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onada de calor els efectes dels focs
ajuntament de peramola

Altés ■ Catorze dotacions de Bombers treballaven ahir en
un incendi forestal al terme municipal de Bassella.
Unió de pagesos

Demanen precaució
amb l’ús de petards
n A menys d’una setmana de
la revetlla de Sant Joan, Unió
de Pagesos va reclamar ahir
per carta a tots els ajuntaments que adverteixin la població del risc d’incendi per
l’ús de petards en àrees de
cultiu i boscos. El sindicat demana que s’extremi precaucions davant de la situació
d’altes temperatures i baixes
humitats.

causes

Un llamp pot causar
un foc al cap de 4 dies
n Els Agents Rurals estan
fent un seguiment dels 500
llamps que van caure dimecres al Solsonès i que van
causar els dos grans incendis
de Lladurs i Castellar de la Ribera. El cap de l’Àrea Bàsica
del Solsonès, Jordi Carrasco, diu que han localitzat el
llamp causant de l’incendi de
Castellar i assegura que “un
llamp pot estar tres o quatre
dies latent i després sortir”.

prevenció

Sense fogueres a Sant
Esteve de la Sarga
n L’alcalde de Sant Esteve
de la Sarga, Jordi Navarra,
va publicar ahir un ban en
el qual comunicava que no
està autoritzat fer fogueres, ni el llançament de coets, focs artificials o altres
artefactes amb foc en tot el
municipi. Una decisió que
va basar en el risc d’incendi,
l’extrema sequera i les altes
temperatures.

suport

L’UME manté 320
efectius actius
n La Unitat Militar d’Emergències manté un total de
320 efectius que treballen
en els incendis d’Artesa de
Segre i Castellar de la Ribera
des de dijous a la matinada.
Treballen alternats en jornades de dotze i dotze hores per participar en les tasques d’extinció de “forma
ininterrompuda”.

xavier santesmasses

Peramola ■ Un dels quatre incendis d’ahir a causa de llamps Castellar de la Ribera ■ Els efectius van treballar tota la
a la Vall de Rialb. Va ser estabilitzat al migdia.

jornada i van donar per estabilitzat l’incendi.

“Em vaig quedar sol davant del foc”

Un veí de Castellar de la Ribera explica que va evacuar la família i va tornar a la seua
masia || “Està tot destruït i és una pena”, lamenten veïns de Baldomar
xavier santesmasses

x. santesmasses/acn

❘ castellar de la ribera ❘ Ramon Torremorell té 74 anys, viu a Can
Mas, una casa de Castellar de la
Ribera que té la família des de
fa 115 anys. “El meu avi va arribar aquí amb 11 anys.” Només
per aquesta raó, per l’estima a les
arrels, es pot entendre la seua
manera d’actuar com a menys
atrevida al quedar-se sol a la masia al davant d’una columna de
foc de més de 20 metres d’altura.
Quan va veure el foc va explicar
que el primer que va fer va ser
desallotjar la família: la dona,
el fill i un nadó de trenta mesos.
Amb el tractor va fer un tallafoc
perimetral d’uns 6 metres d’ample a tota la masia. Amb la casa
preparada va agafar el cotxe i
va mirar d’anar parant el foc al
bosc, que és a sobre de casa. “Era
inviable, per la qual cosa vaig
optar per deixar el cotxe i tornar
a casa, va quedar arrasat per les
flames.” Una vegada a casa, el
foc va arribar en minuts. Eren les
17 hores i comenta que arribava amb molta intensitat: “Quan
veus que passa el foc i dels arbres
no en queda ni una sola branca,
t’indica que ve molt fort.” Quan
va arribar a casa el va esperar a
sobre del tractor. D’aquesta manera, si el foc arribava al magatzem corria a apagar-lo. “Em va
cremar per complet la porta.”

Ramon Torremorell mostrava ahir els efectes del foc a la seua masia a Castellar de la Ribera.

