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ACTA DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE MOTO DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE 
BARCELONA 

Dia: 7 de febrer de 2019 
Hora:  18 h 
Lloc: Sala Barcelona d’Ecologia Urbana  

Assistents: 
1. Benito, Carles, del BACC 
2. Blancafort, Joan, del Gremi del Motor 
3. Cabrerizo, Julià, del GM Demòcrates 
4. Carrera, Victor, de Mutua Motera 
5. De Garro, Miguel Àngel de PIMEC Comerç 
6. Díez, Pedro Javier, d’ANESDOR 
7. Figuls, Marc, del RACC 
8. Fité, Alba, d’UGT de Catalunya 
9. Gómez, Francesc J, d’ANSBIO 
10. Gonzalez, Maria, del Gremi de Tallers de Barcelona 
11. Iglesias, Marc, de l’AMB 
12. Jurada, Jose Manuel, de CCOO de Catatunya 
13. Martínez, Pere, de l’Agrupació Motera Catalana 
14. Marzá, Iván, del GM Socialista 
15. Monfort, Pablo, de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 
16. Reyes, Juan Manuel, de l’Asociación Mutua Motera 
17. Sánchez, Sebastià, de COPC 
18. Sanyer, Xavier, de l’ATM 
19. Sigüenza, Jose Luis, de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
20. Thorson, Ole, del PAT 
21. Toribio, Carlos, de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
22. Torres, Jaume, de l’Agrupació Motera Catalana 
23. Vilà, Maria Assumpció, Síndica de Greuges de Barcelona 
24. Xandri Francesc, de CINESI 

En representació de l’Ajuntament de Barcelona o ponents:  

1. Mercedes Vidal. Regidora de Mobilitat 
2. Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat 
3. Manuel Valdés, Gerent Adjunt d’Infraestructures i Mobilitat 
4. Adrià Gomila, Director de Serveis de Mobilitat 
5. Herminia Ortega, de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
6. Ricard Salas, Guàrdia Urbana de Barcelona 
7. Josep Herrero, Guàrdia Urbana de Barcelona 
8. Carles Reyné, Guàrdia Urbana de Barcelona 
9. Adriana Malé , de la Gerència Adjunta d’Infraestructures i Mobilitat 
10. Oriol Marquet, ISGlobal 
11. Caroline Doher, ISGlobal 
12. Gabi Gallart, de la Direcció de Comunicació i Participació d’EU 
13. Muriel Gimenez, de la Direcció de Comunicació i Participació d’EU 
14. Xavi Moreno, de la Direcció de Comunicació i Participació d’EU 
15. Miquel Ruscalleda, de la Direcció de Comunicació i Participació d’EU, que actua com a 

secretari 
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L’ordre del dia previst és el següent:  

1. Impactes de la contaminació i mesures de prevenció 
2. Mesures per reduir l’accidentalitat de motos a ciutat 
3. Aparcament de motos a ciutat 
4. Torn obert de paraules 

 
Mercedes Vidal dona la benvinguda als assistents, explica l’ordre del dia previst i 
repassa breument les línies generals de l’acció de govern en l’àmbit de la mobilitat. 
Posa en valor que s’ha desenvolupat un PMU aprovat en la línia d’afavorir els modes 
de mobilitat més sostenibles i disminuir l’impacte dels modes menys sostenibles. 
Remarca que la moto és important a la ciutat en els tres àmbits que es tractarà: 
contaminació/accidentalitat i ocupació de la via pública. A continuació presenta els 
ponents.  

1. Impactes de la contaminació i mesures de prevenció 

Oriol Marquet i Caroline Doher d’ISGlobal assenyalen que cada cop vivim en ciutats 
més compactes i amb més impactes negatius en la salut, derivats de patrons de 
mobilitat existents. Per exemple, un determinat espai públic dedicat a la mobilitat en 
detriment d’altres usos. O el alt soroll originat sobretot pels diferents modes de 
transport. O la contaminació de l’aire que determina, per exemple, el rendiment cognitiu 
dels escolar. Destaquen que la majoria d’emissions contaminants son originades per la 
mobilitat. Però també destaquen la manca d’activitat física (sedentarisme) com un 
element determinant de la salut. 

