FAVARA JA COMPTA AMB INFORATGE

L’Ajuntament de Favara a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha posat en
marxa un nou servei al poble: INFORATGE. La presentació va tindre lloc
dimecres 31 de maig a les 19:00h a la Ludoteca del poble. I va ser a càrrec del
prestigiós meteoròleg Jovi Esteve.
INFORATGE és una instal·lació pràctica que permet conèixer en temps real
l’oratge al nostre poble. L’estació està ubicada dalt de la coberta de Vitàlia (Abans
Gerisán). Cal remarcar que després de l’estudi tècnic corresponent, l’empresa
instal·ladora ha determinat que tècnicament aquest és el lloc òptim.
El servei és gratuït i inclou la consulta via web tant de l’oratge en temps real, amb
immediatesa, com la previsió. I en aquest aspecte, els usuaris també poden
obtindre informes històrics de precipitacions, temperatures, humitat relativa,
velocitat del vent, ràfega màxima o direccionalitat o pressió baromètrica.

Tota aquesta informació pren i pot resultar especialment útil ja que, en cas de
sinistralitat per causes climatològiques l’Ajuntament de Favara, i a petició dels
usuaris emetrà informes amb caràcter oficial per poder presentar a les
asseguradores si es dóna el cas, per poder cobrar.
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La informació que presta el servei INFORATGE està avalada pel centre de
coordinació d’emergències de la Generalitat Valenciana 112cv.com.
Des de la Regidoria de Medi Ambient treballem per facilitar els processos de
traspàs d’informació per això es pot descarregar aquesta aplicació per al mòbil.
Per obtenir-la, cal actualitzar FAVARA-INFO. La icona que representa
INFORATGE és el núvol de l’esquerra de l’aplicació i és totalment gratuïta.
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