
 

Nota de Prensa 

 

STOP Accidentes inaugura una doble exposició amb l´objectiu 
de sensibilitzar a la ciutadania i crear consciència sobre els 
riscos als que estem exposats constantment en el 
desenvolupament de la mobilitat a les ciutats. 

EXPOSICIÓ – STOP ACCIDENTES 
Del 12 al 29 de maig de 2009. 
 
 
Exposició: “Vianant no travessis la teva vida!” 
 
Aquesta exposició és una mirada que vol reflexar la mobilitat, els seus riscos  a 
la nostra ciutat, destacant diferents col�lectius. Hem pogut observar que els 
accidents de trànsit no només tenen a veure amb el conductor d’un turisme, 
també hi ha una elevada estadística d’accidentats vianants i per això, creiem 
essencial difondre un missatge a totes les persones que sortim al carrer dia 
rere dia, que és el següent: Cal vigilar el nostre camí i el nostre caminar!. A 
vegades, una imatge val més que mil paraules i veure el que fem d´incorrecte 
pot fer que adquirim les bones pràctiques necessàries per erradicar els morts, 
els ferits greus i els ferits lleus que impliquen als vianants dels carrers de les 
nostres ciutats. Més enllà d’aquests comportaments equivocats, volem buscar 
solucions i permetre una reflexió sobre: la consciència del risc, les normes per 
una convivència i el compartir un espai comú que és la ciutat, els 
comportaments i les actituds, el civisme i l’educació,  i el disseny urbà segur. 
 
Busquem cridar l’atenció sobre la necessària convivència entre el vehicle 
i el vianant i promoure la creació d’infraestructures més segures per a 
tots. 
 
 
Exposició:  “Conductor, tu ets qui decideixes” 
 
Aquesta exposició, presenta una sèrie de fotografies on els conductors han 
decidit infringir la normativa. Aquesta infracció pot només suposar una 
fotografia, tant si la prenem nosaltres com un radar, però pot també provocar 
un accident. Aquest és el segle de la mobilitat, on els automòbils, motocicletes, 
etc., han adquirit una rellevància per la nostra quotidianitat. Ens movem en 
transport públic o privat i som molts qui ho fem. 
Per això, no és difícil trobar persones que no respecten als altres: en el seu pas 
(als vianants), en les prioritats, amb les actituds, etc. 
L’Associació vol transmetre que amb seny i una bona consciència, podem fer 
disminuir aquestes pràctiques urbanes per què a la fi, en la línia d’una de les 
assenyades campanyes divulgatives de la Direcció General de Trànsit (DGT): 
“Eres tú quien decides”. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La presentació de l’Exposició anirà a càrrec de la Sr. Ana Maria Campo, 
Presidenta-Fundadora de Stop Accidentes i del Sr. Pere Según i Coll , 
Regidor del Districte II Collblanc – La Torrassa. 
 
 
 
Inauguració dijous 14 de maig , 19,30h.  
Centre Cultural Collblanc –La Torrassa,  
c/ Mare de Deu dels Desemparats, 87. L’Hospitalet 
 
 


