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SEGURETAT VIÀRIA

EN PROP DEL 10% DELS ACCIDENTS AMB  
VÍCTIMES DE L’ÚLTIMA DÈCADA HI HA  
MENORS DE 14 ANYS IMPLICATS 

En l’última dècada, entre un 7 i un 10% 
dels accidents amb víctimes a la xarxa 
viària interurbana catalana han ocorre-
gut amb menors de 14 anys implicats. 
Aprofitant que aquest setembre hi ha la 
tornada a l’escola, el Servei Català de 
Trànsit vol recordar aquesta dada i in-
sistir en la importància de protegir els 
més vulnerables a la via pública.  

Durant tot el 2010, 699 dels 8.142 
accidents amb víctimes que es van re-
gistrar en carretera o autopista a Cata-
lunya van ocórrer amb menors d’aquesta 
franja d’edat. L’any 2019 aquesta xifra 
s’elevava a 777 dels 8.419 accidents amb 
víctimes. I aquest 2020, fins al 31 d’agost 
i en un context general de davallada de 
la sinistralitat pels efectes del confinament 
a causa de la COVID-19, han estat 249 
dels 3.425 accidents amb víctimes regis-
trats. 

Si ens fixem en la mortalitat, l’any 
2010, de les 246 víctimes mortals, 5 te-
nien edats compreses entre 0 i 14 anys; 
el 2019, 3 d’un total de 175 morts; i el 
2020, fins al 31 d’agost, cap  de les 71 
víctimes mortals. 
Decàleg de la seguretat viària  
infantil 

 
Per millorar la seguretat viària i la pro-
tecció dels infants, recordem algunes 
de les pautes més importants recollides 
en el Decàleg de la seguretat viària in-
fantil, consensuat i aprovat en assem-
blea general per l’AESVI, l’Aliança 
Espanyola per la Seguretat Viària Infan-
til, de la qual formem part: 

- Cordar sempre el menor amb un 
sistema de retenció infantil –cadireta–
adequat a la seva mida i pes, per molt 
curt que sigui el trajecte. 

 
- Col·locar el nen o nena a les pla-

ces posteriors del vehicle i portar-lo 
en sentit contrari a la marxa el màxim 
temps possible. 

 
- Utilitzar cadiretes homologades. 
 
- Emprar cadiretes amb respatller al-

menys fins als 135 cm d’estatura. 
 
- No viatjar amb objectes solts, ni po-

sar equipatge o mascotes al vehicle al 
costat dels petits. 

 
- En cas d’accident, i sempre que si-

gui possible, treure el menor del cotxe 
accidentat amb la seva cadireta i mai en 

braços, tret de risc imminent.   
 
Així mateix, cal recordar que la se-

guretat dels més petits també depèn del 
conductor. Per això, és fonamental res-
pectar les normes, conduir de forma tran-
quil·la i relaxada, sense agressivitat ni 
brusquedats, deixant una distància de se-
guretat i ajustant la velocitat a les circums-
tàncies del trànsit.
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a Font: www.recuperapunts.cat 

El projecte europeu C-MobILE 
desplega serveis d’ajut a la mobi-
litat a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana 

L’APP és gratuïta i integra avi-
sos visuals i per veu dins de qual-
sevol aplicació de navegació com 
Google Maps o Waze 

Els vehicles poden captar 
cada cop més informació sobre 
les carreteres per on circulen i, 
amb el temps, la seva connexió 
amb les infraestructures serà 
cada vegada més gran per con-
tribuir a una mobilitat més segura 
i eficient. En aquesta línia treballa 
el projecte europeu C-MobILE, 
que compta amb la col·laboració 
del Servei Català de Trànsit 
(SCT). 

L’APP C-MobILE Barcelona 
és la primera que pot oferir als 
conductors serveis com avisos so-
bre la presència de vehicles d’e-
mergència o col·lectius vulnera-
bles(motoristes, ciclistes i 
vianants), a més de notificar inci-
dències com retencions, obres i 
accidents. També pot retransme-
tre als conductors el contingut 
dels panells de missatgeria varia-
ble de les carreteres, informar so-
bre límits de velocitat i calcular si 
l’usuari arribarà al proper semàfor 
en verd o en vermell. 

C-MobILE Barcelona es pot 
fer servir simultàniament amb al-
tres aplicacions de navegació, 
com Google Maps o Waze, i està 
disponible de forma gratuïta per 

a mòbils Android. El projecte 
s’està desenvolupant a les ciutats 
de Barcelona, Bilbao, Vigo, Bor-
deus, Copenhaguen, Newcastle 
i Tessalònica, i a la província ho-
landesa de Brabant Septentrio-
nal. Quan els usuaris viatgen a 
aquestes ciutats europees, l’APP 
s’integra amb els sistemes locals 
d’avisos per seguir informant-los 
de les incidències que tenen lloc 
al seu voltant. 

Amb un consorci encapçalat 
per entitats com Applus+ IDIADA, 
el RACC i l’Ajuntament de Barce-
lona, a través de l’Institut Munici-
pal d’Informàtica, el projecte C-
MobILE té com a repte establir 
una plataforma europea per a la 
tecnologia Cooperative Intelligent 
Transport Systems (C-ITS), que 
permet als vehicles comunicar-se 
entre si i amb elements de la in-
fraestructura viària, i també amb 
altres usuaris de la carretera. Així 
doncs, dins del programa de la 
Unió Europea (UE) Horizon 2020, 
el projecte C-MobILE suposa un 
pas més en el desenvolupament 
del vehicle connectat. 

Entre d’altres contribucions al 
projecte, l’SCT hi ha col·laborat 
connectant a C-MobILE les seves 
bases de dades d’incidències i la 
informació dels panells de missat-
geria variable. A més a més, 
membres de l’SCT van testejar la 
primera versió de l’aplicació fent 
rutes pel territori amb diversos ve-
hicles. 

SETMANA  
EUROPEA DE LA  
MOBILITAT 2020

Del 16 al 22 de setembre es va celebrar a Ca-
talunya la Setmana Europea de la Mobilitat 
que promou hàbits de mobilitat més sosteni-
bles, segurs i saludables com són els despla-
çaments a peu, en bicicleta, en transport 
públic o amb vehicle elèctric, així com visualit-
zar els canvis possibles en l’ús de l’espai pú-
blic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció 
de la contaminació. Amb el lema «Per una mo-
bilitat sense emissions», la Setmana del 2020 
vol arribar a la neutralitat en emissions de car-
boni al 2050.  
 Els objectius principals de la Setmana són els 
següents: 

- Estimular un comportament ciutadà, en 
relació amb l’ús del vehicle, compatible amb 
el desenvolupament urbà sostenible, en par-
ticular amb la protecció de la qualitat de l’aire, 
la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció 
d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hi-
vernacle i el consum racional dels recursos 
energètics. 

- Sensibilitzar la ciutadania sobre els im-
pactes ambientals del transport i informar-la 
sobre les seves diferents modalitats. 

- Impulsar l’ús dels mitjans de transport 
sostenibles i, en particular, el transport públic, 
la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles 
elèctrics. 

- Potenciar un retrobament de la ciutada-
nia amb la ciutat, la seva gent i el seu patri-
moni cultural, en un entorn saludable i rela-
xat.

SEGURETAT VIÀRIA

C-MobILE: L’APP PER  
CONNECTAR ELS VEHICLES 
AMB LA CARRETERA
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