
   

 

 

 

Compromís amb la seguretat viària 

La Fundació Abertis organitza a Madrid "Et queda una 
vida", l'acció de conscienciació per una conducció 
responsable de nit 

 

l Aquesta nit, a la plaça Barceló, voluntaris afectats per una lesió medul·lar a causa d'un accident 
de trànsit es dirigiran als joves per recordar-los la importància de no barrejar alcohol, drogues i 
conducció. 

l Agents de la Policia Municipal també hi participaran, fent controls d'alcoholèmia preventius. També 
col·laboren en la campanya voluntaris de la Creu Roja. 

l Inmaculada Sanz Otero, titular de l'Àrea de Govern de Portaveu, Seguretat i Emergències de 
l'Ajuntament de Madrid, i Georgina Flamme, gerent de la Fundació Abertis, han presentat aquest 
matí la col·laboració de totes dues entitats en aquesta iniciativa de sensibilització per la seguretat 
viària.  

 

Madrid, 13 de desembre de 2019  

Aquesta nit, al centre de Madrid, la Fundació Abertis durà a terme una acció de sensibilització 
adreçada als joves per conscienciar-los de la importància de respectar la seguretat viària i mantenir 
conductes assenyades al volant, especialment en els moments d'oci nocturn, quan augmenta el risc 
d'abandonament o descuit. 

L'actuació l'han presentat aquest matí Inmaculada Sanz Otero, titular de l'Àrea de Govern de 
Portaveu, Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid, i Georgina Flamme, gerent de la 
Fundació Abertis. Amb el suport de l'Ajuntament de Madrid, la Policia Municipal, la Creu Roja i 
l'Institut Guttmann, aquesta acció s'emmarca en el programa de sensibilització "Et queda una vida", 
que la Fundació Abertis ha desenvolupat en els darrers anys i que ha traslladat amb èxit a altres 
països on opera.  

Amb paraules de Georgina Flamme, gerent de la Fundació Abertis, "a la Fundació centrem bona 
part dels esforços a educar sobre seguretat viària alguns dels col·lectius més vulnerables, com poden 
ser els joves que surten de festa". I ha afegit: "Estem molt agraïts a l'Ajuntament de Madrid pel 
suport que han donat a aquesta iniciativa, en unes dates tan assenyalades com les festes de Nadal".  

Per part seva, Inmaculada Sanz Otero, titular de l'Àrea de Govern de Portaveu, Seguretat i 
Emergències de l'Ajuntament de Madrid, ha destacat que xxxxxx”.  
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L'acció d'aquesta nit es farà a la plaça Barceló entre les 22.30 i la 1 de la matinada. Durant aquestes 
hores, un grup de monitors afectats per una lesió medul·lar a causa d'un accident de trànsit es 
dirigiran a les persones que siguin a la zona amb l'objectiu de conscienciar-los de la transcendència 
que té mantenir conductes responsables al volant i d'alertar-los també, a través de la seva 
experiència, dels perills i les conseqüències que pot comportar conduir després d'haver consumit 
alcohol o drogues, així com altres distraccions, com l'ús del mòbil al volant.  

El testimoni d'aquests monitors es complementarà amb el repartiment de tríptics amb consells 
pràctics per a una conducció segura i comptarà amb la participació de voluntaris de la Creu Roja. A 
més, agents de la Policia Municipal faran controls d'alcoholèmia preventius per ajudar a evitar 
possibles accidents de trànsit.  

Programa "Et queda una vida" 

El programa juvenil "Et queda una vida" de la Fundació Abertis es va crear el 2009 amb l'objectiu 
de fomentar la conducció responsable en les sortides d'oci nocturn entre els joves de 18 a 30 anys. 
Després d'uns primers anys a Barcelona, l'acció s'ha exportat a altres ciutats com Madrid, Alacant 
o Peníscola i també s'ha traslladat amb èxit a altres països on opera el Grup Abertis, com ara el 
Brasil, l'Argentina i Xile.  

La campanya s'emmarca en l'extens programa de seguretat viària que porta a terme la Fundació 
Abertis des de l'any 2003 i que inclou la promoció de recerques, l'organització de jornades 
científiques, l'educació viària a les escoles i altres campanyes de sensibilització.  

La Fundació Abertis va néixer el 1999 com a entitat sense ànim de lucre, amb l'objectiu de donar 
resposta a l'impacte que l'activitat econòmica del Grup Abertis té en els diferents territoris i països 
on el Grup és present. La Fundació sempre ha donat prioritat a les actuacions relacionades amb la 
seguretat viària, el medi ambient i l'acció social, en sintonia amb el Pla estratègic de responsabilitat 
social d'Abertis i el compromís del Grup Abertis amb la seguretat viària. 
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