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Protecció Civil va activar ahir la 
prealerta del pla Infocat per a la 
prevenció d’incendis davant la 
situació d’alt risc de focs fores-
tals a Lleida, les Terres de l’Ebre, 
la Catalunya Central i l’Empordà. 

Des de Protecció Civil van 
alertar que l’entrada de vent de 
mestral genera un increment 
de risc d’incendis a les Terres 
de l’Ebre, i assenyala el sud del 
Segrià, les Garrigues, el sud de 
l’Urgell, el nord-est de la Segarra 
i el sud del Solsonès com a zones 
de perill alt d’incendi, així com 
també destaca en aquesta cate-
goria el sud-est del Pallars Jussà 
i la zona central de la Noguera. 

La plana es manté en risc nul 
d’incendi forestal i les comar-

ques de l’Alt Pirineu i Aran es 
troben en perill. També van es-
tar en alerta taronja les comar-
ques de Tarragona.

Des de Protecció Civil van 
alertar la població de que sigui 
prudent al volant a causa del 
fort vent, sobretot a l’AP-7, i que 
evités qualsevol conducta que 
augmentés en el risc d’incendi. 

Protecció Civil activa la 
prealerta del pla Infocat 
de prevenció d’incendis

El sud de la 
demarcació 
es troba en 

alerta taronja 

Més municipis de les Garrigues 
han instal·lat recentment desfi-
briladors, entre ells la Floresta, 
els Omellons i la Pobla de Cér-
voles, segons va avançar el mij-
tà Som Garrigues. Jaume Setó, 
alcalde de la Floresta, va explicar 
ahir en aquest diari que l’aparell 
de reanimació de parades cardí-
aques es va instal·lar al juliol al 
local social. “De moment no s’ha 
hagut de fer servir, i esperem 
que no calgui” va explicar Setó, 
que va afirmar que no està pre-
vist que se n’instal·lin més. 

Amb aquests nous desfibri-
ladors, només queden quatre 
pobles de la comarca de les Gar-
rigues per instal·lar aquests apa-
rells, que són l’Espluga Calba, 
Fulleda, Tarrés i els Torms. Cal 

recordar que la iniciativa de col·
locar desfibriladors als municipis 

ve de la Diputació de Lleida, que 
des de l’any 2011 la corporació 
ha finançat la instal·lació d’un 
total de 47 desfibril·ladors a di-
ferents municipis de les comar-
ques lleidatanes. 

Aquests aparells se situen 
a espais públics on es reuneix 
molta gent (com les piscines 
municipals a l’estiu, les pistes 
poliesportives o els locals soci-
als), a banda de tots els consul-
toris mèdics, que en disposen 
a l’interior de les seves consul-
tes. I per la instal·lació d’aquests 
aparells, la Diputació hi ha des-
tinat un total de 100.000 euros 
per gairebé mig centenar de 
desfibriladors externs automà-

tics a diferents municipis de la 
demarcació. 

Diversos pobles de les Garrigues 
instal·len desfibril·ladors externs

FOTO: ACN/ La seva instal·lació 
ajuda a salvar vides

FIESTA MAYOR
ALBELDA

martes, 13 de agosto
19.30 Partido de Fútbol sala 
masculino entre Futsal Albelda 
Infantil i Alfarràs Infantil. 

20.15 Partido de Fútbol sala 
masculino entre Futsal Albelda y 
Alfarràs Cadet.

21.00 Partido de Fútbol sala 
femenino entre Albelda y 
Altorricón.

22.00 Partido de presentación 
Albelda Futsal. 

miércoles, 14 de agosto

12.00 Disparo de cohetes, 
repique de campanas y salida de 
cabezudos.

23.00 Pregón de Fiestas

00.00 The Muddy Flumen (grupo 
de rock)

01.30 Go cactus (grupo indie)

02.00 DJ OviLarion i Dj Correcto

jueves, 15 de agosto
09.00 Tiro al plato y almuerzo 
popular para todos los 
asistentes, organizado por la 
Asociación de Cazadores de 
Albelda

