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L’habitual pancarta amb el lema «Ja n’hi ha prou» va encapçalar la marxa per la C-55 en record de la darrera víctima mortal, un jove d’Olesa

«Pel trànsit que hi ha, la C-55 ja hauria
d’estar desdoblada dues vegades»
 La plataforma reivindica en el nou tall de carretera per l’última víctima «més concreció» del Govern
G. S. | OLESA DE MONTSERRAT

Més d’un centenar de persones
van participar ahir en el tall de la
carretera C-55 a l’alçada d’Olesa de
Montserrat organitzat per la Plataforma No + Morts a la C-55 i la
Federació d’Associacions de Veïns
de Manresa. L’acte es va convocar
per recordar la darrera víctima
mortal que es va produir en aquesta via, David Espinosa Muñoz, un

noi de 18 anys veí d’Olesa que va
morir el 13 de juny passat atropellat per un camió.
La plataforma va convocar
aquest tall per recordar la víctima
i també per continuar reclamant
millores en una carretera que s’ha
convertit en un autèntic punt negre a la xarxa viària catalana. Segons dades de la mateixa plataforma, la C-55 ha registrat 108 víc-

La concentració al tram
d’Olesa va reunir més d’un
centenar de persones en un
acte de record i reivindicació

times mortals des de l’any 2000, i
puntualitzen que en aquesta estadística només s’inclouen les persones que van morir a l’acte. En el

S E RV E I D ' A C O M PA N YA M E N T E N E L D O L
CATALUNYA CENTRAL

Només les persones que tenen la capacitat d'estimar intensament poden patir
també un gran dolor, però aquesta mateixa necessitat d'estimar serveix per
contrarestar el seu dolor i guarir-les.
Tolstoi
Si has perdut un ésser estimat i necessites un espai on compartir els teus sentiments, on
trobar el suport i la comprensió de persones que han passat i passen pel mateix.
Truca'ns i t'informarem

635 534 236

Com podré viure sense ell/a?
Què puc fer per no sentir tant dolor?
Qui em pot ajudar?
A on podria anar?

http://serveidedol.wordpress.com/

Som un servei totalment gratuït d'atenció immediata,
seguiment, observació i facilitació del procés del dol que
travessen les persones i famílies a qui es mor un ésser
estimat. Per tal que el desenvolupament d'aquest dolor
segueixi un curs adequat, i no el perllonguem. Fet des
d'una teràpia de grup que s'adapta a les necessitats de
cada persona.
Dirigit i coordinat per un psicòleg especialista en psicologia clínica especialitzat en el dol i la mort.
Tot, en un clima de respecte i confidencialitat.

primer semestre del 2016 ja s’han
produït tres víctimes mortals (dos
per atropellaments i una tercera
per una sortida de via).
La concentració d’ahir va tenir
una àmplia participació de gent
d’Olesa, tant de familiars i amics de
la víctima com de representants
del consistori.
En total, van ser més d’un centenar de persones que van recór-

rer a peu el tram de la carretera que
va des del restaurant Cal Felip
ﬁns al punt exacte on es va produir
l’accident el 13 de juny passat i on
es van viure els moments més
emotius. Després de guardar un
minut de silenci i tornar al punt d’inici, es va llegir una carta de la
mare de la víctima on deia que lluitarien perquè cap família tornés a
passar pel que ells estan vivint, i els
membres de la plataforma van
recordar també totes les reivindicacions que traslladen al departament de Territori i Sostenibilitat,
i van mostrar el seu «enuig i indignació».
Reclamen, sobretot, el desdoblament de la C-55 i la gratuïtat del
peatge de la C-16 en el seu tram
entre Manresa i Terrassa. Sobre la
primera via, recorden que té un volum de trànsit diari en jornades laborables i en alguns trams de més
de 34.000 vehicles, i que la Unió
Europea recomana desdoblar una
via a partir dels 12.000. «Per tant,
aquesta carretera la podríem tenir
desdoblada tres vegades», va manifestar amb enuig Fina Casals,
presidenta de la plataforma. També demanen que s’executin els
plans pel desdoblament del tram
entre Castellbell i Manresa, que ja
estan avançats, i que es faci l’estudi pels quilòmetres entre Abrera i
Castellbell.
A la vegada, creuen que és necessària la gratuïtat de l’autopista
C-16 i millorar la il·luminació nocturna de la mencionada C-55.
També reclamen més concreció al
departament de Territori, ja que «fa
més de 20 anys que s’està treballant
sobre què fer amb aquesta carretera i encara no hi ha un projecte
clar». Asseguren que «no pararem de moure’ns».

Sant Vicenç enceta la
Festa Major infantil
amb la festa de l’escuma
 La programació per

als més petits
s’allargarà durant tota
la setmana
REDACCIÓ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

La festa de l’escuma, demà a
partir de les 7 de la tarda a la plaça Espanya, donarà el tret de sortida a la Festa Major infantil de Sant
Vicenç de Castellet d’enguany,
que organitzen conjuntament la regidoria de Cultura i l’associació
Activa’t de Festa. La programació
amb actes per al públic infantil s’allargarà durant tota aquesta setmana, i enllaçarà amb els actes de
festa major del municipi, que es
farà entre el 8 i l’11 de juliol.
Les activitats infantils continuaran dimarts, també a partir de
les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, on hi ha programada una
sessió d’animació infantil amb

Jaume Barri, i l’endemà, igualment a les 7 de la tarda però aquest
cop a la plaça Clavé, tindrà lloc un
taller de granissats i batuts a càrrec
de l’Associació Ceps i Manduca.
Aquesta activitat serà amb la qual
s’encetarà un programa de tallers
d’estiu, tots des de les 7 de la tarda,
i també a la plaça Clavé. Aquesta
mateixa plaça serà l’escenari, dijous, d’una sessió de jocs tradicionals amb família.
A partir d’aquí, els actes infantils coincidiran amb l’arrencada de
la festa major gran del cap de setmana. Els més petits, divendres,
podran gaudir d’un tobogan aquàtic gegant i de l’animació infantil
Gresca Gresca. De cara a ﬁnal de
mes (el proper divendres 22 de juliol), hi ha prevista una remullada
familiar a les piscines municipals
de Sant Vicenç de Castellet, en la
qual també hi haurà música, inﬂables, i diferents sorpreses per a
tots els assistents.

