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Agricultura tanca l’accés alMontsec i a la
serra d’Aubenç per l’elevat risc d’incendi
Protecció Civil diu que només permetrà activitats turístiques que no suposin un risc de foc, però no
precisa quines || El sector turístic de la zona, preocupat per la possible anul·lació de reserves

METEOROLOGIACALOR

S. DIEGO/E. FARNELL

❘ LLEIDA ❘ El departament d’Agri-
cultura de la Generalitat va tan-
car ahir els accessos a les ser-
res del Montsec d’Ares, el
Montsec de Rúbies-Sant Mamet
i Rialb-serra d’Aubenç com a
mesura extraordinària davant
de l’alt risc d’incendi. Segons
va informar el Govern, les tres
serres lleidatanes se sumen a
vuit més també tancades a la
resta de Catalunya, tres a Giro-
na i cinc aTarragona, cosa que
afecta 250 municipis de 23 co-
marques. La mesura, que es va
posar en marxa a partir de la
passada mitjanit i es preveu que
pugui allargar-se durant el cap
de setmana, impedeix el pas a
persones alienes al territori
(com ara ciclistes, excursionis-
tes o vehicles motoritzats) i pro-
hibeix qualsevol activitat que
pugui originar un foc, segons
van apuntar fonts de Protecció
Civil.Així mateix, es prohibei-
xen totes les tasques agrícoles
als municipis afectats pel deno-
minat plaAlfa 3 (vegeu el des-
glossament). Pel que fa a l’acti-
vitat turística, fonts de Protec-
ció Civil van explicar que es
mantindrà la que no comporti
un risc d’incendi.Així, es per-
metrà el pas a les persones que
tinguin segones residències a la
zona o disposin d’alguna reser-
va hotelera. No obstant, les ma-
teixes fonts no van poder espe-
cificar si es permetran els vols
de parapent a Àger, per esmen-
tar un exemple de les moltes ac-
tivitats programades al Mont-
sec en ple agost. ElsAgents Ru-
rals patrullaran per la zona i es-
tudiaran cada cas, segons les
mateixes fonts. El sector turís-
tic va rebre ahir la notícia amb
preocupació davant de les pos-
sibles anul·lacions de reserves.
Fonts de l’escola de volAlba-
tros d’Àger van explicar que la
Generalitat no els havia comu-
nicat el cessament de l’activi-
tat. “Tenim reserves per volar i
així ho farem”, van afirmar.“Ai-
xò és una barbaritat. No poden
tancar tots els accessos en ple
agost”, va afirmar el president
de l’associació Càmpings Llei-
da, Josep Maria Mercader.

D’altra banda, Protecció Ci-
vil va mantindre activada ahir
l’alerta Procicat per l’onada de
calor que afectarà Ponent fins
diumenge. Les temperatures
van fregar ahir els 40 graus i,
segons les previsions del Servei
Meteorològic de Catalunya,
continuaran pujant durant el
dia d’avui, especialment al pla.

Primeres caceres de cabirols a
Tarrés per evitar danys a cultius
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El Govern iniciarà al setembre les
obres per als hangars d’Alguaire
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MÀXIMESD’AHIR

Isona i Conca Dellà 39,8

Tàrrega 38,9

Artesa de Segre 38,4

Vilanova de Meià 38,3

Alcarràs 38,2

Cervera 38,2

Oliana 38,1

Tornabous 37,9

Seròs 37,8

Mollerussa 37,7

La Pobla de Segur 37,7

Castelldans 37,5

Lleida 37,3

Oliola 36,8

Vallfogona de B. 36,3

Alguaire 36,1

La Seu d’Urgell 35,7

Camarasa 35,6

Sort 35,3

Vielha 32,4

LOCALITAT ºC

Incendide rostolls aForadada.Un in-
cendi va calcinar ahir diversos metres de
rostolls i bales de palla a Foradada.

Barbacoes precintades. L’ajuntament
de Solsona i els Agents Rurals van precin-
tar les barbacoes del parc Mare de la Font
de Solsona.

AJUNTAMENT DE SOLSONA

MUNICIPISAFECTATSPELPLAALFA3DEPREVENCIÓD’INCENDIS

Embassament
de Camarasa

MONTSEC D’ARES

Les Avellanes

Alt Urgell

❚ Bassella, Coll de Nargó i Peramola.

Noguera
❚ Àger, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de
Segre, Balaguer, Camarasa, Castelló de Far-
fanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera,
Baronia de Rialb, la Sentiu de Sió, les Avella-
nes, Oliola, Os de Balaguer, Ponts, Vallfogo-
na i Vilanova de Meià.

Pallars Jussà
❚ Abella, Castell de Mur, Gavet, Isona, Llimi-
ana, Sant Esteve de la Sarga, Talarn i Tremp.

ESMERALDA FARNELL

Dosmil pacients vigilats. La Regió Sanitària de Lleida efectua tasques de vigilància a domicili a 2.000 pacients
fràgils per previndre els efectes de l’onada de calor. Es tracta de malalts o persones de més de 75 anys. A la imatge,
el Joan i la Ramona, de 86 i 85 anys i veïns d’Alpicat, que ahir van rebre la visita d’una infermera i un metge per re-
cordar-los com previndre els efectes de la calor. “Posem el ventilador i bevem aigua”, van explicar.
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