
UN ANY DE PANDÈMIA:  
EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT

El cap de setmana del 14 de març del 
2020, el govern català va decretar la 
fase de confinament total a Catalunya: 
a partir d’aquesta data es va produir 
una històrica baixada de la mobilitat.  

En les setmanes següents, concre-
tament la del 30 de març i la del 6 d’abril, 
la mobilitat va arribar als seus mínims, 
amb un descens del 84% de mitjana res-
pecte a les setmanes prèvies a la pandè-
mia; la mobilitat obligada (laboral) va bai-
xar un 79% i la no obligada (mobilitat 
d’oci) un 92%. 
 
DESCONFINAMENT I REPRESA  
 

El 13 d’abril va començar una primera 
fase de desconfinament i, conseqüent-
ment, la mobilitat obligada va presentar 
una lleugera recuperació, amb un des-
cens de 66% del volum de trànsit respecte 
a l’època prepandèmia. No obstant,  la 
mobilitat no obligada gairebé no va patir 

canvis, amb un descens que es va man-
tenir en el -91%. 

En la setmana del 25 de maig, però, 
es va produir una pujada abrupta de la 
mobilitat, d’un 20% de mitjana respecte a 
la setmana anterior, quan les setmanes 
prèvies el creixement era gradual, d’un 
6% setmanalment.  

No obstant, no va ser fins la setmana 
del 29 de juliol, ja sense restriccions de 
la mobilitat, quan es tornar a valors gai-
rebé normals. 
 
CONFINAMENT MUNICIPAL 
 
L’empitjorament de les dades epidemio-
lògiques van determinar que el 29 d’oc-
tubre es decretés un nou confinament 
municipal els caps de setmana.  

La mobilitat obligada els dies labora-
bles es va mantenir als mateixos nivells 
que en la fase anterior, mentre que la no 
obligada va disminuir de nou fins als ni-

vells de la fase de confinament total. Du-
rant les festes de Nadal, les restriccions 
de la mobilitat es van alleugerir, però no 
es va apreciar un increment d’aquesta 
mobilitat, sinó al contrari, en general va 
minvar. 

A partir de gener del 2021, es va de-
cretar el confinament municipal durant 
tota la setmana i durant aquesta fase la 
mobilitat obligada va ser sensiblement in-
ferior a la d’abans de Nadal, amb una re-
ducció del 12%, mentre que la mobilitat 
d’oci presentava uns valors molt sem-
blants a la fase preNadal. 
 
CONFINAMENT COMARCAL 
 
En les darreres setmanes, amb el con-
finament comarcal ja vigent, s’ha notat 
un progressiu i constant augment set-
manal de la mobilitat, tant entre set-
mana com en cap de setmana.  

Els valors actuals en la franja de di-
lluns a dijous a l’àrea metropolitana de 
Barcelona mostren un 9,5% menys de 
trànsit comparat amb l’any passat abans 
de la pandèmia. Per altra banda, durant 
el cap de setmana, actualment la reducció 
arriba al 50%. 

Des de març de 2020 fins a 
l’actualitat, han passat dotze 
mesos en què la mobilitat ha 
sofert canvis rotunds i fluctua-
cions a causa de les restric-
cions decretades per frenar la 
propagació de la Covid19.
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a Font: www.recuperapunts.cat 

SEGURETAT VIÀRIA

Amb l'objectiu de contribuir a reduir la 
sinistralitat, ANESDOR i el RACE, amb 
la col·laboració de la DGT i DORNA, 
promouen la campanya #PonteUnAir-
bag. L'objectiu de la campanya és cons-
cienciar els usuaris de motocicletes i 
ciclomotors dels avantatges d'utilitzar 
una armilla o una jaqueta coixí de segu-
retat, que protegeixen el tors, els òr-
gans vitals i la zona cervical en cas 
d'accident. 