12.00 Misa Mayor

13.00 Inauguración de la 
exposición Soul Train. Horarios: 

de 11:30 h a 13:30 h. y de 18:00 
h a 20:00 h

Del 19 al 31 de Agosto estará 
abierta de lunes a viernes de 
11:00 h a 14:00 h (acceso por 
Bibllioteca)

19.00 Carrera del Gall.

20.30 Baile de tarde con la 
Orquestra Tropikana. 

00.00 Baile de noche con la 
Orquestra Tropikana

02.00 DJ Poch i Dj la Vendision

viernes, 16 de agosto
08.30 Romería a la ermita de San 
Roque

09.00 Misa en la ermita de San 
Roque en honor al Santo

A  la salida, desayuno de 
chocolate con torta en la ermita 
de San Roque.

A continuación, las tradicionales 
carreras de l’Aigüera, la Pallera y 
el Xung. 

Como siempre, ganadores y 
perdedores serán premiados con 
conejos longanizas y garrons.

12.00 La Asociación A.L.E.C. te 
propone experimentar con el 
barro dentro de su jornada de 
puertas abiertas en La Rambla

18.30 Espectáculo infantil MR. 
PARFUM con Festuc Teatre, en la 
Plaza del Ayuntamiento

20.30 Baile de tarde con la 
Orquesta Titanium.

22.00 Cena Popular organizada 
por Penyes d’Albelda y Penya “Lo 
Magré”

00.00 Baile de noche con la 
Orquesta Titanium.

01.30 Angangas (grupo de 
versiones)

04.00 DJ Poch i Dj Castar

sábado, 17 de agosto
08.00 Charanga Los Metralletas

09.00 Petanca entre Albelda y un 
equipo invitado

16.30 Torneo de Butifarra

17.00 Fiesta acuática con Tobogán 
de 50 m e hinchable en la piscina 
(traer flotador)

17.30 Partido de Fútbol X 
Memorial Fran Zaragoza entre 
el Club Atlético Albelda y EFAC 
Almacelles B (Campo de fútbol 
Alcampell)

19.30 Tarde de cocktail con Olivia 
is a Ghost (grup indie)

00.00 Sabineros (Tributo a Sabina)

01.30 Pedrá (Tributo a 
Extremoduro)

03.00 DJ Marc B i Dj Castar

domingo, 18 de agosto
19.00 Desfile de Carrozas y 
Comparsas

20.30 Fin de fiesta con la orquesta 
Atalaia. 
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Tírvia
REDACCIÓ
La carretera L-504 va patir ahir al 
matí una esllavissada al seu pas 
pel municipi de Tírvia, a la comar-
ca del Pallars Sobirà. El despreni-
ment va obligar a tallar un carril 
de circulació en aquesta via du-
rant unes hores mentre no es va 
netejar del tot la calçada de terra 
i pedres.

La carretera afectada és la que 
connecta Tírvia, Vall de Cardós i 
Vall Farrera.

Segons va explicar l’alcalde de 
Tírvia, Joan Farrera, a les vuit del 
matí d’ahir es va detectar que van 
començar a caure petites pedres 
en aquest punt i després sobre 
les 12 del migdia es va produir 
l’esllavissada, que no va provocar 
danys personals ja que en aquell 
moment no circulava cap vehicle 
per aquest punt de la carretera.

El trànsit pels dos carrils es va 

poder restablir sobre les 14.30 
hores.

Durant les primeres hores 
es va habilitar pas alternatiu i 
d’aquesta manera les esmenta-
des poblacions no es van quedar 
incomunicades.

La carretera afectada, la L-504, 

és titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. Els tècnics van consi-
derar ahir al matí que no hi havia 
risc de nous despreniments, per 
la qual cosa es va reobrir la via al 
trànsit. Aquesta carretera durant 
els dies d’estiu es força utilitzada 
pels visitants.

Una esllavissada talla la 
carretera d’accés a Tírvia i 
la Vall de Cardós i Farrera

FOTO: @sobreelterreny / Imatge de l’esllavissada que es va produir
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L’incendi es va declarar ahir a les 
16:00 hores a l’abocador muni-
cipal de Tàrrega, fins on es van 
desplaçar quatre dotacions de 
Bombers per procedir a les tas-
ques d’extinció. 

