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PUNT DIVERS

Un home aimat amb
una pistola atraca la
sucursal de Banca
Catalana de Bescanó

EL PUNT / Dissabte, 4 de desembre de 1993

Me^es i juristes
creuen necessari quie
els sanitaris coneguin
més bé les lleis

SOCIETAT

T.S.

H Bescanó.— Un home, d'uns
quaranta anys i de bon aspecte,
va atracar ahir al matí la sucursal
de Banca Catalana de Bescanó
i es va endur unes 200.000 pessetes, segons dades del Govern
Civil de Girona. L'atracador, segons han explicat fonts de l'entitat
bancària, va entrar cap a les onze,
sense que el director tingués
temps d'activar l'alarma que ha-/
gués fet que la seva imatge quedés
enregistrada per les cameres. Un,
cop va ser a dins, l'home va anar
directament al taulell, es va dirigir
al director i li va posar la pistola
a l'esquena mentre deia a les dues
clientes que hi havia al local -entre elles la tinent d'alcalde Maria
Àngels Vilaplana Moreno- que
no s'espantessin i no fessin res.
L'atracador va demanar on eren
els diners i, tot i que en un primer
moment el director li deia que
no ho sabia, ell va començar a
remenar calaixos fins que va trobar els diners, i quan els va tenir
va fugir corrent.
Segons han dit fonts de l'entitat
bancària, se sospita que l'atracador va agafar un vehicle, perquè
després de girar la primera cantonada va desaparèixer i ningú
el va veure corrent. L'atracador
era moreno i duia ulleres i bigoti,
probablement postís. En el moment que es va produir l'atracament a dins només hi havia el
director de la sucursal, ja que es
va donar la circumstància que l'altre treballador havia sortit un moment per~ anar a esmorzar. La
Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de
la investigació per intentar localitzar l'atracador. La sucursal de
Banca Catalana de Bescanó només havia estat atracada en una
altra ocasió, l'any 1982.

Entren de nit a un
garatge de Sant Gregori
i roben dos cotxes
H Sant Gregori.— Uns lladres
van entrar, ahir a la matinada,
en un garatge particular de Bescanó i es van endur dos dels quatre
cotxes que hi havia. Els cotxes
robats són de la doctora Marina
Geli, presidenta de l'associació
contra la sida de les comarques
gironines, i del seu home, el regidor socialista Rafel Nieto, que
en el moment del robatori eren
a casa dormint i no van sentir
res. Els cotxes robats són un
Volkswagen Golf gris fosc metal·litzat amb
matrícula
GI-6445-AS i un Citroen ZX gris
fosc metal·litzat amb matrícula
GI-6371-AP, que ahir no havien
estat localitzats. Rafael Nieto va
explicar que en el mateix garatge
hi havia aparcats dos cotxes més,
dels seus veïns, un Renault 5 i
un altre Citroen ZX, que no van
ser tocats. Nieto interpreta per
això que els lladres havien de ser
dos i que es devien endur un cotxe
cadascun. / T.s.

Dos morts i 3 ferits en
estavellar-se un lielicòpter
que portava un malalt
• Heide (Alemanya).— Dues persones van morir i tres més van
resultar ferides ahir al matí en
estavellar-se un helicòpter que
transportava un malalt, prop de
là localitat alemanya de Wesselburen, al nord del país.
L'accident va passar poc després que l'avió s'enlairés de l'illa'
alemanya de Sylt en direcció a
l'hospital d'Heide, on havia de
ser assistit el malalt que transportava. L'aparell va xocar contra
un pal d'alta tensió i es estavellar
contra el terra./EFE

ELISABETH ABAIDAL

H Figueres.— El desconeixement
jurídic que tenen els professionals
sanitaris i l'angoixa que \ aquest
fet els provoca và ser el tema
central de la taula rodona Aspectes
legals dins l'àmbit sanitari, que es
va celebrar dijous a l'Hospital de
Figueres dins del cicle de conferències organitzat per l'hospital
i el Centre de Recuperació Empordà, amb motiu del 50è aniversari del centre hospitalari. A
la xerrada, que va comptar amb
l'assistència d'una cinquantena de
persones, van participar-hi els magistrats de l'Audiència de Girona
Núria Bassols i Fernando Lacaba;
i els doctors" Narcís Bardalet, Ferran Fonseca, Joan Soliguer i Joan
Prat.

