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L'ENTITAT NOMÉS POT REALITZAR CURSOS. ELS QUATREÚLTIMS MESOS DEL'ANY

FESTA MAJOR 2000
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A 2/4 de 6 de la tarda:
JOCS INFANTILS PER A LA MAINADA.
A les 10 del vespre:
CINEMA AL CARRER amb la pel·lícula
"NOTTINC HILL"

A 2/4 d'l deia nit:
BALL amb el Conjunt

EL TREN DE LA COSTA

A 2/4 d'l del migdia:
OFICI SOLEMNE amb l'acompanyament

del Grup Vocal SEASON
A les 6 de la tarda:
SARDANES a la plaça, a càrrec
de la cobla

SA PALOMERA
A les 8 del vespre:
BALL DE Fi DE FESTA amb el conjunt

METROPOL

Mifas denuncia el retard eiriL
Taprovació de les subvencions
ESTER ROIG
GIRONA _

D Pere Tubert, president de Mifas -Minusvàlids Físics Associats-, reclama que les aprovacions i denegacions dels programes subvencionats per la
Generalitat que rep el centre es
facin acomençament d'any.
L'entitat ha reivindicat que
si aquestes decisions els arriben
a l'estiu, com és el cas d'aquest
any, això els suposa un retard
irnportant «ja que només ens
queden quatre mesos per programar cursos».
«Les aprovacions ens arriben
molt tard i ens fan anar molt
malament», declara. Fins ara el
centre ha estat fent algun curs
però només amb finançament
privat", «perquè no teniin una
capacitat econòmica que ens
permeti donar-ne sense subvencions».
Dijous els van arribar les últimes aprovacioíis, «ens haurien d'haver arribat al primer
trimestre, i no a mitjan del tercer», diu Tubert. També és important saber les denegacions,
«perquè això ens permet organitzar-nos amb temps». .
Aquests retards perjudiquen
totes les institucions que depenen dels programes que
aprova la Generalitat, «ja que
fa que s'acumuli la feina i es retardin els cursos».
Tubert diu que els retards en
les adjudicacions són normals
i assenyala com a possibles causes els problemes de pressupostos, «aquest any a més s'hi
ha afegit el canvi de competències que hi ha hagut a la
Generalitat».
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pugui començar a funcionar
l'any que ve. Ara estan pendents
que responguin les sol·licituds.
D'altra banda, la setmana vinent Mifas organitza per primera vegada unes colònies per
a persones amb gran disrninu- .
ció., ün.grup reduït de 9 persones podran estar amb contacte ambrla naturalesa. L'estada séràa una casa de colònies
a Torraèllade Montgrí, Les Dunes, cèjdida a l'organització, que
la va rehabilitar, i que està à 2
km. de la platja. L'Experiència
és subvencionada pel Departament de Joventut i comptarà
amb la col·laboració de l'Ajuntament de-Torroella i el Museu
de Montgrí.

LA BISBAL D'EMPORDA

Enher alerta de rinici del
període de màxim risc de
demanda a la Costa Brava
CT.

La Comissió es reserva cl dret de modiilcar el present
programa. Tols els actes seran gratuïts.

• Mifas prepara la construcció d'una residència per a disminuïts físics a Girona, per culpa de la mancança que hi ha a
les comarques gironines. En
aquests moments, nornés hi ha
la de Mifas, amb 9 places, que
està pletija i ja fa tres anys que
no té una plaça lliure.
«Actu'atment hi ha a Girona
15 persones amb problemes que
s'han d'estar en residències de
la terceràjedat perquè no n'hi
ha d'altres», diu Tubert. La nova
residència s'ubicarà en un edifici on Mifas ha adquirit una'
planta i que està situat entre el
carrer Empúries i Sant Narcís,
hi cabrah 28 persones^amb disminució;física, i és previst que

L'INCREMENT ES PREVEU FINS AL 20 D'AGOST

I GIRONA

A les 9 del vespre:
3r SOPAR A LA FRESCA
a la plaça de Púbol, per a tots els veïns
del municipi de la Pera.
Tots aquells que hi vulgueu assistir
cal que us ho porteu tot: el sopar,
la taula, la cadira i una espelma.

Manca de residències

D El període.de màxim risc pel
que fa a la demanda d'energia
elèctrica a la zona de la Costa
Brava es va iniciar ahir i durarà
fins al proper dia 20 -coinci-.
dint amb el pont del 15 d'agost-, segons ya alertar ahir la
companyia elèctrica Fecsa-Enher. És per aquest motiu que
durant aquests dies l'empresa
preveu un increment notable
de la demanda d'energia a la
zona, amb els riscos en la qualitat de servei que aquest fet pot
ài-ribar a comportar.
• D'àltra banda, la demanda
d'energia elèctrica a la Costa
Brava durant els deu primers
dies d'agost ha crescut un 0,9%
respecte al mateix període de
l'any passat, amb la qual cosa,
segons Fecsa-Enher, la tensió
en alguna de les línies ha arribat a la seva potència nominal.
La companyia elèctrica recorda que la demanda del pas-

sat mes de juliol ja va augmentar
un 3% respecte al juliol de 1999,
malgrat que les temperatures durant aquell nies van Ter lleugerament inferiors i que l'ocupació hotelera va minvar.
La punta màxima de consum corresponent a les estacions receptores de Bellcaire, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro i Lloret de Mar
es va produir el dimarts 1 d'agost
•i va ser de 181,9 MVA, un"5% superior al mateix dia de l'agost de
1999. '
L'empresa ha anunciat que en
tot moment es rnantehen en alerta les mesures excepcionals posades en funcionament des de principi d'estiu amb l'aplicació del pla
d'emergència per afrontar la sobresaturació de la demanda d'aquesta zona. Les mesures que s'han
inclòs en el pla, que preveu un seguiment de les càrregues dia a dia,
s'han delimitat, segons ha posat de
manifest Fecsa-Enher, d'acord amb
les necessitats bàsiques del sector
turístic i dels municipis de la Costa Brava.

L'Ajuntament oferirà
diversos cursets d'adults
després de ies vacances
n L'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà organitzarà diferents cursets d'adults a l'edifici El Mundial. Aquests cursets
inclouran alfabetització, graduat escolar, informàtica, cant
coral, anglès, francès, àrab, alemany, bonsai, flor seca premsada, flor, massatges, inici a la
fotografia, aula oberta de tapís,
taller de cuina natural, aula de
nadal, cistelleria i papiroflèxia.
La data de matriculació serà a
partir de la segona quinzena de
setembre.

BELLVER DE CERDANYA

Una veïna de Prullans
guanya el lli Concurs de
Llonganisses de Pagès
D L'Ajuntament de Bellver de
Cerdanya, el Consell Comarcal
i l'oficina comarcal del DARP
van organitzar el III Concurs
de Llonganisses de Pagès dins
els actes de la Fira de Sant Llorenç que es va celebrar el 9 i 10
d'agost. El primer premi se'l
va emportar Maria Isern Isern .
de Cal Pona de Prullans.

