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Dels pobles a les ciutats
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L’any 2050 el 70% de la població mundial viurà en ciutats i a Europa el

percentatge arribarà al 86%.

Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
Éxode de la població rural cap a zones urbanes i augment de l’edat mitjana d’aquesta població.



Evolució demogràfica a Barcelona
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2026

Gent gran Resta

A Europa el percentatge de la població major de 65 anys es duplicarà entre el 2010 

i el 2050 passant del 8 % al 16 %.

Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
Previsió de percentatge major de 65 anys pel 2026 arribarà al 35% de la població, més d’1/3 de la població estarà dins d’aquest grup d’edat.



Esperança de vida a Barcelona
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854,381  

765.962

Població a Barcelona
1.620.343 persones

Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
El canvi de rol de les dones a la societat i l’augment de l’esperança de vida de les dones fa que també afecti a la mobilitat. 
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Permisos de conduir
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Les persones grans amb
permís de conduir han
augmentat en gairebé un
milió entre 2001 i 2009.

La projecció indica que

passarem de 2,9
milions de conductors
majors de 65 anys a 2010 (2,4

homes i 0,5 dones) a 6,1
milions l’any 2030 ( 4,0
homes i 2,1 dones)

Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
Les persones grans amb permís de conduir han augmentat en gairebé 1 milió entre 2001 i 2009.La projecció indica que passarem de 2,9 milions de conductors majors de 65 anys al 2010 a 6,1 milions al 2030. Per tant duplicarem la gent major de 65 anys amb permís de conduir.Pel que fa al gènere s’observa també aquesta tendència, sense diferència com anteriorment si que existia.



Noves formes de mobilitat
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Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
S’ha de valorar els riscos que aporten els nous models de mobilitat i que no impactin negativament a la Seguretat Viària.
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Passeig - 5 dies a la setmana

Prestació d’ajudes a altres llars 
2 hores /dia

Vida social

Activitats culturals i/o turístiques

Ajuntament de Barcelona

Per què es mou la gent gran?

Font: RACC

Moderador
Notas de la presentación
De l’estudi del RACC es despren que la majoria de desplaçaments de la gent gran es per realitzar aquestes activitats.Els principals problemes detectats en la mobilitat son:Pujar i baixar escalesCreuar el carrerSuperar obstaclesIdentificar carrers, encreuaments, senyals…
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Mitjans privats

Transport públic
32% 27,2%

76,9% 0,6%

9,5% 0,4%

Ajuntament de Barcelona

Com es mou la gent gran?

A peu Bicicleta

Moderador
Notas de la presentación
El desplaçament a peu és el més popular entre la gent gran i hem de conscienciar els conductors de l’especial fragilitat d’aquest col·lectiu.
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11.601 
ferits

238 ferits 
greus 21morts 

Accidentalitat Barcelona 2018
Ajuntament de Barcelona

11.061
238 ferits greus

21 morts

Moderador
Notas de la presentación
A Barcelona intervenim entre uns 9.000 i 10.000 accidents a l’any.Amb l’estudi de l’estadística  del 2018 observem que el 93% dels lesionats greus eren usuaris vulnerables



Accidentalitat any 2018
Ajuntament de Barcelona

Font: UIPA  Data extracció: 5-11-2019
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Accidents Total Més de 
65 anys

%

Abast 2.401 95 3,95%

Altres 214 12 5,6%

Atropellament 1.126 336 29,8%

Bolcada ( més 
de 2 rodes)

29 3 10,34%

Caiguda ( 2 
rodes)

935 20 2,13%

Caiguda 
interior vehicle

331 259 78,29%

Col·lisió frontal 143 9 6,29%

Col·lisió 
fronto-lateral

1.776 58 3,26%

Col·lisió lateral 2.437 67 2,74%

Xoc contra 
obstacles fix

279 30 10.75%

TOTAL 9.671 889 9,2%

Atropellament Caiguda interior
vehicle

Col·lisions

+65 anysTotal



4

Font: Sistemes d’Informació 

Col·lectiu vulnerable per edat 2018
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Ajuntament de Barcelona

