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Una persona mor i tres
resulten ferides en tres
accidents en menys de
dotze hores a l'A-T i m - n
En tots hi havia impHcat un camió
ROBERT CARMONA
I Girona.— Una persona va morir ahir i tres més van resultar
ferides en-els tres accidents que es van produir en menys de
dotze hores a la carretera N-H i l'autopista A-7. En tots els casos,
s'hi va veure implicat un camió. A Riudellots de la Selva, un
d'aquests vehicles de gran tonatge va envestir un microbús de
la Creu Roja que portava quatre joves minusvàlids al taller de
Mifas. Un d'ells es va trencar un braç.
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L'accident més greu es va produir pels volts de la mitjanit,
quan wa camió valencià carregat
de taronges va bolcar a l'A-?
—en direcció a Figueres— a l'altura de Medinyà. El conductor
del vehicle, un home de 49 anys,
va haver de ser rescatat pels bombers de l'interior de la cabina
i va morir poc després a l'hospital
Josep Trueta. Segons fonts dels
Mossos d'Esquadra, el camió va
envair els carrils ràpids —s'especula que es podria haver adormit— i un altre vehicle el va
envestir per darrere. Dos dels

quatre ocupants del cotxe, un
Seat Ibiza amb matrícula de Barcelona, van haver de ser ingressats amb ferides greus. L'accident va obhgar a mantenir tallats
El microbús bolcat ahir a Riudellots, amb alguns dels joves ja a l'exterior. Foto: PAU LANAO.
dos dels tres carrils de l'A-? en
aquest punt fins a les cinc de
la tarda^ quan es va poder retirar , de la Selva, sense que ningú re- 11 del matí, un microbús de la Tots els joves van ser traslladats
el camió. Es dóna la circums- sultés ferit. Aquest és el tercer Creu Roja que portava quatre a l'hospital Josep Trueta per
tància que en l'altre accident que camió de taronges que bolca a alumnes minusvàlids de 16 a 18 fer-los una revisió, encara que
hi va haver ahir a l'A-?, pels l'A-? en tres Bies —dimecres un anys al taller que Mifas té a Riu- només hi va haver un ferit, que
volts de dos quarts de set del altre es va accidentar a Sils.
dellots de la Selva. L'accident es va trencar un braç. Fonts de
matí, també s'hi va veure- imes va produir quan el conductor Mifas criticaven ahir la perilloMicrobús a Riudellots
plicat un camió carregat de tadel microbús feia la maniobra sitat d'aquesta cruïlla i reclamaronges. El vehicle va sortir de
D'altra banda, un camió va per accedir al polígon de Riu- ven que s'actués urgentment per
l'autopista a l'altura de Maçanet envestir per darrere, ahir a les dellots des de la carretera N-IL garantir-ne la seguretat.
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Un home mor aixafat per una
pala carregadora en una
serradora de Cassà
T.S.
I Cassà de la Selva.—Un home
de 49 anys, Manuel Carmona
García, veí de Castell d'Aro, va
morir ahir al matí en ser aixafat
per una pala que carregava
troncs en una serradora del municipi de Cassà de la Selva.
L'accident va passar a dos
quarts de nou del matí a la serradora Josep Llovera. Manuel
Carmona, conegut dels propietaris de la serradora, era a l'empresa de visita. Una pala carre-^

gadora de la firma que portava
troncs va fer una maniobra de
marxa enrere a la zona porxada
de l'empresa i va passar pel cim
de Manuel Carmona, que va morir aixafat.
Els responsables de l'empresa
van alertar la Policia Local de
Cassà, que es va encarregar d'avisar els Mossos d'Esquadra i
tots els serveis d'emergència i
la comissió judicial, que es va
encarregar de l'aixecament del
cadàver.
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Nens de Giroia celebren un
ple per commemorar el 40è
aniversari de la declaradó
dels drets de l'infeint
• Girona.—Un grup d'uns quaranta escolars gironins van celebrar ahir al matí un ple extraordinari a l'Ajuntament de
la ciutat per commemorar el 40è
aniversari de la Declaració dels
Drets dels Infants, en un acte
al qual van assistir Joan Manel
del Pozo, tinent d'alcalde, i Esperança de Bladó, delegada
d'Unicef a Girona. Durant Tacte, els escolars van llegir els principis que han de garantir els
drets infantils i van explicar les
activitats que les escoles han organitzat. / EL PUNT

Un moment del ple dels infants ahir a Girona. Foto: MANEL LLADÓ.
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