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Rick Hansen farà 40.000 quHòmetres en divuit mesos

Travessa Girona el minusvàlid que
volta el món en cadira de rodes
GIRONA.— Rick Hansen és un
minusvàlid canadenc afeccionat
a córrer maratons en cadira de
rodes. S'agafa la vida molt a pit
i, després de guanyar dinou proves internacionals l ' a n y - 8 3 , graduar-se en el prograrna d'educació física de la Universitat de la
Colúmbia Britànica, de guanyar
moltes medalles als jocs panamericans, als Jocs Intercontinentals, a les olimpíades per a
atletes físicament incapacitats i
per un dels punters en les curses
de 1 . 5 0 0 metres en cadira, amb
aquest currículum i molta vpluntat, l'home, a principis de l'any
passat, es va capficar a donar la
volta al món. Sota l'eslògan «La
volta al món de l'home en marxa», el 21 de març del 1 9 8 5
començà a rodar a Vancuver
(Canadà), des d'on va baixar a
Mèxic per a la costa occidental,
dels Estats Units. Travessà la
Unió, agafà un vaixell i es plantà
a la Gran Bretanya. Saltà a Calais, va pujar fins a Escandinàvia,
travessà Alemanya i ahir, després de quasi set mesos, passà
per la nostra ciutat.

MÉS QUILOMETRES QUE
MAGALLANES
A les nou del matí, amb la Policia Municipal que l'escortava,
guardat per dues camionetes,
una de l'organització que l'ajuda
i l'altra del Mifas, travessà com
un llampec la Devesa camí de
Montgat, on féu el final d'etapa.

POUS PER AIGUA
ATENCIÓ
NO PAGUEU MÉS PER LA MATEIXA FEINA
CONTRACTEU ARA EL VOSTRE POU A PARTIR DE
4.500 pts/METRE AMB AIGUA (ENTUBAT)
PERFORACIONS A ROTOPERCUSSIÓ
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA

FRANCESC
Mas Guèmol, 14
Tel: 57 07 71
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AMB MOLT DE GOIG
Ens plau assabentar-vos que el
proper dia 21 d'octubre obrirem,
en el nou emplaçament de Platja
d'Aro, al Barri de Penals, n° 5,
Tel 21 80 12 el
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Iugoslàvia, Grècia, Jordània, Israel, Kuwait, Singapur, Nova Zelanda, Austràlia, Hong-Kong, Japó, Corea, Xina, Hawai, Miami,
Maine, Terranova, Canadà per
acabar naturalment a la Colúmbia Britànica.
Donar la volta al món de
4 0 . 0 0 0 quilòmetres en el termini de divuit mesos, la qual cosa
significarà 3 6 5 dies de cadira,
per acabar a Vancuver, Canadà,
l'octubre de l'any 1 9 8 6 .
Tota una odissea del nostre
temps, que Rick, un home que
ha superat el seu defecte físic,
està duent a terme per acomplir
quatre objectius prioritàris: 1)

GIRONA (De la nostra Redacció).— Quatre ferits greus i
un de lleu es produïren en
sengles accidents de circulació entre divendres a la tarda i
dissabte a la nit.
El primer succeí a l'altura
de Serinyà, en direcció a Besalú, divendres a les dotze,
quan el vehicle coriduït per
Joan Castafío sortí de la carretera, la qual cosa provocà
ferides greus al seu ocupant.
A la mateixa hora, un Seat
1 . 2 0 0 menat per José Maldonado, s'accidentà a la zona
dels càmpings de Blanes, i resultà amb ferides greus el
conductor i el seü acompanyant Jesús Cumproví. Finalment, ahir, a tres quarts de
quatre de la tarda, un Ford
Fiesta va patinar a l'altura
d'Argelaguer i resultà amb ferides de consideració el seu
conductor.

