
 

 
 

Fundació Agrupació i Fundació RACC organitzen una taula de debat sobre 
“Salut i conducció” en la Universitat de Barcelona  
El director general de la Fundació Salut i Envelliment (Salut i envelliment) de la Universitat de Barcelona, 
Antoni Salvà, el director general de la Fundació RACC, Lluís Puerto i el director general del Servei Català de 
Trànsit, Juli Gendrau, van ser els ponents d'una taula debat a la que van assistir 83 persones i que va posar 
un focus especial en els desafiaments de l'edat i la conducció. Aquesta trobada, que es va celebrar a l'Aula 
Magna de la UB, va ser moderada per la directora de la Fundació Agrupació, Imma Playà, i és fruit del 
conveni de col·laboració que aquesta última té firmat amb la Universitat de Barcelona. 
 
Sant Cugat del Vallès, 6 de juny de 2019. 
 
Antoni Salvà, director general de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, va ser el primer en intervenir 
explicant el canvi demogràfic actual ocasionat per la baixa mortalitat infantil, la baixa natalitat i la 
longevitat més gran, la qual cosa ha provocat un envelliment de la població, també de conductors. Aquest 
envelliment, amb els canvis fisiològics i de malalties associades en les persones grans, incideixen a la 
conducció, de la mateixa manera en què ho fan els problemes de visió, d'audició o d'atenció i els efectes 
de la ingesta de medicaments associats a aquestes i a altres malalties cròniques. 
 
Un bon diagnòstic sobre l'estat locomotor i de cognició de la persona, així com d'aspectes psicològics, 
sensorials i de vitalitat personals, es fa fonamental a l'hora de determinar si és idoni o no que l'esmentada 
persona segueixi conduint i per a això, Lluís Puerto, director general de la Fundació RACC, va donar a 
conèixer l'eina d'autoavaluació que van desenvolupar de forma conjunta amb l'Institut Guttmann fa dos 
anys. Es tracta d'un test que, 
encara que sense validesa com 
a diagnòstic mèdic, permet 
l'autoavaluació, via internet. El 
test és gratuït i d'accés públic i 
contempla 7 exercicis que 
aborden 6 capacitats cognitives 
com l'atenció sostinguda i 
dividida, la memòria visual, la 
inhibició, la flexibilitat i 
l'organització. 
 
Link al test 
 
Posteriorment, Juli Gendrau, director general del Servei Català de Trànsit, va començar la seva ponència 
comentant estadístiques sobre morts i ferits greus en accidents de trànsit en l'actualitat i va destacar els 
riscos que la persones majors corren a les zones urbanes i interurbanes. Gendrau va assenyalar les opcions 
a l'hora de renovar el permís de conduir i va citar algunes mesures de prevenció. 
 
Abans del torn de preguntes, l'Intendent en Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Juanjo Vilanova, va  
donar algunes xifres d'accidentabilitat i va citar de nou algunes mesures de prevenció, com les millores 
en les infraestructures o la formació. 
 
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, tel. 93 482 67 01, email: anna.serrapallas@gacm.es. 
La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb els grans, 
la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació 
Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física 
o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre 
l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la 
realització de cursos i activitats formatives, mentre dona suport a projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa. 

http://saludyconduccion.es/
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