
8 I ÉS NOTÍCIA 

ONADA DE CALOR ALTRES CONSEQÜÈNCIES 

Classe en una aula d'un institut de Lleida ciutat amb gairebé 34 graus ahir cap a les 13.00 hores. 

Nou dia a més de 40 graus i avui 
les màximes poden batre rècords 
Escoles de Lleida denuncien a Riscos Laborals la calor insuportable a les aules 
Trucades a usuaris de teleassistència per comprovar que estan bé 

Així mateix, va indicar que els 
responsables de Riscos Labo
rals de nombroses escoles re
meten cada dia escrits a aquest 
servei del departament en els 
quals denuncien les altes tem
peratures que hi ha a les aules, 
sense que Educació els hagi do
nat resposta. 

La polèmica per la calor a les 
aules no només afecta Lleida. A 
Manresa, les elevades tempe
ratures van causar dimecres el 
desmai de dos alumnes en una 
escola, segons va publicar ahir 
el diari Regió 7. D'altra ban-

DESMAIS A LES AULES 

li 
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• 

Lleida 41 ,9° 

Alcarràs 41,9 

Baldomar 41,3 

Tremp 41,2 

Sant Romà d'A. 40,9 

Torres de Segre 40,9 

Seròs 40,9 

Oliola 40,7 

Organyà 40,6 

Albesa 40,6 

Alguaire 40,3 

Alfarràs 40,2 

Oliana 40,1 

Vva. de Segrià 40,1 

Massoteres 40,1 

Maials 39,9 

Solsona 39,6 

Sort 39 

R.GASQUE/J.M.A/S.C.D. 
(llEIDA/lA POBLA DE SEGUR I L'onada 
de calor va deixar de nou ahir 
temperatures màximes històri
ques a les comarques de Ponent 
quan encara no ha començat 
l'estiu, però totes les previsi
ons apunten que avui encara 
seran més altes i que fins i tot 
podrien superar no ja el rècord 
d'aquesta època de l'any, sinó 
de tots els estius des que hi ha 
registres. La màxima del dia a 
les estacions del Meteocat es 
va registrar a Gimenells, amb 
42,1 graus, i Lleida ciutat va 
assolir els 41,9, molt a prop del 
rècord històric de 43,4 de finals 
de juny del2019, quan Alcarràs 
-que ahir també va tenir una 
màxima de de 41,9- va arribar 
als 43,8. Segons l'agència esta
tal Aemet, Llimiana, al Jussà, 
va assolir ahir els 42,4. 

Dos alumnes d'un col ·legi 
de Manresa es van 
desmaiar dimecres a causa 
de les altes temperatures 

Temperatura ahir en una aula. El col·legi Frederic Godàs ha demanat que els nens portin gorra. 

Aquesta situació va tornar 
a provocar que fer classes en 
escoles i institut fos més que 
complicat, amb temperatures 
que a les aules es van atansar 
als 34 graus al migdia. Diversos 
directors d'institut van tornar 
a carregar contra la negativa 
del departament d'Educació a 
avançar el final de les classes 
dos hores, a les 13.00. ''És una 
passada i una vergonya haver 
de fer classes en aquestes con
dicions, estem molt molestos", 
va afirmar un. El seu homòleg 
d'una escola va tirar d'ironia 
a l'hora de valorar el fet que 
Educació s'hagi limitat a envi
ar a tots els centres una sèrie 
de recomanacions per afrontar 
l'onada de calor. 

"Una és que els nens quan 
surtin al pati estiguin a l'ombra; 
doncs bé, al nostre pati gairebé 
no hi ha arbres", va destacar. 

da, l'ajuntament de Lleida ha 
ordenat a les empreses encar
regades dels serveis de teleas
sistència i d'atenció a domicili 
que extremin el contacte amb 
els usuaris per conèixer el seu 
estat de salut durant aquests 
dies, en el marc del pla d'actua
cions per prevenir els efectes de 
l'onada de calor sobre la salut 
a la ciutat. 

Segons van detallar fonts 
municipals, el servei de te
leassistència trucarà als 145 
usuaris que es troben en més 
situació de vulnerabilitat per 
comprovar el seu estat i Sl ne
cessiten algun tipus d'atenció 
per paHiar els efectes de la ca
lor, i després ho farà amb 923 
persones més no tan vulnera
bles, prioritzant les que vmen 
soles o en llocs aïllats. 

