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METEOROLOGIA ESTIU ANTICIPAT 

Acorden aturar la sega de les 2 a les 
S de la tarda per l'onada de calor 
La temperatura maxima assoleix els 39,4 graus a Tremp i avui ja es podrien superar 
els 40 11 Ed caci(, re u p 1cio aca ar dos h re abans les classes 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El departament d'Ac
ció Climatica va acordar ahir 
amb organitzacions agraries, 
agrupacions de defensa forestal, 
Agents Rurals i Protecció Civil 
recomanacions en les activitats 
de la sega del cereal en aquelles 
zones de seca més directament 
afectarles per l'episodi de pe
rill d'incendi a causa de l'onada 
de calor, gairebé totes a Lleida. 
D'aquesta forma, s'aturara la 
recollida del cereal a primera 
hora de la tarda i es concentrara 
a primera hora del matí en aque
lles zones properes al hose, per 
la qual cosa es fara una parada 
tecnica entre les dos i les cinc de 
la tarda per fer manteniment de 
la maquinaria. 

També s'ha recomanat a les 
cooperatives i magatzems que 
allarguin els horaris d'entrada 
de cereal per afavorir que la re
collecció es pugui fer fins més 
tard. Acció Climatica assenya
la que les recomanacions són 
voluntaries i posa en relleu el 
paper de la pagesia davant de 
l'elevat risc d'incendis. L'alerta, 
que s'allargara fins diumenge, 
té una afectació més severa a 
les Garrigues, la Noguera, la 

CLASSES ASFIXIANTS 

Directors d'institut van 
assenyalar que ah ir algunes 
aules de la capital estaven 
a entre 32 i 35 graus 

Segarra, el Segria, el Solsones 
i l'Urgell. També hi ha altres 
comarques afectarles parcial
ment, com l'Alt Urgell i el Pa
llars Jussa. La campanya de 
la sega per reduir el nombre 
d'incendis porta en marxa una 
setmana i durant l'episodi de 
perill Agents Rurals, del Grup 
Especial de Prevenctó d'Incen
dis Forestals i agrupacions de 
defensa forestals es desplega
ran pel territori i faran itinera
ris diaris a les zones de treball 
per donar una resposta rapida 
davant de qualsevol incidencia. 

Aquesta mesura és una més 
de les que s'han pres davant de 
la primera onada de calor i el 
segon episodi d'elevades tem
peratures des del mes de maig 
a les comarques lleidatanes. Les 
temperatures continuen a l'al~a 
i van arribar ahir a Ponent als 
39,4 graus. La temperatura més 
alta de Catalunya es va registrar 
ahir a Tremp, i a Lleida ciutat va 
ser de 39,2°; a Baldomar, 39,1° 
i 38,7° a Organya. La previsió 
és que el termómetre continui: 
pujant avui, i podría superar els 
40 graus. 

Per la seua banda, Educació 
ha desestimat la sol·licitud fir-

Els ciutadans es protegien ah ir del sol davant d'una nova jornada de temperatures a l'al~a a Lleida. 

lncendi ah ir als marges de la C-13 a Vilanova de la Barca. 

Tremp 

TEMPERATURES 

Tremp va assolir el maxim, 
i es va arribar als 39,2° 
a Lleida; a 38,7° a Organya 
i a 37,9° a Alcarras 

mada per tots els directors d'ins
tituts de Lleida ciutat d'avan
~ar dos hores l'acabament de 
les classes, a les 13.00 en lloc 
de les 15.00. Els directors asse
guren que la temperatura dins 
deis centres, que no compten 
amb aire condicionat, és asfi
xiant. Per tota resposta, Edu
cació s'ha limitat a enviar unes 
recomanacions de mesures, com 
per exemple "abaixar les per
sianes de les finestres on toca 
directament el sol, portar roba 
lleugera" o "beure regularment 
aigua fresca". 

