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SEGURETAT VIÀRIA

ELS USUARIS DE PATINETS ELÈCTRICS
NECESSITEN UNA FORMACIÓ ESPECÍFICA
La febre pels patinets elèctrics que sembla haver arribat a
les ciutats per quedar-se, ha revolucionat en part el concepte de mobilitat urbana i ha canviat la manera de veure
els desplaçaments curts.

L'ús de Vehicles de Mobilitat Personal
(VPM) s'ha estès entre tota mena d'usuaris per als seus desplaçaments rutinaris, encara que són sobretot els més
joves els que els han posat de moda, ja
que perceben aquest tipus de mitjà de
transport com pràctic, sostenible i divertit.
Es tracta d'una alternativa que en
molts casos s'imposa no només als
desplaçaments a peu sinó a metro o a
l'autobús i fins i tot al cotxe. No obstant
això, la proliferació dels VPM ha generat ja més d'un problema de convivència
amb vianants i amb altres usuaris de la
via.

lunya (FAC), Raül Viladrich i
Castellanes, ha comentat que
«per afrontar la nova mobilitat que
fuig de l'individualisme del vehicle
propi que fa uns anys imperava a
la ciutat" cal "educar i formar els
nous conductors d'aquesta nova
mobilitat sostenible».
Lorca, a més, ha plantejat la necessitat de crear uns mòduls específics
de formació viària orientats a la conscienciació dels riscos a l'volant i de la
sinistralitat i ha detallat que aquests models haurien de ser obligatoris i presencials durant la seva formació d'el carnet
de conductor.

Els experts demanen formació per
als conductors de patinets elèctrics

Llacunes en la normativa específica
per patinets elèctrics

Experts com Enrique Lorca (president
de la Confederació Nacional d'Autoescoles), advoquen perquè els usuaris de
VMP rebin una formació intensiva i concreta, encara que es tracti només «d'unes hores», tal com ha declarat en el
marc de la Comissió de seguretat Viària
de Congrés dels Diputats amb motiu
del programa de treball sobre l'Estratègia Espanyola de seguretat Viària 20212030.
Per la seva banda, el president de
la Federació d'Autoescoles de Cata-

El Reglament general de vehicles defineix els VPM com «vehicle d'una o més
rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics
que poden proporcionar el vehicle una
velocitat màxima per disseny compresa
entre 6 i 25 km / h».
Fins a principis d'aquest any, quan
va entrar en vigor la nova normativa específica que ja considera els VMP com
a vehicles amb caràcter general, hi havia certs "buits o llacunes legals" al voltant de l'ús. I en l'actualitat, encara no

es concreten aspectes com l'edat mínima que es requereix per conduir
aquest tipus de vehicle, o l'obligatorietat
de portar el casc.
Recordem que sí s'especifica que
els VPM es consideren vehicles amb
caràcter general, i per tant, els seus
conductors estan obligats a complir les
normes de circulació, com la resta de
conductors.
En aquest sentit, els patinets elèctrics tenen prohibit circular per les voreres, vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies o túnels urbans i els
seus conductors poden ser sotmesos
a controls d'alcohol i drogues com la
resta.
Tampoc poden portar auriculars posats, ni fer ús del mòbil o qualsevol altre
dispositiu mentre van conduint. A més,
hauran de disposar del corresponent
certificat de circulació en forma de codi
QR que acrediti que el vehicle compleix
amb els requisits tècnics d'aplicació d'acord amb la normativa tècnica nacional
i internacional.
Font: Motorpasion
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CONDUIR DEPRÉS DE LA PANDÈMIA
Sebastià Sánchez Marín
President de la Secció de Psicologia de la Mobilitat i de la
Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
INFOTRANSIT

En l’actual represa cap a la normalitat, l’estat emocional afecta en el binomi mobilitat-sinistralitat?
La tasca d’aconseguir una mobilitat
segura i sostenible és una feina complexa, que requereix la complicitat de tots
els agents implicats: vianants; conductors;
educació viària al llarg del cicle vital; indústria i comerç de vehicles; disseny,
construcció i manteniment de xarxes viàries; plans de mobilitat segura i sostenible,
etc., etc. Encara que les variables esmentades són un requisit necessari i imprescindible, cap d’elles no té tant pes com la
de les actituds favorables a la mobilitat
segura i responsable.
Les actituds, siguin del tipus que siguin, se sustenten en tres eixos bàsics i
fonamentals:
1) el cognitiu,
2) l’emocional i
3) el conductual.
Aquests tres eixos, o factors, interactuen entre si, per la qual cosa podem
afirmar que adoptar o no una actitud favorable envers una mobilitat sense accidents, sigui com a conductor de qualsevol
vehicle o com a vianant, i seguint en els

tres factors actitudinals, dependrà:
- De la percepció personal de la situació viscuda, de les seves creences,
dels seus pensaments i de les seves experiències prèvies relacionades amb el
context vivenciat (factor cognitiu);
- De les emocions, anticipatòries, immediates o posteriors que li genera l’escenari de referència (factor emocional);
- De la manifestació i resultat de la
seva conducta en resposta als estímuls
que provenen de la situació experimentada (factor conductual).
Des del punt de vista psicològic, en
l’anàlisi de l’evolució de la sinistralitat associada a la mobilitat cap al que hauria
de ser el final de la pandèmia COVID,
hem observat que, després d’un extens
període de temps en què s’ha patit restricció de mobilitat; reducció dràstica de
trobades a no més enllà de la bombolla
familiar; limitació al lleure, a la distensió,
a la diversió, a les vacances o escapades
de cap de setmana; exposició a l’angoixa
per no poder sentir o tocar les nostres
persones grans o els nostres malalts, o
estar amb ells, per ser en centres geriàtrics o en recintes hospitalaris; la paradoxa del desconsol i dolor, quan el temps
i la mort ens han donat marge i permís
per acomiadar-nos dels nostres éssers
estimats, però la pandèmia no.
Enllaçant el que s’ha exposat fins aquí,

amb els tres factors que expliquen les
actituds i relacionant la tornada a la normalitat amb l’augment de la sinistralitat
en la mobilitat, concloem que:
- La percepció d’haver estat sotmesos a pors, restriccions i incertesa, el saber que estem davant d’una amenaça
constant i d’incert pronòstic personal, el
creure que davant de situacions similars
el millor és seguir l’expressió de carpe
diem, igual a “aprofita el moment present,
no sigui que demà no puguis” (factor cognitiu);
- Sentir emocionalment la necessitat
d’alliberar-nos, d’escapar d’alguna manera de la clausura, de la incertesa i de
l’amenaça a què ens sotmet el pervers i
infatigable virus (factor emocional);
- Encara que afortunadament el comportament no és generalitzat, trobem persones que vivencien l’alliberament de l’opressió i les limitacions experimentades
augmentant el seu nivell d’acceptació i
d’exposició al risc. L’evidència s’observa
en el fet que, durant aquest lent i anguniós retorn a la normalitat, han augmentat
les infraccions i, per extensió, els accidents de trànsit associats a la velocitat, a
les distraccions, al consum d’alcohol i altres drogues, a la falta de compliment de
les normes i senyals… (factor conductual).
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