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SEGURETAT VIÀRIA

EVITEM-HO, CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ
VIÀRIA SOBRE LA FRAGILITAT DELS CICLISTES

Des del 2010 han mort 81 ciclistes a les
carreteres catalanes i 641 més han resultat ferits de gravetat. Davant aquest
escenari de sinistralitat d’aquest grup
vulnerable de la mobilitat, el Servei Català de Trànsit (SCT) destina una campanya de conscienciació viària que té
com a objectiu prevenir i evitar els accidents de ciclistes.
Amb el lema, “Evitem-ho” l’acció divulgativa mostra la fragilitat dels ciclistes
i incideix en la importància del respecte

mutu entre aquest
col·lectiu i la resta d’usuaris de la carretera.
L’espot vol transmetre
la necessitat, d’una
banda, de més percepció del risc i consciència de la pròpia
vulnerabilitat als ciclistes, i de l’altra, respecte i col·laboració
als conductors de vehicles motoritzats. En
aquest sentit la campanya apel·la a una
responsabilitat compartida i una convivència respectuosa a la xarxa viària per
reduir la sinistralitat dels ciclistes i assolir
en un futur no massa llunyà la xifra de 0
ciclistes morts a les nostres carreteres.
La narrativa de l’anunci està basada
en fets reals i entrellaça dues perspectives d’un mateix fet que és un accident
de trànsit en què va morir un ciclista. L’espot, filmat amb actors, mostra com un
grup de ciclistes porta un de ram de flors

en una carretera per recordar la víctima,
mentre un amic recorda i narra el fatídic
moment. En l’anunci també es relata l’altra cara de la moneda: com va viure el sinistre el causant de l’accident i com l’acompanya el sentiment de culpabilitat.
L’acció comunicativa també vol fer palès
que darrere dels accidents de trànsit s’arrosseguen unes seqüeles inesborrables
per conscienciar de la necessitat d’una
corresponsabilitat de tots a peu de carretera.
La campanya «Evitem-ho», difosa a
través de televisió, cinemes, mitjans digitals, xarxes socials i circuit de banderoles,
té aquests elements comunicatius:
- 1 espot de 40" i una versió més
curta de 20".
- 1 gràfica de premsa i circuit de banderoles.
- Adaptacions creatives per a la campanya display amb banners.
- Adaptacions creatives per a la campanya a les xarxes socials.
- Redaccionals.

27è FORUM BARCELONA DE SEGURETAT VIÀRIA
Els vehicles de mobilitat personal, reptes i oportunitats.
Els VMP han esdevingut una alternativa a les modalitats de
transport més convencionals.
Són mitjans de transport eficients, còmodes, ràpids, fàcils
de transportar i respectuosos amb el medi ambient.
Cada cop guanyen més usuaris, sobretot a les ciutats, i
aquest increment obliga a regular -ne l'ús. La proliferació de
VMP ha comportat un augment del nombre de sinistres en

què estan involucrats. El 2020 es van produir més de 100 sinistres en què van morir sis persones. El 98% van ocórrer a
ciutat.
El 27è Fòrum vol abordar quins reptes i oportunitats comporta la irrupció dels vehicles de mobilitat personal des del
punt de vista legislatiu, normatiu i quin és l'encaix d'aquests,
en l'espai urbà i en la convivència pacífica amb la resta d'actors
de la mobilitat, sobretot vianants i ciclistes.
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OBJECTIU 0 A LES
AUTOESCOLES AMB P(A)T

Què és la figura del “conductor designat”?
Molts estudiants que s'estaven
preparant per treure's el permís de
conduir no el coneixien. A P(A)T,
amb la nostra voluntat de més de
50 anys d'història per prevenir els
sinistres de trànsit, creem una
sèrie d'activitats per salvar vides i
evitar la inútil pèrdua de vides per
l'ús inadequat dels vehicles de
motor i per lexercici duna mobilitat
mal entesa.
Encara que molts dels estudiants que van fer l'activitat encara
estan en procés de treure's el carnet
de conduir, ja tenen molt present
que sí que posaran en pràctica el
que van aprendre al nostre taller del
conductor designat.
«L'activitat va ser molt bona.

Ens van donar molt bons consells
per ser prudent en conduir. I és que
realment tens una responsabilitat al
conduir. Estàs jugant amb la vida de
les persones, de dins i de fora del
cotxe».
«Tot per evitar una tragèdia».
«Crec que cal tenir cap i que [el
conductor designat] és molt útil perquè es pot fer rotatiu i cada cop algú
altre és el responsable de la vida de
la resta».
Aquests són només alguns dels
comentaris dels alumnes de les autoescoles que van participar a l'activitat d'Objectiu 0.
A més, el programa SEGURETAT VITAL de TVE va fer ressò del
projecte.
Vosaltres, què feu per salvar
vides?

BALANÇ DE LA
SINISTRALITAT A
LES CARRETERES
CATALANES
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que aquest 2021, fins al 30 de novembre, han mort 122 persones en 116
accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant el mateix període del 2019
van perdre la vida 167 persones en 154
sinistres mortals en zona interurbana.
Les dades d’enguany respecte al 2019
suposen un descens del 26,9% en el
nombre de víctimes mortals.
Aquest mes de novembre han perdut
la vida 8 persones a les carreteres catalanes, la meitat que les registrades el mes
d’octubre i dues menys que el mes de novembre de 2019. Enguany, tots els mesos
hi ha hagut una reducció de la sinistralitat
respecte el 2019, tret del maig i juny.
El 80% dels morts, homes
De les 122 víctimes mortals, 96 eren
homes i 26 dones, el que representa que 8
de cada 10 víctimes mortals aquest 2021
són homes. També cal destacar que dels
96 homes morts, 83 eren conductors, 3
anaven de passatgers i 10 eren vianants.
En canvi, pel que fa a les dones, de les 26
que han perdut la vida aquest 2021, 13
eren conductores, 11 passatgeres i 2 vianants.
Si analitzem la sinistralitat d’enguany
per tipus de dia de la setmana, observem
que 64 de les 122 víctimes mortals registrades fins al 30 de novembre, un 52,4%,
han perdut la vida en caps de setmana o
festiu.
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