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ACTA DE LA SESSIÓ DE SEGURETAT VIÀRIA – SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA I DIA SENSE COTXES DEL PACTE PER LA MOBILITAT 

DE BARCELONA 

Dia: 14 de febrer de 2019 
Hora: 18 h 
Lloc: sala Barcelona d’Ecologia Urbana, Diagonal 240, 2a planta de Barcelona 

Assistents: 

 AMB, Francisco Narváez 

 Anesdor, Pedro Javier Díez del Río 

 ASOCPARC, Monica Xufré 

 Astac Condal, Evaristo Magaña 

 Casal Mas Guinardó, Eduard López Cadena 

 CCOO, Jose Manuel Jurado 

 Consell de Ciutat, Joan Vidal 

 Fundació MSS, Anna Ferrer Giménez 

 Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció, José Carlos Romero 

 Grup Municipal Demòcrata, Julià Cabrerizo 

 ISGlobal, Marina Tarrús 

 ISGlobal, Raul Toran 

 RACC, Isabel Clos 

 RACC, Lluís Puerto 

 Scoot, Roger Puigví 

 TMB, Carlos Saura, Guillem Camarasa i Toni Varela 

 Un cotxe menys – bicicletes, Ester Boada 

En representació de l’Ajuntament de Barcelona 

 Manuel Valdés, gerent adjunt d’Infraestructures i Mobilitat 

 Álvaro Nicolás, assessor de la Regidoria de Mobilitat 

 Amadeu Recasens, comissionat de Seguretat 

 Heriberto Muñoz, de la Direcció de Mobilitat  

 Juan José Vilanova, IM de Guàrdia Urbana -trànsit i seguretat viària  

 David Vàzquez, de la Unitat de Trànsit i Seguretat Viària de Guàrdia Urbana  

 Lucia Morales, del Comissionat de Seguretat 

 Gabi Gallart, de la Direcció de Comunicació i Participació 

 Xavier Moreno, cap de Participació de la Direcció de Comunicació i Participació 

 Miquel Ruscalleda, de Participació que actua com a secretari. 

L’ordre del dia previst:  
1. Balanç accidentalitat 2018 
2. Valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS) i del Dia sense Cotxes 
3. Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió: 

Pren la paraula Amadeu Recasens per donar la benvinguda als assistents i excusar la 
presència de la regidora Mercedes Vidal. A continuació dona la paraula als ponents de cada 
punt a tractar. 
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1. Balanç accidentalitat 2018 

David Vázquez desenvolupa el balanç de l’accidentalitat del 2018. Explica que l’any 2018 s’ha 
tancat amb un lleuger descens dels accidents. També que aquets accidents es concentren en 
els grans eixos viària de la ciutat: Diagonal, Gran Via, Aragó entre altres. Malauradament, les 
víctimes mortals han augmentat considerablement durant l’any 2018, passar dels de les 12 
víctimes mortals del 2017 a 24 el 2018.  

Explica que el tipus d’accident més habitual és la col·lisió lateral, que el que més ha augmentat 
és la sortida de via amb xoc o col·lisió i que s’han produït 1.126 atropellaments (un 7% menys 
que l’any 2017). També diu que ha augmentat molt la retirada de punts i que la causa més 
comú dels accidents és la manca d’atenció i la alcoholèmia com a causa mediata.  

Informa del conveni amb Accenture que ajudarà en l’anàlisi dels accidents i poder ser més 
predictiu. També remarca la importància de les campanyes “Ens veiem després de reis” i els 
“Cursos bescanvi de sancions” així com les sessions de seguretat viària fetes a les empreses, 
la campanya “A prop de la Gent Gran” i l’anàlisi i actuació a les diferents zones de risc. 

2. Valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS) i del Dia sense 
Cotxes 

Xavier Moreno pren la paraula per repassar els objectius de la SMSS: promoure hàbits de 
mobilitat més sostenibles, segurs i saludables així com visualitzar usos alternatius de l’espai 
públic i sensibilitzar dels efectes del transport motoritzat en la salut.  

També destaca, entre totes les activitats realitzades, el Par(Ing)Day com a transformació 
efímera de les places d’aparcaments, l’Expoelectric, i moltes altres activitats com festivals de 
cinema, caminades, bicicletades, curses, rutes, fòrums, conferències, xerrades, tallers, accions 
al carrer, escolars, promocionals i processos participatius. 

També explica específicament el dia sense cotxes del 22 de setembre que, coincidint amb les 
Festes de la Mercè (La Mercè Respira) es concreta en la pacificació, amb activitats, de la Via 
Laietana i altres activitats paral·leles. 

3. Torn obert de paraules 

En el torn de paraules, els assistents fan diferents aportacions: 

 La transició cap el vehicle sostenible s’està fent de forma brusca. 

 Es demana valorar les emissions no per l’any del vehicle sinó per la seva cilindrada. 

 No es donen alternatives a les restriccions revistes per l’any 2010. 

 La situació de contaminació de Barcelona no és tan greu com es diu. 

 Es pregunta si es renovarà el Pla de Seguretat Viària i, en cas afirmatiu, quins son els seus 
objectius previstos. 

Pren la paraula Manuel Valdés per explicar que els barcelonins/es patim problemes de salut 
derivats de la contaminació dels vehicles a motor de combustió i convida a totes les entitats a 
participar a la taula de contaminació. David Vázquez explica que el Pla de Seguretat Viària s’ha 
tancat amb un 95% de les fites aconseguides i que s’està treballant en el nou pla.  

Un cop tractats tots els assumptes es tanca la sessió a les 19.00 hores. 


