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Lleida i Oliana arriben als 42º en 
plena onada de calor i marquen 
la màxima més alta de Catalunya
L’episodi tindrà avui el seu punt àlgid tot i que les 
previsions indiquen que persistirà fins diumenge
La capital del Segrià i Oliana 
van marcar ahir el màxim de 
temperatura de Catalunya 
(42 graus) i l’onada de calor 
tindrà avui el seu punt àlgid 
tot i que les previsions 
indiquen que pot persistir 
almenys fins diumenge.

Lleida/Barcelona
REDACCIÓ/ACN
Oliana (Alt Urgell) i Lleida, a la 
zona de l’estació automàtica de 
la Femosa, van marcar ahir el 
màxim de temperatura a Catalun-
ya amb 42 graus. I és que la d’ahir 
va ser una de les jornades on els 
termòmetres van pujar més en el 
marc de l’episodi d’onada de ca-
lor que té marcat el punt àlgid per 
avui.

Les previsions meteorològi-
ques indiquen que el fenomen 
persistirà com a mínim fins diu-
menge. A banda d’Oliana i Lleida, 
altres indrets on es van registrar 
temperatures molt altes van ser 
Baldomar –entitat municipal des-
centralitzada d’Artesa de Segre 
(Noguera)– amb 41,8 graus, Al-
carràs (Segrià) amb 41,7, Vilano-
va de Segrià (Segrià) amb 41,5, 
Tremp amb 41,3, Lladurs (Sol-
sonès) amb 41,1 i Oliola (Nogue-
ra) i Alfarràs (Segrià) amb 41. 

En paral·lel, el Servei Meteo-
rològic de Catalunya (SMC) va 
emetre avisos de perill alt o molt 
alt per l’onada de calor arreu de 

Arran de les altes temperatures 
que porta l’onada de calor diver-
sos ajuntaments de les comar-
ques de Ponent han decidit de-
cretar la gratuïtat de les piscines 
municipals mentre duri aquest 
episodi. És el cas de Tàrrega, la 
Seu d’Urgell, el Palau d’Anglesola 
i Torrefarrera mentre que Solsona 
oferirà un 50% de descompte en 
el preu de l’entrada mentre que 
les persones majors de 70 anys hi 

tindran entrada lliure, segons va 
anunciar ahir el consistori.

A la Seu d’Urgell la mesura es 
va començar a implementar ahir i 
estarà vigent fins el 29 de juny. A 
les persones que en facin ús se’ls 
entregarà un tiquet gratuït que 
hauran de conservar en bon estat 
per tornar-lo a la taquilla quan se 
surti de la instal·lació, de manera 
que el podrà fer servir una altra 
persona que vulgui refrescar-se. 

Segons va explicar l’Ajuntament 
en una nota la mesura està limi-
tada a l’aforament de la piscina 
(472 persones) per raons de se-
guretat. Un cop assolida aquesta 
xifra no es permetrà entra-hi a 
més persones.

A Tàrrega es permet accedir de 
franc a la piscina des d’ahir fins 
diumenge i la mesura també es-
tarà vigent per les piscines d’Altet 
i Claravalls “perquè tothom pugui 

Piscines de franc a Tàrrega, el Palau 
i la Seu i amb descomptes a Solsona

fer front de manera segura a la 
calor intensa”, segons va explicar 
l’alcaldessa, Alba Pijuan.

També el Palau d’Anglesola 
ha acordat la gratuïtat de les pis-
cines fins diumenge per totes les 
persones empadronades al muni-
cipi mentre que Torrefarrera tam-
bé ha decretat la gratuïtat de les 
piscines pel dia d’avui. Aquesta 
mesura s’ha estès a diverses po-
blacions de tot Catalunya coinci-
dint amb el punt àlgid de l’onada 
de calor que des de principis de 
setmana afecta el Principat i que 
es podria perllongar, almenys, 
fins diumenge segons les previsi-
ons meteorològiques.

Demanen que es 
presti atenció a les 
mascotes per evitar 
cops de calor
El Col·legi de Veterinaris va 
recomanar ahir extremar les 
precaucions amb les masco-
tes i animals de companyia 
per evitar que pateixin un cop 
de calor. Sostenen que davant 
d’aquests episodis s’han de co-
néixer bé les característiques 
de cada animal per evitar que 
pateixin un cop de calor i actu-
ar ràpidament si fos el cas.

