
                                                      
  

 

NOTA DE PREMSA 
 

DIA MUNDIAL EN RECORD DE LES VÍCTIMES DE TRÀNSIT 
 

Acte commemoratiu en record i homenatge a les persones afectades per un sinistre de trànsit 

 

Diumenge 15 de novembre 2020 a les 12.00 h 

 

 

Zona enjardinada del passeig Marítim de la Nova Icària i l’espigó del Bogatell (davant del memorial 

de les víctimes de trànsit).  

        
Impulsat per la Federació Europea de Víctimes de la Carretera (FEVR), l’Assemblea General de l'ONU 

va declarar el tercer diumenge de novembre Dia Mundial en Record de les Víctimes  de Trànsit, que 

enguany se celebrarà el diumenge 15 de novembre.  

 

Les associacions de familiars i víctimes de trànsit STOP Accidentes i P(A)T es complauen a convidar-

vos a l’esdeveniment amb motiu de la commemoració del Dia Mundial en Record de les Víctimes de 

Trànsit, com a forma de retre homenatge a totes les persones afectades per un sinistre de trànsit.  

Aquest any, l’acte estarà reduït als representants de les entitats e institucions per les mesures obligatòries 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

 

Convidem a tothom a seguir l’acte a través del canal en directe de BTV: https://beteve.cat/en-directe/ 

 

A continuació detallem el programa de la jornada:  

 
12.00 h  Inici de l’acte amb l’ofrena floral per part de institucions i representants.  
12.10 h  Parlaments de les Associacions de víctimes de Trànsit. 
12.20 h  Parlaments de les Institucions convidades (Departament d’Interior i Ajuntament de Barcelona). 
12.40 h  Minut de silenci en homenatge a les víctimes de trànsit i els seus familiars. 
12.41 h  “El Cant dels Ocells”, de Pau Casals, interpretat al violoncel. 
12.45 h  Lectura d’escrits de víctimes, per representants de les entitats. 
 
Assistents: 

- Representant de l’Ajuntament de Barcelona. 
- Representant de la Generalitat de Catalunya. 
- Representant PAT,  Sr. Vicente Sanchez. 
- Representant STOP, Sr. Lilo Villasante. 
- Violoncel·lista, Sra Monica Marí. 
- Conductora de l’acte: Periodista Sra. Sheila Allen. 

 
Stop Accidentes: Laura Duro 607 608 813             P(A)T: Yolanda Domènech 630 02 03 92 

 

Organitza:                                                        Amb el suport de:  

     

https://beteve.cat/en-directe/

