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SCT posa en marxa la campanya 0mortstrànsit

El Departament d’Interior i el Servei Ca-
talà de Trànsit (SCT) va engegar la
campanya viral de conscienciació viària
#0mortstrànsit, coincidint amb el 1r

Dia Europeu sense Morts de Trànsit,
que es va celebrar el 21 de setembre.

Es tracta d’una acció de conscien-
ciació, que s’endega amb motiu del 1r
Dia Europeu sense Morts de Trànsit,
es difondrà a través de les xarxes so-
cials amb l’objectiu de conscienciar a
la ciutadania sobre l’objectiu zero vícti-
mes mortals per sinistre viari.

Xarxes socials

L’acció de sensibilització s'està difonent
a través de les xarxes socials amb un
vídeo promocional i amb l’etiqueta
#0mortstrànsit. L’objectiu és conscien-
ciar la ciutadania sobre l’objectiu de re-
duir a zero les víctimes mortals per
sinistre viari fent-la participar en
aquesta campanya. 

Així, #0mortstrànsit insta la ciuta-
dania a comprometre’s a adoptar diver-

ses conductes i hàbits de seguretat vià-
ria per contribuir a l’assoliment de la
fita de cap víctima mortal, un objectiu
fixat per la Unió Europea per a l’any
2050 i que recull el Pla Estratègic de
Seguretat Viària 2014-2020.

En concret, la campanya anima els
usuaris a fer-se una autofoto (selfie)
amb els dits en forma de 0 i/o OK (unint
els dits índex i polze) i a compartir-la a
Twitter, Facebook,Instagram o What-
sapp. D’aquesta manera es pretén vi-
ralitzar aquest gest i el seu significat
com a símbol de compromís amb la
prevenció dels sinistres viaris i de la
responsabilitat compartida en la segu-
retat viària.

Els participants que s’adhereixin a
aquesta acció comunicativa assumei-
xen els següents compromisos per po-
der reduir a zero les víctimes mortals
per accident de trànsit.

SEGURETAT VIÀRIA

El Servei Català de Trànsit es va sumar a la celebració de la 
Nit Europea Sense Accidents

El Departament d’Interior i el Servei Ca-
talà de Trànsit (SCT) es van adherir el
15 d’octubre a la celebració de la “Nit
Europea Sense Accidents”, una inicia-
tiva que té l’objectiu de conscienciar els
joves de la incompatibilitat de l’alcohol
i les drogues amb la conducció i pro-
moure la figura del conductor alternatiu
per evitar sinistres viaris. 

L’organisme dóna continuïtat a la

campanya #0mortstransit a les xarxes
socials i els Mossos d’Esquadra realit-
zaran controls de drogoalcoholèmia a
zones d’oci nocturn, on es distribuirà
material de conscienciació viària.

A més, agents dels Mossos d’Es-
quadra van realitzar diversos controls
de drogoalcoholèmia a les carreteres
catalanes properes a zones d’oci noc-
turn per prevenir conductes de risc al

volant relacionades amb el consum
d’alcohol i drogues entre els joves. 

En aquests punts de vigilància po-
licial també es va distribuir material de
conscienciació viària de la campanya i
es va promoure la figura del conductor
alternatiu, una persona dins del grup
que es compromet durant la nit a no
beure ni consumir substàncies estupe-
faents per poder tornar a casa. 
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a

Va estar estructurat en diferents temà-
tiques i activitats.

E-JORNADES

Les e-Jornades es van incorporar
aquest any al ventall d’activitats d'Expo-
elèctric amb l’objectiu de debatre sobre
el present i el futur del vehicle elèctric,
amb un programa d’activitats i confe-
rències dirigides a professionals del
sector. Les e-Jornades tenen la finalitat
de buscar solucions per superar les di-
ficultats actuals, tant administratives
com tecnològiques amb què es troba el
vehicle elèctric; promoure entre els en-
ginyers la cerca de millores en el des-
envolupament d’aquesta tecnologia;
educar i difondre sobre la diversitat de

vehicles elèctrics que ja hi ha disponi-
bles al mercat; i establir les línies d’ac-
tuació per a un correcte traspàs social
cap a la mobilitat sostenible.

EXPOTEST

L’Exposició i Jornada de Proves Expo-
test busca interactuar amb la ciutada-
nia, oferint l’oportunitat de conèixer i
provar tot tipus de vehicles elèctrics.

E-CASA

La 6a edició d’Expoelèctric va presen-
tar com a gran novetat l’e-Casa, “la llar
eficient endollada al vehicle elèctric”,
una activitat promoguda per l’Institut
Català d’Energia (ICAEN) i pionera a ni-

vell europeu que recrearà un habitatge
autosuficient energèticament que uti-
litza el vehicle elèctric com a font d’e-
nergia. Aquesta llar estava equipada
amb elements de generació d’energia
renovable, com plaques solars i molins
de vent, per proveir-se d’energia neta i
sostenible. 

E-CONCERT

Un concert musical en directe que es
va celebrar al mateix temps que circu-
laven vehicles elèctrics al seu voltant.
Es tracta d’una demostració innova-
dora i única a Europa per a què el pú-
blic assistent visqués en primera
persona la millora de l'entorn en una
ciutat 100% elèctrica.

EXPOelèctric 2016. El punt de trobada del vehicle
elèctric

MOBILITAT

El dissabte 1 i diumenge 2 d'octubre de 2016 va tenir lloc a Barcelona el saló de mobilitat EXPO-
elèctric 2016.

Barcelona és, des que va començar
l’any, la ciutat que més vehicles elèc-
trics matricula a Espanya: 467 entre
el gener i el setembre. 

La capital catalana pot presumir
de tenir xifres d’implantació de vehi-
cles nets semblants a les dels països
europeus que es consideren refe-
rents. 

Aquí n’hi ha algunes: la ciutat
matricula un 15% dels cotxes i altres

vehicles elèctrics d’Espanya; multi-
plica per sis la ràtio espanyola de ve-
hicles nets respecte de tradicionals;
té un percentatge de vehicles elèc-
trics sobre el total superior a la mit-
jana europea, un 1,5% davant d’un
1,4%, de manera que supera Ale-
manya (0,7%), i és la ciutat europea
amb més motos elèctriques.

Són algunes de les dades que
aquest divendres ha fet públiques l’A-

juntament de Barcelona durant la re-
novació del conveni entre adminis-
tracions, entitats i empreses de la
plataforma LIVE, una iniciativa des-
tinada a fomentar la mobilitat soste-
nible en què hi ha des de l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Generalitat
fins a empreses automobilístiques
com Seat o Nissan, fabricants d’en-
dolls o Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB).

Barcelona lidera la matriculació de vehicles elèctrics a Espanya


