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PUNT DIVERS

E L P U N T / Dissabte, 15 de setembre de 1990

Detingut a Lloret
acusat d'estafa

Troben un jove penjat a Atraquen la Caixa de
Tordera
Girona de Caldes

S'incendien dos cotxes,
a Girona i a Cadaqués

Col·lideixen onze
vehicles a l'autopista

• Lloret de Mar.— La Policia de
Lloret de M a r van detenir, dijous,
el súbdit sud-americà Juan José
Gentili, acusat d'estafa i falsificació de documents. El detingut,
q u e utilitzava identitat falsa, va
aconseguir canviar 71.000 pessetes
amb xecs de viatge. / J.M. FLORES

• Tordera.— El cos de Manuel
Rodríguez, de 25 anys i veí de
Tordera, va ser trobat ahir penjat
al pati de casa seva. La G u à r d i a
Civil i la Policia Ixtcal de Tordera,
que van intervenir en el cas, van
dir que tot feia pensar que el jove
s'havia suïcidat. / J.M.F.

• Girona.— U n foc va cremar
totalment el Seat 127 matrícula
GE-5906-C, aparcat a la plaça
d'Europa de Girona. D'altra banda, el Peugeot 205 BE-395479,
estacionat al pàrquing de la Riera
de Cadaqués, també va quedar

• M a ç a n e t de la Selva.— U n a
col·lisió múltiple entre onze vehicles es va produir ahir a la tarda,
al quilòmetre 90 de la A-7, al term e municipal de Maçanet de la
Selva. L'accident, en el qual no
van haver-hi ferits, es va produir
a causa de la pluja. / E L PUNT

• Caldes de Malavella.— D o s
joves van atracar ahir al matí la
Caixa de Girona de Caldes. Els
atracadors, que anaven amb la
cara destapada, van amenaçar els
treballadors a m b una pistola i un
ganivet. Els joves van agafar unes
100.000 pessetes. / EL PUNT

cremat del tot. / EL P U N T

NECROLÒGIQUES
BLANES
-Caridad Alonso Castro va
morir abans-d'ahir a Girona,
als 50 anys. Era natural de
Valdeverdeja (Toledo) i residia al carrer Pep Ventura, 5,
de Blanes. Estava casada amb
José Antonio Bueno i Sànchez i tenia quatre fills. La
missa exequial se celebrarà
avui dissabte, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de

Santa Maria de Blanes.
-Maria Gotarra Giralt va morir ahir a Girona, als 80 anys.
Era natural de Vidreres i residia al carrer Girbau, 13, de
Blanes. Era vídua de Josep
Medina i Verges i tenia quatre fills. La missa exequial se
celebrarà avui dissabte, a les 6
de la tarda, a l'església parroquial de Santa Maria de Bla-

roquial de Sant Martí de Cassà de la Selva.

de la tarda, a l'església parroquial de Vista Alegre

GIRONA
-Anselm Carreras i Oliveras va
morir ahir a Girona, als 84
anys. Era natural de Celrà i
residia al carrer Onyar, 8, de
Girona. Estava casat amb Àngela Palahí i Riuró i tenia un
fill. La missa exequial se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4

-Anna Domènech i Rabert va
morir ahir a Girona, als 77
anys. Era natural de Beguda i
residia al carrer Joan Maragall, 12, de Girona. Era soltera. La missa exequial se celebrarà avui dissabte, a les 11
del matí, a l'església parroquial de Santa Susanna del
Mercadal de Girona.

CASSA DE LA SELVA
-Melcior Casadevall i Darna
va morir abans-d'ahir a Cassà
de la Selva, als 83 anys. Era
natural de Cassà de la Selva i
residia a Can Muixach, 32, de
la mateixa població. Era vidu
de Carme Vidal i Llach i tenia dos fills. La missa exequial
se celebarà avui dissabte, a les
5 de la tarda, a l'església par-
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LA BISBAL D'EMPORDA
-Montserrat Devall i Reig va
morir abans-d'ahir a la Bisbal
d'Empordà, als 77 anys. Era
natural de Fonteta i residia al
carrer Convent, 7, d'aquesta
població. Era vídua de Paulí
Seguí i Cals. La missa exequial se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a l'església parroquial de la Bisbal
d'Empordà.
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Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Montserrat Devall i Reig

Caterina Espigulé i Cortada

V í d u a de Paulí S e g u í i C a l s

Vídua de Pelayo Martínez i Paricio

Va morir cristianament a la Bisbal d'Empordà, el dia 13 de setembre de 1990, als 77 anys

Va morir cristianament a Figueres el dia 14 de setembre de 1990
A.G.S.

