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Un temporal amb pluja i ratxes de vent de més de 100 quilòmetres per hora va fuetejar ahir a la tarda les comarques
de Lleida des del sud del Segrià fins a l’Alta Ribagorça en poc més de tres hores. El vendaval va afectar els hangars
inflables de l’aeroport d’Alguaire, va arrancar arbres i va fer caure murs en diversos municipis de Lleida.

➜

temporal incidències

Un fort vendaval fueteja Lleida, tomba
arbres i murs i castiga l’aeroport

Ratxes de fins a 130 km/h a Alguaire en una tempesta que va durar tot just 3 hores
magdalena altisent

e. farnell

❘ lleida ❘ Una forta tempesta de
vent barrejat amb aigua va creuar ahir Lleida de sud a nord
amb molta virulència, entrant
des d’Aragó pel Segrià, i va arribar fins a l’Alta Ribagorça, causant al seu pas greus destrosses en infraestructures, arbres
i murs caiguts, i tombant línies
elèctriques de les comarques del
pla, amb centenars d’usuaris que
es van quedar sense llum unes
hores. Tot va succeir en poc més
de tres hores, entre les quatre i
les set de la tarda. Les ratxes de
vent van superar els 130 quilòmetres per hora a Alguaire i van
provocar destrosses als hangars
inflables i altres edificis prefabricats de l’aeroport. Fins i tot
algunes de les petites avionetes
de la companyia BAA Training
van quedar bolcades a la pista.
Al voltant de quaranta persones que treballaven en aquell
moment a l’aeroport van haver
de protegir-se a la terminal,
segons Protecció Civil. També
en aquesta localitat el vent va
provocar el col·lapse d’un mur
i va arrancar la teulada d’una
granja, i fins i tot va tirar a terra
sitges de cereal d’alguna granja.
Al seu pas pel Segrià, el vendaval es va emportar també una
malla metàl·lica del recinte de

El vent va fuetejar l’aeroport d’Alguaire, va arrancar mòduls prefabricats i fins i tot va destrossar part d’un hangar inflable.
ajuntament de tremp

Emergències

El 112 va rebre més de cent
trucades relacionades amb
la caiguda d’arbres, pals de
llum i danys en vehicles
les piscines d’Almenar i va arrancar diversos arbres d’aquesta
localitat. També a Almacelles,
Benavent de Segrià, Alpicat,
Raimat, Sucs, Ivars de Noguera i Lleida ciutat, on les ratxes
de vent van superar els 90 quilòmetres hora, es va registrar la
caiguda de motocicletes i diversos arbres a Balàfia, Pardinyes
i Ciutat Jardí van ser arrancats.
La Paeria va demanar extremar
les mesures de precaució i limitar moviments i es van registrar
una trentena d’incidents a la via
urbana i en vehicles.
El 112 va rebre més d’un
centenar de trucades, la majoria relacionades amb la caiguda
d’arbres, de pals de llum i pel
despreniment d’alguns trossos
de cornises de les façanes. Al
Jussà es va registrar una petita
esllavissada de terra i pedres

Un arbre caigut al parc del Pinell de Tremp.

a Gerri de la Sal, i a Tremp el
vent, amb ratxes de 94 quilòmetres hora, va arrancar arbres
al parc del Pinell, que va quedar clausurat. També va trencar
branques i va tombar senyals.
Pel que fa a les precipitacions,
les més destacades a les comarques de Lleida van ser els 22
litres a la Pobla de Segur, 13
litres a Tremp, els 10,6 litres a
Alfarràs, 10 a Alfarràs o 5,6 litres a Albesa.

El vent va tirar fruita de pinyol a terra en aquesta finca d’Almenar.

Pluja, calamarsa i vent s’acarnissen contra els fruiters
n La tempesta de pluja es
va barrejar amb granís i va
afectar finques de fruiters en
municipis com la Granja d’Escarp, Aitona i Soses. Els danys
no seran previsiblement gaire
intensos per la mida petita de
la pedra.
En canvi, el fort vent va registrar ratxes prou intenses

com per tombar la poca fruita que queda en unes finques
molt afectades enguany per
les gelades.
El sector de la fruita de pinyol ha començat la recol·lecció. S’hi suma l’afectació sobre
els arbres que es van trencar
per les fortes ratxes, de fins a
90 i 130 quilòmetres per hora

al Segrià. Al marge del sector
agrícola, pobles i ciutats van
patir danys com la caiguda
d’arbres a la calçada o el despreniment de parets.
També els arbres caiguts
van obligar a tallar durant diverses hores l’autopista AP-2
a l’altura de Soses o l’accés a
Raimat.
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Els Bombers diuen que la major
part de focs han estat per llamps.
p.

www.segre.com/comarques
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Fondarella inaugura un parc
per estimular els sentits.
p.
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festes tradicions

