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NOTA DE PREMSA 

CAMPANYA PER LA PROTECCIÓ DELS VIANANTS 

MOU-TE SEGUR EL DIA MUNDIAL DEL VIANANT 

Dia: 17 de agosto de 2021 

Hora:  de 9.00 h a 13:00 h 

Lloc:  Passos de vianants de tres indrets de Barcelona Plaça Espanya, Plaça Tetúan i Hospital Clínic.  

Demà commemorem el Dia Mundial del Vianant que va ser instaurat el 17 de agost per la Organització 

Mundial de la Salut (OMS) en memòria a la primera víctima mortal atropellada per un vehicle a motor. 

La via pública és un espai compartit per diferents tipus de vehicles i maneres de desplaçar-se, però no 

ens hem d’oblidar d’un dels col·lectius que també forma part de la mobilitat: els vianants. Només a 

Catalunya l'any 2020, van morir 105 persones a la carretera. De les quals, un 10,5% eren vianants, 

concretament, onze dels finats. 

Durant aquest dia, volem reforçar l’ús dels vies de vianant, promovent el respecte i difonent la cultura 

viària del transeünt segur. Volem recordar els drets i obligacions que implica la circulació a peu   

Caminar contribueix a la Salut física, mental i a la cura del medi ambient. Barcelona celebra que es una 

ciutat 30km, apostant per reduir el transit, millorant la convencia i el benestar dels vianants.  

Des de STOP ACCIDENTES Catalunya, estarem commemorant aquest dia i ens mobilitzarem per 

diferents passos de vianants de Barcelona, per repartir uns punts de llibre amb recomanacions per 

caminar de forma segura.  

A més, també hem repartit a una desena de llibreries barcelonines els punts de llibre perquè tots els 

compradors d’aquests establiments, rebin com a obsequi el nostre punt de llibre amb aquestes 

recomanacions que ajuden a evitar atropellaments.   

 

MÉS INFORMACIÓ:  

 Lilo Villasante, delegat Stop Accidentes. info@stopaccidentes.cat  i/o al telèfon 932 454 048  
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