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El temporal de neu i vent va deixar Catalunya paralitzada. El Pla especial 

d’emergències per nevades (Neucat) en fase 1 no va aconseguir 

minimitzar les conseqüències. I com passa en molts d’aquests casos, la 

mobilitat de les persones en va ser la primera afectada. Cal reflexionar si 

tot i l’excepcionalitat de les circumstàncies de dilluns és possible millorar 

la gestió de la mobilitat. 

 

Hem de ser exigents i analitzar què hauríem d’haver fet millor. No n’hi ha 

prou amb voluntat de servei, també cal generar eficàcia i eficiència. La 

situació va ser excepcional però també advertida. Administracions i 

usuaris hem de reflexionar. Segurament les Administracions no van ser 

prou contundents en les alertes ni amb les mesures preventives. Calia 

prendre decisions amb anticipació. 

 

Són qüestions prioritàries disposar d’una estratègia d’alertes per a la 

població apuntalades per les previsions meteorològiques; d’un pla que 

ataqui amb celeritat els problemes clau a les vies estratègiques de 

connexió (autovies i autopistes) i, sobretot, a vies urbanes 

vertebradores i eixos d’accés a les grans ciutats, i seguir al peu de la 

lletra les consignes d’un pla d’informació constant i continuat per a les 

persones. 

 

Resulta estrany que el transport ferroviari no s’aturés abans per evitar 

que tants passatgers es quedessin atrapats entre estacions. També que 

no es restringís el trànsit a les vies d’alta capacitat afectades, abans de 



convertir-se en una trampa per als conductors. Però també va faltar la 

prudència necessària per part dels usuaris per evitar desplaçaments en 

cotxe o tren que s’haurien d’haver evitat. A pesar de la bona tasca dels 

mitjans de comunicació, que van mantenir la població al corrent de la 

situació. 

 

Cal aprendre de l’experiència per afrontar les situacions complexes i 

guanyar coherència en la gestió de la mobilitat amb més lideratge de les 

Administracions i amb més sentit comú dels usuaris: en situacions 

excepcionals s’ha d’actuar de forma excepcional.  

 


