DILLUNS 17 DE GENER DE 2022

Les temperatures gèlides a
Lleida podrien allargar-se
més dies durant el gener
El Pont de Suert es manté 'líder' a la demarcació
amb 11,4 graus negatius i la plana, també sota zero
Lleida

J.C.
Els termòmetres es resisteixen a
anar a l'alça i es mantenen sota
zero durànt la nit i les primeres
hores del dia, deixant imatges gèlides a bona part de la demarcació de Lleida i de Catalunya.
Ahir diumenge, el Pont de
Suert va registrar la temperatura
més baixa de la demarcació i va
arribar als -11,42(. Oliola, Oliana
i Martinet, al seu torn, van passar
dels 10 graus negatius, mentre
que Tremp, la Pobla de Segur i
Baldomar van arribar als 9 graus
sota zero. A la Plana de lleida,
Tarroja de Segarra va ser una de
les zones que va arribar a -102C,
mentre que en capitals com Cervera o Lleida es va arribar als S
graus negatius.
Tot i que són temperatures
baixes i molt fredes, Armando Alvarez, de l'Observatori Meteorològic de lleida, va assegurar que
"en podem tenir per dies, podem
estar així tot el mes de gener". En
aquest sentit, va afirmar que a
Lleida ciutat, arribar a cinc graus
negatius no és tant estrany i que
no és el primer cop que passa.
De fet, exposa que al desembre
del 2001 es va arribar a -9,SQC i
"el rècord històric està en 16 sota zero". Al mateix temps, Alvarez recorda que aquesta setmana "només portem 4 dies seguits

El Consell
de la Zona
07 es reuneix
per temes de
mobilitat
El Consell de la Zona 07 ha con vocat una reunió extraordinària
pel pròxim dimarts, 18 de gener, per a presentar als veïns els
estudis rea litzats sobre la millora de la mobilitat a la zona de
l'Escorxador i els seus entorns,
encarregats a l'empresa Doymo. La reunió respon al compliment de l'acord de l'Assemblea
Plenària del consell, que aplega
els barris Instituts-Sant Ignasi,
Escorxador i entorns, la qual es
va celebrar el passat 22 de desembre. La trobada veïnal estarà presidida per Joa n Ramon
Castro, que, a més de regidor_
de la Zona 07, també ho és de
Mobilitat a l'Ajuntament.

Taller sobre
sexualitats i
afectivitats
en la infància
a Balàfia
FOTO: Jordi Prat/ A Tarroja de Segarra ahir es van arribar als 10 graus sota zero en una nova jornada gèlida

gelant" i "en poden venir molts
més". De fet, concreta que, de
mitjana en un mes de gener, hi ha
uns 13 dies de gelades, que varien en funció dels anys.
Així, el gener del 2012 va gelar
20 dies, el 2015, 2017 i 2019 va
gelar 17 dies. Amb tot, assegura
que "és la típica calma del mes de
gener, amb fred viu, però que no
està relacionada amb cap onada

El Comú explica a les bases
que s'està a l'espera-de les
respostes del PSC per la moció
El Comú de Lleida va celebrar ahir
diumenge al mati una assemblea
amb les seves bases per començar a perfilar les primàries del
partit per les municipals del 2023
i fer repàs dels darrers esdeveniments que han passat a la ciutat.
En clau de ciutat, es van explicar
els darrers moviments sobre la
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moció de censura contra l'alcalde
Miquel Pueyo que s'han conegut
aquesta setmana. Es va defensar
que es tracta de projectes "allunyats" i que s'està a l'espera de
les respostes del PSC sobre les
concrecions que la formació els
va demanar divendres referents
al model comercial de Torre Sa l-

de fred".
No obstant això, aquestes temperatures tan baixes estan deixant registres històrics. Segons
va explicar Marcel Mauri al seu
compte de Twitter per primer cop
aquesta temporada s'ha arribat
als -302C a l'Estany de Saburó, al
Pallars Sobirà. Va exposar que "el
fred i la calma anticiclònica multipliquen el descens de la t empe-

ses, les polítiques fiscals, l'atenció als temporers o l'urbanisme.
En aquest sentit, des del partit
van explicar que si hi hagués una
proposta concreta i viable es convocaria una assemblea extraordinària per a sotmetre aquesta proposta a les bases.
D'altra banda, durant l'assemblea t ambé es van començar a
esta blir els detalls de cara a· les
primàries del partit per concórrer a les eleccions municipals del
2023. Segons fonts del partit, de
moment només s'ha parlat de calendaris.

ratura a les anomenades piscines
fredes".
AVÍS PER PERILL DE FRED
D'altra banda, des del Servei
Meteorològic de Catalunya va
comunicar ahir que s'activava un
avís per perill moderat per fred
per avui i demà dimarts que afecta bona part de les comarques de
lleida.

L'Escola Bressol de Balàfia ha
acollit aquesta setmana un taller sobre l'acompanyament a
les sexualitats i afectivitats durant la infància, dirigit per Elisabet Dionís, sexòloga, periodista
i doula de la Cooperativa les
Magranes. L'objectiu del taller
ha estat trencar amb la idea
que amb infants no podem parlar de sexualitats perquè són
massa petits. La sexòloga que
va conduir el taller va aportar
consells, recursos i eines a les
famílies per poder respondre
a les preguntes que fan els infants des de la naturalitat.

