
Lleida ‘repeteix’ els 42º en el 
punt àlgid de l’onada de calor i 
Seròs i Alcarràs freguen els 43º 
El CatSalut atèn 123 trucades des del passat 25 
de juny relacionades amb els efectes de la calor
Lleida
ACN
Lleida va tornar a arribar ahir als 
42 graus en el que va ser el punt 
àlgid de l’onada de calor que 
afecta Catalunya des de principis 
de setmana. Així ho constaten les 
dades del Servei Meteorològic de 
Catalunya, que apunten que la 
màxima la va marcar Girona, amb 
43 graus, una temperatura que 
també van fregar Seròs i Alcarràs.

De fet, ahir van ser diverses les 
capitals de comarca de la demar-
cació de Lleida que van superar 
àmpliament els 40 graus. Tremp 
i Solsona, com Lleida ciutat, van 
registrar temperatures de 42 
graus mentre que el termòmetre 
va marcar els 41 graus a Tàrrega 
i Balaguer va arribar als 40. Al-
tres poblacions que van registrar 
les temperatures més elevades 
van ser Seròs (42,8º) i Alcarràs 
(42,8º). 

D’altra banda, el 061 CatSalut 
Respon ha atès 123 trucades re-

Professionals del CAP de Cappont 
van oferir ahir una activitat a les 
piscines del barri per recordar la 
importància de mantenir els hà-
bits saludables a l’estiu. Els con-
sells que van donar es van centrar 
en la prevenció dels efectes nega-
tius de la calor i van incidir en la 
importància d’hidratar-se. També 
es va fer una sessió d’Aquagym. 

Activitat sobre 
hàbits saludables 
a les piscines    
de Cappont

FOTO: Selena García / L’acte va incloure una sessió d’Aquagym
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Dos morts a 
Còrdova i 
Valladolid per 
la forta calor
La primera onada de calor d’es-
tiu que afecta des de dimecres 
tot l’Estat s’ha cobrat ja la vida 
de dues persones, un jove de 
17 anys a Còrdova i un home 
de 93 anys a Valladolid, mentre 
una altra persona roman hospi-
talitzada en estat greu a Múr-
cia. El jove de 17 anys estava 
segant i al sentir-se marejat es 
va posar en una piscina on, al 
sortir-ne, va patir convulsions i 
va morir a l’hospital. Unes ho-
res abans, un home de 93 anys 
va morir mentre caminava pel 
cèntric carrer Santiago de Va-
lladolid “per un cop de calor”.

►►►

lacionades amb l’onada de calor 
des del 25 de juny. En el 72% dels 
casos s’ha hagut de mobilitzar 
algun recurs, ja sigui un metge a 
domicili o ambulància del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 
En el 18% restant s’ha atès les 
persones telefònicament per do-

nar consells de salut i recomana-
cions sanitàries. 

Des del SEM recorden que da-
vant un cop de calor cal allunyar la 
persona de la font de calor, abai-
xar la temperatura de l’entorn, 
obrir les finestres o engegar un 
ventilador, treure l’excés de roba 

i mullar la persona amb aigua. En 
cas que la persona perdi la cons-
ciència, cal col·locar-la en posició 
lateral de seguretat i, si deixa de 
respirar, començar les maniobres 
de reanimació cardiopulmonar, 
segons va recordar ahir Salut en 
una nota de premsa.

El Jovent Republicà 
demana a la Paeria 
preus reduïts per la 
piscina o la gratuïtat
El Jovent Republicà de Lleida va 
demanar ahir a la Paeria (presi-
dida pel seu mateix partit) que 
decreti la gratuïtat o un preu 
reduït a les piscines municipals 
per “combatre l’extrema sensa-
ció tèrmica” provocada per les 
altes temperatures d’aquests 
dies. Les joventuts d’ERC posen 
com a exemple que aquesta 
mateixa mesura ja s’ha imple-
mentat en municipis com Tàr-
rega o Sant Cugat del Vallés.

◘

TOYOTA NAYMOTOR, obre una nova instal·lació a Lleida, situada 
davant del concessionari oficial al carrer August Font, 4, amb més de 
800 metres quadrats, per oferir als seus clients els vehicles d’ocasió 

de TOYOTA PLUS. Una gran varietat de vehicles convencionals i 
híbrids, estan exposats en les noves instal·lacions, vehicles seminous 
amb la garantia de TOYOTA.

Noves instal·lacions a Lleida de TOYOTA NAYMOTOR
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Relleu al capdavant de la Fira 
de Mollerussa 8 anys després 
El fins ara director Poldo Segarra deixa el càrrec que 
ocupava des del 2011 al “haver complert un cicle”
Mollerussa
J.A.P.
Poldo Segarra va tancar ahir la se-
va etapa al capdavant de Fira de 
Mollerussa després de gairebé 
vuit anys com a director de l’ens 
firal de la capital del Pla d’Urgell, 
càrrec que ocupava des de se-
tembre del 2011.

