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Els consellers d'Interior, Ramon Espa-
daler, i d'Empresa, Felip Puig, van sig-
nar el 3 de desembre un conveni de
col·laboració perquè el 2015 es puguin
beneficiar d'aquests cursos voluntaris
un total de 6.600 treballadors, amb un
pressupost global de 400.000 euros.

Es tracta d'una mesura impulsada per
les conselleries d'Interior i d'Empresa per
a reduir la sinistralitat en els desplaça-
ments en l'entorn laboral. Entre 2009 i
2013, el 42,93% de les morts laborals

ocorregudes a Catalunya van ser per ac-
cidents de trànsit. Només el 2013, l'acci-
dentalitat viària va suposar el 30,59% de
les despeses laborals -per baixes, subs-
titucions i prestacions mèdiques.  

D'aquesta manera, a Catalunya s'o-
ferirà formació viària en tot el cicle vital:
la infància, l'adolescència, a l'edat univer-
sitària, en l'etapa laboral i també a la ter-
cera edat, amb l'objectiu de complir el
repte de la Unió Europea d'aconseguir
una sinistralitat zero al 2050.  

Cursos de sis hores

Els cursos per a treballadors, que tin-
dran una durada de sis hores, es repar-
tiran en quatre mòduls: 

- La magnitud del problema dels acci-
dents de trànsit a l'entorn laboral; 
- Els factors de risc del conductor en
l'entorn laboral; 
- El diagnòstic dels factors de risc; 
- Les mesures de prevenció.

TRÀNSIT

La Generalitat té previst oferir, durant aquest any, 
formació en seguretat viària a més de 6.600 treballadors
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Per una Barcelona sense
accidents de motos

El 13 de gener, l'Ajuntament de Barce-
lona va signar amb una vintena d'enti-
tats vinculades a la mobilitat, un acord
ciutadà per una ciutat sense accidents
de motos.

La iniciativa pretén incrementar la se-
guretat viària a la ciutat després que les
dades de sinistralitat publicades el 12 de
gener confirmessin un augment dels
morts a la ciutat l’any 2014, amb 31 morts
dels quals 17 eren motoristes.

Xavier Trias, alcalde de Barcelona,
va explicar que "hi ha 227.000 motos re-
gistrades, que representen un 30% del
parc mòbil. Tanmateix, els ocupants de
motos i ciclomotors representen el 60%

de les víctimes". Per l'alcalde, "l'any pas-
sat va ser especialment negre i no ens
ho podem permetre, és un desastre".

Per una visió zero

Trias va presidir la signatura al Saló de
Cròniques acompanyat pels represen-
tants d'associacions, gremis, sindicats
i fundacions vinculats a la seguretat vià-
ria. "Hem de treballar per una visió
zero", ha apostat. L'objectiu és eliminar
les víctimes per accidents de circulació
als carrers de la capital.

Aquesta mateixa idea va ser subrat-
llada pel president de l'associació Pre-

venció d'Accidents de Trànsit (PAT), Ole
Thorson, que va convidar als ocupants
de l'espai públic (vianants, ciclistes, mo-
toristes, automobilistes) "a compartir l'as-
falt, no a competir".

Reeducació

La delegada de Stop Accidents a Cata-
lunya, Elisabeth Ibars, ha subratllat
també que per aconseguir rebaixar la
nefasta xifra de morts de l'any passat a
Barcelona s'ha de treballar "en la ree-
ducació, la conscienciació i la formació,
a més d'insistir en el control d'alcohol i
drogues". 



  trànsit, seguretat viària, educació viària,...

