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4 3 ATRACAMENTS
Assalten tres
gasolineres en una
hora a Serinyà,
Quart i Cassà

Els Bombers de Girona han posat en marxa aquesta
setmana un sistema telefònic per evitar les bromes i
trucades «inoportunes». La central telefònica permet
ara saber el número del telèfon des d'on es fa la

trucada. -Aquest dispositiu és el primer pas de la
modernització de la sala de comadament que aquest
estiu controlarà els helicòpters amb un sistema que
els permetrà saber a cada moment on es troben.

Els Bombers instal·len a Girona un sistema
telefònic per evitar les trucades absurdes
La sala de comandament també podrà saber on són els helicòpters a cada moment
DdeG
Girona

Els Bombers han detectat
darrerament un increment de .
les trucades telefòniques que
fan els bromistes. Es tracta, sobretot, d'escolars que aprofiten
la sortida de l'escola i els períodes de vacances per anar dè
cabina en cabina per trucar a la
central dels Bombers.
<cEls increments es noten especialment mitja hora o tres
quarts després de la finalització
de les classes i en temps de
vacances», a p u n t a Antoni
Güell, cap dels Bombers de la
Generalitat a Girona. Güell assegura que tenen controlades
unes quantes cabines des d'on
es realitzen les trucades i que
són molt a prop de col.legis
gironins.
Per reduir aquests-tipus de
trucades, els responsables dels
Bombers es van plantejar dues
solucions, una de les quals es va
descartar ràpidament perquè
JORDI RIBOT
consistia a convertir el número'
d'urgències dels Bombers, el El cap dels Bombers, Antoni Güell, ahir al matí, quan explicava els nous sistemes a la sala de coordinació.
- 085, en número de pagament.
«Això era molt arriscat», consi- detectem que es tracta d'un bro- cada moment on es troben els situació dels aparells damunt
dera el delegat del Govern a mista passarem l'avís als Mos- helicòpters, gràcies al sistema un mapa, mitjançant uns llums
Girona, Xavier Soy.
sos d'Esquadra perquè actuïn GPS, de navegació via satèl·lit, de color vermell.
en conseqüència».
que s'instal·lar èn tots els apaD'altra banda, els Bombers
Sistema nou
Aquest sistema és la prime- rells. A curt termini, va expli- tenen previst instal·lar tres rera vegada que es posa en marxa car ahir Güell, «tots els vehicles petidors més —ara n'hi ha set—
Per això, es va optar, per en una central de bombers a terrestres també disposaran arreu de les comarques gironiinstal·lar un sistema telefònic Catalunya i suposa una de les d'aquest sistema».
nes per millorar, les comunicaque permetés conèixer el núme- novetats de la sala de comandaUn panell col·locat en una de cions entre els vehicles. Els
ro que vol posar-se en contacte ment dels Bombers a Girona. A les paret de la sala de comanda- Bombers han instal·lat a la sala
amb la central dels Bombers. partir de l'estiu vinent, des de ment i coordinació de la seu de comandament de Girona uns
Segons Güell, «ara podrem sa- la sala de coordinació de Girona dels Bombers a Girona perme- intercomunicadors indepenber des d'on ens truquen i si els responsables podran saber a trà conèixer a cada moment là dents per a cada repetidor.

Plantegen 13 preguntes al Consell Executiu relacionades amb Benestar Social

Els grups parlamentaris demanaran avui a Antoni
Comas que aclareixi la situació actual d'Infància
GLÒRIA AMETLLER
Girona

