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CiU i PP no veuen
bé el projecte de
llar d’infants de
Palamós
J Palamós. Els grups municipals de CiU i PP han
criticat el nou projecte
de llar d’infants, que ja
ha aprovat l’actual
equip de govern i que
se situarà a l’arbreda
que hi ha a l’avinguda
Catalunya, just davant
del nou geriàtric. CiU
ha qualificat el projecte
com a «atemptat ecològic, ja que es destruirà
una zona verda» i ha
dit que no respecta les
propostes que el nou
govern havia fet en els
programes electorals.
El PP creu que el lloc
triat «és desencertat i
no és una solució a llarg
termini», i que no és
lògic que la llar d’infants i el geriàtric estiguin situats de costat.
L’equip de govern ha
posat en dubte aquestes
crítiques, ja que creu
que és un projecte molt
ben treballat, que pot
créixer en un futur i que
Palamós necessitava urgentment. / O.M.

Mifas farà un
centre
ocupacional en un
terreny municipal
de Vilafant
J Vilafant. L’Ajuntament
de Vilafant va acordar
en el darrer ple cedir
un terreny de més de
1.500 metres a Mifas
perquè pugui construir
el segon centre ocupacional per a persones
amb minusvalideses físiques de la demarcació
de Girona. Mifas, que
actualment ja té un centre d’aquestes característiques a Riudellots,
vol obrir-ne un altre a
la zona de l’Alt Empordà, la qual cosa evitaria
fer desplaçaments a tots
els operaris que viuen
en aquesta àrea d’influència. La finca que
s’ha cedit, per un període de 50 anys, és a
la zona dels Olivars de
les Forques. Segons
fonts municipals, des de
l’edifici que es construirà també es donarà informació diversa relacionada amb les minusvalideses. En aquest
sentit, s’informarà, qui
ho desitgi, sobre la manera com es pot adaptar
un habitatge per a persones amb problemes
de mobilitat. / R.C.

Els paracaigudistes participants a la trobada europea van gaudir d’una excel·lent temperatura per fer salts durant tot el dia. / LLUÍS SERRAT

Empuriabrava reuneix 800 saltadors d’arreu
d’Europa en una trobada de paracaigudistes
En tan sols un dia a l’aeròdrom alt-empordanès es van fer més de 1.600 salts
DANI VILÀ / Castelló d’Empúries

J Uns 800 paracaigudistes van participar en
la concentració més gran d’Europa de l’especialitat, que es va celebrar ahir a l’aeròdrom
d’Empuriabrava. L’anomenat Xmas Boogie
L’excel·lent temperatura i el bon dia van contribuir que la jornada de
salts es convertís en un èxit
de participació, amb gairebé 800 experimentats
paracaigudistes. Els responsables de l’aeròdrom
d’Empuriabrava consideren que la trobada nadalenca que es fa cada any
a les instal·lacions de
l’Skydive és una de les concentracions més esperades

va reunir durant la jornada d’ahir experts
paracaigudistes provinents d’arreu d’Europa
i també dels Estats Units i d’Oceania. Els
organitzadors de la trobada calculen que durant el dia d’ahir es van fer més de 1.600

pels saltadors d’arreu
d’Europa, «pel bon clima
que hi sol haver i, sobretot,
per l’espectacularitat i la
bellesa del paisatge que
ofereix aquesta part de la
Costa Brava vista des del
cel», assegura Santi Corella, director d’operacions
de l’empresa i experimentat paracaigudista, amb
més de 12.000 salts.
«El Xmas Boogie és per
als paracaigudistes el ma-

teix que Disneyworld és
per als nens», certifica el
mateix Corella. De fet les
instal·lacions d’Empuriabrava són un referent mundial de l’especialitat, com
ho confirmen el milió cent
mil salts que ha assolit en
tan sols divuit anys d’història, xifra que no ha assolit cap altra instal·lació
del món. Només durant el
2003 s’hauran fet 125.000
salts en les instal·lacions,

salts, xifra que augmentarà fins als 12.000
al final de les dues setmanes en què se celebra
aquesta trobada de paracaigudistes. El dia
31 de desembre se celebrarà l’espectacular
competició de formacions Estrella Ràpida.

que ja són referent mundial per a molts centres
similars d’Europa.
Els saltadors francesos
eren els més nombrosos
dels participants d’ahir a
la jornada, seguits dels anglesos i els alemanys, però
també hi havia nord-americans o neozelandesos.
Durant tot el dia, els avions
amb 22 persones a bord
no van parar d’enlairar-se
fins a 4.000 metres perquè

en poc més d’un minut els
paracaigudistes es convertissin en autèntics dominadors del cel abans de
tornar a posar els peus a
terra ferma. La majoria
dels participants tenen una
mitjana d’entre 400 i 1.000
salts, que els converteix en
experts paracaigudistes.
Més de 200 persones participaran el 31 de desembre a l’espectacular competició Estrella Ràpida.

Exhibicions i simulacres de
diversos cossos de
seguretat a l’Estartit
ORIOL MAS / L’Estartit

J Diversos

cossos de seguretat van fer ahir al port
de l’Estartit exhibicions de
les seves activitats. Mossos
d’Esquadra, Policia Local,
Bombers de la Generalitat
i el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques
(GEAS) i la Creu Roja van
permetre al públic, per un
dia, sobretot a la mainada,
de pujar als seus vehicles,

com ara motos, tot terrenys i llanxes, per comprovar el seu funcionament intern. Els bombers
i la Creu Roja també van
fer un simulacre de rescat
d’un ferit en un accident
de trànsit, i els Mossos
feien pintar dibuixos sobre
seguretat viària als nens.
L’exhibició la va organitzar la Comissió de Reis
de l’Estartit.

Punt, El, 2003-12-28, p. 18.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Un moment de l’actuació dels bombers, apagant amb extintors un vehicle incendiat. / O.M.

