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Dilluns, 13 d’agost del 2012

Una jove refresca el seu gos amb unamànega a Lleida.

ITMAR FABREGAT

❘ LLEIDA ❘ Les temperatures van
caure ahir fins a nou graus a les
comarques lleidatanes després
de dos dies en què, en plena
onada de calor, els termòmetres
van superar els 40 en alguns mu-
nicipis de la província.Així, a
Organyà, les màximes de 41,4
graus de dissabte passat es van
situar ahir en 32,1, i a la Pobla
de Segur van passar de 40,3 a
32,8, segons dades de les esta-
cions meteorològiques de la Ge-
neralitat. Protecció Civil va
mantindre el pla d’emergènci-
es Infocat en alerta al llarg de la
jornada i el va desactivar pas-
sades les 21.00 hores, al consi-
derar que el risc d’incendi fo-
restal havia descendit al suavit-
zar-se les temperatures i al que-
dar controlat el foc a Ger des-
prés de calcinar una superfície
de 290 hectàrees (vegeu el des-
glossament).També va desacti-
var, després de cinc fies, el pla
d’emergències Procicat per
l’onada de calor.

Vielha va ser la localitat llei-
datana on la temperatura màxi-
ma va ser més baixa al llarg de
la jornada d’ahir, per sota dels
20 graus, i la majoria d’estaci-
ons meteorològiques lleidata-
nes van registrar descensos de
més de 8 graus respecte a dis-
sabte.A la capital del Segrià,
la calor va arribar als 34 graus
en alguns punts de la ciutat, si
bé a primeres hores del matí no
arribava als 30.

Menys calor i possibles pluges

Els pronòstics meteorològics
per avui apunten un descens en-
cara més pronunciat de les tem-
peratures, acompanyat de cel
ennuvolat i pluges, o fins i tot
possibles i tempestes, a les co-
marques del Pirineu, segons da-
des del Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC).

El termòmetre cau fins a 9 graus
a Lleida i redueix el risc d’incendi
Les màximes se situen per sota dels 33 graus després d’haver superat els 40 ||
LaGeneralitat desactiva els plans d’emergència al suavitzar-se les temperatures
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■ Els bombers van controlar
ahir a la tarda l’incendi de
Ger, que des de dissabte ha
afectat 290 hectàrees de ma-
tolls i massa forestal. Els bom-
bers van poder controlar el
foc a les 19.03 hores, encara
que van mantindre a la zo-
na unes vint dotacions terres-
tres i tres mitjans aeris per
mullar el terreny i evitar que
l’incendi pugui revifar-se.

El cap de guàrdia d’emer-
gències a la regió central de
Catalunya, Marcelí Fons, va
explicar que les tasques d’ex-

tinció es van veure dificul-
tades pel vent, amb ratxes de
fins a 40 quilòmetres per ho-
ra. La densa columna de fum
va obligar a confinar els ve-
ïns de la població de Guils de
Cerdanya.

Per la seua part, elsAgents
Rurals van localitzar el punt
d’origen del foc al costat de
la urbanització de la Niula i
treballen amb la hipòtesi que
l’incendi el provoqués la im-
prudència d’uns joves que
haurien estat jugant amb foc
en una cabana.

Controlenel focde la Cerdanya
desprésde cremar-se290ha

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Naut
Aran rebaixarà en un 25% el
pròxim hivern la taxa que apli-
ca als monitors d’esquí que im-
parteixen classes a les pistes de
Baqueira Beret.Així ho va ex-
plicar l’alcalde, César Ruiz-Ca-
nela, que va indicar que la ta-
xa anual per persona que s’apli-
ca amonitors i clubs passarà dels
100 euros de la temporada pas-
sada a 75. El primer edil va ex-
plicar que, el tercer any d’apli-
cació de l’ordenança que regu-

la l’ensenyament de l’esquí, el
consistori ha adquirit una expe-
riència que li permet ajustar els
preus als costos que suposa per
al consistori supervisar a través
dels seus vigilants municipals
que els monitors que ofereixen
classes al municipi tenen les ti-
tulacions i assegurances en re-
gla.Aquest municipi va ser pio-
ner a Espanya en la regulació
d’aquesta activitat mitjançant
una taxa.

