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El RACC i la FIA engeguen una campanya per reduir els 

accidents de trànsit provocats per les distraccions 
 

▪ La campanya de comunicació digital #2seconds (“2 segons”) s’adreça als 

conductors amb l’objectiu d’ajudar a reduir els accidents de trànsit i es difondrà a 

33 països. 

▪ Les distraccions estan darrere del 28% dels accidents a les carreteres. 
 

Barcelona, 25 de setembre de 2019 – El RACC i la Federació Internacional de l’Automòbil 

(FIA) han llançat avui una campanya de sensibilització que té l’objectiu de reduir els accidents 

de trànsit causats per les distraccions al volant. Sota el lema #2seconds (“2 segons”), posa 

de manifest que molt poc temps de distracció és suficient per patir un accident de 

trànsit. A través de vídeos i imatges que s’adrecen als conductors, el RACC difondrà per mitjà 

dels seus canals de comunicació digitals missatges per ajudar a prendre consciència de la 

importància d’una conducció atenta. 

La campanya internacional, que ja s’ha presentat a la Comissió Europea, es posarà en marxa 

a 33 països d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica, com ara França, Itàlia, els Països Baixos, el Regne 

Unit, els Emirats Àrabs Units o Tanzània.  

Els missatges es difondran en canals digitals i a través de les principals xarxes socials del 

RACC: Instagram, Twitter i Facebook. Els continguts pretenen sensibilitzar tota la ciutadania i 

promoure una conducció atenta i sense distraccions en els desplaçaments. Són 

missatges directes i concisos com ara “Fer un petó a la teva parella pot matar si estàs 

conduint” o “Fer-se una selfie pot matar si estàs conduint”: 

   
Distracció per l’ús del mòbil Distracció amb l’acompanyant Distracció per l’ús del mòbil 
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Entre els materials, destaquen múltiples imatges amb missatge i diversos vídeos animats que 

alerten dels perills quotidians que poden originar una distracció mentre conduïm. Tot aquest 

contingut s’aglutina a la pàgina web: fiaregion1.com/2seconds, que s’ha creat com a nexe per 

a tots els països participants. 

 

Distraccions: la primera causa d’accidents per davant de la velocitat i l’alcohol  

Segons la Dirección General de Tráfico (DGT), la conducció distreta està darrere del 28% 

dels accidents i el 33% dels morts a les carreteres del nostre país i s’ha convertit en la 

primera causa d’accidentalitat a Espanya, per davant  de la velocitat i l’alcohol. 

Els conductors es troben prop del 25-30% del temps total de conducció en situacions de 

distracció, segons dades de la Comissió Europea. En aquest àmbit, l’edat també és un factor 

important, ja que les distraccions són més freqüents entre els usuaris més joves. 

Les accions que provoquen distraccions més freqüents són l’ús del mòbil, manipular el GPS, 

buscar objectes, menjar, beure o discutir amb els acompanyants. Qualsevol d’aquestes 

activitats implica un risc d’accident a la carretera. Per exemple, escriure un missatge de text al 

volant per ciutat equival a circular distrets com a mínim 20 segons (278 metres), la distància 

equivalent de 2 illes de l’Eixample. 

Per tal de reduir els accidents per distraccions a la via el RACC proposa: 

- Impulsar la formació necessària sobre les noves tecnologies de seguretat a bord dels 

vehicles, ja que fer-ne un mal ús pot convertir-se en una font de distracció. 

- Promoure l’ús del bloqueig del mòbil durant la conducció que incorporen els sistemes 

operatius Android i iOS. 

- Exigir que es creïn certificacions (per exemple, una norma ISO) per homologar apps 

relacionades amb la mobilitat i identificar-les com a segures i compatibles amb la 

conducció. 

- Implicar les grans empreses d’Internet, fabricants de telèfons mòbils i operadores de 

telecomunicacions en la millora de les aplicacions mòbils per a una integració més segura 

en la conducció, així com en la conscienciació de la ciutadania. 

Amb la campanya #2segons, el RACC i la FIA volen seguir creant consciència sobre les 

distraccions, posant l'accent en què fins i tot els lapsus d'atenció molt curts poden provocar 

accidents i per tant cal prevenir-los. 
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 Sobre el RACC 
 

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les 

necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en 

la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa 

d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 

1.185.000 assistències a l’any i gestiona 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents 

rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el 

medi ambient, i té una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb 

la millora de la seguretat viària, la reducció dels accidents i les infraestructures. 
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