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METEOROLOGIA

Tres morts i una vintena de pobles
aïllats pel temporal d'aigua i neu
El mal temps ha afectat principalment Galícia, Madrid, Andalusia i Castella i Lleó
EFE

• Madrid.^— El temporal d'aigua i neu que
des del cap de setmana passat ha afectat
diversos indrets de l'Estat Espanyol ha causat
la mort de tres persones —dues a Màlaga
Els efectes més greus del temporal, que va afectar principalment les comunitats autònomes
d'Andalusia, Galícia, Madrid i
Castella i Lleó, es van produir
a Màlaga, on l'augment del cabal
del riu Guadalmina va ocasionar
la mort de dos joves que feien
rafting amb un pneumàtic de camió. L'altra víctima mortal és un
veí d'Arrayoz, a Navarra; que va
morir quan li va caure a sobre
un arbre arrencat pel vent, mentre
circulava en motocicleta.
Les fortes pluges que van caure
a la comunitat andalusa van acabar d'omplir d'aigua els pantans,
alguns dels quals ja estan al cent
per cent de la seva capacitat. A
Cadis desenes de persones van
haver de ser evacuades de les seves cases a causa del desbordament del riu Iro, així com també
un centenar de persones de Huelva. També se'n van haver de desallotjar a Sevilla i Màlaga. A la
serra de Benahavis, a Màlaga, van
ser rescatats ahir un grup de cinc
alumnes d'un col·legi que havien
desaparegut dissabte passat.
A la comunitat de Castella i
Lleó hi ha una vintena de pobles
sense subministrament elèctric a
la zona d'Àvila, a causa de la
caiguda d'una línia d'alta tensió.
A Lleó, la majoria de la cinquantena de poblacions que aquest cap
de setmana van quedar aïllades
per la neu van recobrar ahir la
normalitat. La pluja també va cau-

i l'altra a Navarra— i manté aïllats una vintena
de pobles a Ourense. En el decurs de les
darreres hores han recuperat la normalitat
una cinquantena de pobles de Castella i Lleó
que el cap de setmana estaven incomunicats

a causà de la neu. D'altra banda els equips
de rescat de Protecció Civil van haver d'intervenir per poder evacuar més d'un centenar
de persones que havien quedat aïllades en
refugis de muntanya a la comunitat de Madrid.
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Mor el turista que va
caure diumenge des d'un
penya-s^at de Lloret
I Lloret de Mar.— El ciutadà
francès Ange Martin Marconato
va morir ahir al matí a conseqüència dè les greus ferides que
va patir diumenge,'quan va caure
des d'un penya-segat de la zona
coneguda com la Punta Marinera,
a Lloret de Mar, i no pas a la
zona de Canyelles, com erròniament informàvem en l'edició d'ahir. Fonts policíaques van explicar
que els fets van passar cap a tres
quarts d'una del migdia, quan el
turista s'enfilava pel penya-segat
de la Punta Marinera, i va caure
daltabaix de les roques. Una persona que va presenciar l'accident,
va avisar la Policia Local de Lloret
i diversos agents van trasUadar-se
al Hoc indicat. Una vegada allà,
van demanar l'ajut dels bombers,
i tots plegats van rescatar el turista, el qual presentava ferides
molt greus. Una ambulància de
la Policia Local de Lloret de traslladar Ange Martin Marconato a
l'Hóspital de Blanes. La gravetat
de les ferides que presentava, va
fer que els responsables d'aquest
centre sanitari dicidissin traUadar
el ferit a l'Hospital Josep Trueta,
a Girona, on ahir al matí va
morir./MA.P.

Dos francesos, ferits
greus en un accident de
trànsit a Campmany
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El temporal va afectar considerablement el passeig marítim de la Corunya. Foto EFE.
sar estralls a la comunitat de Madrid, on va caure un xàfec que
va afectar principalment les localitats compreses entre El Escorial i Guadalix de la Sierra, sense que es produïssin desgràcies
personals. A les parts més en-

lairades d'aquesta zona el temporal va ser de neu i més d'tm
centenar de persones van quedar
afllades en refugis de muntanya
fins que ahir les màquines Uevaneus els van poder obrir el pas.
Dues de les persones que van ser

rescatades van haver d'ingressar
en un hospital a causa dels símptomes de congelació que presentaven. A Galícia encara hi ha una
vintena de pobles incomunicats
i les carreteres d'accés estan tallades a causa de la neu.