Almenys 16 pobles prohibeixen les fogueres
de Sant Joan davant l’elevat risc d’incendis

Altres municipis opten per restringir l’ús de petards i Artesa de Segre, que ha registrat el pitjor foc de
l’any, prohibeix vendre’n || Lleida ciutat demana extremar les precaucions durant la revetlla
gerard hoyas

x. rodríguez / redacció

❘ lleida ❘ Almenys setze municipis de Lleida han suspès les
fogueres de Sant Joan per l’elevat risc d’incendis i la sequera.
La breu però intensa tempesta
d’ahir no varia la situació. La
decisió arriba després dels focs
que s’han registrat els últims
dies a la demarcació, que han
calcinat unes 3.200 hectàrees, la major part de les quals
a Baldomar (vegeu la pàgina
17). De fet l’ajuntament ha prohibit l’encesa de fogueres i l’ús
d’“artefactes que continguin
foc” durant tot l’estiu i també
la venda de pirotècnia.
A més d’aquesta localitat, els
consistoris de l’Albagés, Isona,
Juncosa, Montgai, Alfés, Llimiana, Foradada, Verdú, la Baronia, Espot i Salàs de Pallars han
suspès les fogueres. A aquests
consistoris cal sumar els de Sant
Esteve de la Sarga, Conca de
Dalt i Senterada, que també les
han cancel·lat, segons va informar Pallars Digital. Cubells les
tenia prohibides ahir, tot i que
espera per veure si milloren les
condicions meteorològiques.
A més, altres pobles de la
demarcació limiten l’ús de petards, malgrat que les mesures
són diferents en funció del municipi. Així, mentre que alguns
com Àger o l’Albi han prohibit tirar coets i petards aeris,
d’altres com Bovera estenen
la prohibició a tots els tipus de
pirotècnia.

Extremar precaucions
Per la seua part, l’ajuntament
de Lleida va demanar extremar
les precaucions i les mesures de
seguretat per Sant Joan. En la
mateixa línia, Alcarràs repartirà pamflets informatius amb
les mesures de prevenció per a
la revetlla. A Mollerussa, l’ajuntament ha avisat els veïns que
en el cas de voler encendre una
foguera és necessari demanar el
permís a la Policia Local. Així
mateix, Tàrrega i Tremp esperen les mesures que anunciï la
Generalitat.
La portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, va assegurar
ahir que no contemplen “una
prohibició generalitzada” dels
petards per Sant Joan i va apuntar que si és necessari es prendran “mesures quirúrgiques”.
Plaja va recordar que està prohibit llançar material pirotècnic
en zones boscoses i que només
es podran encendre fogueres
en zones autoritzades.

les claus

Flames virtuals i cita per
Sant Pere i Sant Jaume
n Després de la prohibició de
les fogueres, els ajuntaments ja
plantegen alternatives. L’alcalde de l’Albagés, Víctor Masip,
va explicar que per Sant Joan preveuen apagar els llums
del passeig i projectar foc al
paviment. Per la seua part, el
primer edil de Montgai, Jaume Gilabert, no va descartar
que al municipi es puguin encendre fogueres per Sant Pere
o Sant Jaume, tal com es feia
tradicionalment.

L’oposició critica que les
Borges anul·li la foguera

Provisió de fusta per a la foguera del barri del Secà de Sant Pere de Lleida ciutat.

en primera persona
laia pedrós

“Hi ha clients
que esperen per
comprar els
petards”
n Antonio Hurtado, de la
botiga Pirofesta de Tàrrega
dedicada a la venda de pirotècnia, va reconèixer que la
situació actual i el possible
anunci de mesures restrictives per part de la Generalitat de Catalunya o els ajuntaments ha afectat la venda
de petards per Sant Joan. Va
explicar que “la sequera i els
incendis dels últims dies han
fet que els clients habituals
compradors de bateries grans
i coets s’esperin a última hora
per veure com acaba el tema
ja que no saben si els podran
tirar o no”.
Malgrat tot, es va mostrar
optimista i va afirmar que “de
moment la venda segueix el
patró d’altres anys, la campanya comença molt fluixa i
després s’anima, ja que la gent
es reserva per als últims tres

n L’ajuntament de les Borges,
governat per Junts, va anunciar
dilluns l’anul·lació de la foguera
a la plaça del Terrall i desaconsella als veïns encendre’n d’altres. L’alcaldessa, Núria Palau,
va recordar que l’ajuntament
instal·larà un peveter com a acte simbòlic i confia que en anys
posteriors es pugui reprendre
la tradició. Josep Farran, portaveu de Borges per la República
(a l’oposició), va titllar la decisió
de “gest populista per aparentar una suposada responsabilitat”. Com a bomber expert, va
explicar que “les fogueres no
suposen cap risc quan es fan
dins del nucli urbà, són simbòliques i controlades”, informa
Albert Gonzàlez.

