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Incendi a Claravalls ■ Diverses dotacions dels Bombers van 
sufocar ahir a primera hora de la tarda un petit incendi que 
es va originar a peu de carretera a la C-14 a Claravalls.

Lleida registra un altre dia 
de calor extrema, amb 39,2º
Es tracta de la quarta jornada consecutiva amb temperatures que 
ronden els 40º a Ponent || Tempestes al Pirineu i el Prepirineu

meteorologia estiu

els arbres de les Basses oferien ombra a aquells que s’atrevien a dinar a l’aire lliure.

Les altes temperatures van propiciar ahir que els carrers de Lleida estiguessin buits.

maite monné

maite monné

redacció
❘ lleiDa ❘ Les comarques lleida-
tanes van registrar ahir una 
nova jornada de calor extre-
ma, encara que lleugerament 
inferiors a les de dissabte. Així, 
l’estació de la capital del Se-
grià va anotar una temperatu-
ra màxima de 39,2 ºC, segons 
dades del Servei Meteorològic 
de Catalunya (Meteocat), se-
guida de la dels Alamús, amb 
38,6 ºC, igual que Tremp, i la 
d’Alfarràs, amb 38,5 ºC. Al-
carràs, que dissabte va regis-
trar la temperatura màxima 
de Catalunya amb 39,5 graus, 
va arribar ahir als 37,8 graus. 
La van seguir poblacions com 
ara Torres de Segre, amb 37,6 
graus i Aitona, amb 37,1. Es 

tracta del quart dia consecutiu 
amb temperatures que s’acos-
ten als 40 graus a Ponent. A 
la tarda es van registrar tem-
pestes en diversos municipis, 
majoritàriament del Pirineu, el 
Prepirineu i la Cerdanya, que 

van propiciar incidències com 
ara petits incendis provocats 
per llampecs a la muntanya de 
Vila, a Vielha, i a Montferrer i 
Castellbò, així com la caiguda 
d’arbres a la Pobla de Segur, 
sense que haguessin de lamen-
tar-se danys personals. Així 
mateix, l’estació meteorològi-
ca de Solsona va registrar una 
intensitat màxima de 24,1 mm 
en 30 minuts. Al tancament 
d’aquesta edició, Protecció 
Civil va desactivar l’alerta per 
onada de calor que va comen-
çar divendres i es va allargar 
fins ahir. L’episodi va afectar 
sobretot les demarcacions de 
Lleida i Alt Pirineu. Aquesta 
setmana s’esperen temperatu-
res més baixes.

temperatureS

LOCALITAT º C

lleida 39,2

els alamús 38,6

tremp 38,6

alfarràs 38,5

Vallfogona de B. 38,4
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Motociclisme. Binder dóna la sorpresa a 
Brno i mal resultat de Quartararo i Viñales.

18
Futbol. L’Atlètic comunica dos positius abans 
d’anar a Lisboa per jugar la Champions.

21

efe

redacció/agèncieS
❘ LLeiDA ❘ El futur immediat del 
futbol no professional es deci-
deix avui. La Federació Espa-
nyola de Futbol (RFEF) mantin-
drà una reunió amb les Federa-
cions Territorials per estudiar 
“com i quan” es poden iniciar 
les competicions estatals ofici-
als de caràcter no professional 
de la temporada vinent, a causa 
del canvi d’escenari que s’està 
produint amb el coronavirus.

L’AFE, per la seua part, va 
assegurar ahir que els seus afi-
liats no professionals, encara 
que “tenen clar que la salut és 
el primer, no consideren ade-
quat tornar a la competició a 
partir del gener del 2021”, tal 
com pot estar estudiant l’RFEF 
i va demanar respectar “en tot 

moment” els seus contractes 
“sigui quina sigui la decisió 
que s’adopti”. També defensa 
que “ha arribat el moment de 
professionalitzar de veritat” 
Segona divisió B, Tercera di-
visió i Primera i Segona feme-
nina “amb contractes laborals 
que reconeguin realment” la 
“dedicació al futbol” dels ju-
gadors i jugadores d’aquestes 
categories.

