EL SÍMBOL CONTRA LA VIOLÈNCIA VIÀRIA

Moltes causes han adoptat un símbol en forma de llaç per fer visible la seva lluita.
L’Associació de Prevenció d’Accidents de trànsit P(A)T compta, des de fa més de 15
anys, amb un símbol dissenyat per Tomás Calles, col•laborador de la delegació de
P(A)T València.
Es tracta d’un llaç negre amb forma de carretera que simbolitza la lluita contra la
violència viària, així com el suport i la solidaritat cap a les persones afectades per
sinistres de trànsit i els seus familiars. Per tant és un símbol que dóna visibilitat al
greu problema dels sinistres viaris i les seves conseqüències.
En 2011 va ser adoptat per la Federació Europea de Víctimes de la Carretera
(FEVR) que representa a més de 25 associacions de 17 països europeus, sent adoptat a tot el món com a símbol commemoratiu del Dia Mundial en Memòria de les
Víctimes de Trànsit.
Aquest llaç simbolitza el compromís per la reducció de les persones mortes i ferides
als carrers i carreteres i la conscienciació de la societat: la seguretat viària suposa
una responsabilitat individual i compartida, depèn de tots els ciutadans i concerneix
a tots els àmbits de la societat: administracions, mitjans de comunicació, empreses,
etc.

EL DIA MUNDIAL EN MEMÒRIA DE LES
VÍCTIMES DE TRÀNSIT

Sabies que tots els anys moren al voltant d’1,25 milions de persones com a conseqüència de sinistres de trànsit a tot el món? Aquests accidents són la principal causa
de mort de joves entre 15 i 29 anys i gairebé la meitat de les víctimes són vianants,
ciclistes i motoristes. Però aquestes pèrdues humanes poden evitar-se.
A més cada any uns 50 milions de persones resulten ferides de gravetat a causa dels
sinistres de trànsit, amb les conseqüències que això comporta.
Des de l’any 1993 l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T commemora el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit impulsat per la fundadora de l’associació anglesa Road Peace, Brigitte Chaundry, i que va ser adoptat
per les organitzacions de víctimes de sinistres de trànsit sota l’auspici de la Federació
Europea de Víctimes de la Carretera (FEVR).
El 26 d’octubre de 2005 l’Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el
tercer diumenge de novembre com el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de
Trànsit.
En aquest dia es ret homenatge a les persones mortes i ferides de gravetat en un
sinistre de trànsit i als seus familiars. També és un reconeixement a la dedicació
d’aquells que treballen per millorar la vida de les víctimes i per donar visibilitat a la
magnitud del desastre humà que provoquen els sinistres de trànsit i el seu impacte
en les famílies i en tota la societat.
Des de l’any 2017 la directora de P(A)T, Yolanda Domenech és la coordinadora del
Consell Assessor Global del Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit,
format per una persona de cada continent.
Diverses entitats i associacions de tot el món celebren nombrosos actes públics per
commemorar aquest Dia Mundial sota el lema escollit per a cada any. Aquest any:
“Els carrers i carreteres expliquen històries”, fem que tinguin un final feliç.

ELS MUNICIPIS I EL DIA MUNDIAL EN
MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE TRÀNSIT

Amb motiu del Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit, que se celebra
el tercer diumenge de novembre, des de l’Associació per a la Prevenció d’Accidents
de Trànsit P(A)T, volem desenvolupar una campanya en municipis de Catalunya
perquè es comprometin públicament amb la seguretat viària i el suport a les víctimes
i familiars.
Els símbols ajuden a expressar de manera gràfica i clara objectius i valors: com la
solidaritat, el suport i la lluita per una causa. Per aquest motiu es convida a tots els
ajuntaments que vulguin sumar-se a la iniciativa perquè durant el cap de setmana
del 17 i 18 de novembre els consistoris exposin en les seves façanes el Símbol
contra la violència Viària, de manera similar al que es fa amb motiu d’altres esdeveniments com el dia de la lluita contra el càncer de mama (llaç rosa) dia mundial de
la lluita contra la SIDA (llaç vermell), lluita contra la violència de gènere (llaç violeta)
o lluita contra el terrorisme (llaç negre).
Volem implicar a tots els Ajuntaments per donar visibilitat a la gran massacre que
implica el degoteig continu de morts i ferits greus per sinistres de trànsit. La
“visibilitat” de les víctimes i de les conseqüències dels sinistres de trànsit és part de
la prevenció. La nostra intenció és que la Seguretat viària sigui una prioritat per a
totes les administracions i que tots ens comprometem i actuem per salvar vides.
El símbol del llaç negre amb línies discontinues simulant un carrer o carretera
és insígnia d’aquests objectius: la reducció del nombre de persones mortes i ferides
als carrers i carreteres del nostre país i el suport i solidaritat cap a aquelles persones
que en pateixen les greus conseqüències.

COM SUMAR-SE A LA INICIATIVA?

· Adherir-se al manifest per la Seguretat Viària i en suport a les víctimes, perquè la
seguretat viària és Vital. Posteriorment des de P(A)T farem públic el llistat dels municipis que han declarat el seu compromís per salvar vides i s’han sumat a la iniciativa.
· Col•locar en l’exterior de la façana de l’Ajuntament el Símbol contra la violència Viària durant els dies 17 i 18 de novembre.
· A la pàgina web de l’Associació per a la Prevenció d’Accidents de Trànsit podran descarregar l’arxiu digital en alta resolució perquè puguin imprimir-ho en la
grandària que necessitin i sobre el suport que considerin més adequat a les seves
necessitats (lona, vinil, tela, etc.).
www.pat–apat.org

LA REALITAT DELS SINISTRES DE TRÀNSIT
A ESPANYA

L’any 2017 els sinistres de trànsit a Espanya van provocar 1.200 morts i 4.837 ferits
hospitalitzats segons dades de la DGT, un nombre equivalent al que s’hagués produït
si 3 Boeing 747 s’haguessin estavellat morint tots els seus ocupants, només que amb
molta menys repercussió mediàtica.

Aquestes dades ens mostren que els sinistres de trànsit suposen un greu problema
de salut pública. Si fem una comparativa, a Espanya l’any 2017 podem veure que
van morir 308 persones com a conseqüència d’assassinats violents i a tot el món
van morir 144 persones per accidents d’aviació, un 25 % i 12 % respectivament dels
morts en sinistres de trànsit només a Espanya.

En l’actualitat no existeix cap altre problema a Espanya que generi 1.200 persones
mortes a l’any.
No oblidem que darrere de cada xifra, hi ha una vida truncada i un gran dolor que sofreixen els seus familiars i esser estimats. No podem quedar-nos de braços creuats.
Volem una mobilitat pacífica que no destrueixi vides innocents.