Alàs també baixarà
les falles a les fosques

Antonio Hurtado, ahir a la botiga Pirofesta de Tàrrega.

dies abans de la festa”. De fet,
ahir a la tarda, malgrat la pluja, va ser un flux constant de
clients a la botiga de l’avinguda de Catalunya.
Hurtado va defensar que
“amb precaució i en llocs adequats, habilitats i segurs, que
hi ha a tots els pobles, s’haurien de poder tirar petards per
celebrar la revetlla de Sant
Joan”, tot i que va reconèixer
que “no és possible tirar una

font de petards al mig d’un
sembrat perquè seria un incendi immediat”.
Hurtado va explicar que
els petards més venuts són
les cebetes i els xinos per als
més petits; els que sonen i els
més forts per als adolescents,
i les fonts o les bateries per
als adults, de manera que segons l’edat hi ha unes o altres
preferències, informa Laia
Pedrós.

n Alàs i Cerc celebrarà demà
dijous les falles, que es baixaran a les fosques fins a la població, tal com ja van fer la Pobla de Segur, Durro i Sort el cap
de setmana passat. D’aquesta
manera, els fallaires il·luminaran el camí de baixada des de
l’ermita de la Mare de Déu de
les Peces amb llums frontals o
leds i només encendran les falles quan arribin al nucli de població, sempre que les condicions de seguretat ho permetin.
Aquesta és la segona edició de
la festa, malgrat que la troballa
documental d’una menció de
l’encesa de falles al serrat de les
Peces l’any 1543 és el testimoni
més antic que es coneix sobre
la celebració fallaire.
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municipis contractacions

infraestructures mobilitat

L’alcaldessa diu que l’empresa contracta “on els troba” || La
Plataforma per la Llengua critica que no s’exigeixi l’idioma

el riu Valira a la Seu

Polèmica a les Borges perquè Obres per instal·lar
els socorristes no parlen català la passarel·la sobre
redacció

❘ les borges blanques ❘ Socorristes que no parlen ni entenen el
català a les piscines municipals
de les Borges Blanques van ser
ahir objecte d’una polèmica
que es va estendre més enllà
dels confins de la capital de les
Garrigues, difosa i alimentada
a través de les xarxes socials.
Va començar quan un usuari
va criticar aquest fet a través
de Twitter i va rebre resposta
de l’ajuntament. “La normativa
estatal ens obliga a adjudicar
el servei de socorristes mitjançant concurs, que ha guanyat
una empresa de Jaén, per això
no parlen català”, va afirmar el
consistori en un tuit.
Aquesta explicació va ser
objecte de nombroses crítiques,
entre les quals destaca la de la
Plataforma per la Llengua.
Aquesta entitat dedicada a la
promoció i defensa del català
va afirmar que l’ajuntament
“pot establir clàusules lingüístiques” en els seus processos
de contractació. Va afegir que,
“encara que aquestes clàusules
no existeixin”, l’empresa adjudicatària del servei “en cap
cas pot incomplir la llei”, que
preveu que els usuaris puguin
ser atesos en català. Incomplir
aquesta normativa, va subratllar la Platafoma per la Llengua, “és causa de resolució del
contracte”.
L’alcaldessa de les Borges

c. sans

ajuntament de les borges blanques

La passarel·la de fusta s’instal·larà paral·lela a l’N-260.
c. sans

Imatge d’arxiu de les piscines de les Borges Blanques.

xarxes socials

La queixa d’un usuari de
les piscines i la resposta del
consistori van despertar
polèmica a les xarxes
Blanques, Núria Palau (JxCat),
va corregir posteriorment l’explicació publicada a les xarxes
socials amb el perfil oficial de
l’ajuntament. Va desmentir que
la firma adjudicatària del servei de socorristes procedeixi
de Jaén i va explicar que és la
mateixa de l’any passat, perquè
en aquest no s’ha convocat un

nou concurs i l’empresa disposa
d’un any més de pròrroga al
seu contracte.
“L’empresa és catalana i contracta socorristes on els troba,
ja sigui a Jaén o on sigui”, va
recalcar la primera edil. Va lamentar la polèmica sobre els
socorristes i la seua falta de
coneixement del català, especialment al considerar que
a Catalunya no n’hi ha prous
per cobrir totes les places que
s’ofereixen a l’estiu i és necessari buscar-los fora del territori
català. Palau no va voler valorar la polèmica que aquesta
situació ha provocat a les xarxes socials.

