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DIA MUNDIAL EN RECORD DE LES VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT
Tercer diumenge de novembre

‘DEL RECORD GLOBAL A L’ACCIÓ GLOBAL A TRAVES DE LA DÈCADA’
“Fem de 2011-2020 una dècada per recordar”

Dia: 19 de novembre de 2011
Lloc: SALA D’ACTES DEL MUSEU PICASSO (c. Montcada, 19 – BCN)
Hora: 17:00h
L’Associació Prevenció d’Accidents de Trànsit (P(A)T) i la seva secció d’Afectats per Accidents de
Trànsit (AP(A)T), junt a les diferents comunitats religioses de Catalunya, des de fa anys, s’han unit per a
organitzar una pregària interreligiosa en record de les víctimes.
Aquest any el Dia Mundial coincideix amb la celebració de les eleccions generals del 20 de
novembre i per aquest motiu hem traslladat la pregària al dissabte.
La pregària d’aquest any es celebra novament a la sala d’Actes del Museu Picasso (C/ Montcada, 19
de Barcelona), a les 17:00h, el dissabte 19 de novembre. També realitzem la exposició “Els Rostres de
les Xifres” i a Mataró (centre Tres Roques), l’exposició Col·lateral del fotògraf Quim Farrero.
Durant la jornada de reflexió també volem que es reflexioni i es tingui un record per totes les persones
que pateixen les conseqüències dels sinistres de trànsit i per aquelles que amb valentia, responsabilitat
i convenciment treballen per millorar la situació de les víctimes i acabar amb els accidents.
I demanem que aquest diumenge, dia de les eleccions, tothom tingui present que és el Dia Mundial
en Record de les Víctimes de Trànsit i que pot contribuir al nostre objectiu de “cap víctima al trànsit”.
Per aquest record i en homenatge a les víctimes P(A)T il·lumina el Temple del Tibidabo el diumenge
20 de novembre.
El Dia en Record de les Víctimes d’Accidents de Trànsit es celebra des de 1993 per organitzacions de
víctimes d'accidents de trànsit sota l'auspici de la Federació Europea de Víctimes de la Carretera
(FEVR), organització que comprèn 22 organitzacions nacionals de 15 països europeus, que als seus
països representem les veus de les víctimes d'accidents de trànsit i treballem per a la reducció del
perill en les carreteres.
Nacions Unides, a la sessió plenària del 26 d’Octubre de 2005, va declarar el tercer diumenge de
novembre de cada any el "DIA MUNDIAL EN MEMÒRIA DE LES VICTIMES D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT".
Aquest és un dia dedicat a recordar a les víctimes i les seves famílies i al patiment i “abandonament”
que pateixen, a agrair a aquells que contribueixen a millorar la situació de les víctimes, a fer
reflexionar sobre la magnitud de la devastació al trànsit i el impacte a les famílies i la societat i a
destacar la obligació dels responsables públics d’actuar.
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La FEVR (Féderation Européen des Victimes de la Route), ha adoptat aquest any el lema:
“Units per millorar la prevenció d’accidents, la investigació i els serveis a les víctimes”.
El tercer diumenge de novembre, a diferents parts del món, multitud de
persones celebrem el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes d’Accidents
de Trànsit .
Aquest any també el Parlament Europeu (resolució de 27 de setembre) ha
demanat a la Comissió Europea i als Estats Membres el reconeixement i
recolzament oficial d’aquest dia per sensibilitzar a tota la societat sobre
aquest problema. Cada dia són milions els nous familiars afectats i persones
ferides a tots els recons del món i aquests s’afegeixen als milions que ja
pateixen com a resultat d’un sinistre de trànsit. Aquest Dia Mundial respon a aquest desastre de salut
pública i és un reconeixement de la pèrdua i el dolor patit per les víctimes i el impacte a les seves
comunitats i països.
El record dels que ja no estan amb nosaltres el portem permanentment al nostre cor, però aquest dia
tenim un record col·lectiu per a tots ells i per a les persones i famílies que estan patint a les seves vides
el terrible impacte causat pels sinistres de trànsit.
Portem molts anys proposant actuacions i reclamant el reconeixement dels drets de les víctimes i un
millor tracte i atenció. A Catalunya s’ha anunciat la creació per part del Servei Català de Trànsit d’un
Servei d’Atenció a les víctimes que en breu estarà operatiu i que ha estat una bona noticia en
aquestes dates i una primera resposta a unes reivindicacions llargament reclamades.
Adjuntem les declaracions amb motiu del Dia Mundial del secretari general de Nacions Unides Mr Ban
Ki-Moon, del president del grup de col·laboració de les Nacions Unides per la Seguretat Viària, Dr.
Etienne Krug i del president de la FEVR, Jeannot Merch.

Més informació:
www.pat-apat.org
www.worlddayofremembrance.org

Contacte:
Eugenia Domenech: 630 02 03 92 pat-apat@pat-apat.org
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