OBRE LA TEMPORADA 

Baixada de falles sense foc aquesta nit a la Pobla 
• La baixada de falles de la 
Pobla de Segur obre avui la 
temporada d'aquesta festa en 
diferents poblacions del Pi
rineu, però ho farà amb me
sures de precaució a causa de 
l'alt risc d'incendis. 

Així doncs, els participants 
no podran portar les falles en
ceses durant el descens des de 
la muntanya fins al municipi. 
Després d'una reunió celebra
da ahir entre l'organització i 
els Bombers de la Generalitat, 
aquests últims van recomanar 
que tan sols s'encengui una 
foguera una vegada arribin 
al poble. Malgrat aquesta li
mitació, el president de l'As-

sociació Cultural de Fallaires 
i Pubilles de la Pobla de Se
gur, David Garín, va expli
car a aquest diari que molts 
fallaires teneñdecidit baixar 
amb els troncs sense encendre 
portant una llum frontal per 
iUuminar el camí. 

Demà se celebren les falles 
de Durro, i l'alcaldessa de la 

SOLS LA FOGUERA FINAL 

Els bombers van 
recomanar que només 
s'encengui la foguera 
al final de la baixada 

Vall de Boí, Sònia Bruguera, 
va explicar ahir que per ara 
ningú els ha comunicat que no 
puguin estar enceses durant 
la baixada. 

D'altra banda, els ajunta
ments de Lleida i la Seu d'Ur
gell van indicar ahir que es
peren l'evolució del risc d'in
cendis per decidir si restrin
geixen els actes festius amb 
foc i pirotècnia la nit de Sant 
Joan. El primer va informar 
que està "avaluant la possi
bilitat d'adoptar mesures res
trictives" i per la seua banda 
el segon va assenyalar que es
pera decidir sobre si celebra o 
no la foguera. 
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OLIMPISME JOCS D'HIVERN 2030 

El Govern presentarà una 
candidatura en solitari 
Encarregarà un informe tècnic sense Aragó, malgrat l'oposició de l'Estat 
AG~NCIES 
I BARCELONA I Catalunya tanca la 
porta definitivament a una can
didatura conjunta amb Aragó 
per als Jocs Olímpics 2030. Ho 
va deixar clar ahir la conse
llera de Ja Presidència, Laura 
Vilagrà, que va anunciar que 
pròximament encarregarà a la 
directora de l'equip tècnic de la 
Generalitat, Mònica Bosch, que 
prepari una proposta de candi
datura "catalana". 

Stop JJOO celebra 
que el projecte 
s'hagi ''enfonsat" 

Catalunya gasta així l'últim 
recurs per optar a organitzar 
els Jocs el2030. Vilagrà ho va 
anunciar en un esmorzar in
formatiu organitzat per Nueva 
Economía Fórum, en el qual va 
verbalitzar públicament que Ca
talunya farà el pas per proposar 
al Comitè Olímpic Espanyol una 
candidatura en solitari. Pere Aragonès, amb els consellers Puigneró i Vilagrà. 

• La Plataforma Stop 
JJOO va voler "celebrar" 
ahir que la candidatura 
s'hagi "enfonsat", ja que 
preveuen que hi haurà un 
anunci oficial sobre la re
tirada del projecte entre 
avui i dilluns, coincidint 
amb la visita del president 
del COE, Alejandro Blan
co, a Catalunya. Un por
taveu de l'entitat, Bernat 
Lavaquiol, va demanar a 
Vilagrà que "pari aquesta 
agonia i es posi a treba
llar en les polítiques del 
Pirineu". 

APUNT 
La Generalitat tira endavant 

amb aquesta candidatura mal
grat ser conscient que el Govern 
d'Espanya ja ha avisat que no 
hi haurà candidatura si no és 
conjunta. "Tot això ho fem pel 
Pirineu", va remarcar Vilagrà, 
que considera que tindrà èxit 
perquè el Comitè Olímpic In
ternacional valorarà una can
didatura europea. La conselle
ra es va preguntar: "De veritat 
que el govern de l'Estat, si no 
arribem a un acord amb Aragó, 
ho deixarà tancat? Som l'única 
serralada que no ha allotjat uns 
Jocs", va dir. 