El fins ara director de les fires 
mollerussenques, acompanyat 
de l’alcalde Marc Solsona, va fer 
aquest anunci assenyalant que 
deixa el càrrec “per voluntat” i 
amb la convicció d’haver “com-
plert un cicle”, alhora que va afe-
gir que creu “saludable que en 
els llocs directius d’institucions hi 
hagi nous lideratges i noves ma-
neres de veure les coses”.

Segarra va tenir paraules 
d’agraïment en primer lloc per 
a l’alcalde per la seva proposta i 

haver pogut tenir “el privilegi de 
ser director de la Fira”, un càrrec 
que li ha deixat viure “una experi-
ència firal apassionant” a través 
de la qual ha conegut molta gent 
de diferents sectors. També va 
tenir paraules d’agraïment per a 
l’equip de treballadors de l’ens fi-
ral dels quals va destacar la seva 
professionalitat, així com per als 
membres dels comitès organit-
zadors de les fires i els de les as-
sociacions com la Mollerussa Lan 
Party, la Mollerussa Drone Party 
i la de Motos Clàssiques Ponent. 

Per la seva part, l’alcalde i 
president de Fira de Mollerussa, 
Marc Solsona, va agrair la tasca 
“honesta” i compromís de Segar-
ra al capdavant de l’ens firal en 
aquests darrers vuit anys, sent 
“un dels directors que més temps 
ha  ocupat el càrrec”. Solsona ha 

FOTO: J.A.P. / Poldo Segarra va dir adéu acompanyat de Solsona 

dit que amb ell s’ha sentit  “molt 
còmode” i ha volgut destacar que 
“ha estat a l’alçada no, el següent, 
del que es pot esperar d’un di-
rector de fira”. Solsona va expli-
car que dilluns anunciarà el nom 
del substitut i no va voler fer-ho 

aquest divendres per deferència 
i reconeixement a la tasca del di-
rector sortint. Així i tot, un dels 
noms que més destaquen es el 
de Xavier Roure, que en el passat 
mandat va ser regidor de Finan-
ces i Atenció Ciutadana. 

Les activitats de 
la Universitat 
d’Estiu de la UdL 
arrenquen dilluns

La UdL dóna aquest dilluns, 
1 de juliol, el tret de sortida 
al gruix de la 27a universitat 
d’estiu amb els primers cursos 
presencials a la capital del Se-
grià, Soses, Arbeca, Agramunt i 
Tremp. Unes 270 persones es-
tan matriculades en alguns de 
les 19 ofertes que arrenquen 
aquesta setmana amb temes  
com el maltractament i l’abús 
infantil o l’arqueologia.
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L’alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, va visitar dijous acom-
panyat de la directora general de 
Comerç, Muntsa Vilalta, la 080 
Barcelona Fashion, que té lloc al 
recinte modernista de Sant Pau 
des de dimarts i fins ahir i que 
enguany ha ajudat a promocio-
nar el Museu de Vestits de Paper 
amb l’exhibició de vuit peces que 

en formen part.  Aquests vestits, 
que han compartit protagonisme 
amb les col·leccions de 27 dissen-
yadors i marques presents, han 
estat escollides per l’organització 
del certamen entre les presenta-
des a concursl i també entre les 
reproduccions de les peces que 
alguns dissenyadors han cedit per 
ser reproduïdes en paper.

Els vestits de paper 
es promocionen a la 
080 Barcelona Fashion

FOTO: Aj. Mollerussa/ Vuit peces del Museu de Molerussa a la 080

El Centre 
Històric 
de Balaguer 
celebra la ‘Nit 
del Comerç’
Aquesta nit el Centre Històric 
de Balaguer s’omplirà de diver-
sos comerços a la Nit del Co-
merç. Hi participen més de 50 
establiments i el programa in-
clou activitats culturals, espor-
tives i musicals. 

La cursa del foc serà el tret 
de sortida per començar la jor-
nada a les 21 hores. Els assis-
tents podran gaudir de degus-
tacions, ofertes i descomptes. 
A més, la nit estarà amenitza-
da per diverses actuacions i 
activitats com per exemple la 
percussió i castell de focs pels 
diables de Balaguer, el Show 
Room de la Merceria Bonet, 
un ball de la Casa d’Andalusia 
i treballs stencils hair de la mà 
de la perruqueria Enebe, entre 
molts altres. 