Aspecte de l'entrada principal de l'edifici dels jutjats nous, on no hi ha ni rampes ni baranes. Foto: EL PUNT.

Demanen que els accessos als j u ^ de
Girona siguin ad^itats per a minusvàlids
Fa mig any que MIFAS ho ha sol·licitat i no ha obtingut resposta
FIDEL BALES

• Girona.— L'associació de Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) de Girona té demanat des del
maig passat que es condicionin les entrades a l'edifici
dels jutjats nous de Girona perquè els locals siguin
accessibles per als minusvàlids físics. Les obres de
En l'informe que va presentar
MIFAS a la delegació territorial
de Girona del Departament de
Justícia de laí Generalitat hi figuren un total de cinc actuacions
que son necessàries i un suggeriment. L'informe destaca que l'edifici dels jutjats consta de dues
entrades principals, de les quals
només una té una rampa per p'oder pujar amb cadira de rodes.
Aquesta entrada, però, sol estar
sempre tancada al públic per
raons de seguretat i quan algun
minusvàlid hi ha d'accedir amb
la cadira de rodes «es troba amb
la porta tancada i sense cap timbre
per poder avisar que l'obrin», va
dir Tubert. En aquella entrada,
segons l'informe, caldria instal·lar-hi un timbre i a més una
vorera de protecció a les rampes.
Pel que fa a l'altra entrada principal, en la qual només hi ha escalons per pujar als locals, l'in-

modificació dels accessos, segons l'informe que van
presentar, no han de ser'de gran envergadura «sinó
petites actuacions per fer-los més accessibles», va
dir el president de MIFAS, Pere Tubert. L'informe
es va presentar a la delegació de Justícia de la
Generalitat i ara és a la gerència del Ministeri.

forme assenyala que cal instal·lar
baranes ran de les parets perquè
la gent que té dificultats per pujar
escales es pugui recolzar.
A l'interior del recinte es preveuen en l'informe un parell d'actuacions. Segons va explicar Tubert, és necessari que es rebaixi
l'alçada en una part dels taulells
de recepció perquè l'usuari que
va en cadira de rodes no es quedi
per sota del nivell del taulell com
passa actualment. L'altra actuació
que es consjdera necessària és l'arranjament de les baranes que hi
ha instal·lades als lavabos per a
minusvàlids. Aquests locals han
d'estar dotats d'una barana que
faciliti a l'usuari baixar de la cadira
de rodes i asseure's a la tassa ~
del wàter. Tubert va explicar que
a les instal·lacions actuals es va
muntar una barana al revés, «que
només caldria canviar de lloc»,
que dificulta l'accés a la tassa del

wàter. També s'observa en l'informe que els ascensors són massa
justos, ja que quan hi entra algú
amb cadira de rodes no queda
espai per a un acompanyant.
El president de MIFAS va dir
que quan van tenir notícia del
projecte de les obres dels nous
jutjats es van posar en contacte
amb el president de l'Audiència
i el governador civil, demanant
quedes tingués en compte la normativa referent a la supressió de
barreres arquitectòniques, «però
l'edifici devia estar projectat abans
que la normativa», va dir Tubert.
L'informe va ser presentat primer a la delegació territorial de
Girona del Departament de Justícia de la Generalitat, posteriorment va passar al degà dels jutges
de Girona i finalment va ser tramès a la gerència del Ministeri
de Justícia, sense que ara com
ara hagin obtingut cap resposta.

TRÀNSIT

Un noi de 15 anys mor en un aeeídent
a Figueres quan anava eap a Finstitut
La motocicleta que conduïa va xocar amb una furgoneta
SÒNL^ CEBRIAN

