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METEOROLOGIA PLUGES 

Un aiguat deixa fins a 
cinquanta litres al Jussa 
Les precipitacions van beneficiar els ametllers i vinyes 
REDACCIÓ 
1 LA POBLA DE SEGUR 1 Un aiguat d'es
tiu va deixar ahirfins a cinquan
ta litres per metre quadrat en 
municipis del Pallars Jussa com 
Isona. Així mateix, a la Pobla de 
Segur van caure uns 35 litres en 
mitja hora, segons va explicar 
l'alcalde, Marc Baró. En alguns 
punts de la comarca, com per 
exemple a la Torre de Capde
lla, les precipitacions van anar 
acompanyades de pedra. Tam
bé hi va ha ver fort vent, que a 
Tremp va arrancar la pergola 
de la terrassa de la piscina . A 
Sant Roma d'Abella les ratxes 
de vent van ser de gairebé 64 
quilometres per hora. A més, 
a Naves es van registrar fortes 
pluges que van deixar 46 litres 
per metre quadrat. 

Perla seua banda, Pere Ro
qué, president d'Asaja, va ex
plicar que les pluges d'ahir van 
beneficiar els ametllers de la 
Canea de Bastús i Isona. Tam
bé a les vinyes de Talarn, on la 
verema comen~a entre el15 i el 
20 de setembre, més tard que a 
les comarques del pla. El fort vent va arrancar la pergola de la piscina de Tremp. 

Cada setmana a Segre descobreix els projectes que 
han fet i faran grans els nostres pobles 

Un reportatge en el qual des dels municipis ens expücaran 
quins projectes s'hi han dut a terrne, i quins reptes i objectius 
es plantegen en els propers anys. 
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El reciclatge a I'Urgell augmenta al44,6% 
1 TARREGA 1 El reciclatge a l'Urgell va augmentar al44,6% l'any 
passat. El consell va explicar que es van generar 18.531 tones 
de residus·, la qual cosa correspon a 1,37 quilas per habitant 
i día. Aquestes dades inclouen els anomenats residus impro
pis, que es dipositen al contenidor de recollida equivocat. 

Aran sol·licita una reunió amb el conseller d'lnterior 
1 VIELHA 1 La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha enviat aquesta 
setmana una carta al conseller d'lnterior, Joan Ignasi Elena, 
en la qual sol· licita una reunió per tractar, entre altres temes, 
el recurs contenciós que el Conselh va presentar després 
que el departament no dotés els Pompiers deis vehicles que 
necessita per a les seues tasques, tal com estableix l'acord 
de gestió integral d'emergencies, i buscar vies de solució. 

Exigeixen garantir transport pública tot Lleida 
1 LLEIDA 1 La CUP ha presentat una proposta de resolució a 
la comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament 
per garantir que tots els pobles de les comarques de Lleida 
tinguin accés al transport públic. 

Insten a avan~ar en la internacionalització del turisme 
1 TREMP 1 El portaveu del PSC a la Diputació, Felix Larrosa, i 
!'edil de Tremp i diputada al Parlament Sílvia Romero van 
visitar ahir el Pallars per coneixer !'evo lució de la campan ya 
turística i es van reunir amb empresaris del sector. Larrosa 
va explicar que "ara més que mai és necessari avanc;ar en la 
internacionalització del turisme lleidata" i "impulsant plans 
de qualitat turística a la destinació". 

L'ANC de Tarrega organitza la caminada urbana 
1 TARREGA 1 L'ANC de Tarrega organitza pera dissabte la ca
minada urbana popular d'estiu, amb un recorregut de 6 
quilometres i punt de sortida i arribada a la pla~a del Carme. 
Com a mesura contra la Covid, oferira sopar per emportar. 
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