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Fonollosa canvia
lluminàries LED
del nucli de Fals
que van sortir
Les víctimes, un matrimoni de 88 i 84 anys, viatjaven en un vehicle que es va accidentar en plena pluja defectuoses

Moren dos veïns de Santpedor en
l’accident de dijous a l’eix Transversal
J. SALLENT MANRESA

Un veí de Santpedor de 88 anys,
Pere Rovira Jubany, i la seva esposa de 84 anys, Maria Sala Purtí, són
les dues víctimes mortals de l’accident que hi va haver dijous a la
tarda a l’eix Transversal (C-25), a
Muntanyola (Osona). Una de les
víctimes, Pere Rovira, havia ingressat en estat crític a l’hospital
Mútua de Terrassa, on va acabar
perdent la vida durant la nit, a
causa de les greus ferides. El funeral conjunt de tots dos es farà
demà, diumenge, a les 13.15 h a
l’església de Santa Maria d’Oló.
L’accident on van perdre la vida
els santpedorencs, segons va informar ahir el Servei Català de
Trànsit, va tenir lloc dijous poc
després de les 4 de la tarda en el

tram entre Manresa i Vic de l’eix
Transversal, concretament al terme municipal de Muntanyola, a
la comarca d’Osona.
El sinistre es va produir al punt
quilomètric 166,5, a la calçada en
sentit Manresa. Per causes que
s’estan investigant, un vehicle tot
terreny va sortir de la calçada, just
en un moment en què estava
caient un fort aiguat.
A l’interior del vehicle, hi viatjaven quatre ocupants. La santpedorenca Maria Sala, que viatjava
en el seient de darrere, va morir a
l’acte, mentre que el seu marit,
Pere Rovira, que viatjava en el
seient de copilot, va resultar ferit
de caràcter crític. Els altres dos
ocupants del vehicle van resultar
ferits de caràcter menys greu. Es

Maria Sala, de 84 anys, va
morir en el mateix moment de
l’accident, i Pere Rovira, de
88 anys, va morir a l’hospital
El sinistre va tenir lloc dijous
a la tarda en el tram entre
Manresa i Vic, al terme de
Muntanyola (Osona)
tracta d’un home de 82 anys i
d’una dona de 79 anys, veïns de
Manresa. Tots dos van ser evacuats pel Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) a l’hospital de
Sant Joan de Déu de Manresa.
En el cas del santpedorenc que
va resultar ferit crític, va ser traslladat en ambulància a l’hospital

Mútua de Terrassa, on va acabar
morint unes hores després.
Arran de l’accident, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del SEM. Com a conseqüència del sinistre, els Mossos
van haver de tallar la calçada en
sentit Manresa durant una hora i
mitja, la qual cosa va provocar set
quilòmetres de cua. Posteriorment, es va poder reobrir un carril, ﬁns que la calçada es va poder
obrir en la seva totalitat.
Les dues víctimes vivien des de
feia anys a Santpedor, on viu també la seva ﬁlla. El seu comiat, però,
es farà a la seva població d’origen,
demà, a l’església de Santa Maria
d’Oló, a les 13.15 hores.

REDACCIÓ FONOLLOSA

L’Ajuntament de Fonollosa ha
renovat 15 lluminàries d’una remesa de llums defectuosos que es
van instal·lar el 2010 a Fals. Ara
s’han renovat els dels carrers Almorratxa i Verema, i només faltarà l’avinguda dels Ametllers.
Aquesta és una segona actuació
per canviar l’enllumenat públic de
Fals a LED, seguint la línia dels treballs realitzats l’any passat. En
aquesta ocasió, s’han renovat 15
fanals dels dos carrers esmentats,
que han passat de funcionar amb
una bombeta domèstica a bombetes LED de 35W. Aquesta acció
permet millorar en estalvi energètic i qualitat lumínica a les zones
afectades, que ﬁns ara tenien molt
poca il·luminació.

Sant Vicenç acomiadarà el
camp de futbol amb actes
lúdics aquesta tarda i nit
REDACCIÓ SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sant Vicenç de Castellet acomiadarà l’actual camp de futbol
aquesta tarda i nit amb una jornada lúdica i festiva abans de començar les obres de remodelació
integral de les instal·lacions.
La regidoria d’Esports ha preparat un programa que inclourà
partits de futbol amb jugadors actuals del club i exjugadors, un partit de futbol 7 femení i un esmorzar-vermut per a tothom amb la
col·laboració de Ceps i Manduca.
Al vespre, la jornada continuarà amb els parlaments institucionals i l’acte de col·locació de la pri-

mera pedra del futur camp de futbol, que es començarà a construir
el proper mes de juliol. Els actes
de comiat de l’actual camp es tancaran amb un concert de rock a
càrrec del grup EDNA i el DJ Delay, a les 11 amb entrada gratuïta.
Després de la primera pedra
d’avui, l’Ajuntament vol deixar
passar la festa major abans de començar pròpiament les obres, a
mitjan juliol. El projecte suposa
una inversió d’1,4 milions d’euros,
i estarà acabat a la primavera. A
banda del terreny de joc, també es
milloraran la resta d’equipaments
del camp.

Castellnou celebrarà avui
la seva primera festa major
infantil, amb actes tot el dia
REDACCIÓ CASTELLNOU DE BAGES

L’Ajuntament de Castellnou de
Bages, en col·laboració amb veïns
del poble, organitza avui la primera edició de la festa major infantil,
amb un programa d’activitats que
es concentrarà a la zona del nucli
històric i que s’allargarà durant
tota la jornada.
Els actes arrencaran a 2/4 d’11
del matí amb un pregó sorpresa
seguit d’un esmorzar popular. A
continuació hi haurà un taller de
construcció de cabanes i un altre
de maquillatge, i a les 12, la mainada podrà gaudir d’una zona
d’inﬂables aquàtics, amb castells,
tobogans i altres sorpreses.

Les activitats es reprendran a la
tarda amb un scape room infantil
a partir de les 5. Mitja hora més
tard, hi ha previst un espectacle a
càrrec de Jaume Barris, i a les 8 es
farà un sopar de festa major infantil, en aquest cas a la plaça de l’Església. Posarà el punt ﬁnal a la festa una sessió de disco infantil amb
Rutxo DJ, a partir de 2/4 de 10 del
vespre.
Totes les activitats de la festa
major seran gratuïtes, excepte el
sopar, consistent en una botifarra
amb guarnició. Hi haurà un preu
únic de 5 euros per a nens i pares,
i el tiquet s’haurà d’haver adquirit
prèviament.

