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Lleida frega els 35 graus en
la primera onada de calor
que s'avanc;a a la primavera
El Servei Meteorologic avisa que a la Noguera i al
Jussa poden arribar als 37 durant els propers dies
Lleida
REDACCIÓ
El Servei Meteorologic de Catalunya va informar de !'arribada d'una massa d'aire molt d1lid
procedent del nord d'Africa que
provocara un notable ascens de
la temperatura. Els models meteorologics a mitja termini indiquen que de cara als proxims dies
una zona anticiclonica s'ubicara
a la Mediterrania occidental, i
una depressió es centrara a l'oest
de la Península lberica. Aquesta
configuració permetra !'entrada d'una glopada d'aire calid de
procedencia africana, que anira
acompanyada de molta pols en
suspensió.
Un deis fets més importants
a tenir en compte seran els valors de temperatura maxima del
cap de setmana, especialment a
punts de !'interior, on és probable
que se superin els 30 graus en general, i estiguin per sobre deis 35
a ponent. Fins i tot no es descarta que, de manera local, s'arribin
a registres de 36 o 37 graus a la
Noguera i al Pallars Jussa. Al prelitoral els valors maxims estaran
entre 27 i 32 graus, mentre que
al litoral i al Pirineu es quedaran
entre 22 i 27.
La temperatura maxima, pero,
quedara frenada en alguns sectors a causa del vent de marinada. L'elevada humitat relativa

La cooperativa
'la Sempreviva'
de Bellpuig ja
s'ha constitu'lt
La Cooperativa de Cures de
Bellpuig la Sempreviva ja és
una realitat. S'ha constitu'it i en
breu sera operativa amb l'objectiu d'autoocupació i integració sociolaboral de col-lectius
amb risc d'exclusió social amb
l'atenció a domicili de persones i al conjunt de la societat.
Cal destacar que aquesta cooperativa, que des del principi
ha tingut clara la dignificació de
la feina de la gent que fa fei nes
de la llar i cures a les persones,
neix amb la intenció de ser una
cooperativa d'ambit comarcal
en la que s'hi puguin integrar
tots els municipis que hi estiguin interessats, tan pel que fa
a prestadors de serveis com a
usuaris.

Artesa de
Segre celebra
la primera
trobada de
cultures

FOTO: Tony Alcántara/ Aquest episodi calid podra allargar-se, com a mínim, fins al 24 de maig
també fara augmentar la sensació
de xafogor, especialment prop de
la costa. A més, la temperatura
mínima també quedara forc;a alta,
i en alguns llocs del litoral hi haura
nits tropicals, amb valors mínims
que puntualment no baixaran
deis 20 graus.
De fet, ahir hi va haver municipis de la demarcació que van re-

La Fira de la Cervesa Artesana
de Tórrega se celebrara el dio
4 de juny amb 17 productors
L'Associació Agrat i la Cerveseria
Matoll organitzaran el proxim 4
de juny al Camping Municipal la
9a edició de la Fira de la Cervesa
Artesana de Tarrega. El certamen
torna plenament a la normalitat i
ho tara amb una edició que preveu batre tots els records. En total hi haura fins a 17 productors
de cervesa artesana (16 nacionals i 1 internacional) que aspiren
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a superar els registres deis 2.000
litres servits en la darrera edició,
que es va dur a terme amb restriccions a causa de la pandemia.
De fet, l'alcaldessa Alba Pijuan
Vallverdú va recordar que l'any
passat la capital de I'Urgell va celebrar la primera tira del sector
després del confinament amb un
elevat índex de satisfacció entre
els participants. Pertant, "si unim

gistrar temperatures maximes. A
Seros van arribar als 34,7 graus i
a Organya, als 34,4 graus.
Aquest episodi calid podra
allargar-se com a mínim fins al 24
de maig, quan la temperatura ja
comenc;ara a baixar fins assolir els
valors propis per l'epoca de l'any.
Per altra banda, la predicció indica que, durant aquest episodi

les ganes de sortir de la gent amb
el fet que enguany la Fira se celebrara en un espai tan ampli com
el Camping Municipal juntament
amb el fet que comptara amb
una xifra record d'expositors i de
varietats de cervesa, tot convida
a pensar que el certamen sera un
exit", va afirmar la primera edil.
Les portes del Camping Municipal s'obriran a partir de les 12
del migdia i romandran obertes
fins a les 3 de la matinada amb
una amplia varietat de propostes.
En total, hi haura 17 productors
que presentaran les últimes novetats d'un sector que ha crescut
molt en els darrers anys.

calid, seguira la manca de precipitació. Tan sois es preveuen alguns
xafecs i tempestes de tarda, especialment al Pirinau i al quadrant
nord-est.
A causa de les possibles variacions de la configuració atmosferica, caldra seguir amb atenció
les següents actualitzacions de la
predicció.

L'Ajuntament d'Artesa de
Segre i l'area de Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Noguera han organitzat una trobada de cultures
amb motiu del Dia Mundial de la Diversitat Cultural.
Sota el lema "Acte Mundial
de la Diversitat Cultural", la
trobada té l'objectiu de posar en valor totes les cultures que conviuen a Artesa
de Segre. Aquesta proposta es fa per primer copa Artesa de Segre, les activitats
són per totes les edats.
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