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Els usuaris de l’Associació Alba s’ho van passar pipa ahir amb la nova piscina.

L. PEDRÓS

L. PEDRÓS
❘ TÀRREGA ❘ Els usuaris de l’Asso-
ciacióAlba deTàrrega, que atén
persones amb especials dificul-
tats de l’Urgell i la Segarra, van
estrenar ahir una nova piscina
gràcies a la donació d’un veí de
la ciutat que també ha ajudat
a recollir 600 euros entre dife-
rents empreses per poder com-
prar una bomba per depurar
l’aigua i que es vol mantenir en
l’anonimat.Aquesta piscina re-
emplaça la que uns desconeguts
van sostreure a les mateixes ins-
tal·lacions d’Alba la matinada
del passat 8 de juliol com va
avançar SEGRE.

El coordinador del centre ocu-
pacional de l’AssociacióAlba,

Albert Esteban, va agrair ahir el
gran suport rebut per part de la
ciutadania.

Gran ressò a les xarxes

Segons Esteban,“després que
la notícia es difongués per les
xarxes socials i SEGRE, els ve-
ïns deTàrrega s’han mobilitzat
i gràcies a la seua solidaritat hem
aconseguit un total de tres pis-
cines”. Dos han estat donades
per particulars i la tercera, per

Alba deTàrrega‘estrena’piscina
Gràcies a l’altruisme d’un veí, que també ha aconseguit 600 euros per comprar
una bomba d’aigua || La setmana passada els van sostreure la de plàstic

INICIATIVASOLIDARITAT

l’associació juvenilAgrat. La de-
núncia del robatori va tenir una
gran repercussió a Facebook. El
comentari ha estat llegit per més
de 52.000 persones, compartit
420 vegades i ha generat 97 co-
mentaris.

Esteban va assegurar que “el
fet que la ciutadania s’hagi mo-
bilitzat tan ràpidament demos-
tra que hi ha una consciència so-
cial molt gran i ens anima a con-
tinuar treballant a favor de les

persones amb especials dificul-
tats”.

Per la seua part, usuaris de
l’entitat es mostraven ahir molt
contents amb la nova adquisi-
ció. Fidel, que va regalar un qua-
dre al veí altruista com a mos-
tra d’agraïment, espera que no
tornin a ser víctimes de cap al-
tre robatori.

A més, Pepe va afirmar que
“aquesta nova piscina m’agra-
da molt”. La nova instal·lació

és més gran (25.000 litres de ca-
pacitat) que la que van sostreu-
re i podran continuar fent acti-
vitats aquàtiques.

Les altres dos piscines que
han estat donades aAlba està
previst que s’instal·lin en els prò-
xims dies a la residència de l’en-
titat i el centre ocupacional L’Es-
pígol de Cervera.

L’entitat, que compleix 40
anys, atén en l’actualitat 245
persones.

DOS DONACIONSMÉS

L’entitat instal·larà dos
piscines més que han estat
donades per una particular
i els joves d’Agrat

Creu Roja va
atendre 819.000
persones el 2014

SOLIDARITAT

❘ BARCELONA ❘ Creu Roja Cata-
lunya va atendre l’any passat
un total de 819.759 persones
en el conjunt dels seus àmbits
d’intervenció, de les quals
292.645 (36%) responen a
projectes de lluita contra la
pobresa i exclusió social, per
la qual cosa en aquest àmbit
s’han mantingut el nombre
d’assistències respecte al
2013.Així ho indica la me-
mòria d’activitats que l’orga-
nització va presentar ahir i en
què va destacar que les ac-
cions contra la pobresa “to-
quen sostre” però han millo-
rat la qualitat del servei.

La Lan Party
deTàrrega, del
7 al 9 d’agost

INFORMÀTICA

❘ TÀRREGA ❘Tàrrega acollirà del
divendres 7 al diumenge 9
d’agost la tercera edició de la
Targalan, la Lan Party deTàr-
rega, que durant 48 hores re-
unirà més d’un centenar d’afi-
cionats a la informàtica i els
videojocs de Catalunya iAra-
gó.

L’associació juvenilAgrat
organitza un esdeveniment
que fa un salt qualitatiu per-
què han adquirit tot el mate-
rial tècnic (hardware).Així
mateix, es repartiran 2.000
euros entre els guanyadors
dels tornejos de videojocs.

La calor extrema
deixapas a
tempestes el
capde setmana

CLIMATOLOGIAESTIU

El termòmetre d’una farmàcia de la ciutat de Lleidamarcava ahir a la tarda 39 graus.

❘ LLEIDA ❘ Les últimes cuades de la
segona onada de calor d’aquest
estiu han deixat temperatures
properes als 40 graus a la demar-
cació de Lleida. La màxima de
tot Catalunya d’ahir es va regis-
trar a la Pobla de Segur, segui-
da de Tremp amb 39,3 graus,
mentre que deVilanova de Me-
ià i Castellnou de Seana van ar-
ribar a 38,5 i 37,8 graus, respec-
tivament. Pel que fa a tempe-
ratures mínimes, la cota més bai-
xa de la província de Lleida la
va tenirVielha amb 14 graus, se-
guit del Pont de Suert amb 14,8.
S’espera que entre avui i demà
es produeixi un descens genera-
litzat de les temperatures amb

AMADO FORROLLA

l’aparició de tempestes pel Piri-
neu i el litoral. Malgrat això, es
preveu que dimarts vinent arri-
bi un nou increment de les tem-
peratures.

Aquesta onada de calor, que

ha afectat bona part del sud i
centre d’Europa, ha deixat més
de 700morts per calor a França.
El Govern francès va informar
ahir que la majoria de les defun-
cions es van produir durant la

setmana del 29 de juny el 5 de
juliol. Per evitar que el nombre
de morts per calor ascendeixi,
les autoritats mantindran el pla
especial de vigilància fins al 31
d’agost.

Dimarts s’espera
una nova pujada

TEMPERATURESD’AHIR

La Pobla de Segur 39,3º

Tremp 39,3º

Vilanova de Meià 38,5º

Lleida 38º

Castellnou de Seana 37,8º

Artés 37,8º

Oliana 37,7º

St. Romà d’Abella 37,6º

Baldomar 37,5º

Alcarràs 37,4º

Mollerussa 37,4º

MÀXIMES ºC

Vielha 14º

El Pont de Suert 14,8º

El Poal 15,7º

La Seu d’Urgell 16º

Alfarràs 16º

Sort 16,3º

Golmés 16,8º

MÍNIMES ºC