D’aquesta forma va anar apagant
desenes de petits focs a la maquinària agrícola (un cultivador va
quedar destrossat) o a casa, on es
van cremar els cables de la llum
d’entrada. Explica que al final el
foc hi havia “una columna altíssima de fum i flames”, i va optar
per passar-hi per sobre. De fet,

la casa està totalment envoltada
de cendres. Can Mas i la veïna
Casa Junyent van ser els dos habitatges més afectats a Castellar
de la Ribera.
Per la seua part, Ricardo Monfort, de Baldomar, va assenyalar
que “tinc 62 anys i mai tornaré a
veure això com era i és una pe-

na”. Aquest veí va lamentar que
“s’ha cremat una part grandiosa
de terreny”, per la qual cosa va
exigir un pla forestal a Catalunya. “Vaig venir d’una ciutat fa
gairebé 20 anys perquè m’encanta la naturalesa i això és un desastre. Tot destruït”, va explicar
Pedro Curiel, veí de Baldomar.

prevenció

El nivell 3 del pla Alfa s’amplia a noranta-tres municipis
n Els Agents Rurals amplien
avui el risc extrem d’incendis
forestals a noranta-tres municipis, seixanta-set dels quals a
les comarques lleidatanes. Així
doncs, el nivell 3 del pla Alfa
afectarà les comarques de l’Alt
Urgell (cinc municipis), les Garrigues (18), la Noguera (14), el
Pallars Jussà (7), la Segarra (6),
el Segrià (5), el Solsonès (8) i
l’Urgell (4).
El tancament d’espais naturals, que ahir es va fer efectiu
al Montsec d’Ares, la Baronia
de Rialb i el Montsec de Rúbies,

es farà extensiu al Montsant.
En zones freqüentades com
el congost de Mont-Rebei no
es poden visitar a peu ni amb
vehicle fins que millorin les
condicions meteorològiques,
amb temperatures extremes
que ahir van arribar a un pic
de 41,3 graus de màxima a la
capital del Segrià.
El subinspector de l’àrea regional de Lleida, Josep Capdevila, va explicar que l’objectiu
és que hi hagi “gent dispersa”
pel massís i en cas d’incendi
es pugui efectuar una ràpida

evacuació. Amb l’activació del
nivell extrem de perill de focs
forestals, està completament
prohibit encendre foc en terrenys forestals o a la franja
de cinc-cents metres que els envolten, incloent les barbacoes
de les ermites i altres àrees de
lleure.
Així mateix, se suspenen
totes les autoritzacions excepcionals per fer foc i es restringeix la pràctica d’activitats
esportives al medi natural, així
com les activitats agrícoles que
puguin generar risc d’incendi.

Dos rurals tallant ahir l’accés al Montsec arran
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Lleida i Catalunya viuen la primera quinzena
de juny més càlida des que hi ha registres

La temperatura mitjana ha estat de 26 a 28 graus en bona part de Ponent, amb punts de fins a 28-30 al
Segrià || Les previsions indiquen que a partir d’avui la calor remetrà, tot i que de forma lenta
s.e.

❘ lleida ❘ Després d’un maig amb
temperatures desbocades, la
primera quinzena de juny també està batent registres històrics. Segons dades del Servei
Meteorològic de Catalunya
(Meteocat), en 96 de les 113 estacions de la xarxa d’estacions
meteorològiques automàtiques
la temperatura mitjana ha estat la més alta dels darrers vint
anys, fins i tot per sobre de la
del 2003, any en què l’estiu va
ser excepcionalment càlid. El
mapa determina que de l’1 al
15 de juny d’aquest any la temperatura mitjana va ser d’entre
26 i 28 graus en bona part de
Ponent, quatre més que el 2003.
En concret, a tot el Segrià (fins
i tot va arribar als 28-30 en alguns punts) i el Pla d’Urgell, així
com a gairebé tota la Noguera,
la Conca de Tremp al Pallars
Jussà, la majoria de l’Urgell i a la
meitat oest de les Garrigues i la
Segarra. En els primers quinze
dies de juny del 2003, la mitjana
es va situar entre els 22 i els 24
graus a les comarques del pla i
fins i tot el Prepirineu, amb excepcions de 24 a 26 a la meitat
del Segrià, una petita part de la
Noguera i de l’Urgell i la Conca
de Temp.
Finalment, ahir la temperatura a Lleida no va batre el rècord
absolut i la màxima registrada
a la província va ser gairebé un
grau inferior a la del dia anterior. Així, la capital va assolir
els 41,3 graus, davant dels 42,1
de Gimenells i els 42,4 de Llimiana de dijous.
El Metocat preveu que avui es
començarà a dissipar la massa
d’aire càlid situada a sobre de
Catalunya, ja que s’atansa una
bossa d’aire fred des de l’Oest
de la península Ibèrica, però
remarca que el descens dels
termòmetres serà molt lent, de

