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Protecció Civil demana extremar
les precaucions davant les
temperaturas extremes a Ponent
La Generalitat activa !'Alerta del pla PROCICAT
per onada de calor, sobretot a partir de dilluns
Lleida
REDACCIÓ
Protecció Civil de la Generalitat
ha activat el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per
Onada de calor a les comarques
de Ponent, davant les previsions
meteorologiques emeses pel
Servei Meteorologic de Catalunya i per les afectacions que es
preveu que se'n poden derivar.
Segons les previsions meteorologiques, el proxim dilluns s'inicia un episodi de temperatures
maximes extremes que s'allargara fins dimecres i que afectara
sobretot a les comarques del Segria, el Pla d'Urgell i la Noguera,
on es preveu que les temperatures seran molt elevades.
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat als ajuntaments
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Alerta a Tremp per un
incendi de vegetació vora
d'un habitatge a la C-13
Els marges de la carretera C-13
en el seu pas pel terme municipal de Tremp es va veure afectada per un foc ahir al migdia. Els
serveis d'emergencies van rebre
la veu d'alarma a les 14.07 hores
i 6 dotacions deis Bombers de la
Generalitat es van despla~ar al
lloc deis fets, al punt quilometric
85 de la carretera. També es va
activar un mitja aeri perqué l'in-

cendi es va decretar prop d'un
habitatge. Un cop al lloc deis
fets, els efectius deis Bombers
van comprovar que no hi havia
risc de propagació del foc i l'helicopter es va retirar. D'aquesta
manera, els medís terrestres van
treballar en el toe i poc més de
dues hores més tard, a les 16.17
hores, van aconseguir extingir el
toe de vegetació totalment.

Ferida al canell en
una marxa nordica
a la van dJ\ran
Els Bombers de la Generalitat
van rescatar una persona que
va caure mentre realitzava una
marxa nórdica en grup per la
Vall d'Aran. En aquest sentit, els
serveis d'emergemcies van rebre l'avís a les 13.42 hores i van
activar el protocol. l'helicopter
medicalitzat deis Bombers va
rescatar a la dona i la van traslladar, ferida al canell, a l'hospital de la Vall d'Aran.

que es prevegin llocs frescos o
sales amb aire condicionat en cas
que sigui necessari el seu ús i es
tingui especial vigilancia de les
persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats
físiques o psíquiques i limitacions
de mobilitat; persones que hagin
de romandre o ter activitat física a !'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb
malalties croniques. Es demana
als ajuntaments especialment
que, si han de condicionar els espaís i atesa la situació de pandemia per coronavirus, que ho facin
tenint en compte les mesures sanitaries i de seguretat pertinents
(previsió d'espai suficient per
mantenir la distancia de seguretat, ús de mascareta -si s'escau-,
i disposició de gel hidroalcoholic).
Protecció Civil posa emfasi en
els consells d'autoprotecció de la
ciutadania. Així com que cal hidratar-se molt sovint i evitar beure alcohol i ter apats copiosos;
evitar sortir al carrer en les hores
de maxima insolació i, per tant,
tasques com anar a comprar, realitzeu-les preferentment en les
primeres hores del matí o per la
tarda quan el sol ja declina; o que
convé que els que treballin a !'aire lliure duguin el cap cobert amb
una gorra i beguin més aigua.

Un incendi d'un
camp afecta
la carretera
de Balaguer
la carretera C-148a es va veure
afectada per un incendi d'herba d'un camp situat al punt quilometric 2, al terme municipal
de Balaguer. Els Bombers de la
Generalitat van rebre l'avís a
les 16.00 hores i es van dirigir al
lloc deis fets amb una sola dotació terrestre, que va extingir
l'incendi sense complicacions.
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S' incendia la presa
presa per al cartó
d'un supermercat
de la Seu d'Urgell
Els Bombers de la Generalitat
van apagar un incendi causat
per la crema d'una presa peral
cartró d'un supermercat situat
a un supermercat de l'avinguda Catalunya de la Seu d'Urgell.
En aquest sentit, van activar 3
dotacions terrestres a !'hora de
l'avís, les 16.32 hores. Un cop al
lloc deis fets, van fer una actuació rapida i en menys de 20 minuts ja van tornar al pare.

Crema un camp
situat al nucli de
l'Horta del Valira,
a la Seu d'Urgell
Els efectius deis Bombers de la
Generalitat van treballar ahir
en l'incendi d'un camp situat
al nucli de I'Horta del Valira, a
la Seu d'Urgell. En aquest sentit, van rebre l'avís a les 16.02
hores i van enviar 3 dotacions
terrestres al lloc deis fets. Van
poder apagar l'incendi amb rapidesa i facilitat.

