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BAIX EMPORDÀ

L'Institut Social de la Marina de Palamós i el Ministeri de Treball i Seguretat Social han promogut un curs de primers
auxilis per a submarinistes professionals. El curs es va cloure la setmana passada amb un simulacre de rescat en aigües
de la badia de Palamós en el qual van participar 16 alummes —la majoria corallers i submarinistes de centres de busseig—.
L'objectiu era aprendre a donar xma bona atenció en cas d'accident.

Primers auxilis a la mar
La badia de Palamós ha estat escenari d'un simulacre de rescat de submarinistes accidentats
JOAN TRILLAS

• Palamós.— L'objectiu del
curs —organitzat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i l'Institut Social de la
Marina de Palamós— era millorar la formació en matèria
de primers auxilis dels capbussadors professionals. En
total hi van participar 16
alumnes, dels quals 8 eren
corallers, 2 eren capbussadors
del vaixell de recerca arqueològica de la Generalitat, Tethis, i els altres 6 eren professionals. El curs es va cloure
la setmana passada amb un
simulacre de rescat, reanimació i trasllat d'un submarinista
ferit. L'operació es va fer a
la badia de Palamós, amb la
participació de tres embarcacions de centres de capbussament i la Salvamar-l'Empordà, de la Direcció General
de la Marina Mercant.
Un dels exercicis consistia
a simular l'accident d'un capbussador que patia una caiguda amb fractura de columna. En l'exercici els alumnes
havien d'immobilitzar correctament el ferit i fer una petició d'auxili, ja que també
se simulava una avaria de
l'embarcació que impossibilitava
el trasllat del capbussador. Aquest
exercici tenia com a objectiu preparar el ferit per a la posterior
evacuació i practicar-li els primers
auxilis per tal d'esperar l'embarció
de rescat. En la segona fase del
simulacre es procedia a trapassar
correctament el ferit amb una llitera de l'embarcació avariada a
la Salvamar. Un cop a bord i mentre s'efectuava el trasllat al port
més proper se simulava una consulta mèdica per ràdio.
Un altre excercici que es va
fer consistia en el rescat d'un capbussador submergit. Aquest exercici es va fer simulant en una
primera fase que el capbussador
estava conscient i en Una "segona
amb el submarinista totalment inconscient. Un cop a la superfície
es remolcava el ferit fins a l'embarcació.
El monitor del curs de primers
auxilis es va mostrar molt satisfet
del resultat de l'experiència, sobretot per l'intercanvi de coneixements que es va produir entre
ell i els bussejadors professionals

Un moment del simulacre de rescat que es va fer la setmana passada a la badia de Palamós. Foto: M. ARAGONÈS.
amb una llarga experiència. «Crec
que ha estat molt interessant, ja
que he pogut entrar en contacte
amb professionals, sobretot els corallers, que m'han permès fer un
bon intercanvi d'informació, en
aquest cas entre alumnes i professor», va explicar Joan Lluís
Sousa, diplomat en infermeria i
instructor de busseig especialista
en primers auxilis. El curs el va
dirigir Eugenio Córcoles, metge
de sanitat marítima a Palamós,
i va tractar en l'apartat més teòric
sobre fisiologia. En el treball a
l'aula de la Casa del Mar es van
practicar les tècniques de respiració assistida —^boca a boca—,
massatge cardíac, fractures, hemorràgies, cremades i accidents
específics de l'activitat, com ara:
sobrepressió, descompressió, fred
o ofegament. També es van ensenyar algunes tècniques de sutura, utiUtzant un pollastre.
La necessitat de més cursets
«El curs ha estat molt bé, però
és necessari que se'n facin més,
d'una manera més periòdica; un

cop a l'any seria ideal», va explicar
Carlos Babenko, un dels submarinisties professionals que han
participat en aquest curs. Babenko, que gestiona amb dos socis
més el centre de capbussament
Nautilus de Palamós, considera
que és important que els professionals que treballen donant un
servei públic estiguin ben preparats. «Pensa que un dia a l'estiu
tinc més de vint persones damunt
de la barca, tots submarinistes,
i cal saber com reaccionar i, el
més important, reaccionar correctament». Els participants en el
curs.van coincidir a assenyalar que
era necessari en properes edicions
del curs fer més pràctiques tant
en terra com a mar, i fer aquests
cursos més sovint.
Francisco J. Herrero, instructor
i submarinista professional, va exphcar que és necessària la confecció d'un bon protocol d'evacuació de l'accidentat. «El que
ens ha permès detectar aquest
curs —va dir Herrero— és que
la part de mar està molt coberta,
molt clara. Els problemes comen-

cen quan el ferit arriba a terra.
Per un costat trobem certes discrepàncies de criteris i retards
inadmissibles en la seva posterior
evacuació a un centre hospitalari».
Herrero va destacar —igual que
Babenko— la necessitat de tenir
una bona preparació en matèria
de primers auxilis. «No solament
pel que fa a la feina del submarinista professional, sinó que
seria molt interessant que la gent
en general tingués una formació
en primers auxilis», va explicar
Herrero.
La cambra híperbàrica
Els submarinistes van mostrar
la seva satisfacció per la decisió
d'instal·lar una cambra hiperbàrica —encara que sigui més petita
que la que tenen alguns corallers— a l'Hospital Comarcal de
Palamós, segons va explicar a El
Punt Josep Maria Via, director
de l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut. La cambra que
s'instal·larà serà la del Centre de
Recuperació i d'Investigacions
Submarines (CRIS).