Respecte de l’any de referència, el
2010, el nombre de morts per accident
de trànsit s’ha reduït en 106 víctimes a
la xarxa viària interurbana de Cata-
lunya. L’any 2014 es va tancar amb 23
caps de setmana en què no hi va haver
ni una sola víctima mortal a les carreteres
catalanes. La sinistralitat en dies feiners
es va reduir un 27,93% Les víctimes mor-
tals motoristes es van reduir un 21% res-
pecte de l’any passat

El conseller d’Interior, Ramon Espa-
daler, va destacar, en la presentació del
balanç de la sinistralitat del 2014, que
“Catalunya va registrar una reducció de
la mortalitat a les carreteres catalanes del
17,6% respecte el 2013”. Espadaler va
explicar que “en 2014 hi va haver 30 víc-
times mortals menys respecte del 2013.
En concret, s’ha passat de 170 persones
mortes el 2013 a les 140 de 2014”. A més,
va afegir que “el decrement de víctimes
mortals encara és major si comparem el
2014 amb el 2010, del 43,1%, atès que

l’any 2010 es van registrar
246 morts”.

El titular d’Interior va
atribuir aquest descens a
l’exercici de responsabilitat
dels ciutadans: “Agraïm el
seny i la prudència que
handemostrat tots els
usuaris de la via pública. A
més, també hem de tenir
en compte els esforços i la
feina feta per tots els ser-

vidors públics en la lluita per reduir la
sinistralitat”. Va afegir: “en un any 2014
que s’ha caracteritzat per tres factors:
un dèficit d’infraestructures viàries pel
qual ens situem en una ràtio de quilò-
metres de carretera per milió d’habitants
un 2,8% inferior respecte de la resta de
l’estat espanyol; un parc mòbil en que
un 60% dels vehicles que circulen per
Catalunya té més de 10 anys i, per úl-
tim, un increment de la mobilitat a les
carreteres i autopistes entorn del 3%”.  

Pla de Seguretat Viària

Malgrat els bons resultats obtinguts el
2014 respecte del 2013, el conseller Es-
padaler va afirmar que “comptem amb
un model català de seguretat viària
propi que està donant uns resultats po-
sitius i que compta amb un full de ruta
perfectament dissenyat com és el Pla
Estratègic de Seguretat Viària 2014-
2020. Aquest pla, entre d’altres factors,

posa èmfasi especialment en l’educa-
ció viària i, de fet, Catalunya ha iniciat
aquest 2015 essent l’únic lloc on l’orga-
nisme competent en matèria de trànsit
proporciona educació viària al llarg de
tot el cicle vital, des de primària fins a
edats avançades”.  

Quant a accions concretes, Espa-
daler va subratllar que el “Departament
d’Interior, a través del Servei Català de
Trànsit, treballarà per eradicar les dis-
traccions al volant, ja que aquestes s’-
han erigit com la primera causa de si-
nistralitat del 2014, seguida de l’excés
de velocitat o velocitat inadequada, el
consum d’alcohol i drogues i la presèn-
cia de psicofàrmacs en les autòpsies
practicades a persones mortes per ac-
cident de trànsit”. En aquest sentit, ha
detallat que, “d’entre el total de denún-
cies de Mossos per distraccions al vo-
lant aquest 2014, el 87% ho van ser
per l’ús del telèfon mòbil”.

A banda d’això, el conseller d’Inte-
rior també va explicar que el focus d’a-
tenció de cara a aquest 2015 serà tre-
ballar per reduir els accidents de trànsit
en dies feiners; entre el col·lectiu de
persones d’edat avançada; i també per-
què disminueixin els accidents de Tràn-
sit per consum de psicofàrmacs”.

També hi van intervenir el director
del Servei Català de Trànsit, Joan Jo-
sep Isern, i el cap de la Comissaria
General de Mobilitat dels Mossos d’Es-
quadra, Miquel Esquius.

SEGURETAT VIÀRIA

Catalunya va registrar una reducció de la 
mortalitat per accident de trànsit a les 
carreteres del 17,6% respecte el 2013
En 2014 hi va haver 30 víctimes mortals menys a les carreteres catalanes respecte el 2013. Gi-
rona i Barcelona van ser les demarcacions que van experimentar una reducció més forta de víc-
times mortals.
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