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� Dossier de premsa � 

                                                                                                         13/07/2017 

 
 
 

1. Introducció 
 

Aquest 2017, el Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit (SCT) 
pretenem realitzar un avenç en la sensibilització viària per continuar caminant 
cap a l’objectiu Visió Zero, un escenari en el qual no s’hagin de lamentar 
víctimes mortals ni amb seqüeles de per vida per sinistres viaris. És per això 
que volem fer difusió mediàtica d’aquesta fita perquè el conjunt de la ciutadania 
hi cregui i arribi a considerar una necessitat eradicar aquesta xacra social que 
estronca vides i famílies.  
 

Per això endeguem una campanya sota el lema Tots tenim família. A la 

carretera víctimes 0, que s’emetrà a televisió, ràdio, premsa, internet i 
cinema, amb un missatge contundent: és inacceptable qualsevol pèrdua de 

vides humanes en accidents de trànsit. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya té entre una de les seves prioritats de 
comunicació informar i conscienciar el conjunt de la ciutadania de la 
importància de tenir actituds cíviques per prevenir els accidents de trànsit.  
 
En aquest sentit es realitzen des de fa anys campanyes per sensibilitzar la 
ciutadania que cal respectar sempre i en qualsevol trajecte les normes de 
seguretat per una mobilitat segura i sense riscos. Gràcies a una tasca 
transversal s’ha pogut percebre un canvi de les actituds i comportaments dels 
ciutadans pel que fa al trànsit i la seguretat viària, que han evolucionat cap a 
patrons i models de major responsabilitat i presa de consciència 
 
Així doncs, l’objectiu principal d’aquesta campanya és reduir el nombre de 
víctimes mortals i ferits tenint com a eix central la Visió Zero. La Visió Zero és 
el principi ètic pel qual ningú no hauria de morir ni patir lesions per un accident 
de trànsit. L’únic nombre acceptable de morts o ferits greus a les carreteres 
és zero.  
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La Visió Zero és un plantejament que prové de Suècia, i que ha revolucionat la 
seguretat viària internacional amb aquest plantejament directe i rotund: que 
l’únic objectiu admissible en les polítiques viàries sigui que no hi hagi ni una 
sola víctima arran d’un accident de trànsit. Cal deixar d’assumir les morts a les 
carreteres com quelcom inevitable. 
 
Aquesta Visió Zero suposa un pas crucial en la reducció de la mortalitat i la 
lesivitat greu i en les polítiques viàries dels organismes implicats. La Visió Zero 
contempla diversos aspectes com l’ètica, les característiques de l’esser humà, 
la responsabilitat individual i col·lectiva, el respecte i la convivència, la 
investigació científica, i els diferents actors que intervenen en el sistema. 

 
Aquest objectiu genèric ha de partir de la reflexió dels adults sobre la visió zero, 
en el sentit que interioritzin: 
 

• Que ningú pot morir ni patir seqüeles per un accident de trànsit. 

• Que els accidents poden ser  i són totalment evitables. 

• La seguretat viària global de tots és un requisit irrenunciable en la 
mobilitat. 

• L’aposta per la seguretat viària és un valor segur.  

 

Institucionalment, des les polítiques de seguretat viària que impulsa la Unió 
Europea es marca l’assoliment de la Visió Zero, i la consegüent desaparició 
total de la mortalitat viària, per a l’any 2050. Per arribar-hi es van marcant fites 
intermèdies com la reducció del 50% en el nombre de morts al 2020 respecte 
de l’any 2010.  
 
Des que va començar el 2017 s’han registrat 66 accidents amb 71 víctimes 
mortals al conjunt de la xarxa viària interurbana catalana, fet que suposa una 
disminució respecte del mateix període de 2016, en què hi van haver 61 
sinistres amb 83 víctimes mortals. Respecte del nombre de víctimes mortals del 
primer semestre del 2010, les xifres d’enguany suposen un descens del 31,3%.  
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2. Característiques de la campanya   Estratègia de 
comunicació del missatge o com despertar el sentiment 
d’una hipotètica pèrdua en el receptor. 

 
 

 
  
 
Es va fer un càsting de 18 persones a l’atzar representatives dels diferents 
grups d’edat, sexe i estrat social. No se’ls va explicar res, només se’ls va 
preguntar si volien participar en una campanya de seguretat viària i se’ls va 
demanar que ens fessin arribar un petit vídeo gravat per ells mateixos de la 
seva família o amics. El factor sorpresa era important per obtenir emocions 
espontànies i naturals. 
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La campanya fuig dels elements habituals de carreteres, accidents, ferits o 
víctimes mortals. Enfoca tota la seva força en els sentiments i les emocions que 
provoquen imaginar-se la pèrdua d’un ésser estimat en un accident de trànsit i 
condueix a la reflexió al voltant de la importància que tenen totes les víctimes i 
que per això junts hem de voler arribar a aquesta visió zero. 
 
 

 
 



 

 

 
 

Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) al telèfon gratuït        
900 100 268  
 

6

És inacceptable qualsevol pèrdua de vides humanes en accidents de trànsit. 
Els lemes de la campanya, Tots tenim família, a la carretera víctimes 0 i 
Tots tenim amics, a la carretera víctimes 0, ajuden a posar el focus d’atenció 
en el fet que ningú no pot morir ni patir seqüeles a causa d’un accident de 
trànsit. 

 
Els elements de la campanya són: 
 
• Dos espots, un de 40” i un de 20” 
• 1 falca de 30”  
• 2 gràfiques i les adaptacions als diferents mitjans escrits i en línia 
 
Període de difusió 
 
A partir d’aquest divendres, 14 de juliol, es començarà la campanya de difusió 
als mitjans i s’allargarà fins al 31 de desembre de 2017. Es reforçarà l’emissió 
durant els períodes festius, els quals registren una elevada mobilitat. 
 
La campanya de conscienciació viària d’enguany l’ha dissenyat l’empresa 
MEGA TV PRODUCCIONS, que s’ha encarregat del procés de 
conceptualització, disseny i producció de l’acció comunicativa.  
 


