Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

DETENEN ALS
ESTATS UNITS UN
JOVE CASSANENC QUE
DUIA CINC QUILOS
D’HEROÏNA

ALARMA PER UN PETIT INCENDI
Tot i que la climatologia ha afavorit que el passat estiu fos força benigne pel que fa a
incendis forestals, a Cassà vam patir-ne un de petit quan un foc va declarar-se en uns
rostolls a la sortida del poble el passat mes d'agost. La ràpida acció dels bombers, captada
per la càmera de Josep Trallero va impedir que les flames es propaguessin.

UN

MOTORISTA MOR EN AC-

CIDENT A LA GASOLINERA
DEL

BUGANTÓ

Jordi Chamorro Domínguez, un noi de 21
anys, mosso d’esquadra,va morir el passat 23
d'agost, divendres, a la tarda, quan la moto en
què anava de passatger va encastar-se contra
una caravana, a prop de la gasolinera de
Bugantó, a la sortida de Cassà de la Selva. El
conductor de la motocicleta accidentada es va
fer ferides molt greus i fou ingressat a l’hospital
Josep Trueta. Segons Mossos i bombers, el si-

nistre va passar a 2/4 de 4 a la carretera C-65,
quan una moto de la marca Honda CBR 600
va xocar violentament contra una caravana,
enganxada a un Renault 21, quan el turisme i
el remolc van efectuar una maniobra irregular
de sortida de la gasolinera. El motorista no va
poder esquivar l'obstacle i va envestir de dret
la rulot que va quedar força destrossada. El
conductor de la moto va ser traslladat amb una
ambulància del consorci a l’hospital Doctor
Josep Trueta, on va quedar ingressat en estat
molt greu. L’altre motorista va morir.
El conductor del turisme implicat en aquest
sinistre va resultar il·lès, ja que la col·lisió es
va produir entre la moto i la caravana.

Menjador per a banquets

38

El passat 6 de juliol la policia
de l'aeroport de Nova York va
detenir el jove cassanenc E. V.
A., de 25 anys, quan van trobar
en el seu poder uns cinc quilos
d'heroïna que portava amagada a la maleta i en unes boles
de plàstic que s'havia empassat i duia a l'estómac.
Des d'inicis d'estiu no es tenia notícies del jove cassanenc
que havia viatjat a Colòmbia i
sobre el qual corrien diverses
especulacions pel poble. Segons informacions policials recollides pel diari el Punt, l'odissea del jove cassanenc va començar a principis d’estiu, quan
va decidir fer un viatge a
Colòmbia acompanyat d’un
amic. Els dos nois van recaptar
diners entre mitja dotzena de
persones per reunir capital suficient per fer un transport de
droga. El company de viatge del
detingut va tornar sol i va explicar que el darrer cop que s’havien vist era a Cali (Colòmbia) i
que desconeixia què havia
passat amb l’altre. La família del
desaparegut va presentar una
denúncia per desaparició i la
Interpol, amb les dades que els
va facilitar el company de viatge amb relació al nom fals amb
què viatjava i el vol que havia
agafat des de Cali a Nova York,
va aclarir que el jove havia estat arrestat i empresonat acusat
de narcotràfic.
La major part de la droga era
amagada a la maleta de l’equipatge del jove, però una part se
l’havia empassat i la duia distribuïda en boles a l’estómac.
Aquesta circumstància va obligar a ingressar el cassanenc en
un centre hospitalari fins que va
haver evacuat les boles, que representaven un greu risc per a
la seva salut, ja que en cas de
rebentar-se li haurien pogut
provocar la mort per sobredosi.
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