SEGRESTADORS DETINGUTS
La policia va detenir ahir dos homes
i una dona com els presumptes
autors del segrest i assassinat
d'Anabel Segura. Els detinguts van.
dir que havien actuat per un mòbil
sexual.
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JUDICI A DOS POLICIES
El judici que s'havia de fer ahir
contra dos policies de Roses acusats
d'haver fet de manera irregular un
escorcoll domiciliari es va suspendre
per la incompareixença dels dos
testimonis de càrrec.

SOCIETAT
L'associació Tresc, que es va crear l'any
passat a Girona amb l'objectiu de facilitar
la integració al mercat laboral de les persones amb minusvalideses, ha atès des
de llavors un centenar de casos. D e mo-

ment, l'entitat —la primera d'aquestes
característiques que hi ha a les comarques
gironines— ha trobat feina a una desena
de persones i disposa d'una borsa de
treball. «Els minusvàlids es troben amb

els mateixos problemes que tothom per
trobar feina, però s'hi afegeixen els derivats de la seva minusvalidesa», expliquen
els membres de Tresc, on hi ha un equip
de pedagogs, educadors socials i psicòlegs.

Una associació gironina ajuda Ics
persones disminuïdes a buscar feina
En un any ha atès un centenar de casos
i ha,trobat feina a deu persones
IRENE CASELLAS

• Girona.— L'associació Tresc es
va inscriure el juliol de l'any passat
al registre d'entitats col·laboradores de la Generalitat, i a finals
del mateix any va començar a funcionar, amb l'objectiu d'afavorir
la inserció en el món laboral de
persones amb minusvalideses físiques, psíquiques, sensorials
(com ara sords), i orgàniques (que
solen ser derivades d'algun tipus
d'accident). Aquesta és la primera
entitat gironina que atén tot tipus
de minusvàlids, ja que les altres
dues associacions que treballen en
aquest àmbit s'ocupen principalment de persones amb síndrome
de Down, i de minusvàlids físics.
Es tracta de les associacions Astrid-21 i Mifas, respectivament.
L'equip de Tresc està format
per pedagogs, educadors socials
i psicòlegs. «Després d'estudiar les
dades de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials vam arribar a la conclusió que a les comarques gironines hi havia un buit
en aquest camp, i que era necessari crear un equip de professionals», explica Anna Maria
Rosa, una de les responsables de
l'entitat. Tresc va aconseguir llavors les subvencions i aportacions
necessàries per poder començar
un curset de formació per orientar

I També ofereix assessorament a les empreses
^ on treballen persones amb minusvalideses

les persones disminuïdes sobre el
procés que cal seguir per trobar
feina. Des del funcionament de
riNEM i les empreses de col·locació, a la realització d'un currículum, passant per les normes
bàsiques de seguretat i higiene
en el treball, són alguns dels temes
que es tracten en aquest curset.

Un cop finalitzat, comença el procés més important, les pràctiques.
«La teoria és molt important,
però no veiem els resultats fins
que ja estan treballant», expliquen
Montserrat Cardona i Joan Busquets, responsables de formació
de Tresc. De moment, l'entitat
ja ha aconseguit que deu de les

Les barreres arquitectòniques
LC.

H Des que va començar a funcionar, Tresc ha tingut la col·laboració de la Creu Roja, que elsha cedit un local a l'edifici Emili
Blanch de Girona, on continuen
treballant actualment. Els responsables de l'associació estan molt
agraïts a l'entitat, però no tenen
més remei que reconèixer que el
local no és gaire adequat, ja que
està situat en un segon pis i l'edifici no disposa d'ascensor. «Volem ajudar les persones minusvàlides a trobar feina i reivindiquem els seus drets, però nosaltres
mateixos som els últims de donar
exemple, perquè estem en un lloc
on hi ha barreres arquitectòniques», explicà Montserrat Cardona.
Els condicionants arquitectò-

nics obliguen els membres de l'associació Tresc a sortir fora del
local cada vegada que els va a
visitar algú amb cadira de rodes.
D'altra banda en les entrevistes
personals que es fan als minusvàlids no hi ha més remei que
utilitzar una gran aula del primer
pis de l'edifici. A part dels problema de les barreres arquitectòniques, l'associació també té
problemes d'espai, i per aquest
motiu ha començat a buscar suport per aconseguir un local més
gran i que estigui adaptat per poder atendre millor les persones
que hi van a demanar ajuda. (Les
persones interessades a contactar
amb Tresc es poden adreçar al
centre Emili Blanch, c/ Bernat
Boades, 6, 2n. 17001 Girona. Tf:
21.36.35).

persones que van fer el curset
facin pràctiques amb contractes
temporals. La feina, evidentment,
s'adapta a les característiques de
cada persona i, per exemple, si
es, tracta d'algú que ha tingut un
accident, se li busca una ocupació
relacionada amb la feina que feia
abans.
Per aconseguir la integració laboral és tan important treballar
amb l'interessat com amb els empresaris. Per aquest motiu, els
membres de Tresc els ofereixen
informació i assessorament, i es
preocupen també dels companys
de feina dels disminuïts. Segons
els membres de Tresc, és molt
important que els empresaris estiguin sensibilitzats sobre aquest
tema i coneguin la llei. La legislació actual obliga les empreses
públiques i privades amb un nombre de treballadors fixos superior
als 50 a col·locar en nòmina un
nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2% de la plantilla. Aquesta disposició, però, no
es compleix sempre. «Les empreses haurien de rebre més ajudes
quan incorporen un treballador
disminuït», explica Auquer. Tot
i això, els membres de Tresc estan
molt satisfets de la resposta que
han obtingut fins ara de la patronal gironina.