• Figueres.— Un noi de 15 anys
va morir ahir a conseqüència de
les greus ferides que va patir en
col·lidir la motocicleta que conduïa amb una furgoneta, a Figueres. Segons fonts policíaques,
l'accident es va produir cap a 2/4
de 9 del matí, quan el noi, Francisco. Méndez Parra, circulava
amb la seva motocicleta pel carrer
Tapis de la capital alt-empordanesa. El noi havia sortit de casa
seva, a Vilamalla, una estona
abans, i es dirigia a l'Institut de
Formació Professional de Figueres, on estudiava segon curs d'Automoció.
Segones les-mateixes fonts, -
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quan el noi circulava pel carrer
Tapis va xocar amb una furgoneta
i va caure a terra greument ferit,
i ràpidament va ser traslladat per
una ambulància fins a l'Hospital
comarcal de Figueres. El jove, segons fonts de l'Hospital, va ingressar al centre sense casc, i per
les greus ferides que presentava
sembla que no el portava quan
va tenir l'accident. Les mateixes
fonts van indicar que Francisco
Méndez presentava una gran
quantitat de traumatismes per tot
el cos, entre ells un traumatisme
crànio-encefàlic i un d'abdominal,
que li va afectar greument la melsa. El jove va ingressar al servei
d'urgències al voltant de tres

quarts de nou del matí i va morir
poc abans de la una del migdia.
Segons fonts del centre hospitalari, el greu traumatisme crànio-encefàlic que va patir el noi
va ser el desencadenant de la seva
mort. Fonts del centre on estudiava el noi van indicar que aquest
va morir després de ser intervingut
d'urgència.
En un altre accident, registrat
ahir a primera hora de la tarda
a prop de la Banyeta, un altre
jove va patir ferides de caràcter
lleu. La motocicleta que conduïa
el jove va xocar contra la part
de darrera d'un turisme, segons
van informar fonts de la Guàrdia
Civil de Trànsit.

Els ponents van tractar el tema
de la legislació que regula els diferents aspectes de l'àmbit mèdic,
des del punt de vista de la tascaque desenvolupen diàriament els
professionals sanitaris. El metge
forense Narcís Bardalet va parlar
de diferents situacions de la pràc:
tica mèdica on els professionals
tenen responsabilitat des dels
punts de vista legal i penal. «Els
professionals de la medicina no
tenin cap coneixement jurídic de
la feina que desenvolupem regularment, fet que ens provoca una
situació angoKant», va dir Bardalet, afirmació amb-la qual tots
els ponents de la taula van estar-hi
d'acord. En aquest sentit, Núria
Bassols va recordar que els professionals sanitaris tenen una professió molt exigent, «ja que tracten
amb éssers humans, i un error
pot costar una vida». Un altre
dels temes discutits a la taula va
ser el dret dels paciehts-a un diagnòstic correcte i a informació;; En
acabar l'acte, els ponents van concloure que ha d'augmentar el coneixement de la legislació per part
dels professionals de la medicina.

Inai^uren a Can Ruti de
Badalona un laboratori
d'investigació de la sida
• Badalona.— El conseller de Sanitat, Xavier Trias, va inaugurar
ahir el primer laboratori de Retrovirologia de Catalunya, ubicat
a l'hospital Can Ruti, de Badalona. El nou centre servirà com
a base als hospitals catalans, que
podran beneficiar-se dels resultats
de les noves tècniques que s'hi
apliquin. El conseller de Sanitat,
que en el decurs de l'acte va elogiar les dependències del centre,
va posar especial èmfasi a destacar
l'important paper de la prevenció
en la lluita contra la sida. En
aquest sentit, el conseller va remarcar «el paper de les admi-.
nistracions aj'hora de facilitar al
ciutadà la informació necessària
per evitar la propagació de la
sida».
Tot i que la inauguració oficial
del laboratori no es va fer fins
ahir, aquest funciona des del mes
de setembre passat, sota la direcció mèdica de Bonaventura
Clotet, cap de la Unitat de Sida,
i de Vicenç Ausina, cap del Servei
de Microbiologia de Can Ruti.
En aquest sentit, el director mèdic de la unitat de sida de Can
Ruti, Bonayentura Clotet, va destacar la importància del nou centre, que va qualificar com «una
base per poder treballar sobre el
tractament de la sida». Segons
Clotet, s'estima que fins d'aquí
a tres o quatre anys no es podran
començar a treure les primeres
conclusions dels experiments que
es facin al laboratori. El nou laboratori de Retrovirologia és el
tercer d'aquestes característiques
de l'Estat, després del de Madrid
i del de Sevilla./RICARD PALOU

