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NOTA DE PREMSA
DIA MUNDIAL EN RECORD DE LES VÍCTIMES D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT
21 de Novembre 2010 – tercer Diumenge de Novembre
12,00h Exposicions “Els rostres dels xifres” i “Col•lateral”
13:00h PREGARIA INTERRELIGIOSA – SALA D'ACTES MUSEU PICASSO

‘DEL RECORD GLOBAL A L'ACCIÓ GLOBAL’
“Les morts i ferides del trànsit destrossen vides”
Els accidents de trànsit. La major causa de morts i ferides violentes a tot el món. Diferents organismes
estan centrant l'atenció per actuar conjuntament i instar als governs a una actuació prioritària. La
resolució de l'ONU de maig de 2010 va proclamar el període 2010-2020 com una Dècada d'acció per
a la Seguretat Vial!.
Aquest Dia Mundial respon a aquest desastre de salut pública reconeixent la pèrdua i el dolor sofert
per les víctimes d'accidents de trànsit i l'impacte en les seves comunitats i països i reclamant una
acció prioritària dels governs.
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 representen les veus de les víctimes d'accidents
de trànsit i treballen per a la reducció del perill en les carreteres.
Aquest Dia va ser adoptat a l'octubre de 2005 per les Nacions Unides com a Dia Mundial en Record
de les Víctimes d'Accidents de trànsit sent un dia important, no solament per als familiars i víctimes,
sinó també per a molts altres que treballen en la prevenció d'accidents de trànsit o els qui conviuen
amb les seves seqüeles.
Des de llavors, el nombre de països que se sumen a la celebració del Dia Mundial creix cada any. Es
pot consultar en la web: www.worlddayofremembrance.org
Jeannot Mersch, el nou President de FEVR, ha dit en el seu missatge que “La FEVR i les seves
organitzacions membres continuarem fent campanya per a la reducció del perill en les carreteres
durant la propera dècada i esperem una reducció en el nombre de vides trencada als nostres països,
a Europa i a tot el món”.
Ban Ki-moon, Secretari general de Nacions Unides en el seu missatge amb motiu del “Dia Mundial” ha
dit que “Moltes tragèdies poden prevenir-se aplicant un conjunt de mesures simples, de demostrada
eficàcia, que beneficien no només a les persones i famílies sinó a la societat en general…. Aquest
any, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el primer “Decenni d'Acció per a la
Seguretat Vial” de la història, que ofereix l'oportunitat d'adoptar mesures a nivell mundial. Faig una
crida als Estats Membres, els organismes internacionals, les organitzacions de la societat civil i els líders
empresarials i comunitaris perquè assegurin que el Decenni condueixi a l'assoliment de millores reals.
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Podem aconseguir que l'observació d'aquest Dia tingui veritable sentit, honrant així la memòria de les
víctimes de la millor manera possible, és a dir, amb conductes orientades a salvar vides”
Antonio Avenoso, Director del Consell Europeu de Seguretat en el Transport, ha declarat que “En la
commemoració del Dia Mundial en Record de la Victimes del Trànsit el proper 21 de novembre, el
ETSC vol cridar l'atenció sobre les tristes i enormes xifres de persones mortes i ferides en la carretera. La
complacencia amb les morts i ferides en la carretera necessita ser sacsejada i els esforços renovats
per posar fi a aquesta matança”
Rugit Skjelbred Larsen, nou president de TISPOL, Comunitat Europea de Policia de Trànsit, va
manifestar: “*TISPOL recolza plenament aquest any el Dia Mundial en Record de les Víctimes del
Trànsit. Massa persones han experimentat el dolor i la tristesa de perdre un ser estimat com a
conseqüència d'un accident de trànsit: a Europa l'any passat, 35.000 famílies i amics han sofert la
pèrdua d'un ser estimat - un fill, filla, mare, pare o amic. TISPOL està completament compromès a
treballar amb totes les entitats europees de seguretat vial per aconseguir la meta del 2020 i és nostra
principal prioritat, i sempre serà, la reducció del nombre de persones mortes en les carreteres
europees. Volem evitar que altres famílies hagin d'experimentar la tragèdia de perdre un ser estimat
en un accident de carretera. Faig una crida a tots per adoptar una responsabilitat personal en l'ús de
la carretera, actuar amb diligència i obeir les normes de trànsit en tot moment. D'aquesta manera,
tots junts podem fer que les carreteres d'Europa siguin més segures per a tots”.
La Comissió Europea també ha inclòs el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes d'Accidents de trànsit
en el seu web, http://ec.europa.eu/roadsafety, en l'apartat esdeveniments, així com l'Organització
Mundial de la Salut, http://www.who.int/mediacentre/events/annual/road_*victims/és, i es pot
consultar també la Declaració del Decenni d'Acció que incou 33 recomanacions als governs de les
ongs,http://www.who.int/roadsafety/ministerial_*conference/*ngo_*declaration.pdf.
L'Associació Prevenció d'Accidents de trànsit (P(A)T) i la seva secció d'Afectats Per Accidents de
trànsit (AP(A)T), al costat de les diferents comunitats religioses de Catalunya, des de fa anys, s'han unit
per organitzar una pregària interreligiosa aquest dia. La pregària d'aquest any compta amb la
presència de representants de les confessions budista, baha’i, jueus, hindú, de l'Islam, evangelics i
catòlics i ateus i es celebra novament a la sala d'Actes del Museu Picasso (C/ Montcada, 19 de
Barcelona), a les 13:00h, el diumenge 21 de novembre. També es realitzen actes en les diferents
delegacions de l'associació.
A més a partir de les 12,00h es poden visitar les exposicions “Els Rostres de les Xifres” i “Col·lateral”
(exposició del fotògraf Quim Farrero), que pretenen fer reflexionar a través de imatges sobre les
conseqüències dels siniestres i el desconeixement d’aquesta realitat per la societat.
Contacte:
Anne Lise Cloetta: 635 31 52 83 pat-apat@pat-apat.org
Eugenia Domenech: 630 02 03 92 pat-apat@pat-apat.org
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