TRÀNSIT

Dos homes armats
assalten la sucursal del
Banc Sabadell de Tossa
H Tossa de Mar.— Dos homes
armats amb una pistola i un revòlver —aquest probablement si-mulat segons la Guàrdia Civil—,
van atracar ahir al matí la sucursal
del Banc Sabadell de Tossa de
Mar, situada al carrer Pou de la
Vila. Els dos atracadors, que
duien la cara tapada, es van endur
una quantitat de diners que no
ha estat facilitada, si bé fonts properes al cas van indicar que no
es tracta d'una xifra important.
• Els fets van passar cap a un
quart de dotze del matí, quan
els dos homes van entrar al banc
en un moment en què hi havia
clients. Els lladres van amenaçar
els empleats per tal que els entreguessin els diners i, un cop els
van tenir, van fugir immediatament a peu per un dels carrers
que donen al centre de la població. Els assaltants, d'uns 30
anys, parlaven en llengua castellana, i es desconeix si viatjaven
en algun vehicle —tot i que se
sospita que sí—, ja que cap persona no ho va veure. La Guàrdia
Civil, que després de l'assalt va
muntar un servei de vigilància a
la localitat, no ha efectuat cap
detenció relacionada amb el
cas./M. BARRERA
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La JNC farà una
jornada sobre
Fobjecció de
consciència a Girona
MONTSE B A R R E R A

• Girona.— La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) ha organitzat la celebració, demà, d'una
jornada sobre l'objecció de consciència i el servei militar, a la
Fontana d'Or de Girona.
Amb el lema Present i futur de
la defensa en el marc europeu, la
jornada s'iniciarà a dos quarts
d'onze del matí i la cloenda es
farà a les sis de la tarda, quan
intervindrà el portaveu del grup
parlamentari català al Congrés,
Joaquim Molins, i el president de
la JNC i diputat al Parlament,
Carles Campuzano. La jornada
està oberta a tothom, prèvia condició de formalitzar la inscripció.
La JNC, segons va explicar dimecres en roda de premsa el seu
secretari general, Josep Rull, pretén que es modifiqui la llei de
l'objecció de consciència en
aquesta legislatura, en els quatre
punts què van sfer presentats pel
Parlament de Catalunya a les
Corts generals.
A més, la JNC té previst impulsar la modificació de dos altres
punts de la llei, en els quals demana que se sobreseguin les causes obertes a persones que s'hagin
declarat insubmises, i que no sigui
necessari un conveni per fer un
servei social, i que aquest servei
pugui ser computat per la prestació social substitutòria (PSS).
En la proposta presentada pel
Parlament Català a les Corts general's es proposa que la Generalitat assumeixi lliures competències sobre la gestió de la PSS;
que la durada de la PSS sigui
de 9 mesos, igual que el servei
militar; que es reconegui l'objecció sobrevinguda i que l'objecció
de" consciència es pugui fer sense
tràmits, només amb una simple
declaració.
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El detenen a Roses per
haver robat un moneder
a la platja
H Roses.— La Policia Local de
Roses va detenir dimecres a la
tarda el ciutadà algerià Safe Toufik, acusat d'haver sostret a la
platja un moneder i documentació
de la bossa de mà d'un turista
francès. Uns turistes alemanys van
veure com presumiblement Toufik cometia el robatori i, poc després, el van identificar davant del
passeig marítim i van alertar ràpidament la Policia Local. Els
agents es van desplaçar al lloc
on era Toufik i van trobar-li el
moneder i la documentació del
turista francès, segons van informar ahir fonts policíaques. / M.R.

Es fa passar per agent
de la Guàrdia Civil a
Lleida i el detenen

D o s morts e n u n accident a Cardedeu.—
Dues persones van morir ahir al matí a Cardedeu,
en ser esclafat el cotxe en el qual viatjaven per
un camió de gran tonatge que va creuar la mitjana
de l'autopista A-7, en rebentar-se-li una de les rodes.
L'accident va tenir lloc cap a les vuit del matí
al quilòmetre 121 de l'autopista A-7, quan el camió
circulava en direcció a Barcelona,. i el remolc va

Punt, El, 1995-09-29, p. 31.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

caure damunt del cotxe, un Opel Kadett matrícula
B-1450-LN, que circulava en direcció a Girona. Els
cossos de les dues persones que viatjaven en el
turisme, Antoni Casaflas Moreno i Maria Jiménez
Gorres, van ser rescatats pels bombers. El conductor
del camió va resultar il·lès. Dos carrils de l'A-7
van quedar tallats al trànsit i hi va haver retencions. / EFE / Foto; j . SOLER.

• Lleida.— La Guàrdia Civil va
detenir un veí d'Oliana per haver-se fet passar per agent d'aquest cos després d'un accident
de trànsit a Ponts. El detingut
va patir un accident el dia 10
d'aquest mes en col·lidir amb el
seu vehicle contra un turisme conduït per un veí de la Seu d'Urgell,
i, en el moment d'omplir els formularis de l'assegurança, es va
presentar com a guàrdia civil i
va dir al seu interlocutor que ho
arreglaria tot sense papers./EFE
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