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Una agència de
viatges de Ripoll fa
una campanya per
dur ajuts a Cuba

TRÀNSIT

Dos nois que anaven en un cotxe robat
moren en un accident a Sant Pol

CARLES RULL

Una jove d'Olot de 28 anys mor en un xoc frontal en una recta a Sant Ferriol
EL PUNT

• Sant Pol / Sant Ferriol.— Dos homes, que
encara no han estat identificats i que anaven
en un cotxe robat, van morir ahir a la matinada
en un accident de trànsit que van provocar
L'accident de Sant Pol es va
produir cap a tres quarts de sis
de la matinada, quan el BMW
amb matrícula B-6041-LG, que
circulava per la N-II en direcció
a Girona, va envair el carril esquerre i va xocar frontalment contra el Mitsubishi B-8667-NS, que
circulava en direcció contrària, al
tram conegut com el revolt del
Gran Sol. A conseqüència del xoc,
els dos ocupants del BMW van
morir a l'acte. La Guàrdia Civil
va comprovar que el cotxe duia
el pont fet, per la qual cosa de
seguida es va sospitar que podia
ser robat. No obstant això, el seu
propietari encara no havia denun-

ells mateixos al terme municipal de Sant Pol,
segons van informar fonts de Trànsit. En el
mateix accident van resultar ferides greument
dues persones més. En un altre accident, ocorregut poc abans de les set del matí a Sant

ciat el robatori. Més tard, la Guàrdia Civil va comprovar que el
cotxe efectivament havia estat robat a Barcelona. Els dos homes
no duien documentació, i ahir la
Guàrdia Civil treballava en la seva
identificació. Fonts policíaques
van apuntar que les víctimes aparentaven ser magribins, per les
seves característiques físiques.
Els ocupants del Mitsubishi, un
home i una dona, van patir ferides
de caràcter greu. En un primer
moment van ser traslladats a
l'Hospital Sant Jaume de Calella.
L'home, que patia traumatisme
cranial, va ser portat a l'Hospital
Josep Trueta de Girona, on con-

Ferriol, va morir una jove d'Olot de 28 anys,
quan el seu cotxe i una furgoneta van xocar
frontalment en una recta a la N-260, que
enllaça Banyoles amb Olot. L'altre conductor
implicat en l'accident va patir ferides lleus.

tinua hospitalitzat, mentre que la
dona, que pateix traumatisme abdominal, va ser traslladada a la
Clínica Corachàn de Barcelona.
Xoc mortal a Sant Ferriol
En un altre accident ocorregut
a primera hora del matí, al terme
de Sant Ferriol, va perdre la vida
una jove de 28 anys veina d'Olot,
Maria Rosa Gardella Padrosa. EÍ
sinistre es va produir poc abans
de tres quarts de set del matí,
en una recta de la carretera N-260,
quan el turisme la noia conduïa,
un Peugeot 205 matrícula de Cadis
CA-2002-T, i la fugoneta Ebro
GI-4517-X van xocar frontalment.

A conseqüència del fort impacte,
la noia va morir a l'acte i va ser
necessària la intervenció dels
Bombers per poder rescatar el
seu cos. El conductor de la furgoneta, un jove de 23 anys, va
patir ferides de caràcter lleu, i
tot i que una ambulància de la
Creu Roja es va desplaçar fins
al lloc de l'accident, no va ser
necessari evacuar el noi fins a
un centre hospitalari.
A conseqüència de l'accident
es van produir retencions, ja que
havia quedat inhabilitat un dels
carrils, i els treballs per netejar
la carretera i retirar els vehicles
van durar unes dues hores.

Adapten un accés als
jutjats de Girona per a
minusyàlids
• Girona.— Les obres d'adaptació d'un dels accessos als jutjats
de Girona per fer-los accessibles
a persones amb deficiències físiques es van inicar ahir al matí,
al cap d'un any que l'Associació
de Minusvàlids Físics Associats
(MIFAS) va formular la reclamació. Les obres van consistir a aixecar una vorera al costat de la
rampa d'accés als jutjats per la
porta de darrere de l'edifici, instal·lar unes baranes i un timbre.
Un portaveu de MIFAS va destacar la importància d'aquestes
obres perquè els minusvàlids que
van als jutjats amb cadires de rodes no hauran de témer caure de
la rampa i els que van amb bastons
es podran repenjar a les baranes.
El portaveu va lamentar que
aquestes obres no s'haguessin previst en la construcció inicial. / F.B.

