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UNA ONADA DE CALOR INÈDITA 

Veten les feines amb maquinària 
agrícola de deu del matí a vuit 
del vespre a 51 pobles de Lleida 
Arran del risc d'incendi també s'anul·len les acampades i rutes 
de lleure juvenil i totes les activitats esportives al medi natural 
Barcelona 
ACN/REDACCIÓ 

El Govern ha cancel·lat les acam
pades i rutes del lleure juvenil, ha 
suspès les activitats esportives 
en el medi natural i també l'acti
vitat agrícola amb maquinària, a 
excepció de la recollida de fruita, 
entre les 10.00 i les 20.00 en 51 
municipis de Lleida pel risc d'in
cendi. També s'h1 s'ha suspès el 
transport en zona forestal i els 
treballs en línies elèctriques no 
essencials, així com el manteni
ment i les obres en infraestruc
tures i vies, exceptuant el que 
indiqui Trànsit. Tampoc es podrà 
accedir amb mitjans motoritzats 
al medi natural, a excepció dels 
residents i treballs inajornables. 
Les mesures estaran vigents cinc 
dies des de la publicació al DOCG 
i en paral-lel també s'han restrin
git els accessos al Montsec i a la 
Baronia de Rialp. 

En virtud de les mesures, que 
s'aniran revisant segons les pre
visions, el Govern demana la 
suspensió entre les 10 hores i les 
20 hores el vespre de tota activi
tat agrícola que comporti l'ús de 
maquinària, exceptuant la reco
llida de la fruita. S'entén que per 
a la recollida, l'ús de màquines és 
puntual i a més la collita no es pot 
ajornar. D'altra banda, també en
tre les 10 i les 20 hores se suspèn 
tot el transport en el sector fores
tal així com treballs de manteni
ment en les línies elèctriques i els 
treballs de manteniment d'obres i 
vies públiques en zones forestals, 
excepte les que indiqui el Ser
vei Català de Trànsit. En paral·lel 
també es limita l'accés motorit
zat al med1 amb mitjans moto
ritzats, excepte les persones que 
hi visquin o les que hagin de fer 
treballs inajornables o essencials. 

A causa de l'onada de calor 
també es prohibeixen les acam
pades i rutes i activitats esporti
ves al medi natural. Amb tot, això 
no afecta les acampades regla
des dins dels càmpings perquè 

FOTO: S.Miret (ACN) f Hidratar-se sovint i portar gorra és essencial per combatre la calor menv e es cull 

Alguns pagesos opten per collir només 
de matí per evitar les hores de més sol 

Alguns pagesos lleidatans op
ten per compactar les jornades 
laborals i concentrar-les al matí 
per protegir els treballadors del 
camp de les hores fortes del sol, 
coincidint amb l'onada de calor 
d'aquests dies. Beure aigua so
vint i cobrir-se el cap amb ba
rrets o gorres, són altres de les 
solucions que prenen les perso
nes que treballen en la recollida 
de la fruita. El president d'Asa
ja Lleida, Pere Roqué, ressalta 
que la calor d'aquest dimecres a 
Lleida "és habitual" i que ja "es
tan acostumats a treba llar-hi". 
Si s'acompleixen les prediccions 
que contemplen que es puguin 
superar els 402 d'ara a diumen
ge, però, Roqué no descarta 

Roqué diu que 
llaurar per fer 

tallafocs ja es fa 
habitualment 

adoptar altres mesures per pro
tegir els treballadors de la calor. 

D'altra banda, Asaja Lleida 
comparteix la petició de la con
sellera d'Acció Climàtica, Ali
mentació i Agenda Rural, Tere
sa Jordà, demanant al pagesos 
que llaurin els camps davant 
l'arribada de l'onada de calor 

per evitar incendis. Tot i això, 
remarca que és una mesura 
que ja fan habitualment. A la 
vegada, dona un toc d'atenció 
a l'Administració i adverteix que 
hi ha pagesos que han acabat 
abandonant l'activitat agrària 
amb la qual cosa cada vegada hi 
ha més explotacions ermes. En 
paral-lel, Roqué també adver
teix que els danys que provoca 
la presència de fauna salvatge 
està comportant que siguin ca
da cop menys els ramaders en 
zones de muntanya que es dedi
quen a la ramaderia extensiva. 
"És la que realment està evitant 
molts incendis a les comarques 
de muntanya amb la neteja del 
sotabosc que fan", assenyala. 

