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Lleida torna a superar els 38° 
al final de l' o nada de calor 

Comuniquen 
consells per 
passar la calor 
a través de 
'bandos' La Noguera, el Segria i el Pla, les zones més ca lides 

Les fortes temperatures 
van continuar sent ahir 
les protagonistes de la 
jornada, durant la qual els 
termometres es van tornar 
a enfilar per sobre deis 35 
graus. Tot i aixo, es preveu 
que a partir de dema 
comencin a baixar una mica 
les temperatures i, si bé 
continuara fent calor, no en 
fara.tanta com aquests dies. 
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des de les 12.00 hores fins a les 
18.00 hores en perill alt per les 
elevades temperatures que es 
podien registrar. 

Per aixo, des de la Paeria de 
Lleida va activar el pla d'actuació 
per prevenir els efectes de l'ona
da de calor al municipi. La notifi
cació del CECAT alertant del perill 
alt per les altes temperatures en 
la comarca del Segria, entre les 2 
del migdia i les 8 del vespre, van 
motivar que !'alcalde de Lleida, 
Miquel Pueyo, ordenés activar el 
Pla d'actuacions. 

Segons dades del Meteocat, Llei
da-La Femosa va registrar ahir 
38,9 graus, la temperatura més 
elevada de la demarcació de Llei
da. Una xifra una mica inferior a 
les registrades el dijous, quan es 
van fregar els 40 graus. 

A més, es va recomanar a la 
població i en especial a la més 
vulnerable a aquest risc com són 
les persones majors de 75 anys, 
malalts cronics, persones disca
pacitades ñsiques/psíquiques, 
indigents, així com persones que 
queden desemparades i exposa
des directament als efectes de la 
calor que seguissin les recoma na-

FOTO: Tony Alcántara/ Els paraigües servien ah ir per protegir-se del sol 

Davant d'un nou dia d'inten
sa calor, alguns ajuntaments 
de la demarcació de Lleida 
van emetre ahir 'bandos' per 
recomanar als vei'ns i vei'nes 
deis seus respectius munici
pis les mesures de precaució 
davant d'aquestes tempera
tures tant elevades. D'aques
ta manera, alguns deis con
sistoris que ho van ter van ser 
la Paeria de Cervera i I'Ajun
tament de Tremp. En els co
municats, es remetien als 
consells d'evitar exposar-se 
al sol quan hi ha més intensi
tat, visitar les persones grans 
o malaltes que viuen soles 
per si necessiten res o hi
dratar-se sovint per intentar 
passar aquesta onada amb la 
menys afectació possible, en 
un context, a més, de cinque
na onada de la pandemia. 

No obstant aixo, la calor es va 
fer notar perque al Segria, la No
guera i el Pla d'Urgell van estar 

Bagergue repara 
una pista forestal 
per controlar -hi 
la velocitat 

cions establertes com ara tancar 
les persianes quan hi toca el sol; 
abrir les finestres durant la nit; 
estar-se a les zones més fresques; 
refrescar l'ambient amb venti- . 
ladors o aire condicionat i evi
tar sortir al carrer durant les ho-

L'EMD de Bagergue ha acabat els 
treballs de manteniment i repara
ció de la pista forestal que va de 
Bagergue a la Ribera de la Llana. 
En concret, s'ha reparat la pista 
forestal que va des de Bagergue 
fins al barranc de Moreda, col
locant guals per a l'evacuació de 
l'aigua i poder controlar la veloci
tat deis vehicles. 
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res en que fa més calor. Després 
d'aquesta setmana de torta ca lor, 
la previsió és que a partir de de
ma comencin a baixar una mica 
amb l'aparició de ruixats que es 
deixaran veure durant els primers 
dies de la setmana que ve. 

'Atles de l'Oblit' a Térmens 
Teresa lbars va presentar dijous a Térmens el seo llibre Atles de 
l'Oblit. L'acte de presentació es va fer seguint totes les mesures de 
seguretat perla pandemia. /FOTO: Ajuntament deTérmens 
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