Crema el mobiliari
d'una casa al
Palau dJ\nglesola
El cos deis Bombers de la Generalitat va ser alertat per un incendi
de mobiliari en l'habitació d' un
habitatge del Palau d'Anglesola
ahir al matí. Els serveis d'emergencies van rebre l'avís a les 7.20
hores del matí i es van dirigir al
lloc dues dotacions de Bombers.
Un cop els efectius van arribar,
van procedir a la ventilació de la
casa, ja que el propietari havia
pogut apagar l' incendi ell mateix . .
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Talarn acullla nova edició
de la Fira del Vi del Pirineu
El president de la Diputació di u que aquest
producte és una gran "palanca" economica
TALAR N
REDACCIÓ
El president de la Diputació de
lleida, Joan Talarn, va presidir la
inauguració de la pla~a del Vi i de
la lOa Fira del Vi del Pirineu de
Talarn, al Pallars Jussa. Talarn ha
estat rebut a I'Ajuntament de la
població pallaresa pel seu alcalde, Alex García Balust, i la resta
de la corporació municipal, a més
de l'alcaldessa de Tremp, Maria
Pilar Cases Després de signar al
llibre d'Honor de I'Ajuntament,
s'han traslladat a la pla~a del Vi,
on han inaugurat l'espai.
En acabar, s'han despla~at a la
pla~a Anna M. Janer, on han efectuat la visita inaugural de la lOa
Fira del Vi del Pirineu. També han
efectuat una visita a Vivisions,
una exposició de I'Associació Fotogratica del Pallars, i han assistit a l'acte de presentació de la
botella de vi commemorativa de

FOTO: A.T. / Els nens deis Targalets i Targalots, en els actes inaugurals

Tarrega reivindica el catala
en els actes d'obertura de la
26a edició del Correllengua
FOTO: Diputacló de Uelda 1 Visita de Talarn a la tira del Pallars Jussa
la Fira, que ha indos un col·loqui
de l'enoleg Raúl Bobet i el cuiner
Marc Ribas sobre el vi i els productes de proximitat.
El president s'ha mostrat honorat per participar en la doble
inauguració, de la pla~a i de la Fi-

ra, tot remarcant que el poble esta convertint "un producte propi
com és el vi elaborat a al~ada" en
un element diferencial i singular
que li ha de servir de "palanca per
transformar el seu sistema economic".

ment al Pa"isos Catalans, on els
infants deis Targalets i Targalots
van encendre la flama del Correllengua m entre que el periodista
targarí Marc Andreu va llegir el
manifest, obra de Vicent Partal,
director de Vilaweb. El text va
posar de relleu el pensament de
l'escriptor valencia Joan Fuster,
al qual es dedica el Correllengua
d'enguany en el marc del centenari del seu naixement.

Fins a 1.340 lleidatans han
sol·licitat el bo de lloguer
jove, un ajut de 250€ al mes

La Festa del
Medí Ambient
omple la Mitjana
d 'activitats
La Festa del Medi Ambient va
omplir d'activitats el pare de la
Mitjana aquest dissabte al matí.
Una sessió de ioga a la natura, en
la qual van participar 24 persones
a l'ombra deis albers, va ser el
tren de sortida d'una programació que va comptar amb propostes durant tota la jornada.

Tarrega va celebrar aquest dissabte els actes inaugurals de la
26a edició del Corre !lengua a Catalunya. La Coordinadora d'Associacions per la llengua Catalana
(CAL) ha escollit la capital de
I'Urgell perdonar el tret de sortida a aquesta iniciativa festiva i
reivindicativa en favor de l'ús social del catala. L'acte central va
tenir lloc ah ir a la tarda a la pla~a
del Carme, al peu del Monu-
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Un total de 1.340 persones de la
demarcació de Lleida han sol·licitat fins ara el bo de lloguer
jove. 1.119 lleidatans l'han demanat de manera telematica, i
221 més ho han fet presencialment. El bo de lloguer jove va
obrir el seu període de sol·licituds aquest el dimecres 8 de
juny. Aquesta iniciativa impulsa-

da pel Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana preveu un ajut de 250 euros mensuals per pagar ellloguer per als
joves d'entre 18 i 35 anys que
compleixin els requisits. El Departament de Drets Socials, mitjan~ant !'Agencia de I'Habitatge
de Catalunya, s'ocupa del tramit
i gestió d'aquest ajut.

