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El dia nacional de l'esclerosi múltiple se celebra avui
dimecres després que aquesta malaltia hagi -estat
protagonista durant el cap de setmana gràcies a la
Marató de TV3. A Girona hi ha una associació d'afec-

tats que des de fa quatre anys treballa per «oferir
suport als afectats». Un dels projectes més immediats
és la creació d'un servei de rehabilitació que es podria
posar en marxa a començaments del nou any.

L'esclerosi múltiple afecta unes 300
persones a les comarques gironines
El dia nacional de la malaltia se celebra avui amb la idea de fer un servei de rehabilitació
DUNIA COLOMER
Girona

L'esclerosi múltiple és una
afecció neurològica de causa
desconeguda que produeix un
progressiu deteriorament físic i
que es presenta majoritàriament en persones amb una
franja d'edat compresa entre
els vint i els quaranta anys.
Es calcula que a les comarques gironines hi ha entre trescents i tres-cents cinquanta
afectats tot i que només un centenar formen part d'Esclerosi
Múltiple Associació de Girona.
Esclerosi Múltiple Associació de Girona es va constituir
ara fa quatre anys. En fa un que
són una de les associacions que
tenep la seva seu a l'Hotel
d'Entitats, al número 20-22 del'
carrer de la Rutlla, fet que els
permet poder organitzar-se millor en les seves activitats.
Poques subvencions
Tot i això, per a Úrsula Steinemann, presidenta de l'associació, el seu problema, «com de
les associacions en general, són
les subvencions que cada vegada ens retallen més».
Des de l'associació l'objectiu
fonamental és «cdonar suport
als recent diagnosticats» i a les
seves famílies. A més, es treballa també per donar a conèixer
aquesta malaltia i perquè els
associats participin en sortides,
dinars o xerrades mèdiques.
Precisament amb la voluntat

Amb la campanya «Mulla't», la Generalitat celebra cada estiu la diada de l'esclerosi.

que els malalts «no es quedin a
casa» i puguin parlar dels seus
problemes «o d'allò que vulguin» —«perquè hi ha coses que
només pot entendre l'afectat»—
, cada dijous a la tardà es troben
al local.
D'aquesta manera es pretén
també evitar les depressions
perquè «és pitjor tenir la depressSió que la malaltia en si».
Segons l'Adoració, que va

agafar la malaltia als 42 anys,
quan te la diagnostiquen hi ha
tres fases: una primera en què
l'afectat ha dé conèixer la mallatia, una segona en què «ho
has d'assimilar» i es plantegen
dues opcions: «Anar endavant o
enfonsar-se» i u n a tercera
«quan decideixes tiríir endavant» i aleshores «el món ja és
teu una altra vegada».
Un dels factors més determi-

El capellà havia casat els lladres fa 17 anys

nants per aprendre a viure amb
la malaltia és no descuidar la
rehabilitació. Precisament de
cara al nou any, l'associació gironina pretén presentar «molt
aviat», un servei de rehabilitació que «dos o tres cops per setmema», i a les tardes, estarà
atès per una
fisioterapeuta.
Aquest servei estarà ubicat al
centre de dia Onyar, al número
54 del carrer Ametller.

El funeral es fa avui al Mercadal

Acorden un any i 9 mesos Traslladen a Girona el cos
per a un matrimoni que va del pilot d'helicòpters mort
robar al mossèn de Palamós en accident a Fuenlabrada
G.AMETLLER
Girona

La defensa i el Ministeri fiscal van pactar ahir un any, nou
mesos i un dia de presó per un
matrimoni de Torrent que va
assaltar la nit del passat 6 d'agost al mossèn de l'església de
Santa Eugènia de Sant Joan de
Palamós, Gumersind Vilagran,
de 83 anys, i li van robar 32.000
pessetes. Les dues parts van
c o n s i d e r a r l ' a t e n u a n t de
drogaaddicció.
El matrimoni, format per
José López Gallardo i Isabel
Candelles de Oliveira, s'enfrontaven a una petició de pena fiscal de tres anys i mig cada un
pel delicte de robatori amb vilolència i lesions. La pena els ha
quedat reduïda a un any i nou
mesos per cada un, malgrat que
la dona no haurà d'anar a la
presó.

Eren les sis de la matinada
del 6 d'agost quan la parella va
entreir a la parròquia de Santa
Eugènia on, tapats amb tovalloles, van sorprendre el mossèn al seu llit. Amb un ganivet
que havien pres de la cuina,
van amenaçar al capellà i li van
demanar els diners, ferint-lo en
una mà.
, Els dos assaltants van intentar marxar, per la qual cosa van
tancar amb clau el capellà i dos
persones més que hi havia a la
parròquia'. Malgrat tot, aquestes dues van poder sortir i van
alertar la Guàrdia Civil.
Vilagran explica que coneixia la parella de feia temps i
que ja que els havia casat i
havia batejat el seu fill de 17
anys. El mossèn recorda que el
rtiarç passat el matrimoni havia anat a dormir a la parròquia i que «els havia donat diners pel que els feia falta».