ELS POBLES AFECTATS 

LA NOGUERA 

Àger, Algerri, Alòs, Os, 
Artesa de Segre, Ivars, 

Vilanova de Meià, Oliola, 
Vilanova de l'Aguda, 

Cabanabona, Camarasa, 
Ponts, Foradada, Tiurana 
les Avellanes-Santa Linya 

i la Baronia de Ria lp. 

EL SEGRIÀ 

Aitona, la Granja, Maials, 

Almatret, Llardecans, 
Seròs, Massalcoreig 
Sarroca i Torrebesses. 

EL PALLARS JUSSÀ 

Abella, Isona, Castell de 

Mur, Gavet de la Conca, 

Tremp, Sant Esteve de la 

Sarga, Ll imiana i Talarn. 

l'ALT URGELL 

Bassella, Co ll de Nargó, 

Cabó, Fígols, Peramola, 

Oliana i Organyà. 

LA SEGARRA 
Biosca, Sanahuja i Torà. 

SOLSONÉS 
Castellar, Clariana, Olius, 

la Molsosa, Llobera, 

Pinell, Pinós i Riner. 

es considera que tenen mesures 
de protecció respecte l'àmbit fo
restal. Les activitats en casals de 
vacances, colònies o estades es
portives o equivalents s'han de 
limitar als entorns immediats de 
l'edifici on es pernocta sense que 
es facin activittats en el medi. Per 
al cas concret de les acampades i 
rutes de joventut, el Govern farà 
efectiva la suspensió a partir del 
divendres a les 12 del migdia per
què els campaments en marxa 
ara tinguin marge per avisar les 
famílies i organitzar la tornada. 
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PENDENTS DEL TERMÒMETRE 

Les temperatures freguen els 40° en 
el primer dia de l'onada de calor 
Seròs i Tremp registren 
les màximes a Lleida 
Lleida 
REDACCIÓ 

La demarcació de Lleida va viure 
ahir la primera jornada de l'ona
da de calor que es preveu que 
duri durant tota la setmana. De 
fet, ahir no es va arribar a supe
rar els 40 graus de temperatura, 
però avui si que s'espera que ho 
faci, segons les dades del Servei 
de Meteorològic de Catalunya. 

a Tremp va marcar 39,12. Avui i 
demà, però, se superaran els 40 
graus a tot el Pla de Lleida, amb 
màximes de 42 graus al Segrià i 
la Noguera. 

REFUGIS CLIMÀTICS 

Les màximes temperatures es 
van registrar al Segrià, la Noguera 
i el Pla d'Urgell, on totes tres ca
pitals de comarca van arribar als 
392 de màxima durant les hores 
centrals del dia. A Serós es va arri
bar als 39,52 i les mínimes no van 
baixar dels 21. A les Garrigues es 
va arribar als 38 i a Tàrrega a 37, 
mentre que al Pirineu lleidatà es 
van mantenir unes temperatures 
al voltant dels 35 graus, tot i que 

Per fer front a les altres tem
peratures, alguns ajuntaments 
han preparat refugis climàtics. És 
el cas de les Borges Blanques, on 
s'ha habilitat la sala Maria Lois i 
a l'Ajuntament es reparteix aigua 
fresca.La Paeria de Balaguer tam
bé va recordar als seus veïns que 
poden disposar dels refugis climà
tics com el Jardí del Sant Crist o el 
Claustre de Sant Doménec. Des 
de l'Ajuntament de Tàrrega tam
bé van remarcar que les piscines 
municipals estan obertes i_ van 
demanar no banyar-se en llocs no 
permesos com els canals. 

