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Municipis com la Seu, Bellpuig, la Granadella o Alfarràs, entre d’altres, obren gratis les piscines aquests dies de 
calor asfixiant. A Lleida ciutat, que no preveu aplicar aquesta mesura, es va arribar al 100% de l’aforament les tardes 
de dijous i ahir. Mentrestant, avui els termòmetres podrien arribar a marcar fins a 43 graus a la demarcació.

Municipis de Lleida obren gratis les 
piscines per la calor, que supera els 41º
La capital del Segrià no preveu aquesta mesura a causa dels protocols per la Covid

meteorologia onada de calor

redacció
❘ lleiDa ❘ Diversos municipis de 
Lleida obren gratis les piscines 
durant aquests dies per fer 
front a les altes temperatures 
que s’estan registrant a causa 
de l’onada de calor. Aquest és 
el cas, per exemple, de la Seu, 
Bellpuig, Alfarràs o la Grana-
della, on l’accés als recintes serà 
gratuït almenys durant el cap de 
setmana. No obstant, es man-
tindran les limitacions d’afora-
ment per complir amb els proto-
cols derivats de la crisi sanitària 
del coronavirus. D’altra banda, 
altres localitats de la demarca-
ció com Golmés han rebaixat el 
preu de les entrades. En aquest 
municipi del Pla d’Urgell, fins 
diumenge els tiquets costaran 
la meitat.

Lleida ciutat, per la seua part, 
no preveu aplicar aquesta me-
sura. Des de la Paeria van re-
cordar que s’han de garantir 
les mesures de seguretat i van 
destacar que els preus són eco-
nòmics i que hi ha col·lectius 
que tenen l’accés gratis o a un 
cost inferior. En aquest sentit, 
totes les piscines municipals de 
la capital del Segrià van omplir 
el 100% de l’aforament dijous a 
la tarda i també la d’ahir.

Els termòmetres van marcar 
ahir temperatures encara més 
altes que les de dijous i a Sant 
Romà d’Abella (Isona) es van 
registrar 41,6 graus. D’altra 
banda, es preveu que avui s’ar-
ribi als 43 graus a les comarques 
de Lleida. En aquest sentit, el 
Servei Meteorològic de Catalu-
nya va decretar el nivell màxim 
de perill per l’onada de calor i 
tota la demarcació excepte el 
Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça 
i la Val d’Aran estan en alerta 
roja. A més, les temperatures 
mínimes també seran elevades 
aquests dies, amb valors que en 
alguns punts no baixaran dels 
25 o 26 graus. El Meteocat va 
assenyalar que es preveu que 
demà la massa d’aire càlid es 
comenci a retirar i que a par-
tir de dilluns la calor es vagi 
normalitzant progressivament.

Per la seua part, els Agents 
Rurals mantenen actiu el nivell 
3 del Pla Alfa (el més elevat), 
que s’aplica en un total de 333 
municipis catalans, 53 més que 
fins ara. No obstant, Lleida es 
manté amb 51 localitats afec-
tades. En concret són 16 de la 
Noguera, 9 del Segrià; 8 del 
Solsonès, 8 del Pallars Jussà, 7 
de l’Alt Urgell i 3 de la Segarra. 
L’activació d’aquest pla ja va 

activitats aquàtiques contra la calor ahir al Parc del Segre de la Seu d’Urgell.

Les piscines de Bellpuig, que entre ahir i demà són gratis per als veïns del municipi.

c. sans

segre

Es dispara el 
consum elèctric 
per l’ús d’aires 
condicionats
n L’augment en l’ús de sis-
temes de refrigeració com 
ventiladors i aires condici-
onats comportarà que es 
dispari la despesa d’ener-
gia elèctrica d’aquest mes, 
un cost afegit que se suma 
a l’increment de la factu-
ra de la llum, segons els 
experts. L’onada de ca-
lor està provocant que 
no només s’incrementi 
l’ús d’aquests aparells, si-
nó que es fa durant més 
temps a l’haver de comba-
tre temperatures cada ve-
gada més altes i més dies, 
segons la previsió mete-
orològica fins aquest di-
lluns. Per exemple, el juny 
del 2019, durant l’última 
onada de calor compara-
ble a l’actual, l’augment en 
el consum elèctric va ser 
d’un 15% en només una 
setmana a Espanya. Te-
nint en compte que aquest 
consum ja és més alt quan 
arriba l’estiu, les onades 
de calor obliguen a tenir la 
xarxa elèctrica al màxim 
de la seua capacitat.

➜

comportar dijous la cancel·lació 
de les activitats d’aventura al 
Montsec, cosa que ha derivat 
en cancel·lacions de reserves 
d’acampada al càmping d’Àger. 
No obstant, tots els allotjaments 
turístics del Pirineu han pen-
jat el cartell de complet per a 
aquest cap de setmana, que és 

el punt àlgid de la campanya 
d’estiu per al sector turístic de 
Lleida (vegeu la pàgina 4).

43,8 graus a Alcarràs el 2019
Així mateix, des del Servei 

Meteorològic de Catalunya van 
recordar que el precedent d’una 
onada de calor similar a l’actual 

és la que va fuetejar Catalunya 
entre els dies 25 i 30 de juny 
del 2019, quan es va registrar 
el foc de la Ribera d’Ebre que 
va afectar també Maials, Llar-
decans i Bovera. 

Durant aquestes dates, a Al-
carràs es van arribar a registrar 
43,8 graus.

temPeratUreS

LOCALITAT º C

st. romà d’abella 41,6º

Tremp 41,2º

Organyà 40,4º

Baldomar 39,8º

lleida 39,6º

Oliana 39,5º

la Pobla de segur 39,4º

Massoteres 39,4º

Vilanova de s. 39,2º

seròs 38,8º

golmés 38,7º

Tornabous 38,1º

les Borges 37,2º

Tírvia 35,8º

Vielha 32,4º
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