Lamban: "Obrirà una crisi territorial i política greu" 

FUTBOL SELECCIONS 

• El president del Govern 
d'Aragó, Javier Lamban, va 
respondre ahir a l'anunci de 
la Generalitat que presentarà 
una candidatura independent 
per als Jocs dient que "el que 
s'estaria generant, a partir 
d'aquell moment, és una crisi 
territorial i política molt greu. 

El tècnic de Balaguer, ahir durant l'entrenament. 

Lluís Cortés torna a entrenar 
Ucraïna malgrat la guerra 
I RZESZÓWI La selecció ucraïnesa 
femenina, dirigida per Lluís 
Cortés, va fer ahir el primer 
entrenament després de l'ini
ci de la invasió russa del pa
ís. El conjunt ucraïnès, en el 
qual també està convocada 
la jugadora de l'AEM Tetiana 

Kitayeva, s'ha concentrat a la 
ciutat polonesa de Rzeszów, 
propera a la frontera amb el 
seu país, on disputaran dos 
partits de classificació per al 
Mundial, amb Escòcia i Hon
gria, els dies 24 i 28 de juny, 
respectivament. 

I no crec que el país estigui en 
aquest moment per afrontar 
més crisis i conflictes polítics 
dels que té", va assenyalar 
Lamban. 

"Han anat a Sarajevo a de
manar una sèrie de col·labora
cions i mai se'ls ha ocorregut 
parlar amb Aragó i buscar 

coHaboracions amb nosaltres, 
malgrat que som bastant més 
a prop i que compartim l'espai 
on s'han de realitzar els Jocs, 
que és el Pirineu", va remar
car. Amb aquest anunci Ja Ge
neralitat "es treu definitiva
ment la careta", va concloure 
Lamban. 

Marquez continua la recuperació • Dos setmanes després d'ope
rar-se, Marc Marquez va començar ahir a fer passejos com a nova 
fase de la recuperació. Tot i així, es perdrà el GP d'Alemanya que 
comença avui i que havia guanyat en les últimes vuit edicions. 
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FUTBOL 

Declarat 
d'alt risc el 
Tenerife-Girona 
d'ascens 
I MADRID I La Comissió Anti
violència va declarar ahir 
d'alt risc el Tenerife-Girona 
de diumenge (21.00), corres
ponent a la tornada de final 
del play-off per ascendir a 
Primera divisió i que es dis
putarà a l'estadi Heliodoro 
Rodríguez de Santa Cruz de 
Tenerife. El partit d'anada, 
jugat a Montilivi dissabte 
passat, va acabar amb em
pat a zero en el marcador. Per 
aquesta raó, el Girona neces
sita el triomf, durant el partit 
o a la pròrroga, per ascendir, 
ja que en cas d'empat després 
del temps extra, passaria el 
Tenerife per haver quedat 
millor a la Lliga: cinquè, per 
la sisena plaça del Girona. 

El Pardinyes organitza el 
torneig Orvepard aleví 
I LLEIDA I El CF Pardinyes cele
bra aquest diumenge el tra
dicional torneig Orvepard 
aleví, que en aquesta edició 
tindrà el Cervera i el Mas
cançà com a equips convi
dats. El torneig tindrà una 
primera fase a les 10.00 i la 
final serà a les 12.00. 

L'INEF Lleida encara el 
Campionat de Catalunya 
I REUS I Els nadadors de la CE 
INEF Lleida Arnau Hervàs, 
Damià Teixidó, Jordi Carras
co i Jan Martínez participa
ran aquest cap de setmana en 
el Campionat de Catalunya 
Aleví d'Estiu a Reus. 

La Quebrantahuesos, 
ajornada per la (a Ior 
I OSCA I Les marxes ciclotu
ristes Quebrantahuesos i 
Treparriscos previstes per a 
aquest dissabte, amb sortida 
i meta a Sabiñanigo (Osca), 
han estat ajornades a causa 
de la intensa onada de calor. 

Massiva caiguda en la 
Vuelta a Extremadura 
I LLERENA I Una multitudinà
ria caiguda va obligar a sus
pendre la segona etapa de la 
Vuelta a Extremadura, des
prés que fins a sis ciclistes 
fossin evacuats a l'hospital. 