B Campmany.— Dos ciutadans
francesos van patir ferides greus
ahir al matí en un accident de
trànsit que hi va haver a Campmany entre un camió i un turisme.
Segons la Guàrdia Civil de Trànsit
l'accident va tenir Uoc a 1/4 de
9 del matí terme municipal de
Campmany, quan van col·lidir el
camió Pegasso amb la matrícula
GI-4285-AP i el turisme Alfa Romeo amb la matrícula francesa
5973-QX-81. Els dos ocupants del
turisme -^-els francesos Jacques
Terral i Marcelle Amaud, de 64
i 66 anys, respectivament— van
patir ferides molt greus. / M.À.P
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Creen a Salt una associació
per donar suport a dones
separades, vídues i divorciades
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Té el suport de l'Institut Català de la Dona
IRENE CASELLAS

H Salt.— Un grup de quaranta
dones ha constituït a Salt la primera associació de divorciades,
vídues i separades de les comarques gironines. L'associació té per
objectiu donar suport a aquelles
dones que durant part de la seva
vida han depès psíquicament,
afectivament i econòmicament
d'altres persones i que per diferents circumstàncies, com defuncions o separacions, es troben
en una situació de crisi, tant econòmica com emotiva.
Suport psicològic, activitats lúdiques, cursos de formació ocupacional, conferències i tertúlies
seran alguns dels serveis que oferirà la nova entitat, que encara
no ha començat a funcionar i està
esperant rebre ajudes per part de
l'administració.
• «Tenim el suport de l'Institut
Català de la Donà, i confiem que
aviat podrem començar a fer coses. De moment estem buscant
im local que ens serveixi de despatx per poder atendre les primeres consultes», han explicat la
presidenta, Maria Dolors Dalmau,
i la vicepresidenta. Dolors Buxó.
L'entitat s'ha batejat amb el nom
d'Associació de Dones Vídues, Divorciadeis. Separades, Solteres i
Simpatitzants, i, tot i que el seu

àmbit d'actuació és a Salt, està
oberta a peticions d'arreu de les
comarques gironines. Un dels objectius prioritaris és crear un equip
humà, amb psicòlegs, advocats, assessors laborals i formadors.
Recuperar l'autoestima
Entre les activitats previstes hi
ha la realització de programes
«encaminats a recuperar l'autoestima i la fe de la dona en si
mateixa, perdudes durant els anys
per diferents factors», afirmen les
responsables de l'entitat. Dalmau
remarca que entre els membres
de l'associació hi ha persones casades, que no tenen cap problema
en els seus matrimonis, però que
volen donar suport a les dones
que travessen una crisi, «perquè
són conscients que també s'hi podrien trobar». Maria Dolors Dalmau insisteix que en l'associació
es pretén crear un ambient seriós
i sociable, lluny de qualsevol tipus
de radicalització. «Creiem en la
igualtat de la dona davant l'home,
però a la vegada també creiem
en la família, el treball i la llibertat
d'expressió com a pilars d'una
fructífera societat», indica. De
moment, l'associació té una seu
provisional a l'Hotel d'Entitats de
Salt, i el telèfon de coíitacte és
el 23 02 42.
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Un nen mira una de les fotografies de l'exposició, a Sant Joan les Fonts. Foto: LLUÍS ROMERO.

Una exposició itinerant mostra imatges
de la yida dels diseapaeitats físies
LC.

• Sant Joan les Fonts.— L'exposició itinerant Coneixem-los, de
la fotògrafa olotina Anna Pons,
que mostra diferents aspectes de
la vida de persones amb disminucions físiques —inclosos els
problemes que comporten les barreres arquitectòniques—, es po-

drà veure fins al 31 d'aquest mes
a la.Sala d'Exposicions de l'Escola
de Belles Arts de Sant Joan les
Fonts. L'exposició, organitzada
per Mifas d'Olot, «recull imatges
de tot allò que ens poden ensenyar
aquestes persones per tal que ens
hi puguem apropar més», segons
Pons. Aquest any també es podrà

veure a Anglès, Banyoles, Barcelona, Besalú, Blanes, Camprodon, Canet de Mar, Castellfollit
de la Roca, Figueres, Girona, la
Bisbal, la Vall d'en Bas, les Planes
d'Hostoles, les Preses, Mataró,
Olot, Platja d'Aro, Puigcerdà, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Pallerols,
Santa Coloma de Farners i Vic.