Totes aquestes activitats 
aniran acompanyades de músi-
ca que entretindran la nit de la 
mà de dos DJ’s.
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Agricultura 
paga els 
últims ajuts 
en política 
agrària
Agricultura va efectuar ahir un 
pagament de 834.000 euros 
dels ajuts directes dissociats, 
i finalitza així els pagaments 
dels ajuts directes de la Política 
Agrària Comuna de l’any 2018. 
L’import total d’aquests ajuts 
ha representat 265.146.199 
euros per a 32.088 beneficia-
ris. Els ajuts directes de la PAC 
consten dels ajuts dissociats, 
que inclouen l’ajut del paga-
ment bàsic, el pagament per 
pràctiques agrícoles benefici-
oses per al medi ambient, el 
complement dels joves i l’ajut 
de petits agricultors. 

SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2019| COMARQUES 17

La Vall Ferrera es prepara per 
acollir el primer cap de setma-
na de juliol la desena edició de 
la Fira del Ferro Pirinenc amb 
més de 80 forjadors. Aquesta 
vall, al peu de la muntanya més 
alta de Catalunya, és un dels 
indrets més importants del Pi-
rineu en explotació siderúrgica. 
En aquest context, la Fira és un 
homenatge al patrimoni natural 
i cultural d’aquest territori al seu 
mateix cor, al poble d’Alins (Pa-
llars Sobirà). 

En motiu del desè aniversari, 
la Fira pren un especial ambient 
festiu i la Vall Ferrera acull més 
propostes i activitats que mai. 
La desena edició és una exalta-

ció d’aquest esdeveniment que, 
un cop l’any, torna a fer ressonar 
els martells a la vall i també una 
excusa per fer un cop d’ull enre-
re i posar en valor la tasca duta a 
terme durant les edicions de fira 
realitzades i els segles de cultura 
del ferro que han marcat el ter-
ritori i defineixen la Vall Ferrera. 

Vall Ferrera es prepara per 
celebrar la desena Fira del 
Ferro amb 80 forjadors

Aquesta edició 
tindrà lloc els 
propers dies 5, 
6 i 7 de juliol 

Mural contra el masclisme a Camarasa
Acció reivindicativa per erradicar el masclisme a Camarasa. L’Ajuntament, dins del programa del Pacte 
de l’Estat contra la violència de Gènere, ha organitzat l’esdeveniment per tal de poder sumar esforços 
per a lluitar i erradicar aquest tipus de violència. Es va pintar un mural a la Plaça 1 d’Octubre, on les 
dones van deixar la seva emprempta per acabar amb aquesta xacra./FOTO:  Oriol Cárceles

Salàs
REDACCIÓ 
Un total de 456 sargents alumnes 
han estat fent pràctiques entre 
els dies 24 i 28 de juny a les zones 
d’Aramunt, Salàs i l’Acadèmia Ge-
neral Bàsica de Suboficials, al Pa-
llars Jussà. L’objectiu de les pràc-
tiques “fomentar el lideratge en 
l’exercici del comandament i po-
sar en pràctica els coneixements 
adquirits”. Pels alumnes suposa 
“la culminació pràctica de la se-
va ensenyança militar abans que, 
com a sargents efectius, passin a 
desenvolupar les seves funcions 
en les diferents unitats de l’exèr-
cit de terra”. 

Enguany hi ha hagut dos nove-
tats, una d’elles ha estat la visita 
edl subdelegat del Govern espa-

nyol a Lleida, José Crespín i la par-
ticipació d’una representació dels 
professors i alumnes de l’Ecole 
Nationel de Sous-Officiers d’Ac-
tive. Segons expliquen, els alum-
nes francesos es van integrar en 
els diferents equips de sargents 
dels alumnes espanyols. 

Per la seva banda, Crespín va 
poder comprovar “l’alt grau de 
preparació dels que seran sar-

Un total de 456 alumnes 
militars fan pràctiques als 
boscos del Pallars Jussà

gents de l’exèrcit de terra”. A la 
seva marxa, el subdelegat va des-
tacar al coronel director “el bon 
treball de la bàsica en la formació 
dels suboficials”.

Les pràctiques les han fet, pre-
cisament, en els dies marcats per 
l’onada de calor i per l’incendi a 

Ribera d’Ebre. Un fet que ha es-
tat criticat per la CUP, que va de-
nunciar les maniobres que feien 
en un bosc de pinassa. En un tuit, 
explicaven que “se’ls autoritza a 
jugar a fer la guerra pels boscos 
amb grups electrògens funcio-
nant entre els matolls”. 

FOTO: Defensa / Els militars fent les pràctiques als boscos del Pirineu

La CUP ho 
denuncia en 

coincidir amb 
els incendis 

Automotor y Servicios  Av. del Ejército, 44 Bis - 25194 Lleida - T. 973 288 092

Cambio de neumáticos con seguro incluido.
Tu SEAT te llevará donde tú quieras.
En tu Servicio Autorizado Oficial, tus neumáticos siempre estarán en plena forma. Ven a Automotor y 
Servicios y renuévalos al mejor precio. Además, tendrás 3 años de garantía adicional desde la fecha 
de entrega de tu SEAT o desde la renovación de tus neumáticos.

