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Un atropellament mortal a l’Agulla
reobre el debat de la connexió a peu

COMERÇ

 Un ancià de Manresa mor quan creuava la carretera davant del parc en ser envestit per un cotxe
J. S.

Un veí de Manresa de 84 anys,
Paco Rodríguez Soriano, va morir
dijous a la nit a l’hospital de Sant
Joan de Déu després d’haver estat
atropellat quan creuava la calçada
de la carretera de Santpedor, just
davant del parc de l’Agulla, d’on
tornava de passejar. L’atropellament mortal ha reobert el debat
sobre la connexió a peu des de la
ciutat al parc, on cada dia hi fan
cap nombrosos vianants.
L’accident, segons la Policia Local, va tenir lloc dijous a 1/4 de 7
de la tarda, quan, per tant, ja fosquejava. L’ancià provenia del parc
de l’Agulla i, per fer-ho, va creuar
la calçada de la carretera de Santpedor des del camí de les Aigües,
en un punt no habilitat per fer-ho,
amb l’objectiu d’entrar a la ciutat
tot resseguint la mateixa carretera de Santpedor. Quan ja acabava
de creuar l’asfalt, va ser atropellat
per un cotxe que circulava en sentit Manresa, conduït per un veí de
Castellnou de Bages de 59 anys.
Com a conseqüència de l’im-
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pacte, el vianant va resultar ferit
molt greu i, després de ser atès pel
personal del SEM, va ser evacuat
a l’hospital de Sant Joan de Déu de
Manresa, on va acabar morint a
1/4 d’11 de la nit com a conseqüència de les greus ferides. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del
migdia, a Funerària Fontanova.
La víctima vivia en un domicili
de la carretera de Santpedor i cada

dia anava a passejar ﬁns al parc de
l’Agulla, segons va explicar el seu
ﬁll, Francisco Rodríguez. Habitualment ho feia per la ruta habilitada per a vianants (mitjançant el
camí de les Aigües), però de vegades ho feia a través de la carretera de Santpedor, tot creuant la
calçada, com va fer dijous. I és que
els vianants que van a l’Agulla resseguint el petit camí que hi ha al

La família de la víctima, un veí
de la carretera de Santpedor,
lamentava ahir la manca
d’il·luminació a la zona

costat de la carretera de Santpedor
es troben que, un cop davant del
parc, no hi cap pas per creuar la
carretera. «De fet, molta gent puja
al parc cada dia a peu i travessa la
carretera», afegia el ﬁll, que va lamentar la manca d’il·luminació
nocturna a tota la zona. «El meu
pare sempre tornava abans que es
fes fosc, però aquest dia se li devia
fer tard», va afegir.

Avui hi haurà mercat
agrari a la plaça Major
REDACCIÓ | MANRESA

El mercat agrari que es fa cada
dissabte a la plaça Major reduirà
avui el seu horari per fer-lo compatible amb la Fira Mediterrània.
Es durà a terme de les 8 del matí a
la 1 del migdia. També avui hi haurà mercat de brocanters i col·leccionistes, a la plaça del Carme.
ENTITATS

Cots, Guix i Pujada Roja
celebra l’any Espriu
REDACCIÓ | MANRESA

L’Associació de Veïns de Cots,
Guix i Pujada Roja s’afegeix avui a
l’any Espriu amb una mostra de
poemes. Serà a les 6 de la tarda. Després hi haurà cinefòrum i berenar.

Excursió de marxa nòrdica
al parc fluvial del Cardener
Meandre organitza per a demà
una sortida de marxa nòrdica guiada per recórrer el parc ﬂuvial del
Cardener. La sortida serà a les 9 als
Panyos, i l’excursió costa 5 euros.

