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Els termòmetres tornen a superar 
els 40 graus a Lleida i els Bombers 
demanen no sortir al medi natural 
El Servei Meteorològic de Catalunya decreta el grau màxim de 
perill i preveu que avui se superin els 43 graus en .alguns punts 
Lleida 
REDACCIÓ 

El termòmetres van tornar a su
perar els 40 graus ahir en alguns 
punts de la demarcació de Llei
da com Sant Romà d'Abella amb 
41,6, Tremp, 41,2 o Organyà, amb 
40,4 graus. La calor va ser la tòni
ca dominant a tota la demarcació 
on les temperatures pròximes o 
superior als 40 graus es van es
tendre per totes les comarques. 

I amb previsió que avui con
tinuï l'onada de calor i arribant 
al cap de setmana, els Bombers 
van demanar ahir evitar l'activi
tat al medi natural mentre duri la 
calorada i van fer una crida a ex
tremar les precaucions per evitar 
riscos que puguin derivar en un 
accident. Tant per autoprotecció 
com per no generar situacions 
que puguin agreujar-se en cas 
que es declarés l'emergència per 
un incendi. 

Per altra banda, el Servei Me
teorològic de Catalunya va de
cretar el grau màxim de perill, el 
6, per l'onada de calor, i preveu 
que avui se superin els 43 graus 
en algunes zones. El punt àlgid es 
preveua partir d'avui amb valors 
extrems a l'interior, especialment 
a la Catalunya Central, valls del 
Prepirineu, punts del prelitoral i 
Ponent. A banda, la temperatura 
mínima també serà persistent
ment alta, amb valors que en al
guns punts no baixaran dels 25 
o 26 graus. De fet per avui s'ha 
ampliat fins als 333 municipis, 
fins ara eren 280, el nivell 3 del 
Pla Alfa per risc d'incendis, 53 
dels quals pertanyen a la demar
cació de Lleida. També se sumen 
el Paratge Natural de l'Albera i del 
massís del Montgrí als paratges 
naturals amb accesos tancat, en
tre els que hi ha també el Mont
sec i la Baronia de Rialb 

La previsió és que diumenge 
la massa d'aire cà lid causant de 
l'episodi de calor es comenci a 
retirar. Els models a mitjà termi
ni indiquen que a partir de dilluns 
161a calor es normalitzarà. 

FOTO: Selena Garcia I Les piscines s'han convertit en un espai idoni per combatre la calor d'aquests dies 

Tremp restringeix 
l'accés als espais 
naturals del seu 
terme municipal 

l'Ajuntament de Tremp es 
troba en nivell 3 del pla ALFA 
i per això el consistori ha res
tringit l'accés als espais natu
rals de la Serra de Lleràs, la de 
Sant Gervàs i els Nerets a tot 
aquell que no sigui resident. 
També queden restringides 
les activitats agrícoles que 
puguin generar risc d'incen
di, i s'ha limitat la circulació 
motoritzada al medi natural. 

- ----- ---

FOTO: Aj. Tremp I El operaris coHocaven ahir els senyals de prohibició 
---------- ···-- --- -----

L'onada de 
calor també 
fa baixar la 
productivitat 
de les granges 
L'onada de calor d'aquests dies 
també s'està notant a les explo
tacions ramaderes. Els porcs 
mengen menys i això repercu
teix en la productivitat, mentre 
que en les granges de mares re
productores provoca molt més 
estrès en el part. En el cas de 
les granges de pollastres, la in
tensa calor fa que morin alguns 
animals. Tot i això, la majoria 
de les explotacions disposen de 
sistemes de refrigeració per mi
nimitzar-ho però amb la pujada 
de les temperatures la despesa 
enèrgica es dispara amb el con
sum d'aquests aparells. 

Incendis a 
Torregrossa, 
les Borges, 
Alcoletge i 
Artesa 
Els Bombers van extingir ahir 
un incendi que va cremar 100 
quilos de palla emmagatzema- 
da en un terreny al costat del 
quilòmetre 80 de la N-240 a 
Torregrossa. A Artesa de Llei
da, al costat de l'ermita de Sant 
Ramon, es van cremar 200 m2 
de camp de conreu. A Alcolet
ge, al carrer València, es van 
incendiar 150 m2 de vegetació 
urbana. Hi van treballar quatre 
dotacions dels Bombers. Tam
bé es va produir l'incendi de 25 
m2 de deixalles a la deixalleria 
de les Borges Blanques. 
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