
                                                                                                                                                                       

   

 
 

 

 
 
 

 
European Transport Safety Lecture 2014 

La ciència i l'objectivitat en el centre de la política de 
seguretat viària 
 
Dijous 27 de novembre de 2014, 17:00 

Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya 
C/ Diputació, 355 - 08009 Barcelona 
 
El Consell Europeu de Seguretat en el Transport (European Transport Safety Council, ETSC) 

té el plaer de convidar-lo al seu debat anual que serà iniciat amb una ponència per part de 

María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico del Ministeri de l'Interior espanyol. 

 

Joan Josep Isern Aranda, Director del Servei Català de Trànsit (SCT) i Julio Laria del Vals, 

Director de Seguretat Viària de Fundació MAPFRE, intervindran a continuació amb sengles 

rèpliques que donaran pas a un debat en què podran participar tots els assistents. 

 
PROGRAMA 
 
Moderador: Ole Thorson Jorgensen, President d'APAT 

(Associació per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit) 

 

17:00 Inscripció i cafè de benvinguda 

 

  

 



                                                                                                                                                                       

   

 
 

 
17:30 Benvinguda i 
presentació 

 
 Herman De Croo, President de l’ETSC  

 

 

 

17:45  Presentació del Servei Català de Trànsit i situació de la seguretat viària a Catalunya 

 Joan Josep Isern, Director del Servei Català de Trànsit 

 

18:00 Ponència : La ciència i l'objectivitat en el centre de la política de seguretat viària 

María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico, Ministeri de l'Interior 

 

18:45 Rèpliques per part de: 

          

         . Julio Laria del Vals, Director de l'Àrea de Seguretat Viària de Fundació MAPFRE 

          

 

19:15 Debat amb els assistents 

 

19:30 Cloenda. 

Sr. Ramon Espadaler, Conseller d’Interior  

 

 

Es disposarà de traducció simultània català / anglès / castellà. 

La inscripció és gratuïta però les places són limitades. La inscripció es realitzarà online en: 

www.etsc.eu 

 

Per a més informació: Ilyas Daoud, Gestor de Projectes, ETSC 

Ilyas.Daoud@etsc.eu, +32 2 230 41 06 

 

 

L'esdeveniment European Transport Safety Lecture constitueix un esdeveniment anual on es 

debat un assumpte concret de la màxima actualitat en el camp de la seguretat en el 

transport. L'acte reuneix un gran nombre de professionals de la seguretat viària, 

especialistes tècnics, autoritats locals, representants dels mitjans de comunicació i, sobretot, 



                                                                                                                                                                       

   

 
 

està obert a la participació 

de totes les persones 

interessades en la temàtica. Aquesta edició de l'any 2014 està organitzada amb la 

col·laboració del Servei Català de Trànsit, MOVING i Fundació MAPFRE.  

 


