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Bicicleta?

• Què ens ve al cap quan sentim la paraula 
“Bicicleta”?

• Què és el que li ve al cap quan la sent, a 
la “gent del carrer”?
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“Bicicleta” (pluja d’idees)

• Esport
• Salut
• Transport
• Turisme
• Plaer
• Passeig
• Nen
• Joguina
• Sostenibilitat 
• Indurain
• Anar a poc a poc
• ...

• Cursa
• Maillot groc
• Carril bici
• Bicing
• Natura
• “serpiente multicolor”
• Jove
• Vacances
• Caiguda
• Repte
• “Estar en forma”
• ...
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Com conceptualitzem la bicicleta?

• Podem agrupar els 
termes en quatre 
concepcions no 
excloents
– Mitjà de transport
– Diversió (lleure, 

esport, joguina)
– Per consciència cívica
– Com a eina de 

manteniment físic
mobilita

t

lleure

salut

sostenibilita
t
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Bicicleta: vehicle o joguina?

• Problema clàssic de l’Educació Viària
– Si és “joguina”, per l’acera

– Si és “vehicle”, pel carrer

??
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Globalització de l’ús de la bicicleta

• Augment del públic “urbà”
• Iniciatives com el Bicing
• Cultura de la sostenibilitat
• Cultura de la salut
• Carril bici
• ...
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Noves solucions, nous problemes

• Es preveu que augmenti considerablement el 
nombre de vianantsvianants i de ciclistes accidentatsciclistes accidentats, 
sobretot en les zones de canvi de prioritat (límits 
de la zona de vianants per ex.)  
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La vulnerabilitat

• A la vorera, el “fort” és el ciclista
• Al carrer, n’és el dèbil



99

Canviar paradigmes...

• Cotxe
• Benzina
• Velocitat
• Individu
• Contaminació
• “llibertat”

• Vianant 
• Cames (amb ajuda)
• “Slow food”
• Transport públic
• Sostenibilitat
• Seguretat
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Canviar persones

L’única persona que anhela el canvi és un 
bebè amb els bolquers mullats

(Franklin Schargel)
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De què depèn la conducta de la 
persona?
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La divisió de la conducta



1313

Coneixements...

• Quins son els 
coneixements 
“estratègics” per a 
la seguretat?

• Saber és fer?
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Els conceptes

• Diferència entre informacions i conceptes
• Els conceptes es formen a partir de les nostres 

experiències
• No son “asèptics”
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Habilitats...

• Saber i saber fer és fer?
• El més hàbil és el més segur?
• Quines son les habilitats que et permeten ser 

més segur?
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Actituds

Disposició d’ànim que es 
manifesta exteriorment
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• Elements cognitius
– Coneixements
– Creences 

• Elements afectius
– Sentiments
– Emocions 
– Preferències
– Pressió de grup

• Elem. conductuals o comportamentals
» Accions 
» Declaracions d’intencions

Actituds... 
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...Fins aquí...

• Canvi de model 
– Persones
– Disseny de les ciutats

• Cada cop més bicicletes
• A més bicicletes, més 

possibilitats d’accident i 
més conflictes

• ...Necessitats de:
• Canvi en els ciclistes
• Canvi en els vianants
• Canvi en els conductors
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Quin és l’objectiu de l’educació
viària?

A la modalitat 
d’educació viària, 
centrada en la 
prevenció per a la 
reducció de 
l’accidentalitat 
l’anomenem 
MOBILITAT SEGURA
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mobilitat segura

• Reduir el 50% de morts en 10 anys

primera causa de morts de la 
població espanyola de 

menors de 39 anys. 

2 % del PIB dels 
països desenvolupats

2005 Europa    33.000 morts 
Espanya    4.442 morts 
Catalunya     569 morts 
País Basc     110 morts 
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Per què la gent té accidents?
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Accidents accidentals
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Accident = Error de sistema

ConsciènciaTot accident té causes, tot i que 
des del punt de vista del subjecte 
sigui  “accidental”
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Com fer adquirir aquesta 
consciència?
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La GEMS 

• Recerca acció

• Procés de discussió i de co-construcció
• Creació d’un currículum

• Marc comú consensuat
• Català, propi de la nostra realitat

• Operatiu
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Els resultats de la GEMS

• Valors
• Factors Personals de Risc
• Edats
• Continguts
• Proposta de prevenció
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Errònia o insuficient Percepció de risc

• Som conscients de com 
fluctua la Vulnerabilitat 
en funció del rol que 
ocupo a la via?

Risc = Perillositat x Vulnerabilitat

• Som conscients del risc 
que correm i fem córrer?
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Efecte multiplicador del risc
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Escassa consciència de mi mateix

• Sóc conscient del que estic fent 
en cada moment?

• Em deixo portar per la ràbia, 
per la alegria, ...
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Influenciabilitat

• Decideixo jo el que faig, o 
em deixo pressionar pels 
demés?

• Decideixo les coses pensant en la meva 
seguretat, o tractant d’agradar a d’altres?
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Manca d’adaptabilitat

• En quina mesura adapto 
el meu comportament 
(com a ciclista, vianant o 
conductor) als canvis 
externs

• En quina mesura adapto 
el meu comportament 
(com a ciclista, vianant o 
conductor) als canvis 
interns
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Resum

• Tendim a acceptar més risc del que 
seria convenient

• Valorem poc el risc d’un 
comportament en funció de la 
vulnerabilitat

• Som poc conscients del per què fem 
les coses

• L’educació per la mobilitat segura no 
és “ensenyar els senyals als nens”
sinó , sobretot, ajudar a tothom a fer 
una presa de risc més ajustada
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Com es fa?

• Metodologies actives
• El participant és l’eix
• No importa el que la gent 

sap sinó el que la gent fa
• Experimentar per a poder 

reflexionar a partir de la 
experimentació i aplicar-ho
a la pròpia realitat

• Fer discutir a la gent
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El marc de referència
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A qui li toca?

• Família?
• Escola?
• Autoescola?
• Guàrdia Urbana, policies 
• Club ciclistes, centres d’esplai, casals 

d’avis?
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A mode de conclusió...