La FIA posa límit al 
porpoising dels F1 
1 MONT-REAL 1 Un dia abans de 
l'inici del GP del Canadà, la 
FIA va comunicar ahir que 
posarà un límit d'altura dels 
cotxes de F1 i així evitar el 
rebot conegut com a porpoi
sing, per protegir la seguretat 
dels pilots. 
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Acte d'homenatge a les monges del Cor de Maria en el centenari. 

Tots a moure's a la crida 
dels esports i del ritme 

big band, cross training, zumba 
o contacontes es fusionen a l'agenda 

E s ports i música són els pro
tagonistes de la festa gros
sa a Cappont, que engega 

motors avui. 
Animarà a millorar la forma 

física amb classes de cross tra
ning, synercycling o zumba, i 
incitarà a seguir el ritme mar
cat pel DJ Manel López, així 
com a escoltar les melodies de 
gòspel dels veïns, les versions 
en acústic d'Agustika, la rum
ba de Paca de la Eva o el folk 
llatí de Sanfri i Alma. 

Per postres, la big band del 
Conservatori de Lleida s'ex
hibirà en concert diumenge, 

Uits articulats • Matalassos • Sofàs 

CI. Agustf Durant I Santpere, 14 
973 21 63 71 - 25001 (Cappont) lleida 

Plerre ""-- 
Ronnv Baltnlsch 
• OdantaiQII 
conorvadonl 

• Perladtncl8 
• Onod6RCII 
.... tul. 

Manuel de Pedrolo, 5, baixos 25001 LL.F DA 
Tels. 973 204 961/699 066 189 

p.baltrusch@hotmail.com 

abans del castell de focs. De 
tot això i més se'n farà ressò la 
infermera Pilar Calvo, tot un 
referent al barri. Pronunciarà 
el pregó demà al vespre a la 
plaça Bla s Infante. 

Paco de la Eva, 
Agustika o Sanfri 
i Alma i DJ 
desfilaran per la 
festa que incloura 
un castell de focs 

L'ORTOPèDIA by SDI 
MEDICINE PRODUCTS SL 

Som especialistes en material 
mèdic, ortopicll• i ftsioterilpl• 

AUTO ROIG 
XAPA I PINTURA 
~ MECÀNifA 

Avda. Alacant, 21 - 25001 Lleida 
Tel. 973 75 20 79 
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www.autoroiglleida.com 
autoroiglleida@hotmail.com 
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Firmes contra la marxa de 
les monges a la Pobla 
Els veïns obtenen 300 suports per evitar-ne la sortida ellS de juliol 
REDACCIÓ 
I LA POBLA DE SEGUR I Un grup de 
veïns de la Pobla de Segur s'ha 
mobilitzat per recollir firmes 
per demanar que les dos últi
mes monges que quedaven a 
la Residència Verge de Ribera 

DIVENDRES 17 
Classe de cross 

training a càrrec del Staff 
Arnau. 

Classe de 
synercycling a càrrec de 
l'Staff Karl a i Valen. A 
Doctora Castells, 11. 

l Actuació del DJ 
Manel López. A la cafeteria 
Candy Coffee. 

DISSABTE 18 
lO.l - Master class 
de zum ba. Oberta a tothom, 
a càrrec de l'Staff Valen 
i Carina. A la plaça Blas 
Infante. 

Taller de contacontes. 
A l'avinguda València, 19. 

Exhibició del club 
Uppercut Lleida. 

Actuació del DJ 
Manel López. A la cafeteria 
Candy Coffee. 

Pregó de Festa Major 
a càrrec de Pilar Calvo i 
Martfnez, infermera del CAP 
de Cappont del1991 al2018. 
A la plaça Blas Infante. 

es quedin, després que la con
gregació a la qual pertanyen, 
Missioneres Filles del Cor de 
Maria, anunciessin que deixa
rien el centre el pròxim 15 de 
juliol després d'un desacord 
amb l'ajuntament. Actualment, 

Concert de gòspel 
de l'associació de veïns de 
Cappont, dirigit per Pere 
Guixé i Alba Tomàs. A la 
plaça Bla s Infante. 

Concert de versions 
en acústic a càrrec del grup 
Agustí ka. 

A continuació, actuació del 
grup Paco de la Eva. A la 
plaça Blas Infante. 

