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NOTICIES de cada barri
En Miquel Colomer i l'Assumpta Margenat
sofriren un accident de moto, a Barcelona, el
dia 4 de juliol. De moment semblá de gravetat i foren ingressats a l'Hospital Clinic, però
després de les primeres cures i un reconeixement general, passaren als seus respectius domicilis. Ara ja prácticament están restablerts
del tot, del qual ens n'alegrem.

SERRA

El matrimoni Eugeni Giménez i Teresa Barbany filia de l'Hostal, que tenen el seu domicili a Mollet, augmentaren la seva familia, el
dia 12 de julioi, amb el naixement d'una nena.
La nostra més cordial enhorabona.
5ERRAT

SAGRERA

El dia 23 de juny, la llar dels esposos Pere
Duran i Paquita Pi, de can Roig, s'aiegrava
pel naixement del seu segon fill. Un nen que
si Déu vol será batejat el dia de Sant Jaume
i al que se li posará el nom de Josep. FeliciCats ais seus pares i familiars.

El dia 10 de juny, ITsidre Costa, de ca l'Agusti, anava amb el seu «motocultor» per la
carretera que hi ha sobre ¡a «Font del Rector», quan per culpa d'un mosquil a un ull i
de que l'altre el tenia malalt, es va estimbar
daltabaix del marge. Per sort va poder sallar a
temps i no va prendre mal greu. Ens n'alegrem, com també que ja estigui molt millor
l'ull malalt.

El dia 27 de juny el nostre Serrât s'aiegrava
d'una manera especial gràcies a la Festa de
la Vellesa. Goig motívat peí fet de veure passar els nostres avis per aquest barri, mentre
es dirigien cap al Restaurant «La Valí». Desitjaríem que la seva passada els fos tan agradable com per a nosaltres el que així ho fessin.

Aquests últims dies ha estât reparat, per la
brigada de peons, l'asfalt de la carretera de
La Sagrera. També s'ha aprofital l'ocasió per
ampliar, ordenar, il.luminar i senyalilzar l'encreuament de can Barbany, el qual vol dir que
no sembla el mateix. Una bona millora que ja
con venia.

El dia 9 de juny, venint de mercat a Granollers, es produí al pont de Sta. Justa un accident molt aparatos però afortunadament sense
greus conseqüéncies. A Tarribar al pont el cotxe d'en Josep Barbany frenà per evitar trobarse al mig amb un camió. El d'en Mencio Quintana (el Mencio del Mas, com tots el coneixem, que ara resideix a Granollers) que anava
darrera, no pogué frenar i després de_ topar
üeument amb el d'en Barbany es precipità pel
marge, fins a la riera, auedant de rodes enlaire
després de volar 7 ó 8 metres. La sorpresa va
ser gran, i agradable, quant tots els presents
van veure com el Mencio sortia pels seus propis mitjans, i que prácticament no tenia cap ferirà, a part d'algun morat o rascadeta. D'això
se'n diu tenir sort ; però, de totes maneres,
que no ho torni pas a provar.

El jove matrimoni Francese Padró i Carme
Baro, que viuen a Lli^a d'Amunt, han vist
alegrada la seva llar, el passai dia 15 de juliol,
amb el naixement del primer fill, un nen. La
nostra més cordial enhorabona.

Això seria una noticia més, de les moltes
que es troben al diari, si no fos que aquesta
familia era força coneguda en el nostre veinat.
Fa anys que venien a passar molts dies d'estiu al camping i havien fet amistat amb diverses families del barri. Des d'aquí testimoniera
al desespera! Sr. Jordi Pons la nostra més sentida condolença, desitjant-li un prompte restabliment i una gran enteresa per superar aquesta dura prova.
Un altre accident —aquest mes només tenim
tristes noticies per donar— que constemá el
veinat i tot el poblé, fou el que es produí a
un pou de la urbanització «La Campiña», el
dia 4 de juliol.
Una familia de Barcelona que passava el
diumenge a la «parcel.la», treballaven al seu
pou instal.lanl una bomba. Per falla d'oxigen
el que eslava a baix sofrí símptomes d'asfíxia.
Baixaren dos d'altres per pujar-lo, però, un
cop a dall, foren ells dos, a baix, els que s'asfixiaren, sense que ningú no els pogués auxiliar.
Per treure'Is fou necessària la inlervenció deis
bombers.
Eis que moriren són : Josep Ruiz Molina,
de 52 anys, que deixa sel filis i vidua, i Manuel Expósito Rivero, gendre de l'anterior, de
35 anys, que deixa tres filis i vidua.
L'altre, el que havien tret, després de fer-11
la respiració artificial ingressa a la Policlínica.
Es diu Jesús de la Fuente de la Fuente, de 21
anys, promès amb una noia de la familia.
El diUuns dia 5 es celebrà l'acte de l'enterrament al nostre cementiri municipal, amb una
impressionant manifeslació de condolenga.
«QUINTOS»

