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El Servei Català de Trànsit col.labora en 
una nova acció d’educació viària per  a 
joves de 14 a 18 anys, impulsada per la 

Fundació Abertis 
 

Auriga és el nom del programa, que té com a objecti u conscienciar els joves de 
la importància d’adoptar comportaments segurs i sen se riscos en la 

conducció 

Un voluntari de l’Institut Guttmann amb paraplegia com a conseqüència d’un 
accident de trànsit explicarà la seva experiència a  alumnes de diversos 

centres educatius de Barcelona i Viladecans 

 

 

El Servei Català de Trànsit (SCT)  col.labora en un nou projecte d’educació viària 

adreçat a joves d’entre 14 i 18 anys que té l’objectiu de conscienciar-los de la 

importància d’una conducció responsable.  L’acció de conscienciació, que porta per 

nom Auriga, ha estat endegada per la Fundació Abertis i també compta amb la 

participació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Institut 

Guttmann. El projecte, que s’ha presentat avui, s’emmarca en la campanya ‘Et queda 

una vida’ que desenvolupa la Fundació Abertis.  

 

En el projecte Auriga col.labora un voluntari de l’Institut Guttmann que ha estat víctima 

d’un accident de motocicleta i que pateix paraplegia, el qual explicarà el seu testimoni 

a alumnes d’onze centres educatius de Barcelona i Viladecans. En aquestes xerrades 

de sensibilització, la víctima també donarà pautes de comportament en la conducció 

als joves que hi assisteixin. Es tracta d’una prova pilot que es posa en marxa a 

Barcelona i Viladecans però amb la intenció d’ampliar-se a altres zones geogràfiques. 
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Els centres que hi participen en el projecte són l’Institut Ausiàs March, l’Institut Joan 

Boscà, l’Institut Les Corts, el Col.legi Maristes Sants-Les Corts, Sant Ramon Nonat, 

Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor, l’Escola Solcs i l’Escola Thau, de Barcelona; i l’Institut 

Sales, l’Institut Torre Roja i l’Institut Josep Mestres i Busquets, de Viladecans. 

 

Cada classe que participi en aquesta iniciativa elaborarà un treball que se sotmetrà a 

un tribunal integrat per les entitats implicades. D’entre totes, la que en surti 

guanyadora, rebrà com a premi un eBook per a cada alumne. 

 

La campanya ‘Et queda una vida’, en la qual s’emmarca el projecte Auriga, compta 

amb una pàgina web, www.etquedaunavida.com, que de manera pedagògica i lúdica, 

ajuda a conèixer les principals causes dels accidents de trànsit entre els joves. El web 

inclou el joc interactiu ‘9 vides en joc’ per a conscienciar els conductors dels perills 

reals de les pràctiques inadequades al volant. Entre tots els guanyadors d’aquesta 

activitat  es sortejaran 10 eBooks. 

 

En l’acte de presentació del projecte Auriga ha participat el director de l’SCT, Joan 

Aregio. 


