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El director de l’SCT rep els 
guanyadors de l’acció de 

conscienciació adreçada als 
joves tv3.cat/dilemes 

 
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Aregio, ha rebut aquesta 
tarda els deu guanyadors de l’acció de conscienciació adreçada als joves 
tv3.cat/dilemes, que es va dur a terme entre el 28 de novembre de 2011 i el 2 
de gener de 2012,  a través dels portals i webs de Televisió de Catalunya.  
 
Durant l’acte, Aregio ha destacat l’èxit de participació de l’acció, en què més de 
900 joves van dir-hi la seva. “L’objectiu era i és arribar a la gent jove a través 
dels canals que utilitzen més perquè es perdin menys vides a la carretera i 
continuem removent consciències gràcies a l’ajut de tots” –ha comentat el 
director de l’SCT. A més, Joan Aregio ha remarcat que des de l’SCT es 
continuaran treballant amb l’educació viària perquè és vital  per tenir unes 
carreteres més segures en el futur.   
 
Amb la intenció d’arribar a nois i noies d’entre 14 i 18 anys es va desenvolupar 
aquesta acció de sensibilització, tv3.cat/dilemes, que plantejava als joves un 
seguit de situacions relacionades amb la conducció que generen reflexions de 
quina és la millor manera d’actuar per evitar riscos a la carretera. Els 
participants van explicar què farien en cas de trobar-se en les mateixes 
situacions que plantejaven els dilemes. D’aquesta manera, l’SCT va adaptar la 
campanya Pots evitar un accident, però no el seu record, amb l’objectiu de 
continuar incidint en la importància de conscienciar el jovent en matèria de 
seguretat viària.  
 
A l’acte també hi ha assistit l’educador viari, Ramon Cos, que va exercir de 
moderador de l’acció i va dialogar virtualment amb els participants. També hi 
han acudit  les sis víctimes d’accident de trànsit, el Xavi Romero, l’Alba 
López, la Mireia Sánchez, la Cristina Reverté, el Josep Roca i la Marta 
Casajuana, que van cedir el seu testimoni i experiències després d’haver patit 
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greus lesions medul·lars o cerebrals com a conseqüència d’un sinistre viari, per 
reforçar l’acció de conscienciació tv3.cat/dilemes. 
 
En el web tv3.cat/dilemes es van poder visualitzar en format audiovisual cinc 
dilemes sobre seguretat viària elaborats a partir dels materials audiovisuals 
d’educació viària elaborats per l’SCT: Marxa més segura i La cita i altres 
històries. La responsable d’Educació i Formació Viària de l’SCT, Farners de 
Cruz, assenyala que “el plantejament de casos i situacions obertes és una 
bona forma de conscienciar els joves sobre mobilitat segura, perquè reflexionen 
i arriben a una conclusió després d’un procés d’avaluació de pros i contres”.  
 
 
 
 