FOTO: Setena Garda/ Els veïns de Ponent es van refugiar de la calor durant les hores centrals del dia 

La Paeria activa el Pla d'actuacions 
per prevenir els efectes del temps 
Demana buscar l'ombra en espais com els Camps 
Elsis o protegir-se de la insolació als centres cívics 
Lleida 
REDACCIÓ 
!:Ajuntament de Lleida ha activat 
aquest dimecres el Pla d'actuaci
ons per prevenir els efectes d'una 
onada de calor sobre la salut al 
municipi de Lleida (POCSMLL). 
Ho fa en fase 2, amb un perill 
màxim, per la situació de risc, en 
què es poden superar els 402 avui 
mateix i tenint en compte també 
l'adaptació al risc sanitari pel Co
vid-19. Davant aquesta situació, 
l'Ajuntament ha adoptat diferents 
mesures per prevenir els efectes 
de la calor entre la població. 

Amb l'activació del POCSMLL 
en fase 2, el Departament de Pro
tecció Civil de la Paeria revisa els 
recursos humans, en concret els 
voluntaris de protecció civil que 
es puguin necessitar en una si-

tuació de superació de perill alt 
com a suport atenció a persones 
vulnerables i que no disposen de 
condicions adequades al domicili 
a locals municipals habilitats per 
fer aquest tipus d'allotjament. 
Així mateix, també fa una revisió 
dels recursos materials com ara 
equipaments dels locals munici
pals climatitzats (funcionament 
dels aparells de climatització i dis
ponibilitat de menjar i espais per 
allotjaments temporals). 

!:Ajuntament també va reco
manar ahir alls seus veïns l'ús 
dels espais verds de la ciutat du
rant les jornades més caloroses 
de l'estiu, ja que presenten con
dicions d'ombra, vegetació i ven
tilació que ofereixen un microcli
ma més agradable. Lleida disposa 
de set parcs o àrees verdes con-

F010: S.G./ Es demana extremar les precaucions a la gent gran 

siderats com a refugis climàtics, 
que són els dels Camps Elisis, Parc 
Joan Oró, Plaça de les Magnòlies, 
La Mitjana, l'Arborètum, la plaça 
Maria Rúbies i l'Espai de les Mo-

reres, a la Mariola. A més dels di
ferents centres cívics de Balàfia, 
Mariola, Cappont, Democràcia i el 
Secà de Sant Pere on refugiar-se 
de la calor. 

SALUT ACTIVA LA FASE 
2 A CATALUNYA 
Es reforça el serve i del 

061 i del SEM a través 

del seu equip operatiu 

per garantir l'atenció 

simultània davant la 

pandèmia, l'onada de 

calor i el risc d'incendi. 

BUSCAR LA FRESCA A 
CASA I AL CARRER 
Salut recorda tancar les 

persianes a les hores de 

més ca lor i obrir-les a la 

nit. En el cas de no ten ir 

aparells per refrescar 

l'ambient, es recomana 

anar a llocs climatitzats. 

HIDRATAR-SE BÉ I 
LIMITAR L'ACTIVITAT 
Es recomana beure 

molta aigua i evitar 

sortir al carrer en les 

hores de més calor, així 

com limitar l'activitat 

fís ica intensa. 

cfarre
Resaltado



JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021 I COMARQUES 17 

Els Bombers realitzen sis 
rescats en un dia al medi 
natural de la demarcació 
Van ser al pantà de Canelles, a Espot, a la presa 
de Cavallers, dos a l~lt Àneu i a Castell de Mur 
Lleida 
REQACCIÓ 

Els Bombers de la Generalitat van 
dur a terme entre dimarts a la nit 
i ahir un total de sis rescats al me
di natural. En aquest sentit, a les 
22.00 hores van ser alertats que 
al pantà de Canelles hi havia una 
parella en caiac que no sabia tor
nar a l'embarcador i després de 
ser localitzats van ser remolcats 
sans i estalvis ja de matinada. 
Ahrr a les 11.45 hores van fer un 
rescat de muntanya a Espot d'un 
grup que havia sortit del Refugi 
Josep Maria Blanc i no podia con-

tinuar. A les 12.30 hores van anar 
a la presa de Cavallers per un ho
me que s'havia marejat i va cau
re rodant fins a l'aigua, patint un 
esquinç a l'omòplat. A l'Alt Àneu 
van fer un total de dos rescats, 
el primer a les 14.46 hores quan 
una persona es va torçar el tur
mell i el segon a les 15.34 hores 
per una persona que es trobava 
indisposada. Finalment, a Castell 
de Mur, concretament a l'embas
sament de Cellers, van rescatar 
dues persones a les quals se'ls hi 
havia bolcat un caiac i una d'elles 
tenia principi d'hipotèrmia. 

