
I pàg. zo 
s Diu que el PSG és ideal per guanyar 

la Champions i confessa que anar al Camp 
Nou amb una altra samarreta serà estrany 

Lajuntament de la 
capital de l'Urgell salva el Club 
Natació llogant-li el pavelló 

Tancat l'accés al Montsec i a 
la Baronia -de Rialb, i sense 
acampar per l'onada de calor 
51 municipis de Lleida li 
Amb limitacions d'obres i 
lleure per risc d'incendi 

Activitat agrària li Veto a 
la maquinària al camp, a 
excepció de la fructícola 

Temperatures li Ahir ja 
van arribar als 39 graus 
i avui superaran els 40 

Mont-rebei • Les mesures de prevenció per l'elevat risc d'incendis han obligat a tancar alguns espais naturals i l'accés motoritzat 
al Montsec i la Baronia de Rialb. També es veten campaments juvenils, acampades, obres, activitat agrícola, etc. Les temperatures 
arribaran avui als 40 graus. A la foto, una de les entrades a Mont-rebei pel pantà de Canelles. 
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La Paeria veu molt 
difícil autoritzar 
I/oratori dels 
musulmans al 
carrer Nord 
Almenys tres esculls 
urbanístics ho impedeixen 

La Paeria veu difícil autoritzar 
l'obertura d'un oratori musulmà 
al número 23 del carrer Nord, 
tal com planteja la comunitat 
islàmica que resa al Palau de 
Vidre, per impediments urba
nístics i de mobilitat. L'alcaldes
sa accidental, Sandra Castro, 
va recordar que amb l'actual 
ordenança que regula la ins
tal-lació de centres de culte "és 
inviable" per tres "esculls": 
l'amplada de la vorera, carrer 
de plataforma única i preferent 
per als vianants. 

LLEIDA I 7 

CORONA VIRUS 

La vacuna 
catalana inicia 
els assajos clínics 
en humans 
Primera a Espanya 
aprovada per l'Agència 
del Medicament 

La vacunació massiva i sense 
cita prèvia iniciada ahir a Llei
da va coincidir amb l'aprova
ció dels tests en humans de la 
primera vacuna espanyola per 
part d 'una farmacèutica cata
lana ubicada a Amer (Girona). 

~S NOTiCIA I 3-4 

5/incendia un bus 
de Lleida que 
circulava només 
amb el condudor 
i sense passatgers 

CLIN ICA C HE LA I M PLAN TO LO GlA 

El xòfer va parar el motor 
al veure el fum que sortia 
i va poder estaciünar 
el vehicle i sortir-ne 
completament il·lès. 
S'investigarà l'incident. 

LLEIDA I 9 

DENTS 
FIXES .EN 

[ 1 a Visita i Estudi GRATIS 

LLEIDA BALAGUER 
973 28 99 99 973 28 33 33 

MOLLERUSSA 
973 6433 33 

ALMACELLES 
973 98 81 77 
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METEOROLOGIA ESTIU 

-Tradicions. Lleida segueix amb les 
festes amb activitats adaptades. 

Setè art. Cine d'estiu avui i demà 
al camp de futbol de Mollerussa. 

SEGRE 
Dijous, 12 d'agost del2021 

Blindatge contra la calor i el foc 
El Govern prohibeix els campaments juvenils i l'esport al medi natural en 51 municipis lleidatans 
en alerta màxima d'incendis li Les mesures entren avui en vigor, fins dilluns 

