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NO S'HAVIEN SEGUIT LES MESURES DE SEGURETAT REQUERIDES PER L'AJUNTAMENT

Banyoles suspèn l'enderroc
de redifici del Mercantil
Un veí afirma que les obres han provocat esquerdes a casà seva
CARiUE CALLEJÓN/ACN
f BANYOLES'

D L'Ajuntament de Banyoles ha
suíspès cautelarment l'enderroc
de l'edifici del Mercantil. La decisió s'ha pres perquè l'erripresa
no va fer cas del requeriment fet
per l'Ajuntament quant a mesures de seguretat-i per les queixes
dels veïns d'un immoble que pateix esquerdes, suposadament a
causa de l'enderroc.
L'Ajuntament de Banyoles va
fer un requeriment l'I 1 d'abril a
l'empresà Fòrmigur SL, encarregada de l'enderroc de l'edifici del
Mércantilipèrquè «protegís la part
superior de la tanca exterior que.
deliníita el pas provisional de vianants, amb un passamans per evitar danys i perquè senyalitzés amb
llums indicatives, o altres elements». En un altre sentit l'Ajuntament ha rebut una queixa
d'una casa veïna a l'edifici perquè
pateix «esquerdes considerables»
i demanava «reçonsiderar el procediment d'enderroc». Així l'ajuntament de Banyoles ha decidit aturar les obres d'enderroc que
Fòrmigur efectua a l'edifici de la
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Segons l'Ajuntament aquesta
mesurà s'ampliarà amb el tancament de tot el carrer, si durant
l'enderroc d'aquesta part es fa necessari.
Finalment l'Ajuntament també ha obligat a instal·lar una tanca a la plaça Turers que impedei-.
xi l'accés lliure a l'obra i,a retirar
la nina que envaeix l'espai destinat al pas de vianiants.

J.A BISBAL VA REGISTRAR LA TEMPERATURA MÀXIMA

Temperatures màximes;
La Bisbal

plaça dels Turérs d'aquest municipi com a mesura cautelar.
En el mateix sentit l'Ajuntament també ha requerit els responsables de l'obra perquè adoptin les mesures pertinents per tal
d'evitar qualsevol possible risc iperquè col·loquin una tanca al ca-"
rrer de la Divina Pastora, al voltant de l'edifici què s'havia d'enderrocar.
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Mr fins als 35 graus a Girona
•
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bar a 35 graus centígrads van ser
Girona, Olot i Roses, mentre que
Santa Coloma'He Farners, Ripoll
D Diverses poblacions de les co- i Figueres es van quedar amb 34.
marques gironines van. arribar
El servei de meterologia de Caahir als 35 graus de tempera- talunya preveu per avui uns retura i van registrar la màxima gistres similars. L'ambient serà asd'aquest any. El municipi on el solellat, però no es descarta el creitermòmetre és va enfilar més xement de nuvolades a punts de
amunt va ser la Bisbal d'Em-, muntanya i partir del migdia. El
górdà, amb una màxima de 35,6 vent, que serà de component siid
graus.
\
entre fluix i moderat, incremen, Altres municipis que van arri- tarà la sensació de calor. '
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I GIRONA

Mifas diu que només
4 platges de Girona
estan adaptades als
minusvàlids
. b GIRONA.- L'associació de minusvàlids Mifas demuncia que
només quatre platges del litoral deia Costà Brava estari adaptades per persones amb disca'pacitàts físiques i ha demanat
una major implicació dels ajuntaments amb les persones amb
discapacitats d'aquesta mena.
Mifas assegura que només les
platges de Llafranc, Palamós,
Roses i l'Escala estan adaptades
i, disposen de cadires amfíbies
que permeten banyar-se a l'aigua a persones que van en cadira de rodes. Segons la portaveu d'aquesta associació, Isabel'.Juscafresa, hi ha platges
semiadaptades, ja que sovint
passà que es fan óbresp erò hi
ha barreres arquitectòniques, ò
catifes a la sorra que no arriben
a l'aigua. DdeG
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• EL DIRECTOR GENERAL DE TURISME INAUGURA LA NOVA OFICINA
DE PLATJA D'ARO- El director General de Turisme de la Generalitat, Xavier Civit, Va presidir la. inauguració de la nova Oficina
Municipal d'Informació Turística (OIT). El regidor de Turisme,
Lluís Moliné,i l'alcíilde, Joan Giraut, van coincidir a valorar el treball de promoció que es fa des d'aquest tipus de servei. L'OIT de
Castell-Platja d'Aro va rebre l'any passat més de 35.000 consultes
dels visitants, de les quals més d'un 20 per cent eren sobre adreces
i allotjament, LAÜRA FERNÀNDEZ
.
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