De 238   
ferits 
greus

3
4 tenien 

més de 65
Dels 156 

conductors  
ferits greus

33 tenien 
més de 65

18
15

1

Moderador
Notas de la presentación
100% lesionats greus de caiguda interior Bus eren majors de 65 anys.37% de vianants lesionats greus eren majors de 65 anys.A Barcelona al 2018 vam tenir 238 ferits greus en accident de trànsit, dels quals 33 tenien + de 65 anys. 18 eren dones i 15 homes. Això representa el 14% del total de ferits greus.Habitualment veiem que els col·lectius més vulnerables en la seguretat vial són els nens, ciclistes i els motoristes. A Barcelona el 93% de persones ferides greus en un accident de trànsit formen part d’algún d’aquests col·lectius vulnerables.Se m’acudeix definir-los com aquells usuaris que es caracteritzen per circular a una velocitat inferior clarament inferior a la resta de vehicles i per no tenir una protecció física que els protegeixi de qualsevol impacte o col·lisió produïts per un accident. Malgrat això, en aquesta ocasió ens centrarem en un altre col·lectiu molt vulnerable: Les persones grans.
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Passatgers i vianants
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Ajuntament de Barcelona

Dels 7       
passatgers 

greus

9
21 tenien 
més de 65

Dels 56 
vianants  

ferits 
greus

7 tenien 
més de 65

5
2

12

Moderador
Notas de la presentación
100% lesionats greus de caiguda interior Bus eren majors de 65 anys.37% de vianants lesionats greus eren majors de 65 anys.
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Atropellaments gent gran 2018
Ajuntament de Barcelona

Font: UIPA  Data extracció:5-11-2019

Total víctimes 11.871
Víctimes 65 anys i més 1.107

Vianants atropellats 1.126
Víctimes 65 anys i més 288

Vianants ferits greus 56
Víctimes 65 anys i més 21

Vianants morts 8
Víctimes 65 anys i més 3

9,3

25,6

37,5 37,5

Total
víctimes

Vianants
atropellats

Vianants
ferits greus

Vianants
morts

Percentatges

Guàrdia Urbana – Policia de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
(2016: Aquí podem veure com del total de ferits en accidents de trànsit, el 7% són majors de 65 anys. Si focalitzem als atropellaments, el percentatge ja puja al 26,5% i si analitzem l’abast de lesions, gairebé la meitad d’ells pertanyen a aquest col·lectiu i en quant a mortalitat ja supera el 60% els vianants majors de 65 anys morts per atropellament en accident de trànsit a Barcelona)



3 perspectives principals
Ajuntament de Barcelona

Persona 
de 65 anys 

i més

Vianant

PassatgerConductor
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Moderador
Notas de la presentación
Com a estratègia de seguretat vial cal tenir en compte tres perspectives.Es recomana que el conductor major estableixi un major temps de descans en la conducció, que ho faci durant el dia, eviti condicions climatològiques adverses, utilitzi vies conegudes i tingui en compte les revisions médiques i els possibles efectes adversos dels medicaments consumits.Pel que fa a la millora del dissenys del vehicle, la generalització de les noves tecnologies i sistemes d’assistència al conductor permet cobrir les limitacions associades a l’envelliment i relacionades amb la percepció del moviment, la visió perifèrica l’atenció i la disminució del temps de reacció.No hem d’oblidar l’entorn, la millora de la senyalització i les condicions d’il·luminació de la via han demostrat que augmenten la comoditat i seguretat dels conductor gran, principalment en les interseccions on aquests conductors registren un número més elevat d’accidents.En quant a la infraestructura, proporcionar senyalització d’advertència de perill amb antelació adequada, augmentar el tamany de l’altura i la lletra de les senyals vials, adequar les fases dels semàfors, millorar marques vials, reemplaçar marques vials pintades per canalització física de vehicles (“isletas”, voreres), per tant adequar el disseny y la gestió dels carrers a les necessitats de les persones grans.En resum, i independentment de la condició en la que es trobi, vianant, conductor o passatger, es un grup que requereix una atenció especial degut a la seva representació en la població i en els accidents de trànsit.



Com vianants

MOMENTS

A l’hora de calcular Calculem pitjor

A l’hora de reaccionar Reaccionem més tard

En el moment de 
l’impacte

Som més fràgils

Pel pas de vianants 

Amb el semàfor en verd 

Mirant sempre a tots dos costats

TRAVESSA SEMPRE EL 
CARRER
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Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
Es evident que amb el procés de l’envelliment fa que perdem una sèrie de capacitats, influint directament en la seguretat, en aquest cas dels vianants. Des de GUB fem arribar aquestes recomanacions mitjançant Sessions de Seguretat Viària a Casals de Gent Gran, Centres Cívics i altres entitats.Hem de valorar la revisió dels temps dels semàfors pels pasos de vianants, especialment en vies amples. Millores de senyalització en els pasos de vianants incloent la informació dels vehicles que s’aproximen al pas de vianant en sentit contrari a l’establert a la vía com la majoria de carrils bicis i algún carril Bus.RUTAS SEGURES



Com conductors

Fins a quina edat creus que es 
pot assumir la responsabilitat 
de conduir

Estàs AVUI en condicions
d’assumir aquesta
responsabilitat?