“L’ordenança mai va tindre

com a finalitat recaptar fons, si-
nó oferir als esquiadors garanti-
es que els monitors tenen la for-
mació necessària i les asseguran-
ces per exercir la seua activitat”,

va afirmar l’alcalde.“Ara supo-
sarà una despesa menor per als
monitors i per a les escoles d’es-
quí”, va afegir. El primer edil va
apuntar que la nova ordenança
també aclareix alguns aspectes
del règim sancionador en cas
d’infraccions.

Requisits als monitors

El nou text de la nova orde-
nança de NautAran estableix
l’obligació de portar identifica-
cions en un lloc visible i de pre-
sentar la documentació als vigi-
lants municipals quan aquests la
demanin.També especifica que
els monitors hauran de constar
al registre de professionals de
l’esquí de la secretaria general
de l’Esport de la Generalitat.

Naut Aran rebaixarà un 25% la taxa
alsmonitors d’esquí l’hivern que ve

ESQUÍREGULACIÓ

VIGILANTSMUNICIPALS

Vigilants del municipi
comproven que els
monitors d’esquí tinguin la
documentació en regla

MÀXIMESD’AHIR

La Pobla 32,8

Organyà 32,1

Seròs 32,3

Castelldans 32,2

Lleida 32

Tornabous 31,9

Mollerussa 31,5

Tàrrega 31

Cervera 29,8

Sort 29,7

La Seu 29,6

El Pont de Suert 29,1

Vielha 19,6

LOCALITAT ºC

Evacuada en
helicòpter una
excursionista
ferida a Aran
Hi va haver cinc rescats
més al Pirineu d’Osca

EMERGÈNCIES

❘VIELHA ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van rescatar ahir una
excursionista ferida a laVal
d’Aran que va ser evacuada
en helicòpter. Els fets van tin-
dre lloc pocs minuts abans de
les nou del matí, quan es va
alertar els serveis d’emergèn-
cies que una dona estava fe-
rida amb un esquinç al genoll
al refugi de Colomers.Davant
de la impossibilitat que bai-
xés caminant, es va activar un
helicòpter que la va traslla-
dar a l’Hospital deVielha, on
va ser atesa. Es tracta d’Án-
gela S.P., de 59 anys i veïna
de l’Hospitalet de Llobregat.

D’altra banda, el rescat de
cinc persones en dos accidents
que es van produir ahir de
forma gairebé consecutiva al
Pirineu d’Osca, entre les quals
hi havia un francès i una me-
nor de 12 anys, van posar en
alerta els efectius de la Guàr-
dia Civil.Tots els rescatats van
ser traslladats a hospitals amb
ferides de diversa conside-
ració.

Es cremen 3 contenidors
a Torres de Segre
❘ TORRESDE SEGRE ❘ Un incendi va
calcinar ahir a la matinada
tres contenidors d’escombra-
ries aTorres de Segre. El foc
es va declarar poc després de
dos quarts d’una de la nit a
l’altura del número 2 del car-
rer Església. Els Bombers de
la Generalitat hi van despla-
çar una dotació que va sufo-
car les flames, que van afec-
tar contenidors de vidre i car-
tró. De tota manera, ni el foc
ni el fum van afectar cap ve-
hicle estacionat al carrer ni
tampoc les cases.

Alarmaper pudor de gas
en uns pisos d’Alcarràs
❘ ALCARRÀS ❘Una forta pudor de
gas va alertar ahir els veïns
d’uns pisos d’Alcarràs, en-
cara que finalment tot va
quedar en un ensurt. Els
Bombers de la Generalitat
van rebre, cap a les tres de
la tarda, un avís dels inqui-
lins de l’immoble situat al nú-
mero 29 del carrer Devesa
que alertava d’una forta pu-
dor de gas als baixos de l’edi-
fici, on es van desplaçar di-
verses dotacions i els tècnics
de la companyia, que final-
ment van determinar que hi
havia uns porus a les cano-
nades de la zona dels comp-
tadors. No va ser necessari
evacuar cap veí de l’immo-
ble.
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