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Som conscients i prou sensibles a la realitat
dels accidents de trànsit?

No és parlar de ficció sinó de pura realitat parlar de persones que han 
vist alterada per sempre la seva vida a partir d’un dia fatídic en el que, 
segurament, pensaven que a elles no els hi passaria mai una cosa així. 

Som greument inconscients si no comprenem l’extraordinària 
dimensió del problema al que, sense sospitar-ho, ens hi enfrontem 
cada vegada que uns i altres ens hi posem al volant i anem 
interactuant en el trànsit de forma quotidiana.

 I és que a vegades veiem les normes de circulació i els consells 
sobre seguretat viària com una cosa artificial que no guarda relació 
amb la realitat.
 
 Però  per algú que sí que té clares les conseqüències del factor de 
risc que incorpora la conducció, això es mostra com un problema 
greu d’inconsciència.
 
 En les jornades d’aquest any comptem amb la col·laboració de 
persones que han patit accidents molt greus. Els seus testimonis i 
la seva experiència ens poden ajudar a prendre la consciència i la 
sensibilització que requereix un tema tant important i que ens pot 
afectar en qualsevol moment.

Hem de reflexionar sobre les conductes de risc adquirides a l’hora de conduir i 
extrapolar aquestes reflexions a qualsevol altre activitat rutinària del treball.
Cal promoure, doncs, la seguretat i salut en el treball i la millora de la seguretat 
viària en la societat més enllà de l’entorn laboral.

“
“

Programa Lloret de Mar, Vic i Girona · Sessió matí

09:30h. Presentació
09:40h. Tipus de desplaçaments i sistemes de transport.
  Dinàmica de grup. Experiències.
11:00h. Col·loqui

Programa Lloret de Mar, Vic i Girona · Sessió tarda

16:00h. Presentació
16:10h. Tipus de desplaçaments i sistemes de transport.
  Dinàmica de grup. Experiències.
17:30h. Col·loqui

Segons dades del SCT, l’any 2013 
es varen registrar a Catalunya 
10.772 víctimes d’accidents de 
trànsit en entorn laboral, el que 
representa el 12,4% del total de 
les víctimes d’accidents laborals a 
Catalunya.
La majoria (76%) varen ser 
accidents “in itinere”, aquells que 
es produeixen anant o tornant del 
treball, mentre que la resta varen 
ser accidents en missió durant la 
jornada laboral.