❘ la seu ❘ El consell comarcal
de l’Alt Urgell ha tret a concurs les obres per instal·lar
la passarel·la de vianants sobre el riu Valira a l’entrada
oest de la Seu d’Urgell, una
llarga reivindicació dels veïns després de diversos atropellaments en aquest punt.
La passarel·la serà de fusta,
arribarà ja muntada i es col·
locarà paral·lela a l’N-260
a la zona sud del pont. Els
treballs tenen un pressupost
de licitació total de 173.288
euros, un termini d’execució
de quatre mesos i obligaran a
tallar el trànsit i a donar pas
alternatiu.
L’obra haurà d’estar enllestida aquest any. Instal·lar
la passarel·la requerirà tallar

de forma total el trànsit durant una nit i s’habilitaran
dos passos alternatius. Els
camions seran desviats per
la rotonda dels Bombers i realitzaran el trajecte pel camí
d’Arfa, per tornar a enllaçar
amb la carretera nacional a
l’altura d’aquest poble.
Els turismes, per la seua
part, passaran per Castellciutat. També caldrà tallar
un dels dos carrils de circulació i regular el pas alternatiu amb l’ajuda de semàfors
durant el transcurs dels treballs, per tal de preparar els
accessos a la passarel·la i per
construir els fonaments. El
projecte compta amb finançament a través de fons europeus del projecte Camina
Pirineus.

legislació territori

El Govern consultarà el territori
per elaborar la llei de Muntanya
Aprovada la memòria prèvia, que preveu un observatori local
❘ lleida ❘ La Generalitat preveu
obrir un procés participatiu i
obtenir l’opinió de les comarques del Pirineu per elaborar
la nova llei de Muntanya, que
hauria d’estar llesta a finals del
2023. El Consell Executiu va
aprovar ahir la memòria preliminar de la llei, que sortirà
a exposició pública ben aviat.
La memòria pretén dur a terme
un diagnòstic sobre la situació
de les comarques de muntanya
i els seus municipis; elaborar
alternatives per fomentar el
desenvolupament en aquestes
localitats i impulsar l’arrelament dels veïns i avaluar els
impactes de les accions que
proposi la Generalitat sobre
aquest territori. La nova llei
de Muntanya substituirà l’actual, que data del 1983, i va co-

mençar a preparar-se el 2011.
La previsió és dur a terme ara
una consulta prèvia a través
del portal de transparència de
la Generalitat; obrir un procés
de participació per elaborar el
projecte a l’octubre; treure a in-

les claus

Més d’una dècada

z La nova llei de muntanya per
substituir l’actual, del 1983, va
començar a gestar-se fa més
d’una dècada, l’any 2011.

Propostes
z La memòria apunta a reforçar l’Idapa i els consells de
muntanya. També preveu crear un observatori del territori.

formació pública el projecte la
primavera vinent, i aprovar-lo
a finals del 2023.
Entre les mesures que planteja la memòria preliminar,
destaquen el reforç de l’Institut per al Desenvolupament i
la Promoció de l’Alt Pirineu i
Aran (Idapa), enfortir els consells comarcals de muntanya i
crear un observatori del territori per diagnosticar i detectar
reptes i necessitats.
El departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que capitaneja
el projecte, va destacar que
actualment els seus plans ja
passen per completar el desplegament de la fibra òptica;
àrees 5G; millorar les infraestructures, i estudiar un tramvia
per al Pirineu.

El ple de Balaguer aprova el pressupost del 2022
❘ balaguer ❘ El ple de l’ajuntament de Balaguer va aprovar ahir
el pressupost per al 2022, que ascendeix a 18 milions d’euros. Els comptes van rebre 12 vots a favor i 3 en contra. La
Paeria preveu gastar més d’un milió del romanent a finançar
futures obres municipals i no haver de recórrer al crèdit en
aquest exercici (vegeu SEGRE d’ahir).

Més de 2 milions per a gestió d’escombraries a Lleida
❘ lleida ❘ L’Agència de Residus ha atorgat 2,5 milions d’euros
en ajuts per millorar la gestió de les escombraries als consells
de l’Urgell, la Noguera, les Garrigues i el Pallars Sobirà, així
com als ajuntaments de Lleida i Bellpuig i a la Mancomunitat
de Residus Meridional de l’Alt Urgell.

Planas no veu viable assecar purins amb gas natural
❘ madrid ❘ El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va afirmar
ahir al Senat que les plantes d’assecatge de purins amb gas
natural com les d’Alcarràs, Juneda i Miralcamp no són viables pel preu d’aquest combustible, i va proposar alternatives
com el biogàs. Per la seua part, ERC va reclamar en la sessió
prorrogar les primes que reben les plantes actuals.

Nova consellera de Compromís al Pallars Jussà
❘ tremp ❘ Sandra Hervas Marco, regidora de Compromís a
Tremp, va prendre ahir possessió del càrrec com a consellera
comarcal durant el ple del consell del Pallars Jussà celebrat
ahir. Substitueix Francesc Borrell, que va morir al novembre.

