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Barcelona q El Fòrum Social Català,
moviment de debat i actuació
impulsat per 140 entitats, va
celebrar ahir a la plaça de
Catalunya de Barcelona la seva
tercera edició. L’objectiu essencial,
com va resumir Martí Olivella, un
dels seus portaveus, és que gent
preocupada per la situació actual
conegui projectes concrets que es

desenvolupen per afrontar-la, com
l’anomenada Penyora Fiscal a
l’IRPF, el moviment d’oposició a
Eurovegas, la ILP per la dació en
pagament i la campanya per a una
democràcia directa més
participativa. «A l’1% de la població
que ens estafa li interessa dir que
l’altre 99% no tenim alternatives,
però és fals», diu.

mALS resultats VIARIS

Tres xocs en 24
hores disparen
la sinistralitat
L’últim accident, a
Sant Pere de Ribes,
acaba amb la vida
d’una parella
CRISTINA BUESA
BARCELONA

E

n només 24 hores, la sinistralitat a la xarxa viària catalana va tornar a patir un
nou revés. La mort de quatre persones en tres accidents de
trànsit va fer augmentar el nombre
de víctimes del 2012 fins a les 99 persones. En el mateix període de l’any
passat, n’havien mort 89. D’aquesta
manera la carretera ha registrat un
augment d’un 11% respecte al 2011.
L’últim accident de gravetat va tenir
lloc ahir a la matinada a la C-31 a
Sant Pere de Ribes (Garraf) i va acabar amb la vida de dos joves.
Va ser un impacte considerable.
El turisme en què viatjaven les víctimes --Ivan C. M., de 27 anys, i Jessica
A. M., de 26-- va xocar frontalment
amb un altre en un tram de la carretera amb un carril per sentit i sense

mitjana. Era poc abans de la una de
la matinada. Un tercer vehicle es va
veure involucrat en l’accident, però
el seu conductor no va patir lesions.
Els que sí que van resultar ferits, un
crític i l’altre greu, van ser els ocupants de l’altre cotxe que va impactar de cara, va informar una portaveu del Servei Català de Trànsit.
LLEIDA, CADA VEGADA PITJOR / El jove va

morir a l’acte mentre que la noia,
que era la seva parella, ho va fer ahir
al matí a l’Hospital de Bellvitge, on
està ingressada l’altra persona ferida crítica. L’accident de Sant Pere de
Ribes se sumava als altres dos sinistres que van tenir lloc divendres al
matí a la C-13 a Castell de Mur (Pallars
Jussà), en què va morir una dona de
63 anys, i el de la C-12 a Llardecans
(Segrià), on va morir una altra dona
de 59 anys en un xoc frontal.
Aquestes dues morts a la demarcació de Lleida incideixen en les males dades d’aquestes comarques el
2012, que pugen a 28 morts, davant
dels 16 del mateix període de l’any
2011, cosa que significa que l’augment ja és del 75%. H
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