EFE/DdeG
Leganés (Madrid)

El cos de Xavier Boix Ribas,
el pilot d'helicòpters gironí
mort dimarts a Fuenlabrada
quan treballava per a l'empresa Heliswiss Ibérica, s.a, va arribar ahir al vespre a Girona, i
és previst que el funeral se celebri avui a l'església del Mercadal. El cadàver va ser traslladat amb cotxe des del tanatori
de Leganés, d'on va sortir a les
dues de la tarda, fins a Girona.
Les altres dues víctimes, ambdues de 26 anys, tècnics de
l'empresa Norcontrol, Fèlix
Quintero Lago i Miguel Leal
Larosa, van ser traslladats pels
seus familiars fins a la localitat
de Santa Maria de Oleiros, on
seran enterrats.
Cap dels familiars de les víctimes van voler aventurar una
causa de l'accident, però sí que
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van destacar «la professionalitat i humanitat d'aquests tres
treballadors».
La missa de l'enterrament
del jove gironí, de 30 anys, es
farà avui a les 11 del matí al
Mercadal de Girona.
Mentrestant, tècnics d'Aviació Civil van recollir durant
tota la jornada d'ahir les restes
de l'helicòpter que es va estavellar dimarts a primera hora de
la tarda al Camino del Molino
de Fuenlabrada quan procedia
a la revisió de la xarxa elèctrica
entre Segòvia i Loeches, segons
van informar fonts de la Comissaria de la localitat.
Per ara és pensen en dues
hipòtesis com a possibles causes de l'accident, d'una banda
que l'helicòpter patís una avaria o bé que l'aparell hagués
xocat amb algun cable d'alta
tensió a conseqüència de la boira que hi havia a la zona.

Una avaria de la
Renfe talla durant
4 hores el tram
Tordera-Maçanet
G.A.F.

Maçanet de la Selva.Una avaria en el sistema
d'electrificació de la Renfe
va tallar la circulació de
trens entre Maçanet de la
Selva i Blanes durant quatre hores. El problema en la
xarxa elèctrica va obligar a
fer que els passatgers de
quatre dels viatges que es
-feien ahir al matí haguessin
de fer una part del recorregut amb autobús.
Segons van explicar fonts
de la companyia ferroviària,
l'avaria va'passar a un quart
de nou del matí, que va deixar parat al mig de la via un
tren que transportava 58
persones, la majoria de les
quals eren estudiants de la
Universitat de Girona.
El tren va quedar aturat
entre Tordera i Maçanet de
la Selva, en un lloc on era
impossible d'accedir amb un
autobús. Per aquest fet, els
passatgers van haver de ser
traslladats des del tren fins
a l'estació més propera amb
tot terrenys dels Bombers, la
Guàrdia Civil i els Mossos
d'Esquadra.
Fonts de l'empresa Renfe
van assenyalar que els tècnics van estar reparant l'avaria, que provocava una
discontinuïtat en el fluid
elèctric, i que a la una es
restabliria la circulació normal. Mentrestant, els passatgers que havien de fer
aquest recorregut, eren traslladats des de Blanes a Maçanet amb autobús, on agafaven u n a l t r e t r e n per
continuar el trajecte.

Enxampen un noi
intentant cremar
una senyera a
Platja d'Aro
DdeG

Platja d'Aro.- Un jove dé
21 anys, la identitat dèl qual
no ha estat facilitada, va ser
detingut el-cap de setmana
passat a Platja d'Aro quan
intentava calar foc a la senyera que onejava al balcó
de l'Ajuntament de la població, segons van informar
a h i r fonts de la Policia
Municipal.
Els fets van passar al voltant de les set del matí quan
el jove va intentar pujar al
balcó de l'Ajuntament i va
voler cremar la senyera, que
onejava al costat de les banderes de la Unió Europea, de
l'Estat espanyol i la del
municipi.
Una dotació de la Pelicia
Municipal el va poder detenir quan començava a calar
foc a la senyera amb un encenedor que p o r t a v a a la
butxaca.
El jove va passar a disposició dels Mossos d'Esquadra, que el van traslladar al
jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, on deprés de
declarar davant el jutge, va
quedar en llibertat. Aquests
tipus de fets delictius estan
castigats al codi penal amb
una pena d'entre set i dotze
mesos de presó.

