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El Servei Català de Trànsit endega una 
nova campanya de conscienciació viària 

protagonitzada per víctimes reals 
d’accidents de trànsit 

 
Sota el lema Sí, podem evitar-ho s’inicia avui l’acció de 

sensibilització amb l’emissió de sis espais testimo nials a televisió, 
ràdio, sales de cinema i internet 

 
 

El Servei Català de Trànsit (SCT) posa en marxa a partir d’avui dilluns 22 d’octubre 
una nova campanya de conscienciació viària  protagonitzada per víctimes reals 
d’accidents de trànsit .  

Sota el lema Sí, podem evitar-ho  s’inicia 
aquesta acció de sensibilització amb sis 
càpsules que són espais audiovisuals de 90 
segons i de 30 segons per al format radiofònic i 
que parteixen d’entrevistes realitzades a sis 
testimonis, víctimes de sinistres viaris: Jordi 
Casellas, Carmina Ferré, Albert Quiles, 
Josep Roca, Xavi Romero i Mireia Sanz .  

 

En aquesta campanya publicitària, els testimonis interpel·len directament l’espectador i 
transmeten el missatge a través d’un relat real, espontani i sincer sobre l’experiència i 
conseqüències d’haver patit un accident de circulació, amb la finalitat d’aconseguir 
més impacte i repercussió entre la ciutadania i perquè es compleixin els objectius de 
fer reflexionar i canviar actituds en la conducció.   

Aquesta campanya testimonial, que suposa una nova línia comunicativa en la 
conscienciació envers la sinistralitat i els seus efectes a Catalunya, tindrà continuïtat 
amb l’emissió de més càpsules d’altres víctimes i familiars.  

La campanya de prevenció d’accidents Sí, podem evitar-ho  es difon a partir d’avui:  
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- A emissores generalistes i radiofórmules durant les franges 
horàries i programes de màxima audiència, Concretament 
s’han planificat 764 falques a RAC 1, RAC 105, Catalunya 
Ràdio, Flaix, Europa FM, Onda Cero i SER 

 
- A les televisions es faran passis en prime time a BTV, 8TV i 

TV3  
 

- Al cinema es visualitzaran quatre espais de la campanya a 
totes les sessions de 467 sales digitals de Catalunya durant 
les dues primeres setmanes de la difusió i una altra setmana 
al mes de desembre 

 
- En format pre-roll s’emetrà la campanya a internet 

 

La campanya es pot veure també a : http://www.gencat.cat/transit2012 
 
 
I a més, es podrà visualitzar al canal You Tube de l’SCT: 
http://www.youtube.com/transitcatalunya 