Aquest escrit va generar de
cepció entre els directors. Un 
d'ells va assenyalar graficament 
que les recomanacions "són 
mesures de sentit comú, queja 

tenim". Ahir a última hora del 
matí, a !'interior d'una escola de 
la capital, es va assolir una tem
peratura d'entre 32 i 35 graus, 
segons va explicar el director, 
que va considerar que en aques
tes condicions és impossible fer 
classes. 

D'altra banda, la presiden
ta de l'a.ssociació de vei:ns de la 
Bordeta, Mari Carmen Guerre
ro, va criticar que l'ajuntament 
de Lleida no hagi anticipat 
!'obertura de les piscines mal
grat que se sabia que aquesta 
setmana hi hauria una onada de 
calor. A més a més, va denunci
ar que cada di a hi ha joves que 
es colen a les piscines, la qua! 
cosa implica un risc tant per la 
manca de vigilancia com perque 
en els dies previs a !'obertura 
l'aigua és sotmesa a tractaments 
químics. 

lncendis de vegetació 
D'altra banda, els Bombers 

van treballar ahir en diversos 
incendis de vegetació. A Arbe
ca, es van calcinar 3,3 hectarees 
de cereal i van treballar en l'ex
tinció cinc dotacions terrestres 
i una d'aeria. 

Així mateix, es va registrar 
un incendi de cultius a Almenar, 
al costat de l'L-902, i un altre de 
matolls a Vilanova de la Barca, 
al costat de la C-13. D'altra ban
da, empreses properes a l'incen
di de dilluns a l'LL-11 a Lleida 
ciutat s'han queixat de la falta 
de neteja de males herbes a la 
zona per l'elevat risc d'incendi. 
La Paeria no va valorar aques
tes queixes malgrat la petició 
d'aquest diari. 

SEGRE 
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FAUNA 

Rescaten dos 
cigonyes a 
Balaguer 
i Bell-lloc 
Una deferida, i l'altra, 
atrapada en una corda 

Rescat a Bell-lloc d'Urgell. 

1 BELL-LLOC D'URGELL 1 Els Mos
sos d'Esquadra van rescatar 
una cigonya ferida a Bell-lloc 
d'Urgell. L'avís va ser d'un 
deis ve1ns, que va alertar els 
agents de Mollerussa, ja que 
la cigonya no podía volar i 
va ser traslladada al centre 
de fauna de Vallcalent. Així 
mateix, ahir, els Bombers de 
la Generalitat van rescatar 
una altra cigonya al carrer 
Urgell de Balaguer, després 
de ser alertats per un veí al 
veure que l'au s'havia quedat 
penjant d'una corda. Va ser 
alliberada pels Bombers i va 
poder recuperar el vol. 

Ferit un nen a Balaguer 
en un atropellament 
1 BALAGUER 1 Un nen de dos anys 
va resultar ahir dimarts ferit 
després de ser atropellat per 
un vehicle al carrer Pere 
III de Balaguer. Els serveis 
d'emergencies van rebre 
l'avís a les 18.47 hores i al lloc 
es van traslladar Bombers i 
el SEM, que va traslladar el 
menor al CAP amb ferides 
lleus, segons van assenyalar 
fonts sanitaries. 

Traslladada a I'Amau per 
un accidenta Tremp 
1 TREMP 1 Una dona va ser tras
Hadada ahir en helicópter a 
!'hospital Arnau de Vilano
va al tenir una sortida de via 
amb el vehicle en que viat
java a la carretera C-1412b 
a Tremp. Segons el Servei 
Catala de Transit, l'avís va 
tenir lloc a les 15.56 hores i 
la ferida va ser evacuada en 
estat menys greu. 

S'incendia un cotxe en 
un garatge de les Borges 
1 LES BORGES BLANQUES 1 Un iDeen
di va calcinar ahir un vehicle 
en un garatge del carrer Be
lla vista de les Borges Blan
ques. L'avís d'emergencia es 
va registrar a les 20.12 hores. 
D'altra banda, a Almenar, un 
foc va cremar runa i material 
al magatzem d'una empresa 
de construcció. 
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