En paraules de el director de la DGT, 
Pere Navarro, «el coixí de seguretat su-
posarà un abans i un després en l'acci-
dentalitat dels motoristes. A l'igual que va 
passar amb el casc, el coixí de seguretat 
serà un element essencial per protegir 
les zones crítiques de tòrax, on el 35% 
dels motoristes morts i més del 25% dels 
hospitalitzats pateixen lesions de tors. 
Des de la Direcció General de Trànsit 
apostem clarament pel seu ús, motiu pel 
qual l'incorporarem properament a l'equi-
pació dels motoristes de l'Agrupació de 
Trànsit de la Guàrdia Civil». 

La campanya compta des del seu 
llançament amb un microsite informatiu 
(ponteunairbag.vivelamoto.org), on s'in-
clouen vídeos de conscienciació promo-
vent el seu ús per part de diversos pilots 
de MOTOGP, així com un estudi tècnic 
d'impacte de caràcter científic desenvo-
lupat pel RACE, que demostra que els 

danys són significativament 
menors en cas d'accident si 
es fa servir un coixí de segu-
retat per a motorista. 

Sobre l'estudi, el presi-
dent del RACE, Carmelo 
Sanz, va explicar que «entre 
les conclusions destaca que 
set de cada 10 enquestats 
coneixen els coixins de se-
guretat per a motoristes, però 
només un 4% els utilitza de 
forma habitual, un 5% de ma-
nera ocasional i un 91% mai ha fet ús 
d'aquests elements de protecció. Per això, 
aquesta campanya demostra una vegada 
més la importància de sumar esforços per 
reduir el risc vial. Cada un, des de la nos-
tra àrea de treball, aportem el nostre co-
neixement i la nostra referència per a pro-
moure aquestes pràctiques segures». 

 
UNA PEÇA INDISPENSABLE, 
TAMBÉ AL MUNDIAL MOTOGP 
 
Les quatre marques que han col·laborat 
en el desenvolupament dels materials 
de la campanya (Alpinestars, Dainese, 
Ixon i Rev'it!) Participen en el mundial 
de MOTOGP. Enrique Aldama, director 
d'operacions i finances de DORNA, va 
ressaltar que «en MOTOGP portem tre-
ballant molts anys perquè els pilots es-
tiguin cada vegada més segurs. El coixí 
de seguretat creiem que és indispensa-
ble en l'actualitat, per això és obligatori 
en totes les categories del Mundial». 

L'acte de presentació ha tingut lloc a 
la seu de la DGT a Madrid, i ha comptat 

també amb la participació de Jorge Mar-
tínez 'Aspar', director de l'equip Team As-
par i expilot guanyador de quatre títols 
mundials, que ha realitzat una demostra-
ció pràctica i va expressar que «des que 
vaig començar a competir la seguretat 
dels pilots ha evolucionat molt. És molt 
important que aquests sistemes es tras-
lladin als usuaris». 

Per la seva banda, el secretari gene-
ral de ANESDOR, José María Riaño, va 
ressaltar la gran importància de l'airbag 
per a motoristes, «una realitat accessible 
en el mercat i presenta amb gran poten-
cial per reduir les lesions en cas d'acci-
dent. Des de la nostra plataforma de se-
guretat viària, Viu La Moto, treballem en 
la conscienciació als motoristes de la im-
portància d'utilitzar l'equipament de pro-
tecció adequat per a cada moment». Per 
aquest motiu, a les xarxes socials de la 
plataforma de seguretat viària Viu La Moto 
es sortejaran diverses peces amb coixí 
de seguretat en les pròximes setmanes. 
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ANESDOR I EL RACE, AMB LA  
COL·LABORACIÓ DE DGT I DORNA, LLANCEN 
LA CAMPANYA #PONTEUNAIRBAG

Els motoristes són usuaris vul-
nerables en el trànsit i la seva 
seguretat viària ha de ser una 
prioritat en l'agenda social. 
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