Els grups parlamentaris platejaran avui 13 preguntes al
conseller de Benestar Social,
Antoni Comas, destinades a
aclarir alguns aspectes de la
política que du a ternie la direcció general d'Atenció a la Infància (DGAI). Algunes d'aquestes
qüestions estan relacionades
amb l'Associació de Famílies
Acollidores i A d o p t i v e s
(AFAA). Marina Geli, diputada
al Parlament pel Partit dels Socialistes de Catalunya, va ex-
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plicar ahir que han centrat les
seves -preguntes en dos aspectes. D'una banda, que.Comas
expliqui el pla de legislatura
del seu Departament, és a dir el
seu ordre de prioritats i4es inversions de què disposen, i de
l'altra la política que segueix
pel que fa a l'AFAA.
En aquest sentit, la diputada
pel PSC va assegurar respecte
als mals estars que hi hagut
entre Benestar Social i l'AFAA
que «sembla que es tracta de
conflictes tècnics», i va afegir
que «en molts casos s'han personalitzat en la figxira de la presi-

denta de l'AFAA». Per això va
considerar que «cal un replantajament tècnic» per part de la
DGAI, i va dir que «els centres
que acullen els nens estan bé,
però hi ha poc equip especialitzat, són insuficients».
Suport tècnic
D'altra banda, Joan Boada,
d'Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, vol saber quin suport
tècnic i econòmic donen a entitats i famílies acollidores i
adoptives d'infants, el perquè
s'ha anul·lat el conveni amb
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l'AFAA, el motiu pel qual només es van donar tres infants a
l'associació el 1995, i vol que es
faciliti informació sobre la concessió d'un conveni de col·laboració per al servei d'acolliment
familiar a l'Associació de Discapacitats per a la Integració
Social.
Finalment, tots els grups
p a r l a m e n t a r i s demanen la
c o m p a r e i x e n ç a d a v a n t la
Comissió de Política Social del
conseller de Benestar social,
Antoni Comas, perquè informi
sobre els acolliments i les adopcions d'infants.

4 4 DESPLEGAMENT
Provaran a Girona
la coordinació entre
els mossos i les
policies locals •

•

BREUS

• Un agricultor mor
aixafat pel seu tractor
a Canet d'Adri
Canet d'Adri.- Un agricultor va morir dilluns en
bolcar el seu tractor quan
treballava en una finca coneguda com Can Gelador,
dins el terme municipal de
Canet d'Adri, segons va indicar ahir el Govern Civil de
Girona. L'accident es va produir a dos quarts de sis de la
tarda quan Josep Vila BachEsteve, de 57 anys, treballava amb él seu tractor a la
finca Can Gel^idor i, per causes desconegudes, el vehicle
va bolcar i el va aixafar causant-li la mort a Tacte. El
jutge de pau a Canet d'Adri
es va desplaçar al lloc de
l'accident ^i va ordenar l'aixecament del cadàver.

• La policia deté
l'atracador de la Caixa
Girona de Caldes
Girona.- Efectius de la Policia Nacional van detenir
divendres José López Moreno, de 33 anys i veí de Caldes
de M a l a v e l l a , com a
presumpte autor de l'atracament perpetrat fa una setmana a la sucursal de la Caixa Girona de Caldes de
Malavella. La Policia Nacional va identificar el presumpte assaltant després de visionar el vídeo de l'oficina,
qüe els havien facilitats els
Mossos d'Esquadra. López
Moreno viu en un xalet a la
urbanització Can Solà Gros
de Caldes i el van arrestar
quan circulava en bicicleta
per Girona.

• La policia de Blanes
evita que un avi es
llanci per un balcó
Blanes.- La policia local
de Blanes va evitar dilluns
al matí que un avi de 83 anys
es llancés des del balcó d'un
segon pis à la plaça de la
solidaritat. L'home, que finalment va desistir de la
seva acció, pateix demència
senil i pretenia sortir de casa
en haver quedat tancat al
balcó, segons van indicar
fonts de la policia local.

• Mifas es desvincula
de la venda de cupons
a l'Alt Empordà
Figueres.- L'associació
Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) assegura que
no té cap relació amb la yen- .
da del cupó pro-minusvàlid,
que s'ha començat a comercialitzar a l'Alt Empordà en
les darreres setmanes. Mifas
afirma que no té cap relació
comercial amb cap empresa,
entitat o associació que es
dediqui a la venda de l'esmentat cupó.

