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TRÀNSIT

TRÀNSIT

Denuncien que les obres
de la N-260 van causar un
accident greu a Crespià
Una nena de 10 mesos és ingressada a la U Q
M. BARRERA / T. SOLER

H Crespià.— Un veí de Crespià, Claudi Godoy, ha denunciat que
les obres que l'empresa Lain realitza a la carretera de Besalii a
Figueres, han estat les causants d'un accident en el qual la seva
filla de deu mesos va patir,ferides greus. El cotxe, conduït per Cati
Camps, que va accidentar-se en l'únic tram de les obres que està
asfaltat, va precipitar-se pel costat esquerre de la calçada.

El cotxe encastat a la botiga La Ganga de Salt.Foto: MARTÍ ARTALEJO.

Dos cotxes xoquen a Salt i un
s^encasta a Faparador d^una botiga
MONTSE BARRERA

• Salt.— Un turisme Renault-18
va encastar-se ahir al migdia en
una botiga de l'avinguda Francesc
Macià de Salt —just al costat de
les oficines de Correus— i va ocasionar danys diversos a l'establiment. El xoc del vehicle contra
la botiga va provocar que es trenqués la vidriera de la botiga i
va ocasionar algunes destrosses
al seu interior, fent caure lleixes

i objectes al terra. Un dona que
passava pel lloc va ser envestida
pel cotxe i va resultar ferida en
una cama, segons van manifestar
testimonis presencials. La dona
va ser traslladada en una ambulància a l'Hospital Josep Trueta
de Girona.
Els fets van passar poc abans
de les dues del migdia, quan el
Renault-18 amb matrícula
B-3401-EN es disposava a aparcar

louste Gulbenkian.
Va ser una dona dinàmica
i pionera, optimista i treballadora, a la qual li agradava dir que «només es mor
per accident o per desistència» i s'autodefinia com
«una cabreta salvatge». Fernanda de Castro s'havia casat pèr poders, als 22 anys,
amb el també escriptor Antonio Ferro, que estava al
Brasil, i que posteriorment
seria el cap del servei de
propaganda de VEstado
Nuovo d'Oliveira Salazar.

Femanda de Castro
Escriptora i poetessa

I L'escriptora i poetessa
portuguesa Fernanda de
Castro va morir ahir a Lisboa als 94 anys. L'escriptora,
que es va iniciar en la poesia
als 18 anys, deixa publicades
una trentena d'obres entre
llibres de poemes, novel·les,
peces de teatre i llibres de
contes. De Castro, sòcia fundadora de la Societat Portuguesa d'Autors (SPA), va
ser la primera dona guardonada per l'Acadèrnia Nacional de Ciències per la
seva novel·la Maria da lúa.
ANGLES
i va ser distingida també amb
—El nen Dídac Torner Boltés
el Premi Nacional de Poesia
va morir ahir a les set seti el Gran Premi de literatura
manes d'edat de malaltia. La
infantil de la fundació Camissa se celebrarà avui a 2/4

perpendicularment a l'avinguda
Francesc Macià, just al davant de
la botiga La Ganga, al níimero
10 d'aquesta l'avinguda. El cotxe
va ser envestit per darrere per
un altre vehicle, la qual cosa va
provocar que el Renault-18 pugés
al cim de vorera i s'encastés a
l'aparador de la botiga. L'establiment afectat es dedica a la venda d'objectes diversos a 300 pessetes.

d'11 a Anglès.
CALONGE
-Maria Nadal Marull va morir
ahir als 57 anys. Era casada
amb Manuel Manas Quiles
i tenia dos fills. La missa per
la seva àniina se celebrarà
avui a les 11 a la parròquia
de Calonge.
CAMPLLONG
-Enrica Miquel Boadas va
morir dilluns als 64 anys. Era
natural de Llagostera i vivia
a Campllong. Era vídua de
Francesc Borrell Rabasedas
i tenia dos fills. La missa per
la seva ànima se celebrarà
avui a 2/4 de 12 a l'església
de Campllong.
CASSÀ DE LA SELVA
-Miquel Arbussé Brugada va
morir dilluns als 66 anys. Era
natural de Cassà de la Selva
i vivia en aquesta mateixa població. Era casat amb Jacinta

Viüolas Tolosa i tenia dos
fills. La missa per la seva ànima se celebrarà avui a les
4 de la tarda a la parròquia
de Sant Martí de Cassà.
L'ESTARTIT
-Consol Sala i Mir va morir
ahir a l'Estartit als 94 anys.
Era natural de Torroella de
Montgrí i vivia a l'Estartit,
al carrer Santa Anna, 48. Era
vídua de Salvi Moret i Prats.
La missa es farà avui, a 2/4
de 4 de la tarda, a la parròquia de l'Estartit.
FIGUERES
-Josep Nicolau i Comas va
morir ahir a Figueres als 26
anys a conseqüència d'una
malaltia. Era natural de Santa
Llogaia d'Àlguema i vivia a
Figueres, al carrer Pení. Era
solter. Treballava com a vigilant de zones blaves per a
l'empresa Fisersa des de l'any

A.C.S.
Els seus fills, Agustí i Jordi;fillespolítiques. Pilar i Dolors; néts,
Francesc, Anna i Josep; germà, Ramon; cunyats, nebots i tota la
família participen a les seves amistats tan sensible pèrdua. La missa
exequial en sufragi per la seva ànima se celebrarà avui dimecres,
dia 21, a 2/4 de 12 del migdia, a l'església parroquial de Campllong.