FOTO: A.Lijarcio (ACN) / El tancament dels accessos dependrà també de l’evolució de l’onada de calor

Àger 
ACN
El pas pels diferents accessos a 
la serra del Montsec estarà res-
tringit, com a mínim, fins aquest 
dissabte, en funció de l’evolució 
de la situació d’onada de calor 
que ha obligat a activar el nivell 
3 del Pla Alfa. D’aquesta mane-
ra, ahir es va tancar una àrea de 
més de 25.000 hectàrees con-

formada pel Montsec d’Ares, el 
de Rúbies i l’entorn de la Baro-
nia de Rialb, situada dins de les 
comarques de la Noguera, el Pa-
llars Jussà i l’Alt Urgell. Aquesta 
estarà vigilada entre els Agents 
Rurals, els Mossos i els Bombers 
amb l’objectiu de minimitzar el 
risc d’incendi, evitant així la pre-
sència de persones en una zona 
on la vegetació pateix una man-

cança d’aigua i on, sumat a les 
altes temperatures i la baixa hu-
mitat d’aquests dies, és més fà-
cil que un foc es pugui estendre 
ràpidament. La regidora de Tu-
risme d’Àger, Paula Maestre, va 
dir que la restricció ha compor-
tat anulacions de serveis pel cap 
de setmana, tot i que va afirmar 
que estan d’acord amb la mesu-
ra i la comprenen.

L’accés al Montsec està restringit 
com a mínim fins aquest dissabte

Catalunya. Es preveu que s’asso-
leixin valors màxims d’entre 36 i 
41 graus a l’interior de Catalunya, 
tot i que puntualment es pot arri-
bar als 42 o 43. Al litoral les tem-
peratures arribaran a entre 30 i 
35 graus. La temperatura mínima 
quedarà per sobre dels 20 graus a 
gran part del país, però en alguns 
punts pot arribar als 25.

Els models meteorològics a 
mitjà termini indiquen que l’epi-
sodi de calor anirà afluixant du-
rant la setmana vinent, tot i que 
els valors tèrmics es mantindrien 
per sobre de la mitjana climàtica.

CAMPANYA DE SALUT

D’altra banda, el Departament 
de Salut impulsa una campanya  
per fer front a les elevades tem-
peratures que posa especial èm-
fasi en la prevenció. “El sistema 
assistencial hi té poc a fer, tots els 
esforços s’han de posar en la pre-
venció”, va dir el secretari de Sa-
lut Pública, Joan Guix, que va re-
marcar que cal que la ciutadania 
estigui “suficientment informada 
i conscienciada” dels efectes de la 
variació de la temperatura. 

Hidratar-se, evitar l’activitat a 
l’aire lliure i protegir-se del sol són 
algunes de les principals recoma-
nacions de la campanya, anome-
nada Un estiu sense UFFFF. Mal-
grat que la iniciativa es dirigeix 
especialment a les persones amb 
més risc, Guix va subratllar tam-
bé la necessitat que les persones 
que no estan en risc vigilin aquells 
coneguts que sí que ho estan. 

Al seu torn, la subdirectora 
del CatSalut va subratllar la im-
portància de difondre consells 
per combatre la calor. “El cop de 
calor no és un fet banal, és una 
emergència mèdica i provoca una 
taxa de mortalitat gens menys-
preable”, va remarcar Chandre.  
Durant l’estiu passat, es van pro-
duir dues onades de calor i es van 
notificar 65 casos de cop de calor, 
dels quals 28 persones van morir, 
la xifra més elevada des del 2004. 
De les 28 persones, la majoria te-
nien una patologia de base o es-
taven a l’aire lliure. 
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Alpicat tiene todo a 
punto para convertirse 
en la capital del circo
El sexto Circ Picat cuenta con 30 
representaciones de 22 compañías
La sexta edición del Circ 
Picat - Festival de Circ i Arts 
en Viu, que se celebra desde 
hoy hasta el domingo en 
Alpicat, consolida su oferta 
con el formato de tres días 
de espectáculos.

Alpicat
REDACCIÓN
El Circ - Picat acogerá 30 repre-
sentaciones a cargo de 22 com-
pañías en 13 espacios diferentes 
de la localidad del Segrià, de las 
cuales solo 3 serán de pago, las 
que se realizan en La Unió, que 
tiene un aforo limitado.

El Festival arranca hoy con 
las actuaciones de las escuelas 
de danza y de música de Alpicat 
19.30 horas), a las que seguirán 
las compañías Nom Provisional y 
Kanbahiota.

