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Les nevades passen el relleu a fortes
ratxes de vent i onatge convuls al litoral
Les temperatures cauen en picat i es donen mínimes de fins a 15 graus negatius als indrets més pròxims al Pirineu i
Prepirineu Algunes carreteres es veuen afectades per la neu A Portbou es van registrar ratxes de vent de 158 km/h
ELISABET DON GIRONA

■Si durant tot el divendres les grans
protagonistes van ser les nevades,
durant la jornada d'ahir el vent i el
fred també s'hi van convertir. Les
comarques que més van notar
aquesta baixada van ser el Ripollès
i la Cerdanya, però a la Garrotxa, la
Selva i al Ripollès les matinades
també van ser més extremes de
l'habitual, amb valors que estaven
per sota dels - graus en la gran majoria dels casos.
El municipi on les temperatures
van baixar més va ser Fornells de la
Selva, amb una mínima de
-
graus. El van seguir de ben a prop
Puigcerdà (-,), Vilobí d'Onyar (,), Olot (-), la Vall d'en Bas (-,)
o Girona (-,). Els termòmetres es
van desplomar també en alguns indrets més pròxims al Pirineu i Prepirineu. Així doncs, a les estacions
d'alta muntanya van arribar a registrar temperatures de fins a - graus
sota zero a Setcases, o - a Meranges.
Tramuntana a l’Empordà
Aquest fred intens va anar acompanyat de ratxes de vent atramuntanat de gran intensitat, sobretot a
la comarca de l'Alt Empordà. La més
destacada va ser a Portbou, on va
arribar als  km/h, però també a
la localitat de Roses, on es va quedar

LES MÍNIMES DE
LA PROVÍNCIA
DISSABTE, 2 DE DESEMBRE, FINS A LES 16 H
ºC

Setcases-Ulldeter
Meranges-Malniu
Queralbs-Núria
Molló-Fabert
Fornells de la Selva

-15,4
-14
-11,7
-7,2
-7

Puigcerdà

-6,7

Vilobí d’Onyar

-6,5

Olot

-6

La Vall d’en Bas

-5,8

Girona

-5,6

Das-Aeròdrom

-5,5

Fogars de la Selva
Anglès

-5
-4,5

Cassà de la Selva

-4,5

Santa Coloma de Farners

-4,2
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en  km/h. Precisament a Portbou
l’N- va quedar tallada per la caiguda d'un pal telefònic al voltant de
les sis de la tarda. Des del migdia, els
Bombers de la Generalitat van rebre
una vintena d'avisos. La gran majoria feien referència a caigudes d'objectes com branques, senyals o ele-

Una màquina llevaneu, treballant a una carretera del Ripollès. ACN

ments de la teulada. Les ventades
van aixecar l'onatge i des del Servei
Meteorològic de Catalunya es va
publicar una alerta per onatge, que
en zones com al nord del cap de
Creus i al cap de Begur podia arribar
a ser molt convuls.
Les nevades del dia anterior van

deixar alguns gruixos destacats a la
província. Fins a les  del matí, a
Malniu hi havia  centímetres, 
a Ulldeter,  a Sant Hilari Sacalm i
 a Núria. Aquestes acumulacions
van fer que la circulació en quedés
afectada. La BV- des d'Arbúcies
fins a Sant Celoni va estar tallada

des del migdia en ambdós sentits i
només s'hi podia circular en el cas
de disposar de cadenes. Una situació semblant a la de l'N- de Ribes
de Freser a la collada de Toses, on
tampoc s'hi podia accedir si el vehicle no estava suficientment equipat.

Camprodon tira endavant un
pressupost de 5,3 milions per al 2018
Del total d’aquesta xifra,

916.896 euros aniran destinats
a diferents inversions de
caràcter estratègic per a la vila
DdG CAMPRODON

Els joves contractats gràcies al programa català. DdG

MiFAS contracta 9 joves amb el
programa de Garantia Juvenil
DdG GIRONA

■ El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat al Grup MIFAS
una subvenció de . euros
per a l’incorporació de  joves en
el marc d’una subvenció destinada a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves del
Programa de Garantia Juvenil a

Catalunya. La durada de la contractació és de  mesos a jornada
completa i va des del  de novembre del  fins al  de maig
del . Tots els joves tenen com
a referent un tutor/a que els assessorarà i els farà el seguiment. També disposen d’un pla de treball
adequat a la seva formació.

■ El ple de l'Ajuntament de Camprodon va aprovar el passat dimarts el nou pressupost municipal de .., euros per a
l'exercici del . D'aquesta xifra,
., euros (un  finançats amb fons propis del consistori) aniran destinats a inversions.
Algunes d'aquestes propostes són
de caràcter estratègic per al municipi, com ara la torre de telecomunicacions -que està previst
que entri en funcionament aquest
- o la construcció d'una xarxa
de calor amb biomassa.
Els comptes van tirar endavant
amb els vots favorables dels sis
membres de l'equip de govern i el
vot contrari dels quatre regidors
de Tots per Camprodon-CP. L'al-

Els pressupostos es van aprovar en el darrer ple. AJUNTAMENT DE CAMPRODON

calde, Xavier Sala, es va referir al
pressupost com una proposta «realista i acurada, que assumeix tot
allò que ha heretat del passat i que
fa front als reptes de futur». En definitiva, «uns comptes pensats
perquè puguem gaudir tots d'un

Camprodon millor» va explicar.
En el ple també es va posar en
relleu que s'havia reduït en un
, el volum de despeses i pel
que fa als ingressos, aquests eren
lleugerament inferior al de 
en uns . euros menys.