Josep Nicolau i
Comas
Els companys i amics
de l'empresa municipal Fisersa
et recordarem sempre.
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GIRONA
-Narcís Vila Prunell va morir
ahir als 85 anys. Era natural
de Palau-sacosta i vivia a Girona. Era vidu de Magdalena
Torrentà Català i tenia un
fill. La missa per la seva ànima se celebrarà avui a 2/4
de 5 de la tarda a la parròquia
de Sant Narcís.
-Pere Espinosa Cobo va morir
dilluns als 82 anys. Era natural de Valdepefias (Jaén)
i vivia a Girona. Era vidu
d'Agueda Marchal Serrano i
tenia quatre fills. La missa
per la seva ànima se celebrarà
avui a 2/4 de 10 íla parròquia
de Santa Eugènia.

MAÇANET DE LA S.
-Marina Costas Vila va morir
dilluns als 82 anys. Era natural de Riudarenes i vivia
a Girona. Era vídua de Joaquim Vüa. La missa per la
seva ànima se celebrarà avui
a les 4 de la tarda a Maçanet
de la Selva.
-Francisco Barrero Castillo va
morir dilluns als 68 anys. Era •
casat amb Maria Lozano Rodríguez i tenia 5 fills. La missa'
se celebrarà avui a les 10 a
Maçanet de la Selva.
OLOT
-Josep Ferrés i Planella va
morir dilluns a Girona als
72 anys. Estava casat amb
Pilar Fluvià i tenia quatre
fills: Joan, el mossèn Miquel
Àngel —rector de la parròquia de Sant Cugat de Salt—,
Roser i Maria Jesús. La missa
es va fer ahir a Olot.

Pere Espinosa i
Cobo
Vidu d'Agueda Marchal i Serrano
Va morir a Girona el dia 19 de desembre de 1994,
a l'edat de 82 anys
A.C.S.
Els seusfills,Pere, Antoni, Francesc i Joan;fillespolítiques, Àngels,
Tinln, Carme i M. Àngels; néts, besnéts i tota la família participen a les
seves amistats tan sensible pèrdua. \jà missa exequial en sufragi per la
seva ànima se celebrarà avui dimecres, dia 21, a 2/4 de 10 del matí,
a l'església parroquial de Santa Eugènia de Ter.
Capella mortuòria: C/ Anselm Clavé, 32. Funerària Poch

Capella mortuòria: C/ Anselm Clavé, 32. Funerària Poch.
Campllong, 21 de desembre de 1994

1990. Anteriorment havia treballat també per a l'associació
Mifas. La missa es farà avui
a 2/4 de 5 de la tarda a la
parròquia de Sant Pere de
Figueres.

Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Vídua de Francesc Borrell i Rabasedas
Va morir a Girona el dia 19 de desembre de 1994,
a l'edat de 64 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

l'obra, Juan Manuel Alarcón, a
mesura que es va donant forma
a la carretera es van posant les
tanques, «ja que abans no es poden col·locar», va dir l'home, i
va indicar que car circular molt
a poc a poc per la zona en obres.
Alarcón, que va manifestar que
el tram on va passar l'accident
feia uns vint dies que estava asfaltat, va indicar que es va assabentar del fet dimarts cap a
les 10 del matí.
Segons van explicar el denunciant, hi ha un tram que té per
cada costat un desnivell molt pronunciat, motiu pel qual Cati
Camps conduïa procurant passar
pel centre de la via. Segons l'home, la conductora va topar amb
els piquets del centre de la carretera en construcció —que dilluns al matí encara no estaven
col·locats i que no estaven senyaUtzats—. i va estimbar-se pel
terraplè fent unes quantes voltes
de campana. Cati Camps va patir
contusions per tot el cos, però
la seva filla va resultar ferida greument i va haver de ser ingressada
a la UCI de l'hospital de Girona.

t

t

Enriqueta Miquel i
Boadas

L'accident va passar dilluns cap
a les 7 de la tarda, quan Cati
Camps, que conduïa un Ford Fiesta amb matrícula GE-8535-T, circulava en direcció a Besalú amb
la seva filla de deu mesos. La
dona, resident a cal Cavaller de
Crespià, va sortir de la carretera
pel marge esquerre després de
topar amb alguns piquets que estaven al mig de la calçada i va
precipitar-se per un terraplè. La
dona va patir l'accident en l'únic
tram de les obres de la carretera
que l'empresa Lain ha asfaltat,
tot i que aquest tram no està
acabat, ja. que hi falten una o
dues capes d'asfalt i la tanca protectora del costat esquerre en direcció a Besalú.
El tram de les obres paral·lel
als a n o m e n a t s « r e v o l t s d e
Queixàs» —indret on va passar
l'accident— està tallat al trànsit
i només es permet el pas al personal de Lain i als membres de
dues famílies que no poden accedir a les seves inasies per cap
altre lloc, entre ells la dona i la
nena accidentada.
Segons el cap administratiu de
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