FOTO: Ràdio Balaguer / Imatge de dos agents de la Policia Local 

Un total de 40 aspirants per 
les dues places interines a 
Policia Local de Balaguer 
Un total de 40 persones s'han 
presentat a la convocatòria rea
litzada per l'Ajuntament de Ba
laguer per la contractació inte
rina de dos agents de la Policia 
local i la creació d'una borsa de 
treball. En aquest sentit, tal com 
va explicar Ràdio Balaguer, ho 
va confirmar en el programa Di
recte a la Paeria el paer en cap, 
Jordi Ignasi Vidal, qui va mani
festar que un cop es disposi de 

la llista definitiva d'admesos es 
procedirà a fer les proves d'ac
cés. "Confiem poder-ho fer el 
més ràpid passible perquè ens 
urgeix, ja que de l'anterior con
vocatòria que vam fer de places 
fixes i que va generar borsa no 
hi ha persones disponibles", va 
indicar. Es contractarà de forma 
interina dos agents de la Policia 
Local per crear una borsa de tre
ball per cobrir baixes i vacances. 

FOTO: Bombers f Moment d'un rescat que es va fer recentment 

Ensurt dels veïns d'un bloc 
del carrer Sant Llorenç de 
Solsona per una fuita de gas 
Els veïns d'un edifici situat al nú
mero 10 del carrer Sant llorenç 
de Solsona es van endur ahir un 
bon ensurt per una fuita de gas 
que es va produir en un dels pi
sos. En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
de la incidència a les 10.45 ho
res i ràpidament es va activar el 
corresponent, desplaçant-se fins 
al lloc els Bombers. les mesures 

Ajuntament 
d'Agramunt 

que van prendre van donar ne
gatiu, però posteriorment en 
van fer els tècnics de la compa
nyia del gas i aquestes sí que van 
donar positiu en ~n habitatge en 
el qual no hi havia ningú. Així, els 
Bombers van procedir a obrir el 
pis que estava tancant amb la 
presència de la Policia local i els 
tècnics van aturar la fuita, que es 
va localitzar en la instaf.lació. 

EDICTE 

Aprovat inicialment per Acord del Ple de data 6 d'agost de 2021 , el 
POUM d'Agramunt juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic, se 
sotmet a informació pública pel termini de 45 dies hàbils, al BOP de 
Lleida, al diari La Manyana, a la Seu electrònica municipal i al tauler 
d'edictes E-Tauler de l'Ajuntament d'Agramunt. 
Tenint en compte l'establert en la disposició addicional desena del 
Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, el termini començarà 
a comptar a partir d'un mes des la publicació del present anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
Durant dit termini, el POUM podrà ser examinat per qualsevol 
interessat en les dependències municipals situades a la plaça de 
l'Església núm. 1, durant l'horari d'oficines i a la pàgina web de 
l'Ajuntament d'Agramunt (agramunt.cat), perquè es formulin les 
al· legacions que s'estimin pertinents. 

L'Alcaldessa 
Sílvia Fernandez i Tarragona 

Agramunt, a la data de la signatura electrònica 

Un remolc d'un 
camió provoca un 
incendi en un camp 
a Os de Balaguer 

Un remolc d'un camió van cau
sar ahir un incendi en un camp 
de rostolls on també hi havia 
bales de palla en perdre una de 
les rodes i provocar espurnes al 
quilòmetre 180 de la C-12, al 
terme municipal d'Os de Bala
guer. Emergències va ser aler
tada del foc a les 13.00 hores i 
fins al lloc es van desplaçar qua
tre dotacions dels Bombers. 

Sanejament de 
façana a Mollerussa 
i cauen unes teules 
d'un edifici a Seròs 

Els Bombers van realitzar ahir 
un sanejament de façana en un 
edifici situat al carrer Domènec 
Cardenal de Mollerussa. Van 
ser informats a les 10.45 ho
res que l'arrebossat estava en 
mal estat i perillava amb caure. 
Així, fins al lloc es va desplaçar 
una dotació per tal de treure' I. 
A Seròs, a les 20.59, hores van 
caure unes teules d'un edifici 
del carrer de la Fira. 

