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Les comarques de Lleida 
viuen un dels juliols més 
calorosos de la seva histOria 

Aran Salut 
implementa 
unnou 
serveiSMS 
interactiu 
Aran Salut implementa a partir 
d'ara un nou servei d'SMS inte
ractiu per la gestió de les cites 
mediques. Aquest nou servei 
d'SMS interactiu permetra als 
usuaris i usuaries confirmar, 
anul·lar o reprogramar les se
ves cites mediques, a més d'ob
tenir informació sobre la prepa
ració d'una prova o la consulta 
a la qual han d'acudir. Aquesta 
és una iniciativa promoguda 
pel departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya que el 
departament de Benestar i Sa
lut del Conselh Genera u d'Aran, 
Aran Salut. 

A Tírvia i Sort es va superar diversos dies el 
llindar ftxat de situació meteorologica de perill 
1 per si no hi havia prou 
aquest mes d'agost ens dura 
també a catalunya una nova 
calorada, principalment 
la primera quinzena del 
mes, amb temperatures 
per sobre de la mitjana 
climatica. 

lleida 
REDACCIÓ 
Les comarques de Lleida han patit 
un deis juliols més d1lids de la se
va historia, amb temperatures en 
alguns casos sense precedents. El 
mes de juliol ha estat marcat per 
una falca anticiclonica persistent 
i per una massa d'aire tropical 
molt calida als nivells més baixos 
de la troposfera que ha provocat 
valors termics de plena canícula a 
Catalunya. 

Entre els dies 11 i 25 de juliol 
del 2022 es va produir una de les 
onades de calor més persistents 
mesurades a Catalunya amb més 
de dues setmanes de calor su
perior a la normal en plena caní
cula. La persistencia de la massa 
d'aire calid provinent del nord 
d'Atrica que va dominar la penín
sula lberica durant més de dues 
setmanes, arribant en alguns 
moments fins i tot a les llles bri
taniques, és la causa d'un deis 
períodes més llargs de calor sos
tinguda que ha viscut Catalunya 

El camp de 
treball de la 
Pobla atrau 
a 26 joves 

Fins a 26 joves de la Pobla de Se
gur han participat aquest mes 
de juhol al camp de treball lo
cal, organitzat per I'Ajuntament 
de la Pobla de Segur. La novetat 
d'aquest any, especialment cele
brada, ha sigut el retorn a la Resi
dencia Nostra Senyora de Ribera. 
Aquest era un servei que s'oferia 
habitualment al camp de treball 
local. 

FOTO: Núria García / Els lleidatans han hagut de patir una sofocant calor dia i nit el passat juliol 

Camarasa 
recupera el 
proper 14 
d'agost la Fira 
del Comer~ 

en els darrers anys. Hi va haver 
17 estacions de la Xarxa d'Esta
cions Meteorologiques Automa
tiques (XEMA), gestionades pel 
Servei Meteorogic de Catalunya, 
que van superar 8 o més dies el 
llindar de Situació Meteorológica 
de Perill (SMP) per calor. Destaca 
Tírvia (Pallars Sobira) amb 12 su
peracions, de les quals 9 de seguí
des, així com Sort (Pallars Sobira), 
Orís (Osona) i Gisclareny (Bergue
da) amb 10 dies. A l'altre extrem, 
alguns punts del litoral i de la vall 
de I'Ebre no van arribar a assolir 
el se u llindar de perill per calor. 

La ciutat de Lleida pateix 
un total de 29 nits tropicals 

Després de dos anys d'absen
cia per la crisi de la covid-19, 
I'Ajuntament de Camarasa re
cupera, pel proxim 14 d'agost, 
la Fira del Comer~ de Proximi
tat, que enguany arriba a la se
va 4a edició. El certamen, que 
se celebra dins deis carrers del 
nucli antic de la vila, té l'objec
tiu de donar a coneixer els pro
ductes del territori, sobretot de 
la comarca de la Noguera. Així, 
des del consistori, esperen la 
presencia d'una vintena d'ex
positors, amb els seus produc
tes artesans. 

