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La queja de los 
lcaldes 'logra' 

medios aéreos 
para Baldomar 
Los Bombers sitúan el incendio de Artesa como 
"primera prioridad" tras contener otros fuegos 
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Cierran el Montsec y la Baronía de Rialb 
a la espera del descenso de temperaturas FOTO: Ariadna Borrell/ Un vecino de Baldomar dice a 'La Mañana': "Me dan ganas de llorar" 
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Viaje hacia Girona con la ACB en men 

FOTO: Núria Garcfa / El For~a Lleida se mide hoy a los anfitriones en la semifinal por el ascenso 1 PÁG. 23 
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Tanquen l'accés al Montsec i a 
la Baronia de Rialp fins que les 
condicions clim<ltiques millorin 
El ca mí cap a Mont-rebei perla Pertusa també hi 
esta inclos per evitar "gent dispersa" pel massís 
L'activació del Pla Alfa 3 per 
l'elevat risc d'incendi obliga 
a tancar els accessos al 
Montsec d'Ares i de Rúbies, 
a la Baronia de Rialb i les 
restriccions afecten també 
diverses poblacions de l~lt 
Urgell i del Pallars Jussa. 

lleida 
ACN 
Els Agents Rurals van ter efectiu 
ah ir el tancament deis accessos al 
Montsec d'Ares, el de Rúbies i a la 
Baronía de Rialb (com va avan<;ar 
ahir LA MAÑANA) després de 
l'activació del pla Alfa 3 per l'ele
vat risc d'incendi. Espais naturals 
molt concorreguts com el con
gost de Mont-Rebei no es podran 
visitar a peu fins que millorin les 
condicions climatologtques. A 
l'al<;ada de Cor~ (Noguera) els 
cotxes han de girar cua i no po
den accedir a la Pertusa ja que en 
aquest punt s'ha tancat la barrera 
per poder continuar circulant per 
la pista que condueix fins a l'apar-

FOTO: ACN 1 Els Agents Rurals van tancar ah ir el massís del Montsec pel risc d'incendi que hi ha actualment 

La Pobla només encén les falles al poble pel risc d'incendis 
Els fallaires de la Pobla de Segur van estrenar ahir la temporada de falles amb una bau:ada atípica que es va fer ambla falla apagada i només 
es van encendre a !'arribar al poble per evitar el risc d'incendi. La temporada de falles continuara avui a Durro, des de Sant Quirc al poble. 
En aquest cas sí que esta previst que el recorregut es faci amb la falla ences~ tot i que els Bombers hi seran presents i remullaran el terreny 
si fa falta. /FCJTO: Marta Uuvich (ACN) 

cament. Josep Capdevila, sotsins
pector de I'Area Regional a Lleida, 
va explicar que l'objectiu és que 
no hi hagi "gent dispersa" pel 
massís i en cas d'incendi es pugui 
ter una evacuació rapida. 

Amb les condicions extremes 
que hi ha arran de l'activació del 
pla Alfa 3, els Agents Rurals po
den tancar massissos forestals i 
des de les dotze de la nit de di
vendres ho van fer en tres en con
cret de la comarca de la Noguera: 
el Montsec de Rúbies, el Mont
sec d'Ares i la Baronía de Rialb. 
L'objectiu és que les persones i 
els vehicles no hi puguin circular 

Tambéhiha 
restriccions en 
pobles del Jussa 
i de l~t Urgell 

• 
"lliurement" i practicar activitats 
que poden suposar un risc d'in
cendi com !'acampada lliure o els 
treballs forestals. El nivell 3 del 
pla Alfa afecta tres comarques de 
la demarcació: I'Ait Urgell, amb 
els municipis de Bassella, Coll de 
Nargó i Peramola; la Noguera, 
amb Ager, Artesa de Segre, Cama
rasa, lvars de Noguera, la Baronía 
de Ría lb, les Avellanes i Santa Un
ya, Os de Balaguer, i Vilanova de 
Meia; i el Pallars Jussa amb Abella 
de la Canea, Castell de Mur, Gavet 
de la Canea, lsona i Canea Delia, 
Llimiana i Sant Esteve de la Sarga. 
Només hi poden circular els ve'ins 
i els ve hieles de serveis. 