Expliquen que no es fàcil saber si un cotxe contamina més o menys que una moto ja 
que depèn de molts factors. Per exemple, l’orografia de la ciutat no facilita la renovació 
de l’aire o poder saber com afecten la mida de les partícules en suspensió als diferents 
tipus d’usuari (vianants/ciclistes/motoristes...). Parlen específicament de la 
contaminació acústica i de com afecta la salut de la població. I de com aquesta 
contaminació acústica depèn del tipus de motor però també de l’estil de conducció dels 
conductors d’aquets vehicles. I de com les característiques de la ciutat amplifiquen 
aquets sorolls. 

2. Mesures per reduir l’accidentalitat de motos a ciutat 

Carles Reyné recorda l’objectiu 0 accidents en els diferents plans i organismes 
internacionals. També recorda els col·lectius més vulnerables en termes 
d’accidentalitat. En aquest sentit recorda les 12.000 víctimes per accidents de transit i 
els 250 ferits greus / morts del 2018, amb una mitja diària de 32 persones accidentades 
i 52 vehicles implicats. Remarca la importància del factor humà en els accidents i que la 
prioritat de la GUB son els controls d’alcoholèmia i drogues i les infraccions de risc.  

3. Aparcament de motos a ciutat 

Herminia Ortega i Josep Herrero expliquen que la prioritat respecte l’aparcament de 
motos és donar prioritats als vianants a les voreres i que per això es fan actuacions 
orientades a minimitzar i regular els aparcaments de motos en vorera així com a 
promoure l’ús d’aparcaments soterrats i en calçada. Així, es comença per estudiar 
zones concretes d’especial interès i es fan propostes alternatives d’aparcament pels 
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seus usuaris. A continuació és modifica la senyalització i s’engega una campanya 
d’informació específica. 

4. Torn obert de paraules:     

A continuació pren la paraula Manel Valdés per fer una síntesi dels tres punts tractats i 
obrir el torn de paraules, amb les següents aportacions: 

 Es demanen mes dades: 
o Quants motoristes accidentats han donat positiu en alcoholèmia/drogues 
o El calendari del Pla de Seguretat Vial per a Motos 
o Quantes emissions contaminants fan 
o La incidència en col·lectius específics, com son els missatgers 
o Perquè les zones verdes per a motos han de ser gratuïtes 

 Es fan intervencions per valorar la situació en termes generals: 
o La moto ha estat la gran mimada a la ciutat de Barcelona 
o Es demana als responsables municipals molta valentia per fer front a l’ús 

incívic de les motos 
o S’està criminalitzant la moto quan el que cal és gestionar-la 
o La moto com una solució (estalvi de temps i diners i més llibertat pels seus 

usuaris) i no com un problema 

 Sobre l’accidentalitat: 
o Cal generar una nova llei per reduir l’accidentalitat 
o Caldria definir el límit de 30km/h a tota la ciutat 
o Les motos no respecten els límits de velocitat. 
o Calen més controls de velocitat 
o La regulació semafòrica incideix en la seva indisciplina 
o Cal adequar millor els passos de vianants, en especial la pintura utilitzada o 

els vehicles que dificulten la visió 

 Sobre la contaminació: 
o Qui contamina no son els vehicles sinó llurs conductors 
o Es reclama filtres de partícules per a les motos 
o Es demana electrificar aquests vehicles 
o Es diu que la moto contamina menys que el bus urbà, que el port, l’aeroport o 

les calefaccions 

 Sobre el civisme: 
o Cal controlar el pas de motos per les voreres 
o Es denuncia la mala praxis sistemàtica dels motoristes que porten menjar a 

domicili 

 Altres temes: 
o Els vehicles ham de ser eficients, també econòmicament 
o Es reclama que la moto no serveix per transportar mercaderies i que cal 

regular-ho 
o Es reclama una formació especifica per a motoristes 
o Es demana poder circular amb moto pel carril bus 
o Es rebat que anar amb moto impliqui sedentarisme 

Per finalitzar, pren la paraula Manel Valdés per fer un resum de les intervencions i per 
demanar als assistents la seva col·laboració i emplaçar-los a una propera reunió. Es 
tanca la sessió a les 20:20h 
 