La ciutat de Ueida va acomiadar 
el mes de juliol amb una tempe
ratura maxima de 36 graus, que 
ha estat gairebé la temperatura 
mitjana de maximes de juliol 
(35,9 graus), la segona més al
ta al juliol deis darrers 82 anys, 
segons informa el twitter de Cli
madelleida/meteoponent. Així 
mateix, la capital del Segria ha 

registrat el 57,7% de les hores 
diurnes de juliol per damunt 
deis 30 graus. La ciutat ha regis
trat 264 hores per damunt de 
30 graus, record des de que es
tan contades: 1979. 
Durant el juliol un total de 29 
nits han estat tropicals a la ciu
tat, un fenomen que no es veía 
en molts anys. 

~~~~ Ajuntament 
d' Artesa de Segre E DICTE 

SUMARI 
Edicte d'informació pública sobre l'aprovació inicial del Pla parcial urbanistic del 
sector de sól urbanitzable núm. 19 d'Artesa de Segre. (Expedient 1543/2021) 

TEXT 
Per Resolució d'Aicaldia núm.2022-0489, de data 27 de juliol, es va aprovar 
inicialment el Pla Parcial urbanlstic del sector de sól urbanitzable núm. 19 d'Artesa 
de Segre, de conformitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Uei d'Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 112010, de 3 d'agost, se sotmet als tramits d'informació 
i de consultes pel termini d'un mes, a comptar des de la data de l'última publicació 
obligatoria en el Butlletl Oficial de la Provfncia, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, i en la premsa periódica de maxima difusió provincial. 

Duran! dit termini podra ser examina! per qualsevollnteressat en les dependéncies 
municipals perqué es formulin les aHegacions que s'estimin pertinents o obtenir 
cópies. Aixi mateix, estara a la disposició deis interessats a la seu electrónica 
d'aquest Ajuntament [http://artesadesegre.eadministracio.cat). 

Artesa de Segre, a 27 de juliol de 2022 
Josep Maria Farr'é Codina, El primer tinent d'Aicalde, alcalde en funcions• 

FOTO: Ajuntament de la Pobla/Eis joves que han participat a la iniciativa 
*El primer tinent d'Aicalde, per suplencia de la Sra. Alcaldessa, ex Decret d'Aicaldia 
número 2022-466, de dala 14 de juliol de 2022. 

.. 

nsegu
Resaltado



La DIMARTS 2 D'AGOST DE 2022 1 COMARQUES 19 

Lleida registra 7 víctimes mortals 
en accidents de transit des del 
gener i s'apropa a xifres de 2019 
L'autopista AP-7 encapc;ala un any més el ranquing 
de les carreteres amb més sinistralitat a Catalunya 
catalunya ha reslstrat 98 
vfctfmes mortals en 89 (7 
a la d m racló de Llelda) 
accldents de translt des de 
prlnclpls d'any 1 flns al31 
d jullol, s gons el Servel 
e t la de Translt (SCT). 

lleida 
REDACCIÓ 

Per carreteres, !'autopista AP-7 
continua encap~alant el rimquing 
de les vies amb més víctimes 
mortals aquest 2022 amb un total 
de 19 persones mortes (3 aquest 
mes de julio!) i concentra gairebé 
el20% del conjunt deis morts per 
accidents a la xarxa viaria catala
na arran de l'augment de la mobi
litat per l'aixecament de peatges. 
la segona via que registra més 
víctimes mortals enguany és I'A-
2, juntament amb la C:63, amb 5 
persones mortes cadascuna. 

Pel que fa als col-lectius vul
nerables, convé destacar que 
aquest 2022, fins al 31 de julio!, 
han mort a la xarxa viaria 24 mo-

Un camioner 
ferit una col·lisió 
amb un turisme a 
I'A-2, a Cervera 
la carretera A-2, concretament el 
punt quilometric 517, en el seu 
pas per Cervera es va ve u re afec
tada ah ir per un accident de trim
sit a causa d'una col·lisó entre un 