A.C.S.
Els seus afligits; fills, filles polítiques, néts, germana política i tota la família fan saber als seus amics i
coneguts tan sensible pèrdua i preguen que la tinguin present en les seves oracions. La missa exequial en
sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dissabte, dia 15, a 2/4 de 10 del matí, a l'església parroquial
de la Bisbal d'Empordà
Domicili mortuori C/ Convent, 7.

Els seus afligits: filla, Caterina, fill polític, Jordi Cuffi; germanes, Teresa i Sara, germà polític, Manel
Estévez; nebots, cosins i la resta de la família, la família Cuffi Casellas i la senyora Carmen Ojel us preguen que en tingueu un record i que assistiu a la celebració religiosa que tindrà lloc avui dissabte, a 2/4
de 4 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Pere.
Casa mortuòria: Rambla Sara Jordà, 15, 3r.

La Bisbal d'Empordà, 15 de setembre de 1990

Figueres, 15 de setembre de 1990
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Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Anselm Carreras i Oliveras

Melcior Casadevall i Darna
Vidu de Carme Vidal i Llach

Va morir cristianament a Girona, el dia 14 de setembre de 1990, a l'edat de 84 anys
A.C.S.

Va morir a Cassà de la Selva el dia 13 de setembre de 1990, a l'edat de 83 anys, havent rebut els Sants
Sagraments i la B.A.

A.C.S.

La seva esposa. Àngela Palahí i Riuró; fill, Josep; filla política, Mercè Vilamitjana; néts, Maria Mercè i
Jordi; germana, Maria; nebots, cosins i tota la família participen a les seves amistats tan sensible pèrdua.
La missa exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui, dia 15, a 2/4 de 4 de la tarda, a l'església parroquial de Vista Alegre.
Capella mortuòria: C/ Anselm Clavé, 30 (Funerària Poch).
Girona, 15 de setembre de 1990

Els seus fills, Conxita i Joan; fills polítics, Lluís Vila i Montserrat Fusté; néts, Jordi i Olga Vivas, Albert
i Marta Quirch, Lluís, Xavier i Núria Bayé, Carme i Joaquim Vila, Glòria i Carles Planas i Jordi; besnéts, Cristina, Eduard, Alba i Ingrid; germans, Pere, Mercè i Pietat; cunyats, nebots i tota la família participen a les seves amistats tan sensible pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dissabte, dia 15, a les 5 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Martí.
Domicili mortuori: Can Muixach, 32.
Cassà de la Selva, 15 de setembre de 1990
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Pregueu Déu en caritat per l'ànima de

Mercè Marquès i García
Vídua d'Emili Triadú i Benet
Va morir a Barcelona el dia 12 de setembre de 1990, havent rebut els Sants Sagraments i la B.A.
A.C.S.
Els seus afligits: filles, Núria i Merche; fills polítics, Antoni i Carles; néts, Jordi i Rosa, Xavier i Quim; germà,
Ramon; germans polítics, Teresa, Mercè, Enric i M- del Tura; la senyoreta Agnès i la resta de la família, fan saber
als seus amics i coneguts que avui dissabte, dia 15, a 1/4 de 9 del vespre, tindrà lloc una missa a l'esglèsia del
Sagrat Cor (Pares Dominics) al c/ Albareda de Girona.
Girona, 15 de setembre de 1990
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La família

Rodríguez-Jiménez
Agraeix, mitjançant aquesta nota, les mostres de condol rebudes, vista la impossibilitat de fer-ho
personalment.
Banyoles, 15 de setembre de 1990