CaixaBank obre 
una línia d'ajudes 
pels afectats pels 
incendis forestals 

CaixaBank ha aprovat un pla 
d'ajudes que inclou una línia 
de finan<;ament especial per 
donar suport a tots els afec
tats per l'incendi de les comar
ques de la Noguera, Terra Alta 
i Solsonés, que esta provocant 
nombrosos danys als municipis 
de Baldomar, Artesa de Segre, 
Corbera d'Ebre, Castellar de la 
Ribera, Lladurs i Sallent. 

Aquesta línia de finan<;a
ment en condicions preferents 
va destinada a pal·liar la situa
ció de la pagesia, principalment 
la d'explotacions cerealistes, 
i deis ramaders, que han patit 
danys a les seves collites, estris, 
maquinaries i vehicles, entre 
d'altres infraestructures, a cau
sa deis toes encara en curs. 
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Crema una 
xemeneia d'un 
restaurant de 
T()rr~farrera 

- Els Bombers de la Generalitat 
van extingir la nit de dijous un 
toe de xemeneia. Els serveis 
d'emergemcies van ser alertats 

. per un foc originat en un res
taurant del polígon industrial 
de Torrefarrera a les 22.14 ho
res. En aquest sentit, es van 
activar sis dotacions terrestres 
deis Bombers i van despla~ar-se 
allloc deis fets. Un cop alla, van 
comprovar que cremava la xe
meneia del restaurant, la qual 
van poder apagar amb rapidesa 
i sense complicacions del foc. 
Cap persona va resultar intoxi
cada per inhalació de fu m. 

Rescaten un 
motorista ferit 
a la clavícula 
a la muntanya 
d'Estac, a Sort 
Els efectius deis Bombers 
de la Generalitat es van 
rescatar un motorista ferit 
a la muntanya d'Estac de 
Sort (Pallars Sobira). Emer
gencies va rebre l'avís a 
les 11.38 hores i d'aques
ta manera, es van activar 
els Bombers amb un mitja 
aeria amb GRAE i també 
el Sistema d'Emergencies 
Mediques (SEM). Un cop 
rescatat del lloc, el SEM va 
ter una valoració del con
ductor i el va traslladar a 
!'hospital de la Seu per una 
fractura a la clavícula. 

Els Bombers 
apaguen petits 
incendis de 
vegeta ció 
Durnat la jornada d'ahir, el cos 
deis Bombers de la Generalitat 
van treballar en petits focs de 
vegetació, a banda deis grans 
incendis forestals a la demar
cació. A les 14.20 hores els ser
veis d'emergencies van rebre 
un avis a sobre un petit foc de 
matolls a Bellvís (Pia d'Urgell), 
el qual els Bombers van apagar 
amb rapidesa. Vora les 17.00 
hores van apagar un foc de ma
tolls a Aitona (Segria). A lleida 
van cremar 10 metres de ma
tolls a la Partida de Vall Calent. 

Tercer dia consecutiu de 
temperatures extremes per 
sobre dels 40 graus a Ponent 
S' espera que durant aquest cap de setmana 
afluixi la calor i augmenti la nuvolositat 
Ponent va viure ahir una 
jornada de temperatures 
extremes, tenint el tercer 
día consecutiu amb 
maximes per sobre deis 40 
graus. Avui, pero, s'espera 
que baixlla temperatura 1 
que augmenti la nuvolositat 

U e ida 
CARLA SALAZAR 

Entre les deu temperatures més 
altes registrades pel Servei Me
teorologic de Catalunya {SMC), 
set corresponien a localitats llei
datanes: lleida - la Femosa (41,3 
graus), Gimenells {41,1), Sal
domar (40,6), Torres de Segre 
(40,5), Alcarras (40,5) Alfarras 
(40,4) i Albesa (40,2). Entre les 
temperatures més baixes regis
trades estaven les més habituals 
com el Pont de Suert (13,5) i el 
Poal (14), i Tírvia {14), encara que 
també són unes temperatures 
altes dins deis seus registres. La 
temperatura maxima va superar 
els 30 graus gairebé a la totalitat 
del territori catala (fora de l'alta 
muntanya). Fins i tot, a molts in
drets de !'interior i a alguns de la 
costa van superar els 35 graus. 

Enguany, en 96 de les 113 es
tacions de la XEMA amb més de 
20 anys de dades, la temperatura 
mitjana de la la quinzena de juny 
ha sigut la més alta de la serie, 
fins i tot per damunt de la la 
quinzena de juny de l'any 2003, 

recordat pel seu estiu excepcio
nalment cal id. 