Motí a la
presó de
dones de
València

Rick Hansen no es va aturar a Girona. Tenia pressa per arribar a Montgat, on ahir féu nit. (Foto: Claudi)
El noi, t o t i la seva minusvàlia, és
fort com un roure i s'ha marcat
un ritme de marxa de 1 1 0 quilòmetres cada dia, amb una jornada de lleure cada tres d'empènyer. Així, vol fer 4 0 . 0 0 0 quilòmetres, que en un any el portaran a fer-ne més que no pas féu
Magallanes.
Pel que sembla, els terminis
del programa s'estan aconseguint amb puntualitat britànica i,
després del seu pas ahir per Girona, Rick, pensa continuar cap a
Portugal, Marroc, Algèria, Itàlia,

Ferits greus a
les carreteres

Crear a nivell mundial consciència del potencial de la persona
minusvàlida. 2) Generar un fons
mundial dedicat a la investigació
de la mèdula espinal, la rehabilitació i l'esport de la cadira de rodes. 3) Demostrar que l'esport
és un mètode de rehabilitació
molt vàlid. 4) Consciehciar els
qui es consideren normals que el
minusvàlid és un ser útil per a la
societat.

V A L È N C I A . - Dissabte a la
matinada es va produir un
motí a la presó de dones de
València que es va acabar al
matí amb la intervenció de la
Policia Nacional. Al llarg de
l'aldarull una interna es va
autolesionar, m e n t r e que
nombroses funcionàries i recluses es colpejaren arran de
les discussions i dels enfrontaments que es produïren. La
direcció de la presó va tancar
sis internes en cel.les d'aïllament.

Encara que no s'aturés a Girona, Rick, el qual viatja acompanyat d'una dotació de suport i
d ' u n fisoterapeuta, ha donat un
cop d'atenció als matiners que
anaven al mercat. Sortí

Una noia de divuit anys els denuncià

Dos presumptes proxenetes,
detinguts a Santa Coloma
GIRONA (De la nostra Redacció).— Un nou cas de proxenetisme fou descobert ahir a les
nostres comarques, i van ser detinguts dos individus com a pres u m p t e s explotadors i corruptors d'una noia de divuit
anys, sembla que veïna de Santa
Coloma.
La jove, Maria del M . G . M . , va
presentar denúncia a la preféctut'a de la Guàrdia Civil de Santa
Coloma de Farners, segons la
qual un individu, veí de Barcelona, del qual tan sols coneixia
l'àlias, «Junan», l'obligava à
exercir la prostitució.
Segons les investigacions i la
declaració de la demandant, el
proxeneta obligava la seva víctima que li fes cada setmana entrega de 5 0 . 0 0 0 pessetes, operació que puntualment es realitzava a l'hostal Ribot.
Després que fou muntat un

discret servei de vigilància a l'establiment hoteler, divendres a la
matinada fou detingut Joan Saura García, fill de Cervera (Múrcia), resident al Papiol (Baix Llobregat), acusat d'un delicte de
proxenetisme, i Juan Francisco
López Soriano, fill d'Alcolera
(Sevilla) i veí de Molins de Rei,
com a còmplice de l'anterior.
Els dos presumptes malfactors foren posats a disposició j u dicial. Com es deu recordar, encara no fa dos anys que es va
produir un altre cas semblant, el
1 6 de novembre, en detectar-se

en un bar del carrer Nou del Teatre de Girona la presència d'una
menor de raça gitana, la qual havia d'alternar els clients i abonar
a l'amo i l'encarregada del bar
una determinada.quantitat d ^ diners per cada contacte sexual
que mantenia. En aquell cas els
acusats, quatre homes i una dona, foren condemnats a penes
que oscil.laven entre un i tres
anys de presó i al pagament de
fortes multes, t o t i que el principal testimoni, la menor, mai no
es presentà a declarar a l'Audiència».
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JOIES USADES
A B A N Y O L E S SÍ Q U E
EN P A G U E N ! .
A l carrer S a n t a M a r i a , 1 2
Tel. 5 7 1 6 5 8

JOIERIA BONNIN
BANYOLES
Val la pena el viatge!!
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