» ,•

^3

nr.»»—i^ • • ^ —

rm·^

^

r

M

4''* ''-h 'h
*.

''*>""'=^ü.il:^l_._ijr^^

---fití

. i \ i'kftftfe·'

L'accés posterior a l'edifici dels jutjats, amb les adaptacions per als minusvàlids. Foto: ANNA CARRERAS.

CURS BÀSIC RPG/400 (0L50)

• Ripoll.— L'agència de viatges
de Ripoll Gacela Bus i el seu
director gerent, Josep Cayuelas,
promouen una campanya per recollir ajuts i destinar-los a Cuba.
«Pretenem reunir medicines, roba, diners en metàl·lic, aliments
de llarga conservació o qualsevol
altre producte o article de necessitat», va explicar Cayuelas, a
qui se li va ocórrer de portar a
terme la iniciativa fa deu dies,
arran del seu darrer viatge a
aquest país del Carib, que passa
per una situació crítica.
El que es recapti durant la campanya està previst fer-ho arribar
allà el setembre o l'octubre, mitjançant l'ambaixada d'Espanya a
Cuba, o bé es podria plantejar
l'organització d'un viatge per anar
a dur personalment els ajuts. «S'hi
podria apuntar gent de la comarca
o altres d'interessats, i el preu,
lògicament, seria mínim», explica
Cayuelas. Per col·laborar en la
campanya s'ha facilitat el telèfon
70 10 46.
Josep Cayuelas fa nou anys que
va fer la seva primera estada a
Cuba, durant el viatge de noces.
Des d'aleshores hi ha realitzat altres desplaçaments. «Fins ara havia donat ajuts a títol personal»,
assenyala. Quant a les mancances
de la població, Cayuelas destaca
que a Cuba pràcticament no hi
ha farmàcies, i explica, per exemple, que l'habitació de l'hotel on
ell es va allotjar en un dels viatges
s'havia arribat a convertir en una
mena de farmàcia improvisada.
«Portava medicaments i corria la
veu. Venia gent a buscar medicines per al constipat, per al mal
de cap, ferro o calci per als
nens...», relata. «També hi escassegen de manera preocupant aliments bàsics com la carn o els
ous. I de roba, poca en tenen;
sempre que hi vaig acabo deixant
la meitat de la meva roba», explica.
Josep Cayuelas destaca el caràcter «superamable» dels cubans:
«Són acollidors, i del poc que tenen, t'ho donarien tot. També és
una gent molt pacífica perquè és
molt conformista amb el que té».

OBJECTIU: en acabar el curs, l'alumne serà
capaç d'analitzar, codificar i provar una aplicació
senzilla en RPG/400, així com treballar amb
rAS/400 mitjançant les seves múltiples utilitats.
DIRIGIT A : persones amb coneixements bàsics
d'ordinadors.

Escola de programació d'IBM A S / 4 0 0

Programa't
' teu futur!
Actualment són nombroses les ofertes de treball per programadors d'IBM AS/400, pel fet
de ser el sistema per a empreses més extès a Espanya -més de 8000 unitats instal.lades.
Per augmentar les teves expectatives professionals, IBM i GAM, centre autoritzat per IBM
per a impartir formació d'AS/400 a Girona, t'ofereixen l'oportunitat de realitzar els millors
cursos de programació per a IBM AS/400.
I per a certificar-ho, t'entregarem la clau del teu futur professional: el diploma de
programador d'IBM AS/400, avalat per la mateixa IBM.
No deixis passar aquesta oportunitat. Truca'ns!
Punt, El, 1994-06-21, p. 35.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

DATA D'INICI: 4 de juliol
D U R A D A DEL CURS: 120 hores.
intensiu, mes de juliol (matins o tardes).
ENSENYAMENT:
màquina.
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