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L’antiga Bassa d’abastiment d’ai-
gua potable de la població d’Al-
menar es va estrenar ahir com 
a àrea aquàtica de lleure per als 
infants de la vila. L’Ajuntament de 
la població segrianenca va con-
dicionar la Bassa —substituïda 
recentment per uns dipòsits de 
nova construcció— per a usos 
lúdics. Ahir ja s’hi van dur a ter-
me unes sessions de piragüisme 

en les que van participar els nens 
i nenes inscrits en el campus Es-
port Aventur d’Almenar.

Per tal d’aprofitar la Bassa, que 
està situada a la zona alta de la 
població i que fins fa poc emma-
gatzemava aigua per al subminis-
trament als domicilis, com a zona 
de lleure, l’Ajuntament d’Almenar 
va netejar la construcció, va subs-
tituir l’anterior tanca de seguretat 

Almenar condiciona l’antiga 
bassa del municipi per 
destinar-la a usos lúdics

per una de nova i va bastir una 
rampa d’accés. “Pensem que és 
una solució interessant i pràctica 
per a una zona que havia quedat 
en desús, i amb un cost pràcti-
cament zero”, segons va explicar 
l’alcaldessa de la població, Teresa 
Malla.

Esport Aventur d’Almenar és 
un campus esportiu multi-aven-
tura organitzat pel mateix Ajunta-
ment i que inclou activitats com 
ara BTT, escalada, ràpel o piragua. 
Destinat a infants d’entre 6 i 14 
anys, l’activitat se celebra durant 
el mes de juliol. A les activitats 
d’aquesta setmana hi participen 
uns 50 nens i nenes. FOTO: Aj. Almenar / La primera activitat realitzada ha estat piragüisme

Torna la calor intensa a les 
comarques de Lleida amb 
màximes que tocaran els 39ºC
L’onada persistirà fins a finals d’aquesta setmana
Lleida
REDACCIÓ / AGÈNCIES
Les temperatures d’ahir ja van ar-
ribar als 35ºC en molts punts de 
les comarques de Lleida, però és 
avui el dia en que comença la se-
gona onada de calor de l’any. Tant 
és així que 7 comarques de la de-
marcació, les Garrigues, el Segrià, 
la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Ur-
gell, la Segarra i el Solsonès estan 
en alerta groga aquesta tarda per 
la calor.

Les previsions apunten que les 
temperatures arribaran avui fins 
als 38ºC a les terres de Ponent 
entre les 12.00 h i les 18.00 h. Tot 
i això, el dijous encara serà més 
calorós i en alguns punts del terri-
tori s’arribarà als 39ºC. Tot apun-
ta que l’onada de calor persistirà 
fins a finals d’aquesta setmana, 
però es probable que dissabte 
les temperatures baixin lleugera-
ment.

FOTO: ACN / Imatge d’arxiu d’una dona que es refugia de la calor

Aquests dies de plena calor es-
tival obligaran a moltes persones 
a buscar els indrets més frescos 
per combatre els moments més 
càlids.

D’altra banda, Protecció Civil 

ha alertat de la importància de re-
cordar que les altes temperatures 
augmenten el risc d’incendis fo-
restals, de manera que recomana 
extremar les precaucions en les 
activitats al camp.

Els Serveis Municipals de la Paeria 
de Cervera han canviat l’enllume-
nat públic del carrer President Jo-
sep amb l’objectiu de potenciar 
l’estalvi energètic i adaptar-lo a 
les noves tecnologies. L’actuació 
ha consistit en canviar antigues 
lluminàries per llums moderns 
tipus led. La finalitat és renovar 
l’enllumenat de tota la ciutat.

Cervera renova 
l’enllumenat 
públic del carrer 
President Irla

FOTO: Paeria de Cervera / El nou enllumenat compta amb llums led

Bellpuig clou el curs de formació de 
monitors i monitores d’educació de lleure

Agramunt celebra el Dia del Terme al 
nucli antic de masies de l’Aladrell

Els joves que han cursat la formació de monitors i monitores d’educa-
ció en el lleure, que s’ha dut a terme en els últims 14 dies a Bellpuig, 
podran començar les 160 hores obligatòries de pràctiques que els 
permetrà obtenir la titulació final de Monitor de Lleure. El curs ha 
durat un total de 150 hores i ha permès la formació de 31 joves.

L’edició nova edició del Dia del Terme visitarà l’Aladrell, un antic nucli 
de masies que s’agrupava sota aquest nom i que formava part del 
municipi d’Agramunt. La visita servirà per conèixer elements de la 
zona, com la Trinxera del Canal i el Terraplè de Castellserà, així com 
també el pas de fauna conegut com L’alcantarilla, entre altres.

L’Ajuntament de Rosselló ha ins-
tal·lat a la piscina gran del mu-
nicipi unes escales graduals que 
faciliten l’ús d’aquesta instal·la-
ció a persones que tenen una 
mobilitat reduïda o que presen-
ten dificultats. 

D’aquesta manera, s’ha 
acomplert la demanda d’alguns 
veïns i veïnes de la localitat que 
demanaven la possibilitat de po-
der utilitzar aquestes instal·laci-

ons municipals amb la col·loca-
ció d’aquestes escales que els 
permeten accedir a l’aigua d’una 
manera més còmoda.

Des de l’Ajuntament de Ros-
selló estan compromesos amb 
els veïns i veïnes de la localitat 
i treballen perquè tothom tingui 
les mateixes oportunitats per 
gaudir de totes i cadascuna de 
les instal·lacions que té el mu-
nicipi.

Rosselló instal·la escales 
per a gent amb mobilitat 
reduïda a la piscina gran

FOTO: Aj. Rosselló / Veïns de la localitat havien demanat les escales