Durant la jornada d'avui 
baixara la temperatura, sobre
tot a punts del nord-est, on el 
descens sera moderat. Ara bé, 
encara es mantindra en general 
l'aml;lient molt calid. A més, pre
dominara l'ambient assolellat, 
amb alguns núvols al litoral i al 
Pirineu. A lleida, avui es podría 
arribar als 40 graus durant el dia, 
mentre que a la nit continuaría 
en tot moment per sobre deis 
20. Els mateixos valors s'esperen 
a la resta de Ponent. El SMC ha 
activat per avui l'avís de perill per 
temperatures altres amb el nivell 
maxim 4 de 6 en totes les comar
ques de lleida, excepte a la Vall 
d'Aran. Aixo suposa un canvi des 
de la jornada d'ahir, quan el SMC 
va activar l'avís per temperatures 
extremes en elllindar 6 sobre 6. 

A causa de l'onada d~ calor, 
l'escola d'Aifés va notificar a Ris
cos Laborals que aquesta setma
na s'ha arribat a temperatures de 
31 graus dins les aules. El profes
sorat va assenyalar que a les nou 
del matí tenien les finestres ober
tes i uti litzaven ventiladors amb 
l'esperan~a de refrescar el centre, 
de fet, fins i tot, van fer ús de la 
manega per treure's calor. Per 
aixo, Educació va anunciar que 
posara sistemes de ventilació en 
els centres on no n'hi hagi de na
tural i si ho indica riscos laborals. 

FOTO: Aj. Borges Blanques /La piscina de les Borges Blanques 

Inauguren la temporada de piscines 
a molts punts de la demarcació 
Mollerussa va donar ah ir el tret 
de sortida a la temporada de les 
piscines d'estiu. A Cervera tam
bé van inaugurar ahir les pisci
nes. Els primers banyistes van 
estrenar ja des de primera hora 
les instal-lacions i van poder re
frescar-se. Les Borges Blanques 
també donara avui dissabte el 
tret de sortida a les piscines 
municipals, que reobren fins 
al proxim 2 de setembre. Les 
piscines municipals de Tarrega 

iniciaran avui la nova edició de 
bany que romandran obertes 
fins al 4 de setembre, de la ma
teixa manera que les piscines 
d'Artesa de Segre i Balaguer. El 
Consell Comarcal de les Garri
gues ha tornat a posar en mar
xa per aquest estiu el forfet per 
a les · piscines, una iniciativa a 
partir de la qual els banyistes 
podran accedir a qualsevol al
tra piscina deis municipis de la 
comarca de les Garrigues. 

Acció Climatica amplia .r avís 
preventiu per partícules al Prepirineu 

Artesa de Segre, les Avellanes i 
Santa Linya, la Baronía de Rialb, 
Bassella, Camarasa, Castell de 
Mur, Castellar de la Ribera, Gavet 
de la Conca, lsona i Conca Delia, 
lladurs, llimiana, Llobera, Oden, 
Oliana, Os de Balaguer, Peramola, 
Pinell de Solsones, Ponts, Salas de 
Pallars, Sant Esteve de la Sarga, 
Talarn, Tiurana, Tremp i Vilanova 
de Meia. Aquest avís comporta 
indicar en els panels lluminosos 
deis principals eixos viaris que el 
nivell de contaminació és elevat, 
informar la ciutadania perque 
prioritzi l'ús del transport públic, 
notificar a les activitats. indus
trials i obres públiques i de .ge-

El Departament d'Acció Climati
ca, Alimentació i Agenda Rural ha 
ampliat al Prepirineu l'avís pre
ventiu per contaminació atmos
ferica per nivells moderats de 
partícules PMlO. Aquest avis esta 
activat des de dimarts passat a 40 
municipis de la Zona de Protec
ció Especial de la conurbació de 
Barcelona i des d'aquest dijous 
a Ponent. La mitjana diaria deis 

• 

Estava actiu 
a Ponent i a 
Barcelona 

nivells de PMlO durant dijous va 
ser superior al valor de 50 micres 
per metre cúbic en quatre punts 

de mesurament, dos deis quals 
a Ponent i un al Prepirineu, com 
a conseqüencia de la intrusió de 
pols africana que acompanya 
l'onada de calor. La previsió és 
que els nivells es mantinguin ele
vats i es pugin tornar a superar 
aquests valors ahir divendres. 

Els municipis de la Zona de 
Qualitat de !'Aire Prepirineu afec
tats són Ager, Alos de Balaguer, 

1 
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