I LLEIDA I La Generalitat prohibeix 
a partir d'avui els campaments 
juvenils i les activitats esporti
ves al medi natural, així com 
l'ús de maquinària agrícola -a 
excepció de la recollida de frui
ta- entre les 10 i les 20 hores en 
els 279 municipis catalans en 
els quals els Agents Rurals han 
fixat en el nivell3 el Pla Alfa 
de prevenció d'incendis fores
tals davant de l'inici de l'onada 
de calor. Així ho va anunciar 
el secretari general d'Interior, 
Oriol Amorós, que va destacar 
que també es limita la circula
ció motoritzada al medi natural 
només a residents i a operatius 
de treballs inajornables; els ca
sals amb pernoctació en edificis 
podran continuar però hauran 
de realitzar les seues activitats 
a l'entorn de l'immoble i se sus
pendran els treballs en línies 
elèctriques no imprescindibles 
i obres en infraestructures vi
àries, excepte les que indiqui 
Trànsit. Les restriccions entren 
en vigor avui, amb previsió que 
s'allarguin fins dilluns. Quant a 
la prohibició dels campaments i 
rutes de lleure juvenil, la mesu
ra entrarà en vigor a partir de 
les 12 hores de demà, i es do
narà marge de temps per poder 
avisar les famílies i per poder 
organitzar la logística. "Estem 
davant d'un període excepci
onal, no és el moment que hi 
hagi persones al medi natural", 
va destacar Amorós, que tam
bé va apuntar que les persones 
que no compleixin les mesures 
seran sancionades. Els càm
pings no estan afectats per les 
restriccions al disposar de me
sures d'autoprotecció i franges 
de separació de l'àmbit forestal. 
A Lleida bj ha mig centenar de 
municipis en alerta màxima (7 
a l'Alt Urgell, 16 a la Noguera, 8 
al Pallars Jussà, 3 a la Segarra, 
9 al Segrià, 8 al Solsonès). 

Per evitar incendis simulta
nis, els Bombers reforçaran la 
seua dotació de guàrdia, que 
passarà dels 380 efectius dia
ns a uns 500, així com les sa
les de control i el suport a les 
mtervencions. Encara que les 
prohibicions només afecten els 
municipis en nivell3 d'alerta, 
van demanar precaució a tot 
Catalunya. Romanen tancats 
la vall de la Baronia de Rialb i 
el Montsec. Així mateix, a l'Alt 
Urgell hi va haver ahir un conat 
d'incendi causat per un aboca
ment d'aigua oxigenada, que 
s'utilitza per a la desinfecció de 
granges. 

Agents Rurals tancant ahir els accessos al Montsec de Rúbies. 

La temperatura 
puja a Lleida 
i arriba ja als 
39,1° a Tremp 
Tota la província, 
en alerta des d'avui 

1 LLEIDA 1 La primera onada de 
calor de l'estiu va arrancar ahir 
amb temperatures que van su
perar 39 graus en alguns punts 
del territori. Aquest és el cas. 
de Tremp, que ahir va tornar 
a convertir-se en el municipi 
més calorós de la província i 
va baixar a la segona posició 
al rànquing de màximes de tot 
Catalunya, després de Gurb 
(39,4 graus). Encara que els 
termòmetres ja van començar 
a pujar ahir, s'espera que en els 
propers dies l'onada assoleixi 
el seu pic i deixi temperatures 
de més de 40 graus a les co
marques de Ponent, la Cata
lunya central i el prelitorial. 
En aquest sentit, avui i demà 

Nens refrescant-se ahir als Camps Elisis de Lleida. 

es mantindrà tota la provín
cia en alerta, i seran el Segrià, 
les Garrigues, la Noguera, el 
Pla d'Urgell i l'Urgell les co
marques més afectades. Per 
fer front a aquest episodi d'al
tes temperatures, la Paeria ha 
engegat un pla d'actuació que 
reforçarà l'atenció de les perso
nes majors de 75 anys que vi
uen soles, els sense sostre i els 

malalts crònics i persones amb 
algupa discapacitat. Els centres 
cívics de la ciutat també funci
onaran com refugis climàtics. 
A la Granadella, l'ajuntament 
ofereix entrada gratuïta a les 
piscines fins diumenge. 

D'altra banda, Sicília va ar
ribar ahir a la temperatura més 
alta mai registrada a Europa, 
amb48,8°C. 

Problemes per 
a les granges i 
jornada intensiva 
per collir fruita 
• Las altes temperatu
res també estan generant 
complicacions al camp, en 
plena campanya de la re
collida de la fruita, que és 
pràcticament l'única acti
vitat agrícola que no s'ha 
prohibit dins de les mesu
res de precaució per evitar 
incendis. La gran majoria 
d'agricultors i temporers 
estan fent aquests dies 
jornades intensives per 
evitar ser a les finques 
du rant les hores de calor 
més intensa. 