jordi echevarria

temperatures

Lleida

41,3 ºC
LOCALITAT

ºC

Baldomar

40,6º

Torres de Segre

40,5º

Alfarràs

40,4º

Alcarràs

40,3º

Albesa

40,3º

Gimenells

40,2º

Seròs

40,1º

Vilanova de S.

39,9º

Tremp

39,9º

El Poal

39,8º

Alguaire

39,8º

Mollerussa

39,3º

Els Alamús

39,2º

Vallfogona de B.

39,1º

Oliana

39,1º

Camarasa

38,4º

Solsona

38,3º

El Pont de Suert

36,3º

Un jove refrescant-se ahir en una font a Lleida.

educació

“Col·legis i instituts han de complir la funció social”

manera que encara queden dies
amb les temperatures bastant
més elevades de les que pertocarien per l’època de l’any. Es
preveuen encara mínimes tropicals de més de 20 graus en molts
punts de Catalunya, i a la tarda
poden baixar de 3 a 5 graus al
nord-est de Catalunya, malgrat
que a Ponent es podria arribar
als 40 graus.
j. gómez

n Educació afirma que és
“sensible” i coneix “perfectament” la situació dels centres,
on la temperatura a les aules
supera els 30 graus, i reconeix
que “l’emergència climàtica fa
que tots els centres de treball
i escoles tinguin el repte de
futur d’adaptar-se a les freqüents onades de calor”.
Sobre aquest assumpte, la
secretària de Transformació
Educativa, Núria Mora, va
dir que posaran sistemes de
ventilació als centres sense

de Lleida, Santi Pubill, es va
mostrar indignat amb aquest
argument. Va assegurar que
en la seua proposta d’avançar el final de les classes de
les 15.00 a les 13.00 hores ja
plantejaven atendre els alumnes vulnerables amb activitats
amb què poguessin suportar
millor la calor, per exemple en
piscines o pavellons. “Em fa
ràbia perquè no ens han escoltat. El que diu [Educació] ja ho
teníem pensat”, va subratllar
Pubill.

Mollerussa obre les piscines i Lleida
i nombrosos municipis ho fan avui
m. marquès / j. gómez

Mollerussa va obrir ahir les piscines per als veïns.

ventilació natural, si ho indica
Riscos Laborals.
No obstant, Educació remarca que “reduir l’horari
no entra actualment als plans
del departament” i argumenta
que “no hi ha garanties que els
nens, sobretot els més vulnerables, estiguin millor al carrer o a casa que a l’escola i,
per tant, els col·legis i instituts
han de complir la seua funció
social”.
El representant dels directors de centres de Secundària

❘ lleida ❘ La Paeria de Lleida obre
avui les sis piscines municipals,
Cappont, Balàfia, Pardinyes, la
Bordeta, Secà i Magraners, en
una temporada de bany ja sense
cap restricció per la pandèmia.
L’alcalde, Miquel Pueyo, va explicar que estaran obertes fins al
4 de setembre, d’11.00 a 19.30
hores, i que les entrades (3,40
euros per dia) es poden comprar
telemàticament a https://piscines.paeria.cat, malgrat que
el regidor de Joventut, Ignasi

Amor, va destacar que també es poden anar a buscar de
forma presencial a la regidoria
d’Esports i que els majors de seixanta-cinc anys tenen l’entrada
gratuïta.
Fins ahir s’havien venut 300
entrades de les 4.000 que es posen a la venda cada dia, però
Amor va vaticinar que el boom serà entre avui [ahir] i demà
[avui].
D’altra banda, els veïns de
Mollerussa ja van poder combatre ahir la calor a les piscines

municipals, que van inaugurar
temporada. L’horari d’obertura
és de 10.30 a 20.30. Així mateix, les Borges i nombrosos
municipis també donen avui el
tret de sortida a la temporada de
les piscines. Les de la capital de
les Garrigues obren fins al 2 de
setembre, de 10.00 a 20.00 hores, i la venda d’entrades es farà
a través de piscines.lesborgesblanques.cat. Altres municipis
ja tenen les piscines públiques
en servei des de fa uns dies, com
Agramunt, Alpicat o Alcarràs.
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Balanç. A Lleida es van registrar sis
sol·licituds d’eutanàsia el seu primer any.
Festival. Tanxugueiras actua el segon dia
del Magnífic Fest a la Seu Vella.

