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Hi ha moments que a P(A)T ens sembla que circulem a contracorrent. Hi ha indicadors econòmics i 
empresarials a la societat que apunten cap a una direcció que ens sembla a contracorrent amb la 
que seria desitjable per a la protecció de la salut i integritat dels ciutadans. Són legítims punts de vista 
diferents entre grups del país que sens dubte requereixen d’una reflexió.  
 
Un anunci a la part de darrera d’un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona ha cridat la 
nostra atenció i estranyesa. És un anunci, a més, d’un medi de comunicació de Barcelona. BTV. 
L’anunci explica que emetrà cada dia una entrevista en sentit contrari. La frase en sí no té més 
problema, però si la resta de l’anunci. Es veu a la imatge un motorista que avança, amb el gest 
decidit per obrir-se pas (menys mal que porta el casc posat!). 
 
La combinació de frase i imatge insinua que és lícit i que inclús recomana avançar en contrasentit al 
carrer, a la mobilitat. P(A)T considera que aquest missatge no convé quan en la societat estem fent 
un gran esforç per limitar els efectes negatius del vehicle motoritzat i el número de morts i ferits que els 
seus conductors causen. 
        
Hi ha que fer una lectura ètica al pre-anàlisis dels missatges que emetem al públic. No tot val. 
Especialment si està en joc la vida de les persones per fet de moure’ns per la via pública. La 
inseguretat viària es cobra masses vides i causa enormes danys per que podem relaxar-nos. 
 
El dissabte 29 de gener va aparèixer en un diari la noticia de que l’empresa que té l’exclusivitat 
publicitària de TMB, ha rebutjat una campanya de recolzament al jutge Garzón. No és el mateix, però 
els codis ètics deuen servir també per salvar vides. Aquell mateix cap de setmana dos joves perdien la 
vida perquè un conductor circulava en sentit contrari per una autopista. 
 
Recomanem una relectura dels missatges dels anuncis. No val donar ales a l’agressivitat viària i al 
incompliment de les normes de convivència a la circulació que dificulta el enteniment entre 
conductors i vianants.  
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