A les granges, l'incre
ment de les temperatures 
es tradueix en apatia en 
els animals, que tendeixen 
a reduir la ingesta de pin
so i, amb això, s'alenteix 
el seu creixement. Suposa 
un problema per als pro
ductors, que han d'optar 
per mantenir més dies als 
caps de bestiar o aus a les 
granges intentant que ar
ribin als quilo~ habituals o 
bé enviar-los a escorxador 
amb pesos baixos. 

Per una altra banda, 
l'encariment de l'electri
citat, amb rècord després 
de rècòrd diàriament, es
tà disparant els costos de 
refrigeració de les granges 
(vegeu més informació a 
la pàgina 16). 

TEMPERATURES 

LOCALITAT •e 

Tremp 39,1 

Artés 38,6 

Organyà 37,8 

Solsona 37,6 

La Pobla 37,5 

Sant Romà 37,4 

Oliola 37,4 

Lladurs 37,1 

Lleida 36.7 

Alcarràs 36,6 

Maials 34,9 

Tornabous 34,7 
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ASTRONOMIA ACTIVITATS 

SOCIETAT SEGRE 
Dijous, 12 d'agost del2021 

Les Llàgrimes de Sant Llorenç es van poder observar ahir des del Centre d'Observació de l'Univers d'Àger, que va rebre la visita de molts curiosos. 

Pendents de la pols 
africana per observar 
a·vui els Perseids 
S'emetrà en streaming des de les Canàries 
REDACCIÓ context òptim. A més, les res

triccions per la pandèmia i el 
toc de queda decretat en alguns 
municipis van impedir a molts 
aficionats poder desplaçar-se 
a un lloc allunyat dels focus de 
contaminació lluminosa a partir 
de la una de la matinada. 

1 LLEIDA I La previsió de núvols alts 
i la pols africana en suspensió 
dificultaran sens dubte l'obser
vació, aquesta nit, del fenomen 
dels Perseids o llàgrimes de Sant 
Llorenç al cel, coincidint amb 
el dia de més apogeu d'aquest 
fenomen astronòmic. Ahir ma
teix la persistència de la pols 
africana al cel lleidatà i la pluja 
van impedir veure les estrelles 
fugaces al cel a la majoria de 
comarques i pocs van ser els que 
van poder gaudir d'aquest es
pectacle nocturn que coincidia 
enguany amb la fase creixent 
de la Lluna, cosa que oferia un 

. Malgrat tot, el Parc Astronò
mic del Montsec va aconseguir 
penjar el cartell de complet 
aquests dies tot i veure's obli
gat a tancar a les 0.30 hores i 
no poder divisar els meteors 
pel cel cobert. Tanmateix, per 
a tots aquells que no puguin 
gaudir avui d'aquest especta
cle en viu, l'Institut Astrofísic 

La Via Làctia vista aquesta setmana des de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 

de les Canàries va anunciar ahir 
que retransmetrà aquesta nit 
en streaming la pluja d'estrelles 
a través del canal Sky-live des 
dels observatoris que té a les 
illes de Tenerife i La Palma. El 

fenomen es produeix quan pols 
i roques despreses del cometa 
Swift-Tuttle coHideixen contra 
l'atmosfera. 

La velocitat d'aquests mete
ors pot superar els cinquanta 

quilòmetres per segon i el nom
bre d'observables per hora és 
molt variable, encara que en 
un lloc fosc i amb el radiant alt 
sobre l'horitzó es pot superar 
el centenar. 

Aquest diumenge al suplem ent domini I( e SEGR& 

REPORTATGE 

El somni 
d'Oliana 
A la recerca de petroli a l'Alt Urgell 

ENTREVISTA 

'No soc racista, 
' ' pero ... 

L'autor britànk Matthew Trec 
parla del seu últim a'isaig. 

SECCIÓ 2.0 

Judith Serra 
En el seu perfil d'Instagram 
(@loslibrosdejuliel) prescriu 
i ressenya els llibres que llegei~ 

SEGRE 
EL TEU DIARI 
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