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L'onada de calor a les comarques de Lleida ha implicat les primeres restriccions en el subministrament d'aigua potable. 
Belianes advertía en un ban de talls nocturns, mentre que altres locJlitals demanen als ve·ins des de fa setmanes 
que moderin el consum. Esperen evitclf així proveir-se amb cisternes, cosa que només ha calgul a causa d'avaries. 

AIGUA ESCASSETAT 

Restricdons d'aigua en plena onada de 
calor per evitar proveir-se amb cistemes 
Belianes adverteix de talls nocturns i altres municipis demanen moderar el consum 
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ILLEIDA 1 Amb els termometres 
m a rcant els 40 grnus des de 
diumongc, han arribat també 
restriccions en el subministra
ment d 'aigua potable. En plena 
onada de calor, l'ajuntament de 
Belianes va emetre un ban que 
advertía de talls noclurns. Per 
la seuo part, alt rcs locaJitats del 
Pirincu dcmancn des de fa sct
manes als veYns que moderin 
el consum. D'aquesta manera, 
esperen conservar les reserves 
deis diposits i evitar recórrer a 
cisternes, que només han esta! 
uccessarics a causo d'avarics. 

El bau de Belianes va anun
ciar dimarts restriccions entre 
les 22.00 i les 6.00 hores "en 
cls di es de mñximn calor", des
¡¡rés de constatar que "el nivell 
d'aigua deis diposits ha bai
xat molt i costa de recuperar". 
L'a lca ldessa, Carme Culleré, 
va puntualitzar que va ser una 
mesura preventiva, a !'espera 
que augmcnti el consum quan 
arribin visitants amb motiu de 
In festa major, aquesta setma
na. Per In seua part, vei·ns van 
di r que les restriccions no van 
arribar a afectar-los, ja que la 
majoria de cases tenen diposits 
propis, construi'ts quan els pro
blemes de subministrament eren 
freqUents. Un altre ban ah ir va 
donar per "normnlitzat" el sub
ministrament, totique ambuna 
advertencia: " Per evitar noves 
test riccions, us dcmanem que 
no malgasteul'aigua." 

Aquesta és la petició que tam
bé Baix PaUars ha dit·igit als ve
'ins de Pcrnrncn, on nlgunes masi
es han passat un o dos dies sense 
aigua aquest estiu. L'alcaldessa, 
Ana Senlinella, va explicar que 
abordaran la ncccssitat d"'un 
consum racional" en una reu
nió del poblc dimarts. A Gcs
sn (Naut Aran) es prohibeix fcr 
servir aigua potable per regar 
jardins i borts. 

A Benavent (lsona i Conca 
Delia) han necessitat cistcrnes 
dos vegades. La primera, fa dos 
setmanes; la scgona, dimarts. 
Els dos cops van omplir el djpo
sit amb 150.000 litres, segons 
l'nlcaldessa, Rosa Amot·ós. Al 
coml.'rovnr que es buidava rapid, 
van mspecc1onar les instal·laci
ons i hi van !robar una fuga de 
5.000 litres nidia i que va quedar 
reparada ah ir. Altres avMies han 
obliga! a tallar l'aigua unes hores 
aquesta setmana a Os i Alfa rrils. 
Els rcgs cstan en dotnció mitxirna 
perla calor, que augmenta també 
el consum de granges. 

Ueida supera els 40 graus per sete dia el2019 
• La ciutat de Lleida va supe
rar de nou ahir c.ls 40 graus. 
Concretament, l'estaci6 de 
!'Agencia Estatal de Meteo
rología (Aemct) va arribarais 
40,1°, mitxima de la jornada 
a Catalunyn. D'aquesta ma
nera, es van superar els 40 
graus pcr tercer dia conse
cutiu i és el sete de tot l'any 
2019 en que se supera aquest 

registre, la qual cosa suposn 
un record cstadistic, scgons 
Clima deLieida. 

Per In seua patt, Protecció 
Civil va manlenit·ahir en fase 
d'alcrta el pla d'emergencics 
per l'onada de calor que afec
to Catalunya. Jguahnent, va 
continuar en prealcrta )'[nfo
cat per l'elevat ri.sc d'ineendi 
foresta l, una situaci6 que es 

va agreujant a mesura que 
avan<;n l'onndn de calor amb 
a ltes temperaturas i humi
tats baixes. Aixf mateix, esta 
previst que avui sigui !'últi
ma jornada de canícula i que 
les temperatures comencin 
a baixar a partir de dema i, 
cspccialment, a partir de djs
sabte nmb algunes tempestes 
en zones del Pi r i neu. 

Demanen 
netejar parcel·les 
urbanesper 
evitar incendis 
• La majoria d'ajunta
ments de Lleida han sol
licitat a ls seus vc'lns ne
tejar de brossa i matolls 
les parceJ.Ies urbanes per 
ev ita r incendis al nucli 
urba. Un d'aquests mu
nicipis ha estat lvars de 
Noguera, on fa u.n parell 
de setmancs es va pro
du ir u n i ncendi en un 
solar privat. L'olcalde, 
Josep Magrí, va explicar 
que aquesta setmana han 
enviat requeriments a 
set ve'ins perquc netegin 
els solars del nucli urba 
en els quals s'acumulen 
males herbes i matolls 
secs. "Exist eix un perill 
i hem d'evitar-lo com si
gui i demanem als propi
etaris que els deixm ben 
nets", va dir. "Són mesu
res de preven ció per evi
tar nous incendis." 

LESMAXIMES 

lOU.llfAT •C 

U e Ida 40,1 

ElsAiamús 39,9 

Alcarr~s 39.7 

Baldomar 39,5 

Se ros 39,4 

El Poal 39,3 

O llana 39,3 

Tremp 39,3 

Torre~ de Segre 39,2 

Vilanova de S. 39,1 

Mollerussa 39,1 

Algualre 38.6 

Tornabous 38,1 

Urrega 38 

Cervera 37,9 

Sol so na 37.7 

lesBorges 37,2 

la Seu d'Urgell 36,2 

Vielha 35,3 
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