Festes tradicions
edgar aldana

Els fallaires de la Pobla de Segur van encendre les torxes a l’arribar a la població.

Festes del foc a mig gas

edgar aldana

Un dels joves que va participar ahir en la tradicional festa.

Per recomanació dels Bombers, la Pobla de Segur no va encendre les falles durant el recorregut
per la muntanya || Avui serà el torn de Durro i Sort, on no hi haurà restriccions
Redacció

❘ La Pobla de segur ❘ Més de 150
fallaires van descendir ahir la
muntanya de Santa Magdalena
durant la tradicional baixada
de falles de la Pobla de Segur.
Encara que en aquesta ocasió la
celebració no va tenir restriccions d’aforament per la Covid,
com en l’anterior edició, caldrà
esperar un any més per poder
celebrar la tornada total a la
normalitat, ja que en aquesta
edició els fallaires van seguir
les recomanacions dels Bombers i van dur a terme la bai-

xada amb les falles apagades
i amb llums frontals per crear
el camí. Tanmateix, sí que les
van encendre en l’arribada a
la població. “Esperàvem amb
moltes ganes poder tornar a
viure aquesta tradició envoltats de la gent del poble. Portem uns mesos preparant-nos
i amb els nervis a flor de pell”,
va explicar Lluís Macaya, membre de l’Associació Cultural de
Fallaires i Pubilles de la Pobla
de Segur. Malgrat aquest contratemps, una vegada al poble
les pubilles van rebre les seues

parelles per començar la desfilada conjunta cap al centre de
la Pobla, amb parada obligada
a l’església per fer una ofrena a
la verge de Ribera i acabar amb
un ball de sardanes a la plaça
de la Pedrera i un sopar popular
per als fallaires i les pubilles.
“Porto emocionada des de fa un
mes. Això és una mica més que
una festa, és un sentiment. Em
vaig demanar festa a la feina
per poder vindre i col·laborar
en l’organització des de primera
hora del matí amb tot el que faci falta”, va assenyalar Helena

AFA ALBA

ensenyament

Huguet, pubilla de la Pobla de
Segur.
Per la seua part, aquesta nit
es correran les falles a la Vall
de Boí i també al Pallars Sobirà. Les poblacions de Durro i
Sort viuran una jornada amb
total normalitat en la qual sí que
podran baixar amb les torxes
enceses.
Per a l’alcalde pedani de Durro, Enric Plaza, “és una data
molt esperada pels veïns i veïnes de la localitat i també pels
turistes, que esperem que omplin el poble durant tota la nit”.

agenda

Durro

z Des de les 22 h: Obre la temporada de falles de la Vall de Boí.
En aquesta ocasió estarà permès encendre les torxes durant
el recorregut.

Sort
z Des de les 19 h: A les 20.00 començarà la pujada a Bressui. La
baixada serà a les 22 des d’Olp i
a les 22.30 des de Bressui.

comunicant

Acampada per
tancar el curs a
l’Escola Alba
❘ Lleida ❘ La comunitat educativa de l’Escola Alba ha pogut
recuperar de nou l’AlbaFest
després de dos anys, un cap
de setmana ple d’activitats,
jocs, espectacles i fins i tot
una acampada al pati que va
reunir un total de 200 persones. La música i la dansa
van anar a càrrec dels alumnes, encara que també hi va
actuar el mag Òscar de la
Torre i ja a la nit hi va haver
discomòbil.

Més de 200 persones van muntar les tendes al pati de l’escola.

Laura Borràs rep una litografia pels 60 anys d’Aspros ■ La Fundació
Aspros va fer entrega dijous de la litografia commemorativa del
seu 60è aniversari a la presidenta del Parlament de Catalunya,
Laura Borràs.