Cau una branca 
d'un arbre sobre 
una gelateria de 
la Seu d'Urgell 
Un branca d'un arbre va cau
re ahir sobre una gelateria del 
Passeig Joan Brudieu de la Seu 
d'Urgell. Tot i això, cal desta
car que no va haver-hi ferits. 
En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser aler
tats de la incidència a les 17.11 
hores i fins al lloc dels fets es 
van desplaçar els efectius dels 
Bombers per retirar-la. 

Ajuntament 
la Pobla de Segur 

EDICTE 

Es fa públic que al BOP de Lleida 
núm. 152 de data 9 d'agost de 
2021 s'ha publicat l'acord de la 
Junta de Patrons de la Fundació 
Pública Municipal Residència 
Nostra Senyora de Ribera 
d'aprovació inicial del Reglament 
de Règim Intern del Centre de 
Dia Nostra Senyora de Ribera del 
municipi de la Pobla de Segur 
L'expedient està exposat al 
públic fins el dia 20 de setembre 
de 2021 . 

La Pobla de Segur, 9 d'agost 
de 2021 

L'alcalde/president de la 
FPMNSR, Marc Baró Bernaduca 
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La Pobla de 
Segur potencia 
s us 'Orígens' 
con conciertos 
Pedra Pastor, Miquel Oliver 
y Núria Graham, en directa 

lleida 
ANDRÉS RODR(GUEZ 

El festiva l'Orígens' de la Pobla de 
Segur se instala este largo fin de 
semana en la Ermita de Sant Mi
quel del Pui con tres propuestas 
musicales a carga de Pedra Pas
tor, Joan Miquel Oliver y Núria 
Graham, el jueves, viernes y sa
bado, respectivamente. La aper
tura de puertas esta prevista para 
las 19.00 horas y el concierto a las 
21.00. Posteriormente se abrira 
un espacio gastronómico con to
das las medidas de seguridad. 

Este proyecto de nueva crea
ción nace con el fin de acercar a 
ese espacio iniciativas musicales 
diferenciales, "para convertirnos 
como pueblo de referenda cul-

tural dentro de las areas del Alt 
Pirineu y l'Aran", explica la orga
nización formada por CTretze, La
tenda y Etsona, contando con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de la Pobla de Segur. 

El pública al que van dirigidas 
las propuestas abarcan todas las 
edades y estan pensadas para las 
comarcas vecinas "con sensibili
dad musical y ganas de pasar un 
buen rato a la fresca" en un es
pado identificativo del municipio 
como es la Ermita de Sant Miquel 
del Pui, "el origen de nuestro 
pueblo". El precio de las entradas 
oscila entre los 16 y 18 euros, con 
acceso gratis para los menares de 
cinca años. "El perfil del pública 
que busca mos es de entre 30 y 60 

Doble Cara Group hace 
doblete como dueto 
en Al picat y Granyena 
Doble Cara Group hace doblete 
esta noche (21.45 horas) en las 
piscinas de Alpicat y mañana en 
las de Granyena de les Garrigues 
en formato de dueto formada 
por la cantante leridana Goretti 
Oró y el guitarrista Jose Asencio. 
Este proyecto nació en Barcelona 

en 2012 por parte de esta pareja 
"con la idea de representar lo que 
somos", explica la vocalista. El re
pertorio incluye piezas de baile y 
versiones que pueden pasar de 
una ranchera a temas de Led Ze
ppelin, Gary Moore, Fito, Amara!, 
Santana o inclusa Metallica. 

FOTO: Doble Cara Group I Goretti y Jose actúan en formato de dúo 
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FOTO: Joan Umi I Roger Mas ha sido uno de los artistas que ha actuado en ese pintoresca escenario 
---------· 

años, una franja de edad con la 
que hemos trabajado en anterio
res programaciones y con la que 
tenemos un vínculo especial". 

