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PENDENTS DEL TERMÒMETRE 

Les temperatures tendeixen a 
normalitzar-se a tot Catalunya 
després de l'onada de calor 
Tremp, amb 41,2 graus, és el municipi català que tanca el 
període calorós amb el termòmetre més elevat del país 
El Servei Meteorològic 
de Catalunya (Meteocat) 
preveu que l'onada de calor 
que castiga des de fa dies 
Catalunya començarà a 
remetre a partir d'avui, dia 
en què les temperatures 
tendiran a normalitzar-se. 

Lleida / Barcelona 
REDACCIÓ/ AGÈNCIES 
Tot i que les temperatures van 
ser ahir inferiors al dissabte, va 
tornar a fer molta calor i alguns 
municipis encara van superar els 
40 graus, sobretot a les comar
ques de Lleida. Així, el termòme
t re es va enfilar a Tremp (41,2 
graus) -la més alta de Catalunya-, 
Sant Romà d'Abella (41,0), Solso
na (40,9), Oliana (40,6), Masso
teres (40,5) i Organyà i Baldomar 
{40,4). 

Sant Martí de Riucorb, amb 
41,12C i Pinós, on el termòmetre 
es va enfilar fins als 40,32(. 

Ja per sota dels 402C, es van 
superar els màxims històrics 
de l'estació de Bellestar de la 
Seu d'Urgell {39,82C), Ulldemo
lins (39,42C), l'lila de Buda de 
Sant Jaume d'Enveja (38,62C), el 
Pont de Suert {38,42C), Alcanar 

Rècord en 21 
estacions de 

meteorologia 
del Principat 

El Servei Meteorològic de Ca
talunya va recordar que ahir era 
l'últim dia d'aquest episodi de 
temperat ures altes inusuals, amb 
un ambient de nou "extremada
ment calorós". A partir d'avui, 
els termòmetres començaran a 
baixar i s'aniran normalitzant les 
temperat ures. De fet, aquesta nit 
el descens de la temperatura ja 
s'ha notat especialment a les co-

FOTO: Tony Alcantara / l'avinguda de Catalunya de Lleida estava ahir gairebé deserta per la ~Ior agobiant 

(38,22C), els Alfacs (37,82C), Am
posta {37,62C), Vielha (37,32C), el 
Parc Natural dels Ports (37,22C) 
i Gisclareny (34,52C). En punts 
de muntanya es van superar 
els registres de Montsec d'Ares 
{32,52C), Núria (292C), Malniu 
(27,32C),. la Bonaigua (25,62C), el 
Port del Comte (25,12C) i Salòria 
(24,12C). En el cas de l' lila de Bu
da, es va superar la temperatura 
màxima assolida l'estiu del 2000. 

tes altes. 
D'altra banda, l'onada de calor 

ha deixat temperatures màximes 
rècord en 21 de les 149 estacions 
meteorològiques de Catalun-

Els Bombers extingeixen un 
incendi que crema 3 ha de 
rostolls a la Partida de Rufea 
Els Bombers van participar ahir 
en l'extinció d'un incendi que va 
calcinar 3 hectàrees de rostolls i 
herba seca que es va declarar a la 
Partida de Rufea, prop de l'avin
guda de l'Exèrcit . L'avís es va do
nar a les 19.38 hores i al lloc es 
van desplaçar cinc dotacions 
terrestres i un helicòpter dels 
Bombers de la Generalitat a més 
d'agents de la Guàrdia Urbana de 
Lleida. El foc es va produir prop 

de diversos magatzems comer
cials i d'un edifici que mai s'ha 
acabat de construir. Com a con
seqüència de l' incendi, va cremar 
una barraca i una persona que 
hi havia dins va patir lesions a la 
cara . Els Bombers van donar per 
extingit el foc a les 21.20 hores. 

Aquest dijous a la mitja nit els 
Bombers de la Generalitat van 
apagar l'incendi de 1.000 me
tres quadrats de vegetació i 

ya. Segons va informat el Servei 
Meteorològic de Catalunya, la 
més elevada es va registrar dis
sabte a Sant Romà d'Abella (a l 
Pallars Jussà), amb 43,1 graus, 

matolls, bàsicament canyes, a la 
zona de la Creu del Batlle, en con
cret prop de la carretera N-11, al 
punt quilomètric 459, davant de 
la botiga lleidatana Wala. El foc es 
va produir molt a prop de la zona 
cremada ahir, amb la qual cosa 
ha sorgit la preocupació entre els 
veïns que hi pugui haver un pirò
man al darrera dels incidents. 