El sábado, la actividad em-
pezará a las 11.00 horas con los 
taleres de circo de Harrai i Txan-
cleta y Pep López con sus Folkids 
y ya por la tarde pasarán por el 
escenario El Pájaro Carpintero, 
En votre compangie, Campi Qui 

FOTO: Aj. Alpicat / El recinto está preparado para recibir a los visitantes

Pugui, el Pallasso Tortellini o uno 
de los cabezas de cartel de esta 
edición, los kenianos Jambo Bro-
thers. Ya el domingo será el turno 
de los franceses Les quat’fers en 
l’air, con sus espectáculo de acro-
bacias Gravir.

‘MIGRACIONS I REFUGI’ 

En el marco del Circ Picat habrá 
un espacio para la solidaridad, ba-
jo el título de Migracions i refugi, 

en el que diversas entidades de 
Ponent mostrarán el trabajo que 
realizan y que pretende ser un es-
pacio para la reflexión y sensibili-
zación donde los visitantes descu-
brirán realidades sociales desde 
la participación y la observación, 
todo a través de actividades como 
la mesa redonda Veus amb prime-
ra persona, una exposición de la 
Coordinadora de ONGD i aMS, o 
el espectáculo Kumulunimbu.

La 17ª edición de la muestra 
itinerante Estoesloquehay, que 
cada año recala en una pobla-
ción diferente de la provincia de 
Huesca –siendo en esta ocasión 
en Belver de Cinca– empieza hoy 
bajo la temática de ¡¡Sabor!! La 
encargada de romper el hielo 
será la actriz Patri Coronas, que 
subirá al escenario para repre-
sentar el espectáculo humorís-
tico Premios Pitita y será la pre-

via de una noche de conciertos 
con The Royal Melon Orchestra 
(21.00 horas), cuarteto especia-
lista en sonidos caribeños y la 
irreverente formación de teatro 
musical Mama Calypso & the In-
maculate Conceptions, liderada 
por María Solá.

El sábado será el turno de 
Chico-Trópico y The Dawlins y el 
domingo del grupo leridano de 
música cubana SonSonite.

El ‘Estoesloquehay’ arranca 
en Belver de Cinca con el 
humor de Patri Coronas

FOTO: T.R.M.O. / La temática del festival es ¡Sabor!

‘MÚSICA ALS BALCONS’ EN TREMP El ayuntamien-
to de la capital del Pallars Jussà ha organizado un ciclo de 
micro-conciertos en los balcones del centro histórico que se 
celebrará todos los miércoles del mes de julio a las 19.00 horas y 
que tiene el objetivo de dar a conocer a los jóvenes músicos del 
municipio y dinamizar la zona comercial. En total se realizarán 
cinco propuestas musicales, que van desde la guitarra clásica al 
folk, el pop o el rock.

El Festival de Cultures del Pirineu 
- Dansàneu vivió ayer una nueva 
jornada en la que el protagonis-
ta fue el espectáculo creado por 
el reconocido pianista y compo-

sitor Eduard Iniesta y la bailarina 
Gemma Galera. Además, se ce-
lebró con gran éxito de afluen-
cia, el 3er Tastàneu, un maridaje 
de productos del Pallars Sobirà.

Maridaje de productos 
locales en el 28º Dansàneu

FOTO: J. Blanco / La obra ‘Teia’ i Lídia Pujol, protagonistas de hoy

La formación Snail Jazz Quartet, 
formada por Angel Guillem (sa-
xofón), Carles Garrofé (guitarra), 
Efrén Cremades (contrabajo) y 
Jordi Salvany (batería), actuará 

mañana sábado, a partir de las 
13.00 horas en el Grans Records, 
donde ofrecerán un repertorio 
de cool jazz y light swing con to-
ques bop i latin.

Snail Jazz Quartet ofrece su 
‘cool jazz’ de toque ‘latin’

FOTO: S.Q. / El grupo mezcla estándards clásicos con canciones propias

El arte y la 
cultura se unen 
en una jornada 
comercial 
en Binéfar
La noche de esta sábado, 
entre las 22.30 y las 00.30 
horas, los establecimientos 
comerciales de Binéfar se su-
marán a la XIV edición de las 
Rebajas Nocturnas que, por 
tercer año consecutivo, com-
binará este inicio del periodo 
de descuentos estivales con 
una serie de actuaciones de 
diversas disciplinas artísticas 
–danza, ilustración de cómic, 
música, maquillaje, pinta-
caras, mimos o modelos de 
pasarela– en los propios co-
mercios, destacando la parti-
cipación mayoritaria de artis-
tas locales.
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