
 

 

 
EXPLICACIÓ SOBRE EL TEMA DEL DIA MUNDIAL EN MEMÒRIA DE 

LES VÍCTIMES DE TRÀNSITi 2019:  
 

"LA VIDA NO ÉS UN ACCESORI DEL VEHÍCLE" 
 
El lema d’enguany per a la commemoració del Dia Mundial en Memòria es relaciona amb el 
Pilar 3 de la Dècada d'Acció: Vehicles més segurs. A més, concorda amb el tema general de 
la Tercera Conferència Ministerial Mundial sobre Seguretat Viària que tindrà lloc a Estocolm 
al febrer de 2020: "Aconseguir els objectius mundials 2030". 
 
Malgrat els esforços globals, el tipus de mobilitat que existeix a tot el món encara fomenta 
una insuportable quantitat de morts, lesions greus i malalties cada any, com a conseqüència 
immediata tant dels sinistres de trànsit com de la contaminació de l'aire. 
 
 

Cada any, almenys 1.3 milions de persones moren i fins a 50 milions més resulten greument 
ferides a causa dels sinistres de trànsit a tot el món. A això, hem d'agregar una estimació de 
4.2ii milions de morts prematures causades per la contaminació de l'aireiii, moltes de les 
quals ocasionades pel transport. A més, desenes de milions de persones més pateixen 
malalties relacionades amb la contaminació, ocasionada en part pel fum dels tubs 
d'escapament i les partícules emeses pels frens i pneumàtics. 
 
 

Les estadístiques globals generalment no uneixen dades sobre morts i lesions causades pel 
trànsit, amb els de malalties mortals relacionades amb la contaminació. Quan parlem de 
víctimes de trànsit, tendim a centrar la nostra atenció i preocupació en la primera de les 
causes, però no en la segona. No obstant això existeixen moltes raons per a tenir una visió 
més integral de la tragèdia mundial relacionada amb el trànsit si volem buscar respostes 
millors i més sostenibles. 
 
 

La realitat és que els vehicles motoritzats són màquines perilloses, no només pel seu disseny 
intern i extern, sinó també per la contaminació que causen. Per tant, reconèixer que el doble 
de persones són víctimes de les emissions del tub d'escapament i dels micro-residus de 
frens i pneumàtics, que de sinistres de trànsit, és un pas essencial per a prendre mesures 
decisives i canviar el paradigma actual de la mobilitat viària. El nostre dret a la vida, i a la 
salut, queda en dubte doblement tots els dies als carrers i carreteres del món. Per tant, és 
urgent admetre la miopia dels models actuals de seguretat viària, que no incorporen 
mesures per a combatre les morts per contaminació, ja que només així podem enfrontar la 
complexa realitat d'aquesta pandèmia i fer justícia a la memòria de totes les víctimes. 
 
 



 

 

Cal de fer una reflexió profunda sobre el tipus de mobilitat que tenim avui dia que està 
basada en valors d'immediatesa, egoisme i materialisme, sense tenir en compte les greus 
conseqüències en costos humans, econòmics i ecològics que suposa per a tota la humanitat. 
 

Els vehicles motoritzats estan dissenyats per a oferir als usuaris llibertat de moviment i una 
sensació de poder personal a través de la velocitat. Aquestes mateixes propietats els fan 
màquines atractives però arriscades. La vida humana no és un accessori de l'automòbil que 
es pot reemplaçar si es trenca. Per tant, el risc de morir, ja sigui per falta de control cinètic o 
per absorció de partícules contaminants mortals, no és un accessori extraïble: el perill és un 
component integral del seu disseny. 
 

Per tant, per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 3.6 i 11.2 de l'ONU 
(millor salut i entorns urbans més sostenibles), hem d'adoptar una visió veritablement 
holística i comprendre que la Visió Zero no és sol un objectiu desitjat en termes de les 
conseqüències immediates d'un trànsit rodat a través de vehicles més lleugers i segurs que 
respectin tant als ocupants, com als altres usuaris de la carretera, si no que també implica 
potenciar les zero emissions (gasos de tubs d'escapament i residus de frens i pneumàtics), 
promovent altres mitjans de transport actius i sostenibles i reduint els viatges de llarga 
distància centrant el consum en "productes de zero quilòmetres" (és a dir, promovent la 
producció local). 

 
                                                           
i ORIGEN DEL DIA MUNDIAL : commemorat el 3er diumenge de novembre de cada any, aquest Dia en Memòria 
es va organitzar per a ressaltar la devastació causada pels sinistres de trànsit, reconèixer el sofriment i la falta 
de justícia que pateixen les víctimes de sinistres de trànsit i agrair a tots aquells que ajuden les víctimes després 
d'un sinistre. Iniciat en 1993 per Brigitte Chaudhry (fundadora de RoadPeace  ONG de Regne Unit) i segona 
presidenta de la FEVR) i observat des de 1995 per la FEVR (Federació Europea de Víctimes de la Carretera) i les 
seves organitzacions membres, el Dia Mundial en Memòria va ser adoptat el 26 d'octubre de 2005 per les 
Nacions Unides com "el reconeixement apropiat per a les víctimes de sinistres de trànsit i les seves famílies". 
L'OMS va exercir un paper fonamental en el reconeixement com a Dia Mundial per part de les Nacions Unides.  
 
ii Dades relatives a 2016 
 
iii https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health  
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