Neumáticos con dibujo inferior a 1,6 mm supone:
• Multa de 200€ por neumático.
• Posibilidad de inmovilización del vehículo.

Si te sales del camino, que 
sea porque quieres.
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El desgraciat incendi que afec-
ta el sud de les comarques de 
Lleida ha provocat molts danys, 
però també ha fet brotar la bon-
homia i la solidaritat de la gent. 
Una fotògrafa d’aquesta casa va 
poder comprovar l’amabilitat 
dels veïns de Bovera, una de les 
localitats afectades, quan tot-
hom li preguntava si volia algu-
na cosa per beure o si li apetia 
un entrepà. Des d’aquí, agraïm 
aquests gests que sempre fan la 
feina més agradable. 

JA HI SOM 
TOT@S 
| Maria Rosa 
Ball Papiol
@mrosaball |

Stonewall
Cinquanta anys han passat 
des de que els usuaris del pub 
Stonewall van plantar cara a la 
policia de Nova York, farts de 
les batudes que patien a cau-
sa de la seva orientació sexual. 
Era l’any 1969. Al nostre país, 
la història era totalment dife-
rent: estàvem en plena dicta-
dura, les persones homosexu-
als eren perseguides per les 
lleis de l’estat, condemnades 
i empresonades, també les 
condemnava l’Església catòlica 
i eren tractades com malalts 
per la societat, institucions, or-
ganismes nacionals i internaci-
onals. Ha plogut molt des de 
llavors, al nostre país sembla 
que molt més des de la Cons-
titució de 1978 i sobretot des 

de l’any 2005 amb la Llei del 
Matrimoni homosexual, punt 
d’inflexió de reconeixement 
dels drets de les persones 
homosexuals. Els drets de les 
persones costen molt d’assolir, 
tots, qualsevol d’ells: el dret a 
vot, els drets de les dones, els 
drets dels infants, el dret a la 
salut,  el dret a l’educació... 
Per aquest motiu hem de ser 
molt conscients que són drets 
que tarden molt poc a manlle-
var-se si no estem amatents al 
que fan i deixen de fer els nos-
tres responsables polítics. Ac-
tualment encara hi ha massa 
estats al món i massa religions 
que persegueixen, empreso-
nen i no accepten la diversitat 
sexual de les persones.

Hi ha drets que 
tarden molt poc a 
manllevar-se si no 
estem amatents al 
que fan els polítics

Nenes i nens de la 
ludoteca La Cuca visiten 
l’Ajuntament de Tremp

D’AQUÍ I D’ALLÀ

L’Alcaldessa de Tremp, Maria 
Pilar Cases, va rebre dijous 
al matí una vintena de nens 

i nenes de la ludoteca La Cuca, 
acompanyats per les seves res-
pectives monitores, dins el marc 
de l’activitat d’aquest estiu que 
gira al voltant del treball dels con-
tes amb valors.

Aquesta setmana, a través 
del conte Les nenes seran el 
que vulguin ser de Raquel 

Díaz Reguera, han pogut treballar 
la igualtat de gènere i per això els 
infants han estat rebuts per la pri-
mera alcaldessa que ha tingut la 
ciutat de Tremp al llarg de la seva 

història. En aquesta visita, les ne-
nes i els nens han fet preguntes a 
l’alcaldessa sobre la seva trajectò-
ria i experiència a la política i han 

manifestat la seva sorpresa quan 
han conegut que mai la ciutat de 
Tremp havia tingut una dona al-
caldessa.

FOTO: Ajuntament de Tremp

L’alcaldessa, 
Maria Pilar 
Cases, va ser 
l’amfitriona 
dels infants

Els petits 
treballen la 
igualtat de 
gènere a través 
de contes
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Poldo Segarra
Director de Fira       
de Mollerussa

Ed Sheeran
Cantant i   
compositor anglès

Albert Rivera 
President de 
Ciudadanos 

Després de vuit anys, el director 
de l’ens firal de la capital del Pla 
d’Urgell diu adéu perquè es mostra 
convençut que ha complert un ci-
cle des de l’any 2011.

El músic ha publicat a YouTube el 
videoclip Beautiful people, que va 
arribar a dos milions de visites en 
24 hores, que comença amb imat-
ges de l’aeroport d’Alguaire.

El líder de Ciudadanos va respon-
dre ahir a les pressions per a la in-
vestidura que aquells qui vulguin a 
Pedro Sánchez que presentin el seu 
propi partit. Tot molt fàcil.
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