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PUNT DIVERS
Les entitats de Figueres
es mobilitzen per la
Marató de TV3

SOCIETAT

• Figueres.— Les entitats de l'Alt
Empordà que treballen amb voluntaris socials'han organitzat per
al dia 6 de desembre diversos actes
lúdics, amb l'objectiu de donar
suport a la Marató de TV3, que
aquest any se celebra el dia 14
del mes vinent, i que té per objectiu recollir fons per a la investigació de les malalties degeneratives del cervell. Els actes es
faran a la Plaça de Catalunya de
Figueres i començaran a les 11
del matí amb activitats d'animació
infantil i una cercavila de les colles
geganteres de la, comarca. A la
una del migdia hi haurà una audició de sardanes amb una cobla
constituïda especialment per a la
jornada, amb músics de diferents
poblacions de la zona.
A l'Alt Empordà hi ha nou entitats que treballen amb voluntaris
socials. Es tracta de l'Associació
Comunitària Antisida (ACAS),
l'Associació de Discapacitats per
a la Integració Social (ADIS),
l'Associació Protectora de Disminuïts Psíquics (Altem), l'associació de pares de l'escola d'educació
especial Mare de Déu del Mont,
l'Associació d'ajuts a Malalts
d'Alzheimer i afectats (AMA),
Càritas, Creu Roja, Mifas i el grup
de voluntaris de la residència Els
Arcs. Entre totes, agrupen un centenar de voluntaris. Els actes que
es facin el dia 6 tindran els mateixos objectius de la Marató de
TV3./I.C.

Els treballadors ahir, mentre rebien les classes sobre com apagar un foc. Foto: S.A.
Saber actuar amb calma i rapidesa davant la detecció d'un incendi pot significar salvar la vida per à una empresa del
fil, un dels sectors productius que més pateixen les conseqüències d'aquest tipus de sinistres. Amb aquest objectiu, el grup
Hilosa i Salafil d'Olot va organitzar ahir, amb la col·laboració de l'empresa Seremex i el cos de bombers de la Generalitat,
un curs ràpid d'extinció d'incendis entre els seus treballadors.

La jove trobada morta
a l'Estartit va morir
ofegada

Prova de foc
El grup Hilosa i Salafil d'Olot va organitzar ahir un curs d'extindó d'incendis per als treballadors
SUSANNA ALSINA

• Olot.— Més què la competència dels països asiàtics, el preu
de la pesseta o els costos energètics, els empresaris delfiltemen
amb autèntic pavor els efectes devastadors del foc. Una guspira en
un racó d'una filatura pot destruir
en pocs segons els esforços de
dècades de treball. Només a l'Estat Espanyol, segons dades facilitades per l'empresa de productes
i serveis contra el foc Seremex,
les pèrdues econòmiques produïdes pels incendis superen el 0,2%
del PIB. Després d'im foc devastador, segons aquestes mateixes fonts, el 32% de les empreses acostumen a desaparèixer.

el 19% ho fan en poc més de
tres anys i només el 49% continuen.
Conscients d'aquesta realitat, el
grup d'empreses Hilosa i Salafil
d'Olot va organitzar ahir im curs
ràpid d'extinció d'incendis entre
els seus treballadors, amb l'objectiu que, davant un sinistre,
aquests sàpiguen actuar amb rapidesa. «Per a una empresa com
la nostra, saber actuar amb rapidesa pot ser una qüestió de vida
o mort. Si les flames ho arrasen
tot, difícilment pots tomar a aixecar el cap, perquè mentre reconstrueixes, perds el tren del mercat,
els clients...», va explicar ahir al
matí Ignasi Sala, gerent de l'em-

presa.
La clau del curs, impartit per
tècnics de l'empresa Seremex i
del mateix cos de bombers d'Olot,
és donar confiança al personal i
evitar reaccions com la d'una senyora, que, qiian va ser preguntada sobre què faria si veiés foc,
va respondre amb contundència:
«Sortiria corrents!»
Per això, les classes s'estructuren en dos blocs: tm de teòric,
en el qual s'imparteixen coneixements' bàsics sobre els diferents
tipus de foc, els mètodes d'extinció, els agents extintors, i les
eines pròpiament dites d'extinció;
L un de pràctic, que, de fet, es
converteix en la part més atractiva

i, segurament, més eficaç del curs.
I és quan un s'enfi-onta directament amb la intensitat de les flames, quan arriba a entendre el
seu comportament.
Ningú, però, recalquen els monitors, ha de pretendre ser un
heroi ni suplir la tasca dels bombers. Els passos a seguir han de
ser calmats i segurs.
Els treballadors de Salafil i Hilosa van fer ahir aquestes pràctiques al descampat situat darrere
el Parc de Bombers d'Olot, amb
tancs de gasoil flamejant, bales
de borró cremant a poc a poc
i palets de fusta incendiats. Ahir
tot va ser relativament fàcil i, fins
i tot, divertit.

• L'Estartít.— La jove de 15 anys
Sònia Hemàndez que va ser trobada morta dimarts al migdia davant de la punta del Molinet de
l'Estartit, va morir dimarts a la
tarda ofegada, segons es desprèn
dels resultats de l'autòpsia practicada ahir. La noia també presentava una hemorràgia interna
provocada suposadament per
l'impacte rebut en caure a l'aigua
des del penya-segat de la punta
del Molinet, des d'una alçada
d'uns trenta metres. A dalt el penya-segat es va trobar la motxilla
de la noia amb llibres de l'escola
i roba seva. Tot fa pensar que
la noia va suïcidar-se, segons van
indicar fonts relacionades amb el
cas. La jove va ser vista per últim
cop dilluns a la tarda, a la sortida
de l'institut i els seus famihars
van denunciar-ne la desaparició
dilluns al vespre, quan es van mobilitzar diversos equips de rescat. / M.À.P.
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Defensa espera que el PSOE
sigui eolierent en la reforma
de robjecció de conscièneia
EFE

• Madrid.— El ministre de Defensa, Eduardo Serra, va manifestar ahir el desig que el grup
parlamentari socialista sigui «coherent amb el que propugnava
quan era al govern» a l'hora de
tramitar una possible reforma de
la normativa sobre l'objecció de
consciència. El Congrés va acordar dimarts admetre a tràmit una
proposició de llei de CiU que
planteja aquesta reforma i que,
entre altres aspectes, demana una
rebaixa del temps de prestació
del servei civil substitutori (fixat

en 13 mesos) per igualar-lo al
del servei militar (9 mesos).
Després de pronunciar una
conferència sobre la política de
defensa de l'Estat Espanyol, Serra
va dir que el Congrés té l'última
paraula, però que des del govern
es pensa que hi ha alguns punts
de la norma d'objecció de consciència, que no s'han de modificar.
Concretament, va esmentar la durada de la prestació i la possibilitat
que s'accepti l'objecció «sobrevinguda» —declarar-se objector
mentre es fa là mili—, que ara
no està prevista a là llei.