MEDI AMBIENT

La Generalitat avança una setmana la prohibició
de fer foc al bosc en vista del risc d'incendis
I.C./EFE

H Barcelona.— La Generahtat ha
decidit avançar una setmana la
prohibició de fer foc al bosc, que
cada any entra en vigor el dia
15 d'abril, en vista de l'augment
dels incendis forestals que s'ha
detectat els últims dies, sobretot
a les comarques tarragonines. El
conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Xavier Marimon, va
firmar ahir una ordre en la qual
es prohibeix fer foc en tots els
terrenys forestals de Catalunya,
siguin poblats d'arbres o no, i en
la franja de 400 metres que envolta aquests terrenys. L'ordre té

caràcter extraordinari i deixarà de
ser efectiva divendres vinent. A
partir de llavors entrarà en vigor
la prohibició anual, que, en principi, ha de durar fins al dia 15
d'octubre.
Els responsables d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i els dels Bombers de la Generalitat ja van alertar la setmana passada de l'alt
risc d'incendis a Catalunya, a conseqüència de les especials condicions meteorològiques dels últims dies, amb poques pluges i
forts vents. Fonts dels Bombers
ja havien informat anteriorment
que s'estaven fent gestions per
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intentar avançar la prohibició de
fer foc al bosc per incloure-hi els
dies de les vacances de Setmana
Santa, que és quan hi ha més
risc d'incendis perquè molta gent
es desplaça a les zones rurals.
Tot i això, no ha estat fins els
últims focs forestals a les comarques tarragonines que la Generalitat ha optat per aquesta mesura. Precisament, ahir al migdia
van quedar controlats els dos incendis principals que es van declarar a primera hora del matí.
El foc més important es va detectar entre els termes municipals
de Freginals i Amposta (Montsià)

i va cremar quinze hectàrees de
matolls, aproximadament. L'altre
incendi va cremar una mica més
de dues hectàrees al terme d'Aiguamúrcia (Alt Camp).
Malgrat que els incendis van
quedar controlats al migdia, la
Generalitat va mantenir durant
tota la tarda efectius de guàrdia
a les dues zones per evitar que
les brases poguessin tornar a revifar amb el vent. La ventada de
dijous va obligar els Bombers de
la brigada de Tarragona a fer un
centenar de sortides per apagar
petits incendis i per retirar arbres,
antenes i tendals caiguts.

Creen al Ripollès una
associació per a
disminuïts físics
H Ripoll.— L'associació de disminuïts físics del Ripollès Dirfe
es va presentar oficialment ahir
a Ripoll durant una taula rodona
xerrada en què va ser present el
delegat territorial de Benestar Social de la Generalitat a Girona,
Carles Pascual. L'acte anava dirigit a les persones i familiars afectats, a les entitats cíviques de la
comarca i a tot el públic interessat
en general. La presentació va tenir
lloc a les vuit del vespre a l'Escola
d'Arts i Oficis Eudald Graells.
Segons el president de Dirfe,
Juanjo Melero, els objectius de
la nova entitat són promoure, informar i assessorar tots els disminuïts físics de la comarca. També es pretén fomentar les activitats
de lleure, lluitar per la integració
social dels disminuïts i sensibilitzar la societat dels problemes
que té aquest col·lectiu. Entre les
activitats que s'organitzaran, hi
haurà cursets i conferències. L'entitat té ja una quarantena d'associats i mantindrà contactes amb
la delegació al Ripollès de Minusvàlids Físics Associats (Mifas),
associació que té el seu àmbit
d'actuació a totes les comarques
gironines.
A la taula rodona que va celebrar-se ahir van intervenir també representants del Consell Comarcal, de l'Ajuntament de Ripoll, de la fundació ONCE, de
Creu Roja al Ripollès, un psicòleg
especialitzat en el tema i el president de la nova associació. / c.R.

Els informes forenses
del sabotejador de trens
encara estan pendents
I Barcelona.— La titular del jutjat d'instrucció número 5 d'Arenys
de Mar encara no ha rebut els
informes pericials sobre l'estat psíquic del jove Andrés Rabadàn,
que va ser detingut el febrer passat
acusat d'haver assassinat el seu
pare, Marcel Rabadàn, i de ser
l'autor dels tres sabotatges a la
línia fèrria del Maresme, que van
provocar el descarrilament dels
combois. Andrés Rabadàn, de 20
anys d'edat, està empresonat al
centre de menors de la Trinitat
de Barcelona, on segons el seu
advocat. Lluís Chia, ha rebut la
visita d'alguns familiars. Lluís
Chia ha explicat que els informes
dels forenses sobre l'estat del jove
detingut encara no han finalitzat.
Segons l'advocat, Andrés Rabadàn manté les declaracions que
va efectuar a la Guàrdia Civil,
en les quals va confessar haver
assassinat amb una ballesta el seu
pare i haver comès els sabotatges
a la línia de tren del Maresme.
Rabadàn continua sense explicar
els motius que el van portar a
actuar d'aquesta manera. / s. GORDILLO

Detenen tres nois per
haver profanat tombes
a Barcelona
H Barcelona.— Efectius de la Policia van detenir dijous a la nit
tres nois —un d'ells menor d'edat—, les identitats dels quals no
han estat facilitades, acusats d'haver profanat diverses tombes al
cementiri de Montjuïc de Barcelona. Segons van informar ahir
fonts policíaques, als tres menors
se'ls van comissar diversos crucifixos i navalles. Un responsable
de l'Institut Municipal de Serveis
Funeraris va assegurar, per la seva
banda, que els tres joves havien
trencat diverses creus i tres làpides, i també havien bolcat dues
creus més amb les senes bases.
Les mateixes fonts van assegurar
que l'institut municipal té previst
presentar una denúncia contra els
tres nois per les destrosses que
van provocar. / EFE