Protecció Civil . ha desactivat 
l'alerta per onada de calor que ha 
afectat Catalunya els darrers dies. 
Segons va informar en un comu
nicat, el Servei Meteorològic de 
Catalunya ha donat per finalitzat 
l'episodi de calor ext rema, tot i 
que continuaran les temperatu
res elevades habituals de l'agost. 

superant el darrer màxim del ju
liol de 2015, amb 41,82(. També 
hi va haver temperatures històri
ques a Organyà, on es van assolir 
els 42,72C; Cervera, amb 41,12C; 
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

La franja de 10-19 anys és la que 
suma més positius el darrer mes en 
set comarques, i la de 20-29 en cinc 
Els casos en els grups de 80-89 i de més de 90 són minoritaris 
arreu excepte a l~ran, on hi ha menys contagis de 50 a 59 anys 
El grup d'edat de 10 a 19 
anys és el que presenta un 
nombre més alt de positius 
durant el darrer mes, entre 
el 7 de juliol i el 9 d'agost, en 
set de les dotze comarques 
de la demarcació de Ueida. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Segarra, el Segrià i l'Urgell. L'úni
ca comarca on els casos entre 
aquest grup no són especialment 
significatius és l'Alta Ribagorça, 
on ocupen el quart lloc del ràn
quing. 

els infants, adolescents i joves de 
10 a 19 i de 20 a 29 anys han es
tat predominants pràcticament 
arreu de la demarcació durant el 
darrer mes. Les ún iques excep
cions són l'Alta Ribagorça, on el 
segon grup amb més positius és 
el de 40 a 49 anys; el Pallars Jussà 
(els de 30 a 39 anys ocupen el se
gon lloc); i l'Aran (segona posició 
per a persones de 40 a 49 anys). 

Aquestes set comarques són l'Alt 
Urgell, les Garrigues, la Noguera, 
el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, el 
Solsonès i la Val d'Aran. A més, 
els positius en aquesta franja de 
joves de 10 a 19 anys són també 
els segons més nombrosos en al
t res quatre comarques de Ponent, 
concretament al Pallars Sobirà, la 

A banda d'aquestes set comar
ques liderades pels positius de la 
franja de 10 a 19 anys, a les altres 
cinc comarq"ues de la demarcació 
(Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, 
Segarra, Segrià i Urgell) són ma
joritaris els contagis entre el grup 
de 20 a 29 anys. Aquesta franja és 
també la segona més nombrosa 
en-cinc comarques més: les Gar
rigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, 
el Solsonès i l'Alt Urgell. 

Així, doncs, els positius entre 
FOTO: ACN I Prova PCR en un cribratge al barri de la Mariola de Lleida 

Una altra franja que suma 
molts casos en aquesta sisena 
onada a la demarcació de Lleida 
és la de 30 a 39 anys. A banda de 
ser la segona més nombrosa al 
Jussà -com ja s'ha dit-, és la ter
cera a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagor
çà, les Garrigues, la Noguera, el 

Evolució dels casos actius fer franges d'edat durant el darrer mes 
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Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, la 
Segarra, el Segrià, l'Urgell i la Val 
d'Aran. Al Solsonès ocupa la quar
ta posició en aquest rànquing per 
grups d'edat. 

Pel que fa als positius en el 
grup d'edat dels més joves, els in
fants de O a 9 anys, són la quarta 
franja més nombrosa a l'Alt Urgell 
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i el Pallars Sobirà; la cinquena a 
les Garrigues, el Pallars Jussà i el 
Solsonès; la sisena al Pla d'Urgell, 
la Segarra, l'Urgell i la Val d'Aran; i 
la setena a la Noguera i el Segrià. 
L'Alta Ribagorça és l'única comar
ca on no s'ha registrat cap cas en 
aquesta franja d'edat durant el 
darrer mes. 

Pallars Jussà 

Com a contrapartida, el grup 
d'edat de més de 90 anys és el que 
presenta un nombre de positius 
menor a totes les comarques de 
la demarcació (a l'Alta Ribagorça i 
el Pallars Sobirà, fins i tot, sense 
cap cas detectat) excepte a la Val 
d'Aran, on el grup minoritari pel 
que fa a nombre de contagis en el 

u 

10 

darrer mes és la franja de 50 a 59 
anys. La segona franja d'edat amb 
menys casos positius detectats 
des del 7 de juliol ha estat la de 80 
a 89 anys. Només el Pallars Sobirà 
trenca aquesta dinàmica, ja que el 
seu segon grup amb menys infec
cions és el de 70 a 79 anys. 

L'evolució de les gràfiques que 

Pallars Sobirà 

ll·lustren aquesta pagma marca 
una tendència generalitzada a la 
baixa a totes les comarques i en 
tots els grups d'edat. Només la 
franja de 10 a 19 anys continua 
disparada a les Garrigues i el Pla 
d'Urgell, i les O a 9 anys i 10 a 19 
anys a la comarca del Pallars So
birà. 
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