El Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 (PESV),
en la seva línia estratègica 5.1,
estableix el desplegament i promoció d’un currículum de mobilitat segura que acompanyi les
persones en la seva trajectòria
com a usuaris de la mobilitat.
El document suposa que el
Departament d’Ensenyament i
l’SCT, en el marc de les seves
respectives competències, treballaran conjuntament per fomentar l’educació per a la mobilitat segura als centres
educatius, a través de les actuacions següents:
a) Dissenyar i desplegar
actuacions per desenvolupar
l’educació per a mobilitat segura (EMS) basada en la prevenció d’accidents.
b) Afavorir el desplegament de l’EMS en el treball de

la comunitat educativa. Per ferho, el Departament d’Ensenyament facilitarà l’adequació i la
integració dels materials elaborats pel SCT, d’acord amb el
currículum i orientacions metodològiques del mateix Departament.
c) Oferir assessorament i
suport als centres educatius i al
professorat perquè integrin
l’EMS en el Projecte Educatiu
de Centre (PEC), a través de
les àrees o matèries, les tutories, treballs de recerca o bé en
altres activitats organitzades
pel centre.
d) Fer difusió de l’EMS,
mitjançant els portals web de
les dues institucions i altres recursos del Departament d’Ensenyament i del SCT, per facilitar l’accessibilitat i la
disponibilitat dels materials.
e) Impulsar la formació
del professorat i altres membres de la comunitat educativa
mitjançant cursos presencials i
a distància.

Curs de professors
de formació viària
El Servei Català de Trànsit
ha convocat un nou curs
per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor
de formació viària.
La presentació de sol.licituds va expirar el 7 d’agost.