La Federació Espanyola va 

El futur de les lligues, en joc
L’RFEF es reuneix avui amb les Territorials per veure “com i quan” s’inicien les competicions no 
professionals || L’AFE demana professionalitzar Segona B, Tercera i la competició femenina

futbol competició

Una formació del Lleida esportiu d’aquesta temporada 2019-20.

jorDi eCheVArriA

inici de teMporada
La temporada podria 
començar més tard  
pels rebrots generalitzats 
de coronavirus

emetre un comunicat divendres 
en el qual, “de comú acord amb 
les federacions esportives espa-
nyoles d’esports d’equip convo-
cats pel Comitè Olímpic Espa-
nyol i a l’empara de les últimes 
decisions de les Federacions 
Internacionals com la UEFA 
i la FIFA”, va mostrar els seus 
dubtes sobre les competicions 
de la temporada vinent.

“L’RFEF entén que, davant 
l’evolució de la situació pandè-

mica de les últimes setmanes i 
especialment dels últims dies 
en el conjunt del país, resulta 
imprescindible una reflexió 
conjunta sobre la procedència 
d’iniciar la nova temporada 
esportiva amb unes garanties 
sanitàries i jurídiques suficients 
per a tots els esportistes, clubs 
i federacions, ja que en aquests 
moments les condicions han 
canviat en relació amb el que 
s’havia previst en les setmanes 

anteriors”, va assenyalar. No es 
descarta l’opció que no hi hagi 
futbol en aquestes categories 
fins al gener del 2021.

Aquesta mesura xoca amb la 
postura de l’AFE, que ahir inci-
dia que “ells i elles no es poden 
permetre el luxe d’estar diver-
sos mesos sense jugar perquè 
moltes famílies depenen dels 
ingressos que perceben a través 
del futbol”. També va demanar 
ser present a la reunió.

La Pobla de Segur projecta un nou 
camp de futbol per 1,4 milions

futbol instal·lacions

imatge virtual del futur nou camp de futbol de la pobla.

❘ LA poBLA De segur ❘ L’ajuntament 
de la Pobla de Segur projecta 
la construcció d’un nou camp 
de futbol, amb gespa artificial, 
que substituirà l’actual camp 
de terra, que té més de 80 anys 
d’antiguitat. L’avantprojecte, 
que es troba en fase d’exposició 
pública després de ser aprovat 
pel ple aquesta setmana pas-
sada, tindrà un pressupost de 
1.418.458 euros.

“La Pobla necessita una obra 
com aquesta”, explicava l’alcal-

de, Marc Baró, que va recordar 
que “de la Pobla han sortit di-
versos futbolistes d’elit”. Baró 
calcula que les obres podrien 
començar el 2021, tot i que va 
assenyalar que “primer cal bus-
car subvencions”. El consistori 
espera aconseguir ajuts “de la 
Diputació, el Consell Català de 
l’Esport i també del Consell Su-
perior d’Esports”.

La futura instal·lació esta-
rà ubicada darrere l’estació de 
ferrocarril, al costat de l’Espai 

Raier i el Cruyff Court Carles 
Puyol, que es va inaugurar fa 
quatre anys. Segons l’avantpro-
jecte, el camp es construirà en 
tres fases i, a més de grada i ves-
tidors, comptarà amb un edifici 
de serveis, a més de lavabos, bar 
i un magatzem.

Baró va afegir que s’ha posat 
en marxa aquest projecte a cau-
sa de la implantació a la Pobla 
de Segur de noves titulacions 
esportives, a través de les quals 
es formen tècnics de futbol.

AjuntAment LA poBLA De segur

eL detaLL

ComuniCAt

El Lleida vol que 
quedi clara la 
responsabilitat
n El Lleida Esportiu va 
fer públic ahir un comu-
nicat en el qual recorda 
que “des de l’inici de l’es-
tat d’alarma decretat pel 
Govern espanyol i amb 
les posteriors mesures 
de contenció de la pan-
dèmia, el Lleida Espor-
tiu ha manifestat en tots 
els seus comunicats que 
la prioritat és sempre la 
salut”.

Al final del comunicat 
el club expressa que “el 
Lleida Esportiu continua 
treballant, sense renun-
ciar a cap dels drets de 
totes i cadascuna de les 
parts que formen part 
de l’entitat, tenint en 
compte tot el ventall de 
possibilitats dins de les 
incerteses”, incidint sobre 
“com es farà la distribu-
ció de les responsabili-
tats derivades dels pro-
tocols, competició sí/no/
quan/format, amb/sense 
públic”.

En el mateix, detalla 
tots els escrits i recursos 
que ha presentat des del 
mes de març.
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