ERMITA DE SANT MIQUEL 

El ciclo de conciertos no tiene 
por tematica un esti lo musical 
concreto, sino que es el eje ver
tebrador para dar vida y rendir 
homenaje a ese emblema y re
ferencia de la localidad. La idea 
surgió de combinar diferentes 
elementos: fomentar la presencia 
de la música en di recto, potenciar 

-- ------------

la creación y difusión de toda ti
po de música, amén de vincular 
mediante la cultura las raíces del 
pueblo y su historia. De ahí que la 
programación de vera no lleve por 
nombre 'Orígens'. 

La programación se hara ca
da año durante el mes de agosto 
y constara de tres conciertos de 
jueves, viernes y sabado en el fin 
de semana mas próximo al día 
15. El espacio estara dividida en 
t res partes siendo el Espai Mu
sical donde se desarrollaran los 
conciertos y se realizara la pro-

MELO-MALO 
Andrés Rodríguez I andresrodriguez@lamanyana.es 

Pobladura del Val/e ... 

E n ese periplo por la España 
profunda que he tenido el pri
vilegio dè conocer en mi pe

riodo vacacional quiero rendir un ho
menaje muy especial a Pobladura 
del Valle. Situada a 12 kilómetros de 
Benavente (y sólo a uno de La Torre 
del Valle donde tuve mi agradecido 
refugio) este pequeño municipio za
morano de poco mas de 300 afables 
habitantes es el que marca la fron
tera con la provincia de León. Esta 
localidad tiene en sus bodegas una 
construcción típica de la zona: apro
vechando pequeños promontorios 
de materiales arcillosos y en las in
mediaciones se enclavan esas cue
vas artificiales, auténticas obras de 
ingeniería rural de la zona, algunas 
de las cuales han sida acondiciona
das para la hostelería, como los muy 
altamente recomendables locales de 
restauración Las Candelas y La Gru
ta. La gastronomía que se sirve en 

,. 

ambos es de altísima calidad y a pre
cios so'rprendentemente baratos. El 
tercer local a destacar es el Vafer, un 
museo del whisky que tendra otro 
apartada especial en una próxima 
edición. Pues bien, en estos acoge
dores locales cada caña va acompa
ñada de una generosa tapa a elegir 
por el consumidor, que puede ser de 
callos, cresta, riñones, setas y un lar
go etcétera, toda absolutamente ca
se ro y para chuparse los dedos. De 
acompañamiento un poco de pan 
de hogaza que mas quisiéramos te
ner su masa madre. Para hacernos 
u na idea, cuatro ca ñas con s us res
pectivas ta pas cu estan en torno a los 
cinco euros. No es de extrañar que 
tras este inolvidable viaje de turismo 
gastronómico algunos nos hayamos 
metido u nos kilitos de mas. En cuan
to a los platos típicos, a cua I mejor y 
toda ella con elaboraciones a la bra
sa. En este sentida es preciso añadir 

gramación artística donde el pú
blica disfrutan3 de los espectacu
los sentados en sillas dispuestas 
según la normativa. 

El Espai de Producte de Proxi
mitat, que estara formada por 
estands de restauración y de ar
tesanía local, no se podra montar 
este año por las limitaciones de la 
pandemia. Finalmente, el Espai 
Experiència Orígens sera un pa
seo musical hacia la ermita vieja, 
"que se vestira como n'unca y nos 
llevara a los orígenes de la Pobla 
de Segur". 

que toda el pescada y marisco lle
ga directamente tresco del Canta 
brico. Para que el ambiente quede 
redondo del toda, suele haber mú
sica de calidad, nada de reguetón, 
ni latino, ni basuras varias. Estas bo
degas-restaurantes tuvieron su pun
to algido cuando no estaba la auto
vía ya que estan a pi e de la carretera 
N-6 que une Madrid con A Coruña. 
Sin embargo, siguen siendo muchos 
los avispados clientes que se acer
can a darse un homenaje. La chan
za surge con el juego de palabras de 
un pueblo al que también llaman con 
cariño 'Ponladura' o 'Pelladura', evo
cando a La Polla Records. Pera al río 
Reguera sí que le llaman río Ahoga
borricos por diferentes leyendas. En 
definitiva, un rincón pintoresca que 
seduce también por las Carnicas J. 
Esteban donde se confeccionan em
butidos y quesos de rechupete. Eso 
es Pobladura del Valle ... Oh yeah! 

cfarre
Resaltado
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