La crema de nombroses piles 
de deixalles i plàstics va conti-
nuar durant tota la tarda i es va 
donar per extingit al vespre. 

Les dotacions de bombers 
que van estar treballant en l’in-
cendi de l’abocador van allargar 
durant hores les seves tasques 
per tal d’assegurar-se que tota 
la zona quedava ben humida, ja 
que si bé no hi havia risc de que 
es propagués, la quantitat de 
plàstics i deixalles requeria que 
la zona quedés ben inundada.

Un incendi crema brossa 
i deixalles de l’abocador 
municipal de Tàrrega

Apaguen el 
foc d’un local 
de la Pobla 
de Segur
Els Bombers van rebre l’avís 
ahir a la matinada, a les 00:07 
hores, de l’incendi d’una cam-
pana en un restaurant de la 
Pobla de Segur, al Pallars Jussà. 

Sis dotacions de Bombers 
es van desplaçar fins al restau-
rant Miraltren, on van apagar 
el foc. El foc no va causar cap 
ferit, ja que en aquelles hores 
el local era buit. 

Un incendi de vegetació agríco-
la va cremar ahir al matí fins a 
2.000 m2 de matolls a Rosselló, 
a la comarca del Segrià.

El foc es va declarar a les 
07:33 hores del matí a la zona 
del Polígon Industrial de la lo-
calitat i va mobilitzar una dota-
ció de Bombers que es van des-
plaçar fins la zona de l’incendi. 
Les tasques d’extinció van fina-
litzar a les 08:56 hores, quan el 
foc es va donar per apagat.

Un foc calcina 
fins a 2.000 m2 de 
matolls a Rosselló
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 ACTIVITATS
Bibliopiscina
La Biblioteca Municipal Pardinyes 
posa  a l’abast dels usuaris de la 
piscina municipal diversos mate-
rials com revistes, contes infantils 
i novel·les.
Lloc: Piscina Municipal de Pardi-
nyes. 11.00 hores.

Seminari Cervera-
Jordà
Cloenda del seminari amb la dis-
sertació d’Ana Villafañe, declama-
ció de Mari Cruz Nevot, acompa-
nyada de David Jordà.
Lloc: Espai Pepita Cervera, Seu 
d’Els Armats de Lleida. 18.00 ho-
res.

Festa Major Tarrés
En el marc de la Festa Major del 
municipi de les Garrigues, tindrà 
lloc un taller de construcció de 
Kapla (17.00, pista poliesportiva) 
i rocòdrom amb tirolina (18.30, 
davant el cementiri).

Lloc: Tarrés. Diversos espais.

 EXPOSICIONS
‘No pintar-hi res’
Exposició amb què Lleida realitza 
un homenatge a l’artista Benet 
Rossell amb un conjunt de les se-
ves obres. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera. 
Fins al 29 de setembre.

‘A la recerca dels 
tresors perduts’
Exposició entorn del famós per-
sonatge cinematogràfic Indiana 
Jones, que anirà acompanyada 
d’un cicle de cinema.
Lloc: Museu Tàrrega-Urgell. Fins 
el 25 d’agost.

‘Herois i 
Superherois’
Exposició del col·leccionista urge-
llenc Josep Benavent que vol do-
nar a conèixer la mitologia del cò-
mic i que compta amb 310 peces 
de material de 29 personatges 
creats entre 1930 i 1988. 
Lloc: Sala Sant Domènec, la Seu 
d’Urgell. Fins el 31 d’agost.

‘Els artistes van amb 
tractor’
Exposició fotogràfica de la vide-

oartista Sara Boldú que mostra 
com l’acció humana, a través de 
l’agricultura, dibuixa el paisatge 
com un llenç. 
Lloc: Espai Macià, les Borges 
Blanques. Fins el 25 d’agost.

‘Bildi’
Bildi, en esperanto ‘fer imatge’, 
és un estudi de disseny gràfic cre-
at per Agnès Simon i Martí Ferré 
on es respira, des del seu inici, el 
2004, reflexió, utopia, universali-
tat, holisme i atemporalitat. 
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins 
el 6 d’octubre.

