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Tardor en ple estiu
L'estiu arriba a les comarques gironines amb
baixes temperatures, pluges ifinsi tot neu
Les temperatures d'ahir tampoc no van ser les habituals en
aquesta època de l'any. Si fa alL'estiu h a començat ,a les gunes setmanes es comentava
comarques gironines amb baixes que feia tres mesos que no plotemperatures, pluges intenses i via, i que es registraven tempefins i tot alguna nevada aïUada. ratures màxúnes de fins a trenta
Tot i que, segons el calendari, graus, ahir la màxima no va sul'estiu ja fa uns dies que ha arri- perar en cap localitat gironina
bat, la climatologia d'aquests els vint graus. Així, a Empúries i
dies és més semblant a l'habi- l'Estartit tenien 19 graus, a
Girona i Blanes, 18, a Ripoll ja
tual de la tardor.
Ahir, les temperatures van baixaven als 15, a Olot als 14 i a
ser especialment baixes (a la la Molina als 8. En aquesta estaMolina van a r r i b a r als tres ció d'esquí es va registrar una
graus dé mínima), i fins i tot es temperatura mínima de tres
van produir algunes nevades graus. A la resta de la demarcaaïllades en cotes situades entre ció, les mínimes no van superar
els 1.200 i els 2.000 metres, se- els 14 graus.
gons fonts de l'Instituto NacioLes previsions immediates
nal de Meteorologia.
indiquen que els propers dies es
Pel que fa a les precipita- mantindrà la inestabüitat, si bé
cions, segons les mateixes fonts, els serveis meteorològics aptina Blanes van ploure 44 litres per ten que les precipitacions no
metre quadrat; a Girona i la seran tan intenses. Les temperaMolina 23 Htres; a Ripoll, 21,1, i. tures experimentaran una lleuen moltes altres localitats van gera tendència a l'ascens, però
recoUir més de deu htres de plu- no es descarta que a mitja setmana puguin tomar a baixar.
ja per metre quadrat.
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Diverses persones passejant ahir per Girona, amb paraigües per protegir-se de la pluja.

Algunes actuacions ja es començaran aquest any

Sant Feliu encarrega un
estudi per suprimir les
barreres arquitectòniques

.

G u a n y a d o r s dels v i a t g e s
de Caixa de Girona
Per cobrar la nòmina, pensió
o augmentar ei saldo de la llibreta,
han guanyat un viatge
per a dues persones:
MARIA ÀNGELS PARNAU I PRATS
ROSA BASSACHS I ARBUSÀ
JOSEP POCH I PERICH
AN NA MARIA FONT I BESÒS
JOSEP RIBOT I BOU
CONCEPCIÓ COLLELL I BATALLÉ
JQANSURRELLISAURÍ
CARME BELMONTE I MARTÍNEZ
JORDIULLASTRESI PASCAL
RICARD SALLERAS I QUER
MARIA ÀNGELS ABAD LARBUSÉ
JAUME ROVIRA I CANALIAS
JORDI MORENO I SÀNCHEZ
M A G I BONJOCH I RIUS
DOMINGO CALVILLO I MUNOZ
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CASTELLÓ D'EMPÚRIES
BEGUR
BESCANÓ
GIRONA
PALAMÓS '
TORROELLA DE MONTGRÍ
FIGUERES
BANYOLES
SANT JOAN LES ABADESSES
SANT GREGORI
BREDA
MATARÓ
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Una escala de Sant Feliu de Guíxols que s'ha d'adaptar per a discapacitats.
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L'Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols ha encarregat a l'arqmtecte M. Mercè Corominas i
Noguera la redacció d'un pla
d'accessibüitat per a la supressió
de barreres arquitectòniques a
diferents indrets de la ciutat.
El pressupost d'enguany ja
preveu la millora de la via púbhca, que ara es completa amb
aquest projecte i que permetrà
començar algunes actuacions
aquest mateix any.
L'objectiu és que el 2006 -any
que marca la Llei d'Accessibilitat- Sant Fehu de Guíxols s'hagi adaptat al col·lectiu de ciutadans amb problemes de mobilitat, format per persones amb
minusvalies físiques, gent gran,
persones que h a n sofert u n a

lesió o bé que transporten cotxets per a infants ò d'anar a
comprar, dones embarassades o
ciutadans amb deficiències sensorials. La incorporació de l'accessibilitat en el disseny de la
ciutat és una de les mesiires per
a la mülora de la qualitat de vida del poble, aposta que ha fet
l'equip de govern mtmicipal format per PSC, ERG i IC-EV.
Ara ha de ser l'arquitecte qui
s'encarregui de fer els estudis
previs sobre l'estat del municipi,
detecti quins són els sectors que
requereixen una actuació més
urgent i faci les propostes i les
prioritats d'actuació.
El projecte permetrà signar
tin conveni amb Mifas I l'ONCE
pel qual aquestes entitats finançaran el 66% del cost de les
obres, mentre que l'Ajuntament
hi aportarà el 33% restant.
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