
 

 

STOP ACCIDENTS CATALUNYA  

C/ Consell de Cent, 474, bis, entresol B – 08013  Barcelona Tel. 932 454 048  / 647 820 450  

info@stopaccidentes.cat – www.stopaccidentes.cat – NIF G62484480 

 

Associació sense ànim de lucre reconeguda d’UTILITAD PÚBLICA d’àmbit nacional constituïda i inscrita en el Registre 

d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb data 22 de novembre del 2000 amb Número Nacional 167202 de la Secció 1a.   

     

Manifest de Stop Accidents Catalunya 

Avui, tal com va establir l'ONU, commemorem el Dia Mundial en Record de les 
Víctimes d'Accident de Trànsit, i ens manifestem units amb tots els països del món 
contra la violència viària. 

A Espanya, constatem l'augment de la sinistralitat durant el 2016: 1.810 persones 
mortes, un 7% més que el 2015, i 9.755 ferides greus hospitalitzades, segons dades 
de la DGT. A Catalunya, el 2016, van morir 231 persones i 1.839 en van resultar 
ferides greus, I aquest any ja portem 136 persones mortes i 669 ferits greus, 
segons el Servei Català de Trànsit. 

Seguim sense una educació viària que sigui obligatòria a les nostres escoles, que 
sensibilitzi i conscienciï els nens des de petits d’una manera natural i gradual. 
Denunciem l'última reforma del Codi penal, que ha creat més impunitat per als 
infractors. Seguim reclamant la creació d'un Pacte d'Estat que impulsi totes les 
mesures necessàries per prevenir la violència viària. El nostre objectiu continua 
sent ZERO VÍCTIMES, per la qual cosa seguim reclamant mesures preventives de 
convivència ciutadana per protegir la vida de tots els usuaris de la carretera, 
sobretot la dels més vulnerables: vianants, nens, gent gran, ciclistes i motoristes. 

No ens cansarem d'exigir que la seguretat viària sigui una prioritat política i un 
compromís formal de totes les institucions de l'Estat per prendre mesures i 
impulsar els canvis necessaris per aconseguir la cultura de la seguretat viària. És 
un deure moral del Govern, dels Governs, tots, de respecte per la vida de tots els 
ciutadans que va molt més enllà d'una simple declaració. Els demanem que actuïn 
amb urgència, que les seves paraules esdevinguin fets. 

El DECENNI D'ACCIÓ PER LA SEGURETAT VIÀRIA proposat per l'ONU és un 
compromís que, a escala mundial, no s’està complint per part dels governs. I estem 
indignats, perquè és la població més vulnerable qui pateix les terribles 
conseqüències dels sinistres de trànsit. Avui 3.000 persones, de les quals 500 són 
nens, perdran la vida arreu del món i moltes més quedaran lesionades. És una de 
les majors catàstrofes humanes silenciada per la indiferència dels governants i de 
la societat: cada any moren al voltant d'un milió tres-centes mil persones arreu del 
món i cinquanta milions en resulten lesionades. El 90% d'aquests sinistres es 
produeixen en els països en via de desenvolupament i sabem de cert que es poden 
evitar. Tots. Els nostres éssers estimats són la nostra memòria i la memòria que 
traça el camí, volem recórre’l junts. I crear horitzons perquè a tots ens pertoca 
actuar, és cosa de tots, de manera que convoquem a tota la societat, perquè s'hi 
impliqui i entre tots puguem construir un món millor i més segur, en defensa i 
benefici de la vida. 

Fem un minut de silenci en homenatge als nostres éssers estimats. 


