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El RACC engega una campanya de 
promoció de l’ús del casc de bicicleta a la 

ciutat de Barcelona

4 de maig de 2015.- El RACC, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Barcelona i de Clear Channel, han presentat avui una campanya de promoció
de l’ús del casc de bicicleta a la ciutat de Barcelona, i que té com a objectiu 

convidar els usuaris de la bicicleta que facin ús de forma voluntària d’aquest 
element de protecció apel·lant a la seva autoresponsabilitat, especialment entre 
els menors de 16 anys.

La presentació de la campanya ha comptat amb la presència de Sebastià
Salvadó, President del RACC; Josep Mateu, Director General del RACC, 

Miquel Nadal, Director de la Fundació RACC i de Joaquim Forn, Primer Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona. Un enorme casc inflable (de 5 metres 
de diàmetre) ubicat a la volta de l’Arc de Triomf i amb el lema de la campanya 

“En bici, millor amb casc” és el punt de partida d’una sèrie d’accions de 
prevenció viària. 

Acció 1 – Nou pictograma per als carrils-bici
Pintat d’un nou pictograma que inclou el casc de bicicleta en els carrils-bici de 
Pg. Sant Joan entre Pl. Jacint Verdaguer i Pg. Lluís Companys. 

� Un casc inflable gegant ubicat a la volta del monument de l’Arc de Triomf 
convida la gent fer-se una foto i difondre missatges de seguretat a través 
dels hashtags #MillorAmbCasc i #SaveKidsLives

� El Club aposta per un ús auto responsable del casc entre els ciclistes 
urbans, especialment entre els menors

La iniciativa s’emmarca en la 3a Setmana Mundial de Nacions 
Unides per a la Seguretat Viària, que té lloc del 4 al 10 de maig 

Es preveu que aquest pictograma es 

pintarà en altres trams de carril-bici en 
fases posteriors
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Acció 2. Casc inflable i acció a les xarxes socials
Casc inflable a la volta de l’Arc del Triomf de Pg. de Sant 

Joan amb el lema de la campanya, convidant als ciclistes i 
ciutadans a fer-se una foto amb el casc i pujar-lo a la 

xarxa amb els hashtags #MillorAmbCasc i 
#SaveKidsLives.

Acció 3. Obsequi de cascos a les estacions del bicing
A partir del dia 11 de maig, es portarà a terme una acció

promocional de regal de 1.100 cascos de bici. Els 30 
primers usuaris a estacions del Bicing aleatòries seran els 

afortunats. La promoció serà coordinada i explicada per 
personal de Clear Channel.

Acció 4: Difusió de missatges de la campanya a 
pantalles digitals
Durant les vuit setmanes de campanya es mostraran 
missatges i imatges visuals a diferents suports publicitaris 

digitals situats als accessos i rondes de Barcelona. 
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Objectius de la campanya
� Conscienciar sobre els beneficis de l’ús voluntari del casc de bicicleta 

urbana i vèncer frens mentals entorn de l’ús del casc entre ciclistes urbans: 

preu, comoditat, estil de vida. 
� Prevenir lesions greus entre els usuaris de la bicicleta urbana atenent la 

previsió en el futur d’increment del nombre d’usuaris de la bicicleta a 

Barcelona
� Conscienciar els conductors de vehicles de motor de la vulnerabilitat dels

ciclistes i fomentar hàbits de convivència i respecte entre els diferents 
modes de transport

� Augmentar el nombre d’usuaris de bicicleta que fan ús de forma voluntària 

del casc com a forma d’autoprotecció i responsabilitat, especialment entre 
els menors.

El creixement de l’ús de la bicicleta a la ciutat
Des de fa uns anys les condicions naturals de la ciutat i la major oferta
d’infraestructura ha permès un augment d’ús de la bici a la ciutat de Barcelona.

La mobilitat en bicicleta i l’oferta d’infraestructura ciclista ha augmentat en els
darrers anys a Barcelona per sobre del 20%.

Accidentalitat de la bicicleta 
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� El núm. d’accidents amb víctimes lleus o greus va augmentar un 21% entre 
2008 i 2014, mentre que l’evolució de la mobilitat ciclista s’ha incrementat un 

25% en el mateix període.
� El risc de circular en bici es situa per sobre del risc d’un vianant o ocupant de

turisme, tot i que molt per sota del risc de motos i ciclomotors.

Ús del casc
En l’actualitat, l’ús del casc a la ciutat és molt baix: un 11% els adults i un 32%
els menors de 16 anys.
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Per què una campanya de foment del casc en bici?

� El RACC i l’Ajuntament de Barcelona estan compromesos amb l’objectiu europeu 
de reduir un 50% les víctimes mortals el 2020, i amb l’objectiu de la ciutat de 
reduir les víctimes mortals i greus un 20% el 2018, com un dels objectius 
bàsics del model de mobilitat urbana.

� Entre el 4 i el 10 de maig de 2015 se celebra la 3a Setmana Global de Nacions 
Unides de Seguretat Viària, amb la campanya paraigües #SaveKidsLives

� L’ús de la bicicleta a Barcelona ha crescut molt en els darrers anys, coincidint amb 

la implantació del sistema de bicicleta compartida Bicing i la popularització de la 
bicicleta com a mode de transport alternatiu, sostenible, sa i assequible. 

� Actualment un 11% dels ciclistes adults porta casc de bicicleta, mentre que 
només un 32% dels ciclistes menors de 16 anys el porten.

� La implicació voluntària dels adults és clau per tal que l’ús del casc arribi fins al 
100% dels menors de 16 anys.


