Amb la col·laboració de Sant Miguel 0.0%

El RACC i l’Ajuntament donen el tret de
sortida a la campanya Motocivisme



Barcelona, referent europeu en l’ús de la moto, serà l’escenari de
missatges de seguretat per a tots els motoristes
Reduir l’índex d’accidentalitat a la ciutat entre aquest col·lectiu és
un dels objectius de la iniciativa conjunta

23 de setembre de 2010.- L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el president del
RACC, Sebastià Salvadó, i Francesc Marín, Cap de Patrocinis i Events de Sant
Miguel, han presentat avui conjuntament les accions més destacades que es
realitzaran a l’entorn de la campanya Motocivisme que neix amb l’objectiu de reduir
l’accidentalitat a Barcelona entre el col·lectiu de motociclistes, així com conscienciar de
les xifres reals d’accidentalitat, exposar-ne les causes i fomentar un codi de bones
pràctiques. La voluntat és crear un moviment social a favor d’una major seguretat dalt
de la moto que posicioni Barcelona com a referent de mobilitat sostenible i segura. La
campanya compta amb la col·laboració de San Miguel 0.0% i de la FIA Foundation. En
el tret de sortida, que ha tingut lloc a peu de carrer, s’han mostrat els missatges que es
podran veure per tot Barcelona fins el mes d’abril en diferents formats: banderoles,
autobusos, pannells d’informació, opis, etc.
Missatges de seguretat
La primera fase de la campanya, que s’inicia en el marc de la Setmana de la mobilitat
sostenible i segura, tindrà com a fil conductor la figura d’un motorista recordant a
aquest col·lectiu els riscos de circular en moto i convidant-los a adherir-se al
Motocivisme a través de missatges com:
 A Barcelona, 21 motoristes resulten ferits cada dia
 Reduïm els accidents de moto a Barcelona
 Sobre la moto, el risc de patir ferides greus es multiplica per 8
 Junts aconseguirem reduir els accidents de moto a Barcelona
 Uneix-te al motocivisme amb l’Ajuntament de Barcelona i el RACC
La imatge d’aquest motorista s’ubicarà
als aparcaments destinats a motos dels
següents carrers: Albert
Bastardes/Diagonal; Zona Universitària
(C/Jordi Girona / C/ Alfambra); Illa
Diagonal; Santaló / Marià Cubí;
Herzegovina/Muntaner; Aragó /
Muntaner; Gran Via/Aribau (plaça
Universitat); Pl. Catalunya (Fontanella Pl Catalunya); Av. de la Catedral - Via
Laietana; Passeig del Born / C/Rec; C/
Marina / Moll de Marina; C/Ciutat de
Granada/Diagonal (torre Agbar);
Almogàvers / Pamplona; Aragó / Passeig
San Joan; Aragó / Pg. de Gràcia;
Rambla Catalunya / Diagonal i Gran de
Gràcia / Travessera de Gràcia
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Alguns dels altres suports on es podran llegir els missatges de la campanya seran:

Opis

Trasseres dels autobusos

Banderoles al carrer
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CAMPANYA MOTOCIVISME
Objectius de la campanya
 Reduir els índexs d’accidentalitat a Barcelona del col·lectiu de motociclistes tot
monitoritzant les variables d’accidentalitat claus.
 Evidenciar el risc de conduir motocicletes: conscienciar de les xifres reals
d’accidentalitat del col·lectiu, exposar les causes i fomentar un codi de bones
pràctiques.
 Desenvolupar un moviment dins i fora del col·lectiu d'usuaris sota el lema
Motocivisme.
 Dissenyar i aplicar projectes de millora de la infraestructura per als
motociclistes. Ja s’han aplicat millores en el control de semàfors de les 6
cruïlles més perilloses per als motociclistes.
La campanya també es composa d’un DECÀLEG de consells:
1. Si vas en moto, tu ets la carrosseria
2. Porta sempre el casc, homologat i cordat, i ves ben equipat
3. Si has begut o consumit drogues, no agafis la moto
4. Senyalitza amb els intermitents els girs i canvis de carril
5. En vermell atura’t, no te la juguis
6. Alerta, les infraccions són la prèvia de l’accident
7. Respecta els límits de velocitat
8. No facis ziga-zagues
9. Respecta els altres usuaris
10. Estaciona la moto correctament
El passat mes de juliol, alguns dels principals pilots catalans de motociclisme com
Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Pol i Aleix Espargaró, Marc Márquez i Efren Vázquez,
van signar el decàleg dels missatges de la campanya.
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