Estàs ARA en condicions de 
conduir?

Guàrdia Urbana – Policia de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

 El 30% dels majors de 74 
anys utilitza el cotxe 
diàriament

 Condueixen de mitjana 
4,4 dies a la setmana

 Més del 40% opinen que 
els senyals de trànsit no 
són suficients per 
orientar-se

 2 de cada 3 opinen que 
amb els anys les ganes 
de conduir no 
disminueixen

Moderador
Notas de la presentación
Segosn un estudi del RACC, El 98% dels majors de 65 anys tenen vehicle .Condueixen una Mitjana de 4 dies a la semana.2/3 parts d’ells opinen que amb els anys no han disminuit les seves ganes de conduïr.El 40% opinen que els senyals de trànsit no són suficients i que els dispositius d’ajuda a la conducció més valorats són el regulador de velocitat, el navegador, el canvi automàtic i l’ajuda a l’aparcamentAquí ens trobem amb una responsabilitat compartida: personal, de la família i de les revisions médiques.No s’ha de restringir per edat, l’edat no és una discapacitat, sinó per les condicions de cada persona en concret.La retirada es una mesura, peró existeix la possibilitat de fer restriccions concretes, provisionals ( per medicacions temporals) o definitives:Conduir només de diaEn un radi de kms determinatLimitar la velocitat màximaRestriccions per vehicles per exemple excloent motocicletes i/o camionsTotes aquestes són limitacions menys radicals que la retirada total, adaptant-nos així a les capacitats personals de cadascú.Si arriba el moment de la retirada total, se l’ha de fer entendre que hi ha altres formes de mobilitat, i aquí estem les adminstracions per oferir aquestes alternatives al trasport privat.



Com passatgers
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Ajuntament de Barcelona

Sentar-se.

Agafar-se bé.

Especial atenció a les frenades
i arrancades.

Desplaçar-se quan el bus
estigui aturat.

Moderador
Notas de la presentación
En aquesta perspectiva cal fer especial esment a la distribució interna del vehicle sota la perspectiva de la seguretat i donar sessions de seguretat viària laboral als conductors es un aspecte molt important.Al programa “Gent gran: volem la teva seguretat” dirigit a les persones grans del projecte “ Vincles” de l’Àrea de Drets Socials. Es realitza un itinerari a peu de barri i consells per anar en autobús.



21,4%

Estema prop la gent gran - dos models complementaris
Ajuntament de Barcelona

Guàrdia Urbana

Centre cívics
Casals gent gran

Usuaris

Guàrdia Urbana
Bombers

Centres 
Serveis 
Socials

Usuaris

Bombers

Teleassistència Treballadors/es
familiars (SAD)

Punts atenció 
Energètica

Guàrdia Urbana – Policia de Barcelona



Programa: “Gent gran volem la teva seguretat”
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Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
En aquestes sessions els fem arribar que convé esperar-se sobre la rampa del pas de vianants per evitar relliscar i estar massa a prop del trànsit rodat.Se’ls indica que no creuin el carrer per darrera d’un objecte voluminós, ve sigui un vehicle gran o un contenidor, ja que impideix la visibilitat mutua.Riscos detectats: Voreres, Mobiliari Urbà, Cruïlles, on esperar( no rebaixos), com creuar el carrer, carrers amples…“ LA TECNOLOGIA QUE MÉS VIDES SALVA NO ÉS EL CINTURÓ DE SEGURETAT, ÉS L’EDUCACIÓ”



Propostes
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Ajuntament de Barcelona

Moderador
Notas de la presentación
Donat que un alt percentatge de les persones ferides són les que pertanyen al col·lectiu vulnerable, l’experiència ens demostra que la reducció de la velocitat té un efecte directe en la reducció de la sinistralitat dels vulnerables, no suposant pel contrari un major alentiment del trànsit ( ja que els vehicles a motor en els seus desplaçaments urbans no superen velocitats mitjanes que, en els centres urbans, siguin generalment superiors als 20 km/h).Diferents estudis coincideixen que el risc de morir com a conseqüència d’un atropellament es redueix com a mínim 5 cops si la velocitat del vehicle que impacta es de 30 km/h respecte a un que circuli a 50 km/h. Per tant, com ja es conegut, la velocitat el vehicle té una relació directa amb les probabilitats de supervivència del vianant atropellat.Per tot això la nostra proposta de reducció de la velocitat a 30 km/h.



Gràcies per la seva atenció

gu_dtr@bcn.cat
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