
La intensificació d’un seguit de 
mesures aquest 2019 per endu-
rir i perseguir els comporta-
ments negligents a la xarxa 
viària té una correlació directa 
amb l’actual demanda social per 
tal de millorar la seguretat a les 
nostres carreteres. En la seva 
majoria, la ciutadania, tal com 
es desprèn de la darrera En-
questa de seguretat pública de 
Catalunya (2016/2017), reclama 
més intervenció de les adminis-
tracions en relació amb les con-
ductes infractores a la carretera, 
sobretot les que tenen a veure 
amb la conducció sota els efec-
tes de l’alcohol i l’ús del mòbil. 
Així mateix, l’estudi també con-
clou que la valoració general de 
la seguretat viària a Catalunya 
és positiva.  

Pel que fa a les mesures 
que s’han proposat per reduir la 
mortalitat dels motoristes, han 
obtingut una valoració mitjana 

notable: 
- portar elements reflectors, 

com ara armilles reflectores 
(mitjana: 8,1); 

- ampliar i millorar la forma-
ció pràctica per a motoristes 
(mitjana: 7,6); 

- fer un carril especial per a 
motos a les vies principals d’en-
trada i sortida de les ciutats (mit-
jana: 7,3). 

També es valoren amb una 
mitjana de notable les propostes 
per augmentar la seguretat dels 
ciclistes: 

- portar elements reflectors, 
com ara armilles reflectores 
(mitjana: 8,9); 

- campanyes informatives 
sobre les obligacions i respon-
sabilitats dels conductors i dels 
ciclistes (mitjana: 8,4); 

- reforç de la senyalització 
d’obligatorietat de separació 
d’1,5 metres en avançaments 
als ciclistes. 

QUINA ÉS LA VALORACIÓ DE LA 
SEGURETAT VIÀRIA A  
CATALUNYA? 
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El director general de Trànsit, Pere 
Navarro, va inaugurar el Fòrum de 
Ciutats a peu, una jornada organit-
zada per la pròpia Direcció General 
en col·laboració amb l'Empresa Muni-
cipal del Transport de Madrid (EMT) i 
la Fundació CONAMA per fomentar 
el debat, la conscienciació i la posada 
en comú de necessitats i bones pràc-
tiques per aconseguir ciutats més se-
gures per als vianants. 

La cita va congregar un centenar 
d'experts per parlar dels desplaçaments 
a peu i de la necessitat de posar-los en 
valor i situar-los al centre del debat, ja 
que cada any moren al nostre país més 
de 300 persones. 

«Tots en algun moment del dia som 
vianants», va destacar Pere Navarro, 
que va manifestar que els vianants són 
els protagonistes de la mobilitat a les 
ciutats, ja que s'estima que al voltant 
del 40% -50% de tots els desplaça-
ments que es realitzen amb origen i des-
tinació en el mateix municipi es produei-
xen a peu. 

A més va assenyalar que els via-
nants són els usuaris més vulnerables, 
«ells no generen cap risc, però assu-
meixen tots els riscos de la resta de mit-
jans de desplaçament", tal com es re-
flecteix en l'accidentalitat. En 2017, últim 
any amb dades consolidades, van morir 
351 vianants, 248 en ciutats i 103 en 
vies interurbanes. A més, altres 1.940 
van requerir ingrés hospitalari». 
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posar en valor i en el 
centre del debat els 
desplaçaments a peu»
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

COM CONDUIR LA TEVA MOTO A LA CARRETERA

Amb l'arribada de la primavera, el temps es torna més amable i, per tant, sortir a l'aire lliure co-
mença a ser una de les activitats preferides dels motoristes. Està clar que la moto, com a solució 
de mobilitat, ens val durant tot l'any, però és també una realitat que el fred i la pluja poden fer en-
rere a algú durant aquests mesos. 

D'ara en endavant, el sol i les tempera-
tures agradables encoratgen les teves 
ganes de sortir de la ciutat a fer una 
passejada sobre dues rodes per carre-
teres de muntanya per gaudir dels pai-
satges naturals. Per això, hem 
seleccionat una sèrie de consells a tenir 
en compte perquè la teva ruta amb 
moto sigui còmoda i segura. 

 
LA TEVA MOTO EN PERFECTE 
ESTAT DE MANTENIMENT 

 
Es tracta d'un consell imprescindible en 
qualsevol situació, però especialment si 
anem a fer una ruta per carreteres de 
muntanya. En aquest tipus de recorre-
guts se'ls exigeix més als pneumàtics, 
als frens, a la cadena o a les suspen-
sions, per la qual cosa és imprescindi-
ble que aquests elements estiguin a 
punt perquè el recorregut sigui segur. 

 
EQUIPA'T CORRECTAMENT 

 
Com hem comentat en altres ocasions, 
cal que t'equipis de manera acord al re-
corregut que vagis a realitzar. Doncs no 
és el mateix un desplaçament curt per 
ciutat que una ruta per carretera. 

Dit això, et recordem que és obli-
gatori que portis casc, complint amb les 
següents recomanacions sobre el ma-
teix: 

- Correctament cordat, comprovant 
que la cinta està ben ajustada. 

- Homologats, complint amb la le-
gislació vigent. 

- De talla adequada, tenint en 
compte l'estandardització de cada 
marca. 

- Aplicar aquestes recomanacions 
per al passatger que viatgi amb tu. 

- En els recorreguts més extensos, 
és convenient que portis també panta-
lons i jaqueta específics per a moto. A 
més, et recomanem que circulis amb 
proteccions a les espatlles, colzes i es-
quena, així com amb botes i guants es-
pecífics. 

- Mantingues la concentració i 
presta atenció al traçat. 

- Roman alerta en tot moment per 

evitar qualsevol distracció, ja que en 
carreteres amb molts revolts una falta 
d'atenció comporta un major risc. Anti-
cipa't a les circumstàncies i tingues es-
pecial cura amb les corbes de poca vi-
sibilitat. 

- Adapta la teva velocitat al reco-
rregut 

- Conserva una velocitat constant i 
regular, adequada a les condicions ge-
nerals de la carretera. No acceleris i 
frenis de manera brusca, així evitaràs 
les situacions de perill. No facis tampoc 
canvis bruscs d'inclinació de la moto 
que puguin provocar pèrdues d'adhe-
rència i desestabilitzar el vehicle. 
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