
La calor toca sostre però a la 
demarcació les temperatures no 
arriben a les màximes previstes
Els termòmetres van fregar els 41ºC a les Terres de l’Ebre 
mentre que a Ponent el registre més alt va ser de 38,6ºC
L’onada de calor va arribar 
ahir al seu punt més àlgid, 
però a la demarcació de 
Lleida no es va arribar a les 
temperatures màximes que 
estaven previstes. La més 
alta es va registrar a Seròs 
amb 38’6ºC.

Lleida
REDACCIÓ
L’interior de l’Ebre i el Camp 
de Tarragona van ser els que 
es van veure més afectats per 
aquesta onada de calor, que es 
preveu que avui encara conti-
nuï amb temperatures similars 
a les d’ahir. En aquest sentit, 
destaquen els registres, segons 
el Servei Meteorològic de Ca-
talunya (SMC), de 41,4ºC a Be-
nissanet, els 41ºC del Pantà de 
Siurana o els 40,8ºC i els 40,7ºC 
de Vinebre i Aldover, respectiva-
ment. Davant d’aquestes tem-

peratures, a la demarcació els 
termòmetres es van enfilar com 
a màxim fins als 38,6ºC a Seròs, 
3ºC menys que la temperatura 
més alta catalana. Seguidament, 
Tàrrega va arribar als 37,5ºC, Ai-

tona i Tremp als 37,3ºC i Lleida i 
Alcarràs als 37,2ºC. Aquestes van 
ser les temperatures més altes 
que es van assolir ahir a Ponent 
al migdia.

No obstant això, segons el 

SMC la jornada durant la jornada 
d’avui s’esperen unes màximes 
similars a les d’ahir o lleugera-
ment més baixes, mentre que la 
mínima potser igual o lleugera-
ment més alta, especialment al 
litoral i punts del prelitoral, on es 
mantindran entre els 20 i 25ºC.
Els models meteorològics a mit-
jà termini indiquen que a partir 
de dimecres 8 d’agost s’iniciaria 
un descens tèrmic i els valors de 
temperatura tornarien a apro-
par-se a la mitjana, tot i que en-
cara estarien per sobre dels nor-
mals per l’època de l’any.

Cal recordar que davant 
d’aquests episodis de calor in-
tensa, Protecció Civil recomana 
hidratar-se molt sovint, bevent 
força aigua i evitar beure alcohol 
i fer àpats copiosos. A més a més, 
evitar sortir al carrer en les hores 
de màxima insolació i utilitzar 
aparells per refrescar-se.
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FOTO: Lídia Sabaté / Els termòmetres a Lleida van arribar als 37,2ºC

El telèfon del 061 CatSalut 
Respon ha atès ja més d’un 
centenar de trucades relaci-
onades amb l’onada de calor, 
incloent consultes telefòni-
ques i mobilització de recur-
sos del SEM, segons va de-
tallar ahir Protecció Civil de 
la Generalitat. Protecció Civil 
manté activada l’alerta del 
Procicat per una onada de ca-
lor que afecta en general tot 
Catalunya –amb temperatu-
res màximes de 34 ºC a 40ºC- 
a excepció de les comarques 
del Pirineu.

Més de 100 
trucades al 061 
relacionades 
amb l’onada 
de calor

L’Ajuntament de Juneda va fina-
litzar el 31 de juliol el termini per 
votar a la consulta participativa 
per tal que tots els ciutadans de 
la població poguessin escollir el 
nom del nou parc entre Parc del 
Molí del Saprià i Parc de l’1 d’Oc-
tubre, sent aquest últim la desig-
nació guanyadora.

Després d’estudiar els 564 
vots emesos, 71 es van declarar 
nuls per no complir els criteris 
establerts, és a dir, majors de 16 
anys empadronats a Juneda. El 
percentatge de participació en 
relació al total del cens (3206 
persones) va ser del 15,38% . 
L’opció guanyadora amb 310 vots 
i un percentatge del 62,88 % va 
ser Parc de l’1 d’octubre, mentre 
que l’altra opció, Parc del Molí del 

Saprià, va obtenir un percentatge 
del 37,12%, amb 183 vots.

Està previst que a principis de 
setembre es realitzi l’acte inaugu-
ral del Parc, les obres del qual ja 
estan finalitzades. Els junedencs 
i junedenques, però, en podran 
gaudir abans durant diferents ac-
tes dels preludis i de la Festa Ma-
jor que es celebraran en aquesta 
nova instal·lació.

Juneda decideix anomenar 
1 d’Octubre un parc a 
través d’una consulta

Arran dels fets de l’1 d’octu-
bre són moltes les poblacions de 
la demarcació que han engegat 
processos participatius o han pre-
sentat propostes als consistoris 
perquè algun carrer o plaça de 
la localitat sigui designada amb 
aquest nom. Alguns exemples 

són les Borges Blanques, Cervera 
o Penelles, mentre que a la ciutat 
de Lleida els CDR han presentat 
més d’una vegada la proposta al 
ple de l’Ajuntament però sempre 
ha estat rebutjada per l’equip de 
govern i els grups municipals de 
Ciutadans i PP.

FOTO: Aj. Juneda / L’opció guanyadora va rebre un total de 310 vots

L’acte 
inaugural 

està previst 
al setembre 

Sis pobles de 
l’Urgell es 
queden sense 
llum durant 
13 hores
Un total de 6 pobles de l’Urgell 
es van quedar ahir 13 hores 
sense subministrament elèctric 
a causa d’una avaria en un ca-
ble subterrani de Vallbona de 
les Monges. Segons va explicar 
el president del Consell Comar-
cal de l’Urgell, Salvador Bon-
joch, la llum va marxar a 4.45 h 
de la matinada i no es va res-
tablir el servei fins a les 18.00 
h. En aquest sentit, Bonjoch 
va destacar que no és el pri-
mer cop que passa, sinó que fa 
menys d’un mes ja es van que-
dar 12 h sense llum per un pro-
blema en el mateix punt.
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