BONAIRE

El dia 23 de juny, en Joaquím Carreras ajudava a carregar porcs a un camió quan aquest
va recular més del compte i el va enganxar a
la parel, ferint-lo del pit amb molí perill per
la seva vida. Fou trasUadat a l'Hospilal de
Granollers, i després de les degudes cures i
observacions, passa al seu domicili. Es troba
ja força restablert, del qual ens n'alegrem.

RIERAL

El matrimoni Tomás Espel i Rosa Casanovas, de ca l'Espel, ha vist alegrada la seva
llar, el dia 15 de juliol, amb el naixement d'un
nen, segon fili del matrimoni. Moltes felicitáis 1
El dia 15 de juliol va contraure matrimoni
al Santuari de Puiggraciós el jove Josep Vila,
vei de Granollers i jugador del nostre equip
de fútbol, amb M.^^ Assumpció Torras, de can
Torras, filia del nostre Jutge de Pau, Sr. Enríe
Torras. Els hi desitgem una autèntica i llarga
lluna de mei.
El matrimoni Maximino Rodilla i Amparo
Alvarez, que havia viscut ella molts anys a can
Barbany i que al contraure matrimoni s'estabiiren a Samalús, han traslladat la seva residencia a ca l'Angel, del nostre barri. També
han vingut els pares i un germà del marit. Els
donem la nostra benvinguda, desitjant-els-hi
una grata estada entre nosaltres.

A «La Vanguardias del dia 2 de juliol llegi'rem :
Tres miembros de una familia mueren
arrollados por un tren en un paso
a nivel entre Ga\'á y El Prat
Tres miembros de una familia murieron al ser arrollado el coche en que viajaban por el tren Barcelona-Sevilla.
El accidente ocurrió en un paso a nivel
con barreras sito entre las estaciones de
las localidades de Gavá y Prat de Llobregat, próximas a Barcelona, donde
tras el paso del convoy, el guarda abrió
las barreras, sin advertir que venía otro
tren por la vía contraria. Este último alcanzó a un turismo en el que viajaba
una familia completa: el padre, Jorge
Pons Serret, resultó con lesiones graves,
falleciendo instantáneamente su wposa
Carmen Borente Luengo y sus hijos de
9 y 7 años respectivamente, Jorge y María del Carmen. El guardabarreras ha
pasado a disposición judicial.

Aquest mes de juliol ingressen a files alguns
deis «quintosM d'aquesl any. Fins ara ho ban
fet en Manuel Godeo, dels pisos Torras, Francese Brossa, de can Prim i Jaume Ribera, de
can Desena, tots ells a Mallorca (com uns turistes). Els desitgem molta sort.

ESTIUEJANTS

A Barcelona el dia 6 de juliol i amb el naixement d'un nen, s'omplia d'alegria la llar deis
esposos Jaume Garcia Sallés i M.» Pepa Brustenga Etxaurí, filia de la familia Brustenga-Etxauri, lant vinculada i coneguda en el nostte
poblé. La nostra enhorabona als pares i avis.
Desitgem també a aquesta familia que l'avi,
el Sr. Joaquim Brustenga, es recuperi ben
promple de la dolència en una cama, degut a
la caiguda que sofrí.
El dia IO de juliol contragueren matrimoni,
al Monestir de Sant Cugat del Vallès, els joves
germans Enric i Francese Rousse amb les senyoretes M.^^ Teresa Mombrû i Glòria Naya,
respectivament, lots els fills de conegudes families estiuejants al nostre veïnat. Els desitgem
moltes félicitais en el nou estât.
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