‘El cos fragmentat’
Exposició que reflexiona sobre la 
representació de la figura huma-
na en l’obra de Guinovart. 
Lloc: Espai Guinovart, Agramunt. 
Fins el 10 de novembre..

Marla Jacarilla
L’exposició El vuelo de un colibrí 
aviva las llamas de una pira de 
fotogramas ardiendo, de l’artis-
ta Marla Jacarilla, està formada 
por 365 imatges-fotogrames, una 
projecció i 12 fotografies de gran 
format.
Lloc: Sala Gòtica de l’IEI, Lleida. 
Fins el 8 de setembre.

‘Inventari general’
Exposició que permet conèixer 
més en profunditat part de les re-

serves del Museu Morera. 
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘A tota màquina’
A tota màquina. La planificació de 
la xarxa de ferrocarrils secunda-
ris a Catalunya. El cas del tren de 
Tàrrega a Balaguer (1907-1931), 
que relata els projectes dels ferro-
carrils secundaris a Catalunya.
Lloc: Arxiu Històric de Lleida. Fins 
el 13 de setembre.

‘Vicenç Altaió, els 
ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vall-
palou i amb la col·laboració 
d’Arts Santa Mònica de Barce-
lona, la mostra aplega els 27 
llibres que l’artista va realitzar 
amb diferents artistes.
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida. 
Fins el 27 de setembre.

‘Entre dones’
Exposició de l’artista colombiana 
Luz Estela Londoño en què parla 
a través de les seves pintures i es-
crits de la condició de la dona i la 
seva mirada envers la maternitat .
Lloc: Ateneu Cooperatiu La Bau-
la, carrer del Nord, 4. Fins el 15 
de setembre.

Revista ARTS
Mostra que repassa els 25 anys 
d’història de la revista ARTS del 
Cercle de Belles Arts.
Lloc: Biblioteca de Cappont. Fins 
el 31 d’octubre.

‘Tot torna. Oficis 
d’ahir i d’avui’
Mostra que posa en relleu l’evo-
lució dels oficis de baster o espar-
denyer a partir d’eines i objectes 
que es conserven a la Col·lecció 
Etnogràfica del Solsonès.
Lloc: Museu de Solsona. Fins el 
18 d’agost.

‘La revolució 
neolítica. La Draga’
Objectes arqueològics i audiovi-
suals, una recreació virtual del ja-
ciment i que utilitza de forma in-
novadora el llenguatge del còmic, 
creat pel dibuixant Quim Bou.
Lloc: Museu de la Noguera. Fins 
el 27 d’octubre.

‘Les Garrigues en 
Flor’
Exposició fotogràfica amb les 
guanyadores del concurs d’Ins-
tagram de Les Garrigues en Flor, 
que ensenyen petits racons amb 
encant de les Garrigues i són una 
mostra del ric patrimoni cultural i 
paisatgístic de la comarca.
Lloc: Pati de l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs, Lleida. Fins al 25 
d’agost.

‘Laberints en 
llibertat’
Col·lecció de treballs del col·lectiu 
d’artistes El laberint blau, nascut a 
la Floresta per iniciativa de l’artis-
ta alemanya Edith Schaar.
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida. 
Fins el 30 d’agost.

‘Democràcia, Order’
Mostra que s’apropia de les tèc-
niques operístiques per parlar a 
l’elit en el seu propi idioma.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins 
el 10 d’octubre.

‘Forjant un sistema 
artístic - Tàrrega 
(1875-1965)
Forjant un sistema reuneix obres 
pictòriques i d’escultura de 24 ar-
tistes destacats de la capital de 
l’Urgell.
Lloc: Museu Comarcal de l’Urgell. 
Tàrrega.

L’Espai Cultural La Lira de Tremp acull una nova 
cita del Festival de Música Antiga dels Pirineus 
L’Espai Cultural La Lira de Tremp acull avui, a partir de les 20.00 hores, un 
nou concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) de la mà de 
la formació Gudrun Sidoni Otto i Il Gardellino, que oferirà un programa amb 
obres de Bach, Galuppi, Handel i Telemann.
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