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BREUS

Mor a Besalú el
conductor d'una moto
després de xocar amb
un turisme

La Guàrdia Civil de
Tordera demana
Texpulsió de dos
gambians

•
Besalú.— Manuel Villatoro
Salas, de 36 anys d'edat i natural
de Besalú, va morir ahir a la tarda
a conseqüència de l'impacte provocat per la col·lisió frontal entre
el ciclomotor que ell conduïa, una
Derbi amb número de bastidor
S-003656, i el Ford Escort matrícula GE-3343-AB, conduït per
Francisco Soler Deliu, de 52 anys
d'edat, que va ser ingressat a
l'Hospital de Banyoles en estat
greu. L'accident va tenir lloc a la
carretera N-260 en direcció a
Portbou. Fonts de Trànsit van
informar que ignoraven el
moment en què Villatoro havia
mort, però van assegurar que no
havia estat en el mateix moment
de l'impacte i que podria haver
estat durant el seu trasllat a l'hospital. En l'accident també va col·lidir amb els dos anteriors vehicles
un Volvo 750, amb matrícula
holandesa LN-80-XH, el conductor del qual, Karel Graf, de 33
anys, va resultar ferit lleu. Karel
Graf va xocar després d'intentar
fer una maniobra per esquivar els

•
Tordera.— La Guàrdia Civil
de Tordera ha demanat al governador civil de Barcelona, Ferran
Cardenal, que expulsi de l'Estat
Espanyol, en aplicació de la Llei
d'Estrangeria, dos gambians que
van ser detinguts dijous passat a
Tordera com a presumptes autors
d'un delicte de tràfic de drogues.
Agents de la Policia Local i de la
Guàrdia Civil de Tordera van
comissar als gambians, Bakary
Keno i Ousman Nienay, 27 grams

altres vehicles. / EL PUNT
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d'heroïna i dos cotxes. / EL PUNT

Un home mor en
accident a Cassà
•
Cassà de la Selva.— _ José
Luis Domínguez, de 27 anys, va
morir ahir, a dos quarts de deu
del matí, en un accident de trànsit
a Cassà de la Selva. L'accident va
ser al quilòmetre 16 de la carretera C-250 quan el camió Renault
matrícula B-9979-IF, conduït per Incendi en u n a xurreria a Banyoles.—La xurreFrancesc Torner, de 26 anys, i el ria situada al primer pis d'un edifici del carrer Alvarez
turisme Renault 5 matrícula de Castro de Banyoles va cremar-se ahir a la matinada,
B-7737-GD van col·lidir i va resul- a causa d'un incendi que podria haver estat provocat
tar mort el conductor del turisme. amb gasolina, segons van informar fonts policíaques.
Una vintena de veïns de l'edifici van haver de ser eva/ EL PUNT

cuats, com a mesura de precaució, tot i que l'incendi
no va afectar ni va causar danys importants a la resta
de l'immoble, excepte en una petita part del local independentista que hi ha sobre la xurreria. La Policia Local
de Banyoles investiga qui pot ser l'autor del foc.
Foto:Núria Santiago.

NECROLÒGIQUES

Jean Marie Benoist
Filòsof francès
—El filòsof francès Jean Marie
Benoist, autor del llibre Marx
est mort (Marx ha mort), va
morir ahir a la seva residència
de Megève (Alta Savdia) als
48 anys a conseqüència d'un
càncer. Considerat un dels
primers nous filòsofs, Benoist

va obrir amb l'obra abans esmentada una crítica radical al
marxisme el 1968, època molt
marcada per aquesta ideologia a França. En la dècada
dels 70, el filòsof va publicar
nombrosos llibres, entre els
quals hi ha: La Revolution
Structurale, La Tyrannie du logos i Pavane pour une Europe

I aniversari de la mort de

Dani Ventura
i Serrats
Fa un any que ens vas
deixar i mai no et podrem
oblidar.
La teva colla, els teus amics
i la gent que t'estima.

défunte. Segons els comentaristes, la seva aportació principal al pensament polític contemporani consisteix a haver
estat un dels primers a afirmar
que el pensament de Stalin estava contingut en el de Lenin
i el de Lenin, en Marx. Poc
abans de morir, Benoist havia
acabat un llibre titalat L'aprés

Gorbachov.
ARBÚCIES
-Àngela Comas i Camps va
morir ahir a la població d'Arbúcies, als 90 anys. Era natural d'Arbúcies i vivia al carrer
Surrall, 67, de la mateixa població. Era vídua de Josep So-

ler i Costa i tenia dos fills. La
missa exequial se celebrarà
avui dijous, a les 11 del matí,
a l'església parroquial d'Arbúcies.
FIGUERES
-Josep Serra i Serra va morir
dimarts passat a Riudellots,
als 55 anys. Era natural de Vilamacolum i residia al carrer
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Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Josep Gamell i Comas
Que va morir cristianament a Girona el dia 1 d'agost de 1990, a l'edat de 55 anys.
A.C.S.
La seva esposa, Joaquima; filla, M. Neus; fill polític, Pere; nét, Adrià; mare
política; germana, Rosa; cunyats, nebots, cosins i família tota participen a
les seves amistats tan sensible pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dijous, dia 2, a 2/4 de 6 de la tarda, a l'església
parroquial de Palau-sacosta.
Girona, 2 d'agost de 1990

Avinyonet, 163 de Figueres.
Estava casat amb Concepció
Serra i Bordas i tenia dos fills.
La missa exequial se celebrarà avui dijous a les cinc de la
tarda a l'església parroquial
del Bon Pastor de Figueres.
GALLINERS
-Francesc Surina i Prat va morir dimarts passat a Galliners,
als 86 anys. Era natural de Vilademuls i residia al mas Toni
de Galliners. Estava casat
amb Joaquima Guixeras i Pairet i tenia un fill. La missa
exequial se celebrarà avui dijous a les 11 del matí a l'església parroquial de Galliners.
GIRONA
-Josep Gamell i Comas va morir ahir a Girona, als 55 anys.
Estava casat i tenia una filla.
La missa exequial se celebrarà avui dijous a dos quarts de
sis de la tarda a l'església parroquial de Palau Sacosta de
Girona.
PALAFRUGELL
-Anna Serrano Martínez va
morir ahir a Palamós, als 79
anys. Era natural d'Almazora
(Almeria) i residia al carrer
Palamós, 136 de Palafrugell.
Era vídua de Sebastià Pedrero Martínez i tenia dos fills.
La missa exequial se celebrarà avui dijous a les 10 del matí
a l'església parroquial de Sant
Martí de Palafrugell.
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Pregueu Déu en caritat per l'ànima de
Girona, 2 d'agost de 1990

Ramon Ma$a i Tormo
Que va morir a Girona el dia 1 d'agost de 1990, a l'edat de 65 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
A.C.S.

Servei Comarcal de
Pompes Fúnebres SA
PALAFRUGELL
c/Violeta núm. 27-Tel. 6104 65
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La seva esposa, Carme Surroca i Feliu; fill, Jordi; filla política, Maria Carme del Moral; néts, Gerard i Angi; mare
política, Encamación; germanes, Emília i Nuri; germans polítics, nebots, cosins i família tota participen a les seves amistats tan sensible pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà demà divendres, dia
3, a 2/4 de 10 del matí, a l'església parroquial de Sant Narcís.
Domicili mortuori: c/ Anselm Clavé, 30 (Funerària Poch).
Girona, 2 d'agost de 1990