turisme i un camió que va bolear. 
Emergencies va rebre l'avís a les 
07.30 hores. El conductor del ca
mió va resultar ferit, i els dos ocu
pants del cotxe van sortir il·lesos. 

toristes, un 20% menys que el 
2019, que se'n van registrar 30. 
Respecte al 2021, el nombre de 
motoristes morts es manté, ates 
que també n'hi van haver 24. 

Quant a les víctimes mortals 
per demarcacions, 42 s'han pro
düit a Barcelona; 28 a Tarragona; 
21 a Girona; i 7 a Lleida. Deis 17 

Les trucades al teléfon 112 
creixen un 11% a Lleida i un 
34,9% a I'Ait Pirineu i I'Aran 
les trucades al telefon d'emer
gencies 112 realitzades a Lleida 
durant el primer semestre de 
2022 han augmentat un 11% res
pecte al mateix període de l'any 
passat (41. 733 truc?~des entre ge
ner i juny d'aquest any i 37.413 el 
2021). Per tipologies de trucades: 
un 33,4% entre els mesos de ge
ner i juny d'aquest any han estat 
per motius de seguretat (13.975). 
Un 25,4% han estat trucades per 
demanar assistencia sanitaria 
(10.611). Un 18,7% han estat per 
avisos de transit (7.832); mentre 
que un 9,7% han estat trucades 
per alertar d'incendis (4.077) . 
Finalment, per temes de civisme 
s'han rebut des de la veguería de 
lleida 2.462 trucades (un 5,8%). 

les trucades al 112 a I'Ait Pi-

La demanda 
d' assistencia 
sanitaria és 

la més comú 

rineu i I'Aran el primer semes
tre de 2022 han augmentat un 
34,9% respecte al mateix perfode 
de l'any passat (9.216 trucades 
el primer semestre del 2022 en 
comparació amb les 6.833 trúca
des entre gener i juny de 2021). 
Un 24,4% han estat per demanar 
assistencia sanitaria (2.246); i un 
24% han estat trucades per mo
tius de transit (2.217). Quant als 

FOTO: Bomber 1 El turisme implicat en l'accident a I'A-2, a Cervera 

morts registrats aquest julio! al 
conjunt de les carreteres catala
nes, 6 han passat a vies barcelo
nines, 5 a tarragonines, 5 a gironi
nes i 1 a la xarxa viaria de Lleida. 

Lleida es consolida la reducció 
de la sinistralitat registrada des 
de l'inici del 2022, tant respec
te al 2021 (16 persones mortes) 

com respecte abans de la pande
mia, el 2019 (16 persones mor
tes). les comarques de I'Ait Urgell 
i el Segria, amb 2 víctimes respec
tivament, concent ren bona part 
deis morts en aquesta demarca
ció, tot i que la sinistralitat mortal 
del territori lleidata és dispersa i 
cap via acumula més d'un mort. 

FOTO: Bombers 1 El GRAE rescatant una dona ferida al turmell a Lladore 

motius de seguretat, el112 ha re
but enguany 2.026 truca des (un 
22%); un 11,2% per aíertar d'in
cendis (1.036). 1 per civisme, s'ha 
rebut 747 trucades (8,1%). 

Emergencies va trebre ah ir una 
trucada 16.21.hores per rescatar 
una dona amb el turmell regirat 

al refugi de Broate, a Lladorre. 
D'aquesta manera, es va activar 
ell'helicopter del GRAE i el metge 
del SEM. Fem primera atenció, els 
Bombers van fer la immobilització 
i la extracció de la dona. la van 
traslladem a l'heliport de Vielha 
per fer el transfer a !'hospital. 

'Bany a la llum 
de la lluna' 
a les piscines 
d' Almacelles 
'Ajuntatnent d'Aimacelles or
ganitza aquest divendres S 
d'agost a la nit un 'Bany a la 
llum de la lluna', una activitat 
nocturna a les piscines munici
pals i que enguany es recupera 
després de la pandemia. El con
sistori obrira al públic la piscina 
mitjana des de les 10 de la nit 
fins la una de la matinada. L'en
trada és gratuita. DJ Aleix CF 