DIUMENGE 19 
Actuació musical 

del grup Sanfri i Alma, duo 
de folk llatí. A l'avinguda 
València, 19. 

Concert de la big 
band del Conservatori 
Municipal de Lleida, dirigit 
per Pere Guixé. A la plaça 
Blas Infante. 

Castell de focs 
a càrrec de Pirotècnica 
Ilerdense. A la plaça Blas 
Infante. 

DISSABTE 25 
DJ Freakband Cool. 

Música dels anys 80-90. A la 
terrassa del bar restaurant 
Sol 9. 

a la residència quedaven dos 
germanes, de 72 i 73 anys, i 
l'ajuntament va oferir a la con
gregació fer un canvi per treure 
a concurs públics les seues dos 
places i així complir la refor
ma laboral. Per a "sorpresa" de 
l'ajuntament, com ja va assegu
rar SEGRE quan es va anunci
ar la sortida de les monges, la 
congregació va rebutjar aquest 
conveni i va anunciar que se 
n'anirien de la Pobla de Segur 
després de 104 anys de servei al 
municipi. Arran d'aquest anun
ci, un grup de veïns va iniciar 
una recollida de firmes, ja en 
porten 300 i l'objectiu és arri
bar a les 1.000, per sol· licitar 
que les monges es quedin a la 
residència. 

Així mateix, demanen al 
consistori que eviti la marxa 
de les germanes del munici
pi. "No ens rendirem, però si 
l'ajuntament segueix dient que 
no, com a mínim les religioses 
s'emportaran l'agraïment de 
centenars de pobletans i po-

' bletanes lluitadors i que han 
volgut que es quedin, pels seus 
serveis abnegats pel poble du
rant 104 anys", resa l'escrit dels 
veïns. Les germanes del Cor de 
Maria es van instaHar al muni
cipi a petició dels veïns el14 de 
febrer del1918 i es dedicaven 
a vetllar els malalts a domicili. 
El1959 es va fundar l'actual 
Residència Verge de Ribera, on 
des d'aleshores les germanes 
desenvolupaven la seua tasca 
assistencial i religiosa. 

I DRETS 

Taller per 
promoure la 
inserCió laboral de 
persones trans 
I LLEIDA I La sala Alfred Perenya 
de Lleida va acollir ahir el taller 
El rol de les empreses en la in
serció sociolaboral de les per
sones trans, orientat a donar a 
conèixer i sensibilitzar les em
preses cap a la realitat d'aquest 
col·lectiu i oferir recursos que 
permetin tractar la diversitat i la 
inclusió a nivell corporatiu i so
cial. L'activitat, organitzada per 
l'Institut Municipal d'Ocupació 
(IMO), va comptar amb la par
ticipació de cinquanta persones. 
Així mateix, es van presentar els 
projectes Servei d'acompanya
ment a les empreses per a la sos
tenibilitat, a càrrec de Genove
va Suay, de l'IM O, i SOC Trans, 
el dispositiu d'acompanyament 
personalitzat a la inserció laboral 
per a persones trans a les oficines 
de treball del SOC, per part de 
Núria Subirà. 

cfarre
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CINE FESTIVAL 

Presentació ahir a Tremp de l'onzena edició del certamen. 

El Mostremp, del10 al14 
d'agost amb quinze curts 
1 TREMP 1 L'onzena edició del 
Mostremp, festival de cine 
rural de Tremp, se celebrarà 
del 10 al 14 d'agost i exhi
birà quinze curtmetratges, 
seleccionats d'entre els 134 
presentats al concurs des de 
tot el món. L'alcaldessa de 
Tremp, Maria Pilar Cases, va 
encapçalar ahir la presenta
ció del certamen, que ha in
corporat al jurat de la secció 
oficial la directora creativa 
i productora de la pel·lícula 
Alcarràs, Caria Bisart. Entre 
les cintes que podran veure's 

al festival destaquen Dona 
sota la pluja, de la cineasta 
de Reus Alba Sotorra (Pre
mi Gaudí aquest any amb 
el documental El retorn: la 
vida després de l'ISIS); Sa
uerdogs, del gallec Guiller
mo de Oliveira, rodada al Pi
rineu aragonès; o la francesa 
Carpentradultes. 

