Entrada gratuïta
Recollida d’entrades a les oficines del RACC de Lleida
C/ Av. del Segre, 6 i
C/ Rovira Roure, 13
Horari de recollida: de 9 a 19 h.

El RACC i l’Ajuntament de Lleida acosten la
seguretat viària als més petits a través d’una
obra de teatre
 La representació subratlla la importància de que els més petits coneguin
conceptes de mobilitat segura i sostenible i contribueix a la formació de
futurs vianants i conductors responsables.
 “STOP. Una nova aventura dels Superagents de la Ketty” és un espectacle
pedagògic i divertit, dirigit a estudiants de 6 a 11 anys.
Lleida, 6 de març de 2013.- Prop de 300 nens i nenes de Lleida i les seves
famílies aprendran conceptes de seguretat viària a través de l’Obra de Teatre
“STOP. Una nova aventura dels Superagents de la Ketty”. Aquesta activitat, que
compta amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, és una iniciativa que el RACC
ofereix de forma gratuïta a les famílies per tal de fomentar l’educació viària.
Objectiu pedagògic
L’educació viària és el punt de partida d’aquest espectacle infantil. A partir de
l’aprenentatge dels principals senyals de trànsit s’ha construït una obra de teatre
clara en les seves idees i amb un ritme trepidant. L’obra és una proposta lúdica
que neix amb l’objectiu de contribuir entre tots a promoure la seguretat viària entre
els més petits.

Dades tècniques
Nom: ‘STOP. Una nova aventura dels Superagents de la Ketty’
Duració del espectacle: 60 min. Companyia “Gralla”
Lloc: Teatre de l’ESCORXADOR. Carrer Lluís Companys, s/n. Lleida
Data i horari de la sessió: Dissabte, 9 de març a les 18:00h

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.es

Argument de l’obra de teatre STOP
A la ciutat hi ha un terrible caos circulatori: embussos, cues, cotxes per tot arreu;
els vianants no poden creuar amb seguretat els carrers, el soroll dels clàxons és
ensordidor… El malvat Doctor Què, en el seu afany per dominar el món, ha robat
tots els senyals de trànsit. Per solucionar-ho, els responsables de la ciutat han
decidit avisar al millor grup d’operacions especials del món: “Els superagents de
Ketty”!! Tres exagents de policia faran servir tot el seu ingeni, el seu saber i la
seva intuïció per resoldre el cas.

Compromís amb la formació viària
El RACC, a través de la seva Fundació, desenvolupa des de l’any 1994 el
Programa d’Educació Viària, antecessor del Programa d’Educació per la
Mobilitat que ha permès que més de 150.000 nens i nenes de tota Espanya
realitzin el seu primer contacte amb el món de la seguretat viària. Juntament amb
el desenvolupament de programes en l’àmbit escolar, la Fundació ha impulsat
altres accions de caràcter formatiu, com la col·laboració amb administracions en el
desenvolupament de campanyes informatives o activitats en un entorn lúdic com
l’obra de teatre STOP o l’activitat formativa amb bicicletes.
L’Àrea d’Educació i Formació de la Fundació RACC planteja l’educació viària des
d’una òptica integral, un concepte que desenvolupa des de diversos punts de vista:
• amb la implicació del col·legi, l’entorn familiar, mitjans de comunicació, col·lectius
socials o forces de seguretat en l’educació viària dels nens i nenes, que tendeixen
a imitar els comportaments que observen habitualment.
• en l’entorn escolar, com un eix transversal que permet abordar les qüestions
relacionades amb la mobilitat des de totes les àrees curriculars.
• com una formació contínua al llarg de la vida, que s’ha iniciar en la família i
l’escola, complementar-se en l’autoescola i consolidar-se en els cursos de
conducció segura.

El RACC i la seva Fundació
El RACC, amb 1 milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, líder en
l’àmbit de la mobilitat. Presta assistència personal, familiar, mecànica i sanitària
urgent. Com a entitat amb vocació de servei a la societat el RACC, a través de la
seva Fundació, es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per millorar la mobilitat
i la seguretat viària.

Per a més informació:
RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.es

