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AUTOESCOLES

Els sords que desitgin treure’s el carnet tindran intèrpret 
Després de l’acord aconseguit el 30
de setembre entre el Servei Català de
Trànsit (SCT), la Federació d´Autoes-
coles de Catalunya (FAC) i la Federa-
ció de Sords de Catalunya (FESOCA),
Trànsit elaborarà un conveni que per-
meti que algunes autoescoles de la
Comunitat Autònoma disposin d’intèr-
pret perquè les persones sordes pu-
guin assistir a les classes del permís
de conduir. 

També es posarà en marxa un pla
d’adaptació de la web de Trànsit perquè

sigui accessible a les persones sordes,
especialment pel que fa al material di-
dàctic i de difusió. 

A la reunió va participar el director
del Servei, Joan Josep Isern; el coor-
dinador general del Pla català de Se-
guretat Viària, Rafael Olmos; la presi-
denta de la FAC, Maria Olivera; i el
president de FESOCA, Antonio Mar-
tínez.

A més, el 30 de juny la FAC i FE-
SOCA havien signat un acord similar
orientat a l'accessibilitat dels sords als
cursos de sensibilització i reeducació
viària corresponents al permís per
punts.

Vet a la circulació indiscriminada de camions de 
44 tones

Els camions amb una massa màxima
autoritzada de 44 tones no circulen
per les carreteres de Catalunya des
de les 24:00 del 30 de setembre, amb
una sola excepció: els vehicles a
“motor de 3 eixos amb semire-
molc de 2 o 3 eixos portant,
un transport combinat, un
contenidor  o caixa mòbil tan-
cats, igual o superior a 20
peus i homologat per trans-
port combinat”, segons defini-
ció recollida en el vigent
Reglament General de Vehi-
cles.

Un any i nou mesos des-
prés d’aprovar la resolució que
permetia el trànsit aquests ve-
hicles per les carreteres de la

regió, el Servei Català de Trànsit (SCT)
l’ha deixat sense efecte.

“Les plaques FV vermelles (plaques
d’autorització pel transport de 44 tones)
haurien de ser retirades i els vehicles

hauran de circular estrictament d’acord
amb les determinacions de la normativa
de circulació i de transports vigents”, se-
gons la directiu del SCT.

Per l’entitat autonòmica la circulació
de tot tipus de vehicle de trans-
port de 44 tones de MMA du-
rant 21 mesos ha sigut  “una
prova experimental” per mitjà
de la qual s’ha recollit informa-
ció abundant que permetrà
avaluar la incidència en els
seus diversos aspectes.

La Generalitat tindrà en
compte aquesta avaluació per
plantejar “una proposta de mo-
dificació reglamentària en el
marc de la legislació bàsica es-
tatal”.



  trànsit, seguretat viària, educació viària,...

La Generalitat de Catalunya ha signat,
de forma pionera seguint l’exemple
d’altres ciutats com Jakarta, Nova
York i Rio de Janeiro, un acord amb
l’empresa nord-americana Google per
tal d’integrar les dades del Servei Ca-
talà de Trànsit a l’aplicació mòbil
Waze, que informa de les incidències
del trànsit en temps real a Catalunya.

Aquest acord situa Catalunya a l'a-
vantguarda en l'intercanvi d'informació
real sobre les condicions de la xarxa vià-
ria i també, en aquest sentit, el Departa-
ment d'Interior millora la qualitat de la in-
formació de Waze a través de dades
verificades oficialment.

Waze és una aplicació mòbil de na-
vegació amb informació en temps real
del trànsit gràcies al crowdsourcing, és a
dir, la col·laboració de la comunitat, que
en aquest cas respon a l’interès d’infor-
mar sobre què està passant a les carre-
teres ara mateix i a on. El programa pro-
mou la supervisió del trànsit mitjançant
l’intercanvi d’informes d’incidents entre

conductors, de manera que és un flux
de dades bidireccional, ja que Waze rep
les dades dels seus col·laboradors i dels
sensors disponibles a les carreteres, i hi
afegeix els informes públics dels socis –
ara, el Servei Català de Trànsit- per ofe-
rir l’estat de les carreteres en temps real
amb un màxim de fiabilitat.

Altres ciutats  del món que ja hi par-
ticipen en el projecte són Jakarta (Indo-
nèsia), San José (Costa Rica), Tel Aviv
(Israel), Johannesburg (Sudàfrica), Rio
de Janeiro (Brasil), i als Estats Units ho
fan el comptat de Los Angeles, Boston,
el districte policial de Nova York, i els es-
tats de Utah i Florida.

L’aplicació mòbil Waze, de Google, incorporarà les
dades del Servei Català de Trànsit

La Conselleria d'Interior està ultimant
la creació d’un segell de qualitat per a
les autoescoles. Es tractaria d’una
identificació per als centres que realit-
zin un esforç per fomentar la seguretat
viària entre els seus alumnes, a part
d’ensenyar-los a conduir.

Ho va anunciar el passat 14 d’octu-
bre el 'conseller' d'Interior, Ramon Espa-
daler, en una conferència en el Cercle
d'Infraestructures, tot i que no va dir
quan es podria activar el segell de quali-
tat. Fonts del Servei Català de Trànsit
van explicar que, per exemple, es podria
lliurar a les autoescoles que impartissin
cursos de reciclatge a conductors amb
simuladors. Les autoescoles que acon-

segueixin aquest distintiu tindrien benefi-
cis en les taxes que abonen per l’exer-
cici de la seva activitat.

Preocupen els conductors de més
edat

Les xifres de sinistralitat viària dels
conductors de major edat és una de
les preocupacions de la Generalitat.
Ramon Espadaler ha comentat que el
Servei fa un balanç “raonablement po-
sitiu” del descens de víctimes mortals i
ferits greus a la xarxa interurbana, “tot
i que tot és millorable”. No obstant,
augmenta el nombre d’accidents en
els que estan involucrats conductors

de major edat: “El patró de l’accident
mortal ja no consisteix en joves que
s’accidenten els caps de setmana a la
nit”, va explicar el conseller.

Debats incòmodes

Espadaler va afegir: "Hem d’obrir de-
bats, tot i que siguin incòmodes, per-
què és la nostra obligació ètica. Per
exemple, com es fa la renovació dels
permisos? No fem un ús excessiu dels
psicofàrmacs? Cal tenir en compte
que el seu consum supera cada ve-
gada més al de les drogues, si pres-
tem atenció a les autòpsies de les
morts a la carretera”.

SEGURETAT VIÀRIA

El conseller Espadaler insisteix en que la formació viària
és la clau per a seguir reduint la sinistralitat 