Després de dos anys, el 
Mostremp també tornarà a 
celebrar al carrer la Festa del 
Cinema, un sopar amb pro
ductes de proximitat i música 
en directe. 

Sónar, de nou • El folk electrònic de Tarta Rel ena va obrir 
ahir a Fira Montjuïc després de dos anys de silenci la 29 edi
ció del Sónar, que s'allargarà fins demà amb 117 actuacions. 

fnclm:tea 
lleldatv.eat 1 ngre.com 

Q o 

La diada d•Ar n 
per LleidaTV 

LLIURAMENT DE PREMIS D'ARAN 
ENt 
DIJOUS, 16 JUNY 19.00 H 
RED. 
DIUMENGE, 1 9 JUNY 14.30 H I 23.30 H 

H~STA D'ARAN 
EN DIRECTE p r U d TV 
DIVENDRES, 17 JUNY 1 1 .45 H 
RED 
DISSABTE,18 JUNY 17.30 H 
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ARTS ESCÈNIQUES TRADICIONS 

La Passió de Cervera obre el 
càsting per a nous actors 
L'I de juliol al Gran Teatre de la capital de la Segarra li S'avança 
cinc mesos per poder preparar millor els papers 
LAIA PEDRÓS 
I CERVERA I La Passió de Cerve
ra, un muntatge que cada any 
mobilitza més de tres-centes 
persones, busca nous actors 
i actrius per interpretar dife
rents personatges de l'obra. Per 
escollir els millors candidats, la 
direcció artística de l'especta
cle ha convocat un càsting per 
al divendres 1 de juliol, a les 
19.30 hores al Gran Teatre de 
la Passió. 

El president del patronat 
d'aquest muntatge teatral, Xa
vier Cañabate, va explicar ahir 
a SEGRE que aquest càsting es 
porta a terme cada any enca
ra que habitualment tenia lloc 
entre els mesos de novembre i 
desembre. En aquesta ocasió, 
els directors de l'obra, Mari
ona Dalmases, David Mora i 
Gemma Palà, van considerar 
oportú avançar-lo perquè les 
persones elegides tinguin més 
temps per estudiar els seus pa
pers, pensant especialment en 
els rols més importants de la 

ENTITATS PATRIMONI 

Una escena de La Passió de l'edició d'aquest any, al març. 

representació, com Jesús o Ju
des, i per poder fer els canvis 
textuals que creen oportuns 
per millorar l'espectacle. 

Cañabate va afegir que 
"l'objectiu és poder donar 
l'oportunitat de tenir papers 
importants de La Passió a 
aquelles persones que així ho 

desitgin i que puguin tenir prou 
temps per aprendre'!, ja que en 
altres edicions ens trobàvem 
que no hi havia temps material 
de cara als assajos". 

Més informació a través del 
correu produccio@lapassiode
cervera.com o al telèfon 608 
781012. 

Critiquen la "mala gestió" de la Seu Vella i 
demanen la dimissió de l'edil de Cultura 
I LLEIDA I L'entitat ciutadana Grup 
Turó Seu Vella 2030 va aler
tar ahir que "la mala gestió 
del conjunt monumental de 
la Seu Vella afecta la imatge 
de Lleida" i, en aquest sentit, 
va reclamar la dimissió del 
regidor de Cultura, Jaume 
Rutllant, "per desídia davant 
de l'estat lamentable de molts 
punts de les muralles, un fet 
pel qual no ens ha donat cap 

resposta". En una reunió feta 
a la Cambra de Comerç, van 
lamentar "la manca d'un pla 
de gestió i de manteniment del 
conjunt monumental, la qual 
cosa pot afectar negativament 
la candidatura de la Seu Vella 
a Patrimoni de la Humanitat". 

El coordinador d'aquesta es
tidad, Ramon Pujades, va cri
ticar que "hi ha punts del Turó 
que s'han convertit en espais 

lamentables, com les restes de 
la muralla romana o l'ascensor 
del Parc de Santa Cecília". 

Un dels objectius de la tro
bada a la Cambra de Comerç 
va ser "establir aliances en
tre institucions, associacions, 
empreses i la ciutadania per 
revertir la degradació del Tu
ró de Ja Seu Vella i aconseguir 
la seua recuperació i correcte 
manteniment". 

Amb el suport del 

cfarre
Resaltado
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