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LA SELVA

CARLES COLOMER

Dos nois de Santa Coloma
moren en un xoc frontal a
la N-II al seu pas per Sils
 Una de les víctimes era

jugador del C.D. Farners i el
club ha suspès un partit
programat per dimarts
SILS | E.PADILLA

L’accident va tenir lloc a dos quarts de nou del matí a la N-II, al seu pas per Sils.

Dos joves de Santa Coloma de
Farners van perdre la vida ahir al
matí en un brutal accident que va
tenir lloc a la N-II al seu pas per Sils.
A dos quarts de nou del matí, un
cotxe ocupat per Abraham Baez, veí
de Santa Coloma i de  anys d’edat, i Xavier Oliver –també veí de

Santa Coloma però originari de
Sils, on la seva família regenta un
restaurant–, de  anys, circulaven en sentit Girona amb el Renaul
Clio propietat d’Oliver quan, en
prendre el revolt situat entre el nus
que mena a Maçanet de la Selva i
la rotonda que desvia el trànsit
cap a Sils, Vidreres i Santa Coloma
van col·lidir frontalment amb una
furgoneta que circulava en sentit
sud. El xoc va provocar la pràctica
desintegració del cotxe conduït
per Oliver. El conductor de la furgoneta, una Mercedes Sprinter, va
resultar ferit lleu. L’accident va provocar el tancament dels dos sentits
de la N-II entre les nou del matí i
tres quarts de deu. Fins a les onze
no es va donar pas alternatiu en els
dos sentits de circulació.
Dol al futbol colomenc
Abraham Baez feia tota la vida que
jugava amb els successius equips
del CD Farners. Actualment, formava part del Farners B, que juga
a la divisió de Tercera regional. El
club va acordar ahir suspendre un
partit previst per al proper dimarts
contra el Lloret B en senyal de dol
per la mort de Baez. Pel que fa a l’altre noi, la seva família regenta un
restaurant a Vallcanera.

Breus
CARLES COLOMER

SALUT

Tordera comença a
construir el nou CAP
TORDERA | DDG

La consellera de Salut, Marina
Geli, va col·locar, ahir al matí, la
primer pedra del nou CAP de Tordera que assistirà . persones.
CARLES COLOMER

ACTIVITATS

Mercat del mar a Lloret
LLORET DE MAR | DDG

Durant aquest cap de setmana
tindrà lloc el Mercat del Mar, al passeig Jacint Verdaguer, a Lloret,
amb productes d’aquest medi.