posara música a la vetllada, una 
iniciativa de I'Ajuntament d'AI
macelles pera fer menys calo
roses les nits d'estiu aprotitant 
les instal-lacions municipals de 
les piscines i, alhora, oferir l'ús 
nocturn de les piscines. 

Cauen up 16,8% al 
juliol, els vehides 
matriculats a Lleida 
res ecte a l'any 2021 
A Catalunya s'han matriculat 
9.013 cotxes al juliol, un 16,8% 
menys que al mateix mes del 
2021, segons dades publicarles 
per Anfac. Catalunya es man
té com la segona comunitat 
de I'Estat amb més turismes 
venuts, només per darrere de 
Madrid, que registra 31.098 ve
hieles matriculats i un descens 
del9,1%. A Epanya les matricu
lacions de cotxes i totterrenys 
han baixat un 12,5% (73.378). 

Els Bombers 
rescaten unes noies 
que s'havien perdut 
a la Vall de Cardos 
Els Bombers van rescatar ahir 
unes noies que s'havien per
dut a la Vall de Cardos. Els tets 
van passar a les 15.06 hores i 
les van localitzar a la Ribera de 
Cardós. Els Bombers van dur 
les noies, que no va resultar fe
rides, al seu domicili. 

Cremen matolls i 
can y es a l'N-230, a 
la vora d'Alguaire 
Dues dotacions deis Bombers 
de la Generalitat van. apagar 
ahir un toe de matolls i canyes 
a Alguaire. El toe es va originar 
a les 14.65 hores al punt qui
lometric 17 de la N-230. L'ac
tuació va estar rapida, ja que 
les flames no eren altres i no 
van afectar gaire extensió. 
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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 

familiar, envíe nos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún V l D A S O C l A L 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del dfa de 
su publicación Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lle1da, o por correo electrón1co: vidasocial@lamanyana.cat 

Sant Esteve de 
la Sarga celebra 
el seu primer 
sopar popular 
ala pla~a 
Sant Esteve de la Sarga, una po
blació situada en pie Montsec, va 
celebrar divendres passat la pri
mera edició del Sopar Popular. Els 
ve"ins es van reunir a la pla~;a per 
degustar un menú de fideua, se
cret de porc iberic amb salsa de 
ratafia i pastís de patata. Després 
del sopar hi va haver una ses
sió de discomobil per a totes les 
edats amb DJ Bacardit i !'alcalde 
de Sant Esteve de la Sarga, Jordi 
Navarra, va donar les grades l'en 
dema a tots els participants al so
par afirmant que "va ser una gran 
festa!". (Foto: @nendelxinco). 
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Montgai recupera un altra vegada la Festa 
deis Jubilats després de dos anys sense fer-se 
Després de dos anys de no poder-se celebrar aquesta festa a causa de la pandemia enguany s'ha pogut 
tornar de fer. L'acte va reunir 150 persones i va comen~ar amb una missa oficiada per mossén Ramon 
Solé. Després hi va haver un dinar popular a la Sala Ateneu i una sessió de ball de tarda i nit. 

Serveto renova el sen suport 
als projectes de l'IRB-Lleida 
L'empresa Serveto ha renovat la seva col·laboració per fomentar 
la recerca biomedica amb Lleida. Des de l'any 2013, !'empresa de 
transports és col·laboradora deis projectes de l'IRBLleida. 

La Pia-ra d~lmacelles viu una 
nit de música lírica i popular 
La Pla~a d'Almacelles va acollir divendres un concert d'Opera i 
Sarsuela, que va comptar amb l'assistencia d'uns 250 espectadors i 
un repertori líric i popular a carrec d'interprets del Liceu. 

------ COMARQUES 1 PAG.12 

nsegu
Resaltado


	M202208021