Lleida organitza una jornada
sobre la gestió de l'aporofòbia
dins de la comunitat educativa
L'acollida al centre i la gestió de
nada tindrà lloc aquest dimarts
l'aporofòbia dins de la comunia la sala d'actes de l'Escola Ofitat educativa és la t ercera de les
cial d' Idiomes, i comptarà amb
sessions que la Regidoria d'Edula presència del doctor en socicació, Cooperació, Drets Civils - ologia Isaac Gonzalez. Gonzalez
i Feminismes ha organitzat per aprofundirà en com es pot organitzar el centre educatiu per fer
conèixer i treba llar ent orn de
l'equitat educativa i la prevenció
una bona acollida de l'alumnat
de I~ segregació escolar. La joramb necessit at educatives,
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Els Bombers de la Generalitat
tallen una biga de fusta
cremada a Salàs de Pallars
Els Bombers de la Generalitat
van extingir ahir -diumenge al
migdia un petit foc de xemeneia
a un habitatge situat al número
S del carrer de la Pobla, al municipi de Salàs de Pallars. Es van
activar tres dotacions de Bombers a les 12.41 hores. En la seva arribada al lloc dels fets, van
apagar el tub de la xemeneia, i
van comprovar que hi havia una

biga de fusta afectada. Aquesta s'havia cremat parcialment.
Finalment, quan l'estructura ja
no presentava temperatura, van
procedir a tallar la fusta, i van
apuntalar l'edifici. En total van
treballar més de dues hores en
aquest servei. Un cop van finalitzar, es van retirar al parc i van
deixar al propietari de la casa a
càrrec de la reparació de la biga.

Apaguen un
petit incendi
de vegetació
a Balaguer

Resèaten un ciclista
ferit al Camí del Solà
de Ribera d'Urgellet

Els Bombers de la Generalitat
van apagar ahir a la tarda un
incendi de vegetació agrícola a
Balaguer. En aquest sentit, els
serveis d'emergències van ser
alertats del foc a les 20.30 hores, i fins al lloc, es va desplaçar
una dotació que en menys 30
minuts ja donava el servei per
finalitzat. El foc només va afectar 10 metres quadrats.

Una cuina provoca
un incendi en una
casa de Granyena
de Segarra
Els Bombers van rebre un avís
ahir a les 16.22 hores per un foc
de cuina al carrer de la Tramuntana, a Granyena de Segarra.
Quan el servei d'emergències
va arribar a la zona amb una
dotació, van comprovar que no
hi va haver cap afectació material, i cap persona ferida per
inhalació de fum, i van poder
apagar el foc ràpidament.

Els efectius del cos de Bombers
van rescatar ahir un ciclista de
SO anys ferit a l'espatlla i al braç
dret al Camí del Solà de Ribera
d'Urgellet. Els serveis d'emergències van ser alertats per la citada persona a les 12.50 hores.
Així, es van activar dues dotacions del cos, i el van trasll~dar
a peu de pista, on els esperava
l'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que el va portar a un centre hospitalari.

FOTO: LM. I Les dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'ambulància del SEM a la carretera N-240

Dòs turismes queden immobilitzats a I'N-240
en col·lisionQr, però no va haver-hi cap ferit
La carretera N-240, al seu pas
pel terme municipal de Tàrrega,
va registrar ahir a la tarda una
col·lisió entre dos turismes que
van quedar immobilitzats al mig

de la carreta, tot i que cal destacar que no va haver-hi ferits.
Emergències va ser informada
del sinist re i es va activar el corresponent protocol. L'accident

Cremen dos contenidors durant la nit de
dissabte, a les Borges Blanques i a Linyola
Un contenidor de paper cremava dissabte a la nit al carrer de la
Indústria de les Borges Blanques.

Els Bombers van rebre l'avís a les
23.13 hores i es van desplaçar
al lloc per extingir el foc. D'altra

banda, també dissabte a la nit,
van apagar el foc d'un contenidor soterrat a Linyola.

Els Bombers extingeixen un petit foc de
xemeneia d,un habitatge àl Solsonès
Els Bombers van treballar ahir al
matí en un foc de xemeneia d'un
habitatge del Solsonès. El cos

d'emergències va rebre l'avís a
les 8.34 hores i es van desplaçar
al lloc. Els propietaris havien es-

tabilitzat el foc, els Bombers van
extingir-lo del tot i van fer una
revisió amb la càmera tèrmica.

Digues la teva!!!
Ara tens l'oportunitat de compartir la teva opinió sobre algun tema d'actualitat
de la ciutat i/o demarcació. Escriu-nos una carta al director.

es va produir al punt quilomètric 7S. En arribar, van confirmar
que ningú havia resultat ferit. Els
Bombers i els Mossos d'Esquadra van gestionar el gruatge.

Una crema de poda
controlada que no
estava ben apagada
causa un petit foc
Una crema de poda contro lada
que no estava del tot apagada
va causar un foc dissabte a les
22.25 hores a Almacelles. Una
dotació del cos de Bombers es
va desplaçar al lloc dels fets per
acabar d'apagar el foc. D'altra
banda, ahir a la tarda, també
van apagar un altre petit foc de
vegetació agrícola a Alguarie, a
les rodalies de l'aeroport.
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