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Comarques

MUNTANYA

Un helicòpter rescata dos
excursionistes a Sales i Albanyà
Van resultar ferits de caràcter lleu en dos accidents diferents
Jordi Hernández, Girona.

Dos excursionistes van haver
de ser evacuats ahir en helicòpter per dos accidents en
diverses zones de muntanya de
la demarcació, segons van informar els Bombers de la Generalitat. Tots dos van ser traslladats a l’hospital d’Olot sense
ferides de consideració.
El primer excursionista ferit va ser un veí de Figueres,
Pere R.R., que feia un recorregut per la zona del Cim de la
Calma, a Sales de Llierca, a la
Garrotxa. L’excursionista va
patir una caiguda mentre realitzava una excursió i va dislocar-se l’espatlla. Tot i que no estaven extraviats i les ferides no
eren de gravetat, el dolor provocat per la lesió va impedir
que el ferit i el seu acompanyant poguessin traslladar-se
pel seu propi peu a l’hospital
més proper. És per això que

van avisar els serveis de rescat
i finalment el ferit va ser evacuat amb helicòpter pels Bombers la Generalitat de Catalunya des de la mateixa zona del
cim de la Calma. L’helicòpter
va traslladar Pere R.R. cap a
l’heliport d’Olot. Des d’allà una
ambulància el va traslladar a l’hospital Sant Jaume d’Olot, on
va ser tractat de les ferides sofertes. Els bombers van rebre
l’avís quatre minuts després de
dos quarts d’una del migdia i
cap a la una menys cinc minuts
ja s’havia pogut evacuar.

Els dos ferits
van ser
traslladats en
helicòpter a
l’hospital d’Olot
■

Aquest no va ser però l’únic
accident que es va registrar
ahir a les muntanyes de la demarcació, encara que tampoc
va registrar ferits de gravetat.
Una dona de 60 anys veïna de
Figueres va resultar ferida ahir
a la tarda al pic de la Bateria, a
Albanyà, segons van informar
els bombers de la Generalitat.
La dona, Maria Àngels Q.B.,
havia anat d’excursió i, per causes que es desconeixen, va baixar rodolant un tros de pendent, per la qual cosa va patir
ferides de caràcter lleu a l’esquena. Els bombers van recomanar a l’acompanyant de la
dona que no la mogués i que
s’esperés a l’arribada dels bombers. Finalment els bombers
van recollir la dona i la van traslladar en helicòpter a l’heliport
d’Olot. Des d’allà una ambulància la va traslladar a
l’hospital Sant Jaume d’Olot.

SUCCESSOS

Cremen matolls a Llagostera, Sant
Miquel de Campmajor i Montagut
També es va declarar un incendi en un contenidor a Salt
Jordi Hernández, Girona.

Ahir diumenge el vent no va
provocar els danys i els problemes que va generar la tramuntana durant tot el dissabte. Tot
i això va haver-hi petits incendis
de matolls que van poder ser
controlats sense més problemes, segons informen els Bombers de la Generalitat. Així, per
exemple, ahir a la tarda van cremar 200 metres quadrats de matolls al veïnat Bruguera de Llagostera. El foc es va originar al
costat d’una riera però es va poder controlar sense més inconvenients. També a Sant Miquel
de Campmajor els bombers van
haver d’inter venir per apagar

uns matolls que cremaven al
costat de la carretera. Al matí ja
s’havien generat alguns incendis de matolls tots sense importància però que van obligar
els bombers a inter venir-hi. La
nit de dissabte a diumenge també va generar petits incendis en
marges i matolls aMontagut,

El contenidor
industrial va
cremar sense
causar danys
■

Crespià o Llagostera.
L’alarma de l’Espai Gironès
va generar un ensurt durant la
tarda d’ahir. A les sis de la tarda
un contenidor industrial va cremar al costat del King Jouet, situat al costat del centre comercial Espai Gironès però el fum
que van generar els materials
cremats van fer saltar les alarmes del centre comercial. Així
doncs els bombers van haver
d’avisar els responsables del
centre perquè aturessin les alarmes. Fins a quatre dotacions de
bombers es van traslladar fins
al lloc del fets, tot i que van controlar el petit incendi en poc
temps.

MIFAS

El CEIP Guillem de Montgrí dóna
1.000 euros al taller de Vilafant
Provenen de la recaptació feta entre alumnes, pares i professors
DdeG, Torroella de Montgrí.

El col·legi d’educació infantil i
primària Guillem de Montgrí
de Torroella de Montgrí ha donat 1.000 euros a l’entitat Mifas
per al centre per a persones
amb discapacitats que s’està
construint a la localitat altempordanesa de Vilafant, segons
ha comunicat el centre educatiu. Aquests diners van ser recaptats en un acte realitzat pel
centre en què van par ticipar
els alumnes, el professorat i els
pares durant la Setmana de la
Solidaritat i amb l’apor tació,
també, de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes.

Des del 1994, el Guillem de
Montgrí realitza la Setmana de
la Solidaritat amb la voluntat de
sensibilitzar la comunicat educativa envers aquest valor i persones del Tercer Món, discapacitats, la pau o la diversitat
de races i cultures. Enguany, la
Setmana, que es va desenvolupar durant el mes de febrer, va
tractar sobre la discapacitat i hi
van participar els prop de 560
alumnes. Amb xerrades i jocs
es va intentar fer entendre i fer
provar als alumnes l’experiència d’anar amb cadira de rodes
o la problemàtica del dia a dia
dels discapacitats físics. Entre
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els més grans es va destacar el
fet que els accidents parlen de
morts, però no dels ferits que
pateixen discapacitats o de les
actituds temeràries que poden
provocar que persones quedin
paraplègiques o tetraplègiques. L’acte central i de cloenda de la Setmana va ser La Monedeta, un acte en el qual cada
persona va dipositar una moneda sobre dues siluetes de
persones, que simbolitzaven el
cos humà complet. Els 1.000
euros recaptats ajudaran a la
construcció d’un centre per a
discapacitats a Vilafant, segons
el centre baixempordanès.
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