
DILLUNS 18 DE JULIOL DE 2022 TEMA DEL DI 3 

La Plana torna a assolir els 40 
graus de temperatura durant 
el sise di a de l' o nada de calor 
El conseller d'Interior diu que les restriccions s'allargaran 
davant l'alt risc d'incendis que hi ha arreu de Catalunya 
La si sena jornada de l'onada 
de calor va tornar a deixar 
maximes de més de 40 
graus a la demarcació i de 
mínimes que en molts llocs 
no van anar per sota deis 
20. Tot i així, s'espera que 
els termometres comencin 
a baixar. 
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Les comarques del Segria, I'Urgell 
i el Pla d'Urgell van tornar a arri
bar ahir als 40 graus centígrads 
de temperatura, mentre que al 
Pallars Jussa van arribar fins als 
41 de maxima. Catalunya va viu
re aquest diumenge el seu sise 
dia consecutiu de calor extrema 
després d'una nit en la qual, en 
gairebé tot el territori, la tempe
ratura no va baixar deis 20 graus, 
segons les dades recaptades en 
les estacions del servei Meteocat. 
En alguns punts, segons aquestes 
mateixes dades, els termometres 
no van baixar deis 25 graus, com 
a Alguaire (Segria), ni deis 20 a la 
capital de Ponent. Així i tot, s'es
pera que avui les temperatures 
baixin lleugerament i es pradueixi 
un descens moderat durant els 
propers dies. 

En aquest sentit, el conseller 
d'lnterior, Joan lgnasi Elena, va 
insistir ahir en que tot apunta 
que les restriccions davant del 
risc d'incendi s'allargaran més 
enlla d'aquest dimarts, quan fi
nalitzen les actuals. Avui hi haura 
una nova reunió per decidir-ha. 
El conseller va expressar la seva 
preocupació per la "persistencia" 
de l'onada de calor i, entre d'al
tres, s'ha restringit l'accés a nou 
massissos i pares naturals i s'han 
suspes activitats d'educació en el 
lleure com acampades en alguns 
municipis. 

Sobre l'onada de calor, el con
seller va fer les recomanacions 
habituals d'hidratar-se i evitar les 
hores de més sol. També va ex
plicar que dos bombers van ser 
ingressats per un cap de c~lor en 
els darrers episodis d'incendis. 
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Els pantans de Lleida no arriben 
a la meitat de la seva capacitat 
Lleida 
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Els embassaments de la Conca 
Hidrografica de I'Ebre (CHE) si
tuats a la demarcació de Lleida, 
es traben actualment per sota 
de la meitat de la seva capaci
tat, en concret al44,83 per cent. 
Aixo són 737,5 hectometres cú
bics, quan la capacitat total deis 
embassaments lleidatans de la 
canea de I'Ebre és de 1645,2, se
gons dades facilitades perla ma
teixa CHE. 

Si ens fixem cas percas, veiem 
com els que presenten un millar 
estat a la província de Lleida són 
els de Talarn (Pallars Jussa) i el 
de Terradets (la Noguera), els 
quals es traben al83,29% i 94,80 
per cent respectivament, pero 
es tracta de dues excepcions 
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molt destacades, ja que el nive-
11 de la resta esta molt per sota. 
El de Baserca, a I'Aita Ribagor~a, 
arriba al 47,62%, mentre que fa 

un any arribava al 82; el de Ca
marasa esta al 65,91 per cent de 
la seva capacitat, mentre que el 
panta de Cavallers arriba al 74 

El cos d'Agents 
RU:rals utilitza 
drons i gossos 
per investigar les 
causes deis focs 
En epoca d'incendis, el cos deis 
Agents Rurals també s'ocupa de 
determinar quin ha estat !'ori
gen del toe. Per ta l de fer-ho, 
compten amb diverses eines, 
com poden ser els drons o els 
gossos. El cos disposa d'una uni
tat canina, essencial per trabar 
l'origen exacte deis toes provo
cats. Segons explica Lluís Palla
rés, guia caní del cos d'Agents 
Rurals, són molt útils per tra
ba rastres de substancies acce
lerants del toe. Darrerament, 
el cos ha incorporat drons per 
inspeccionar des de l'aire la pe
tjada del foc, Fet que agílita els 
t ramits i els tempos a l'hora de 
recollir les dades. 

per cent , pero fa un any es t ro
bava gairebé pie. 

Més dramatica és la situació 
a Canellesr on han passat d'es
tar al 80,21% durant el juliol de 
2021, al 35,18% actual, fet que 
també ha afectat la navegabili
tat d'algun tram del Congost de 
Mont-rebei. 

L'embassament d'Oiiana ac
t ualment esta al 51,36% de la 
seva capacitat, ment re que el de 
Rialb és el que té el segon nivell 
més baix de tot Catalunya, jaque 
en prou feines arriba al 23,82% 
d'aigua. Pel que fa al de Santa 
Anna, a la província d'Osca, ac
tualment es traba al 56,96%. 

L'únic panta que a hores d'ara 
té un registre pitjor a Catalunya, 
és el .rle Siurana, el qual, segons 
dades de !'Agencia Catalana de 
I'Aigua, només esta embassant 
el 14 per cent de l'aigua que pot 
encabir. Tot i que cal recordar 
que aquest no forma part de la 
Canea Hidrografica de I'Ebre. 
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