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COM ¡\ D ¡QUES Un conductor mor i les seues dos Argolell, a les Va lis de Va lira, habilita 
~ filies, ferides en un accidenta I'A-2. una p resa d'aigua per evitar cisternes. 
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RECURSOS HrDRICS BALAN~ 

El panta de Sant Antoni desembassa aigua 
a petició deis regants del Canal d'Urgell 
Sol·liciten cabal per a }'Auxiliar i poder tenir prou recursos peral cereal i fruiters fins a finals d'aquest 
mes 11 Se sumen als de l'Aragó i catalunya, que han comen~at el prorrateig 
MARIA MOLINA 
ILLEIOA 1 Endesa va obri r la set
mana passada el dcsaigüe de 
fons del panta de Sant Antoni 
o Talarn a petició del Canal 
d 'Urgell i per mantenirel cabal 
ccologic del riu Segre, segons 
van apuntar fonts de !'empresa. 
El presiden! de la comunitat de 
regants, Amndeu Ros, va confir
mar que s'ha fct aquesta pctició 
per augmentar els cabals al Ca
nal Auxiliar·, que té la captació 
ala confluencia de la Noguera 
Pal laresa amb el Segre, jaque 
fins a finals ele mes es continu
ara regant el pan(s i cls (ruilcrs. 
En l'actualjt¡¡t, circulen pcr l'Au· 
xiliar d'Urgcll deu m el res cúbics 
d 'aigua per segon. 

Les conques del Segre i de 
la Noguera Pallaresa (també 
la del Cinca) estan en situació 
de prealcrta pcr In drastico rc
ducció de reserves en els seus 
embassaments arran de les a l
tes temperatures de l'cstiu i lo 
prolongada sequera, scgons va 
posar de manifest un informe 
de la Confedcració HidrogrMi
ca de l'Ebrc (CHE) n finnls del 
mes ele jul iol (vegeu SEGRE del 
di a 14). Per aquest motiu, el Ca
nal d 'Aragó i Catalunyaja ha 
comen~at a prorrntejnr el reg 
(repartir l'aigua que hi ha entre 
cls partícips} a 0,47 litres pcr 
segon i hectñrea. Ara, són els 
regants del Canal d'Urgell els 
que necessiten més cabals per fi
nalitzar !'actual campan ya "que 
cstñ garantida, encara que pcr a 
la proxirna hauril de ploure si es 
vol a(rontar sense problemcs", 
va puntual itznr. 

Endesa va indicar que deixar 
anar aigua de Sant Antoni per
metra millorar la situació del 
curs de la Pallarcsa aigücs avall 
de la presa, en l'actualitat gai
rebé seca, sobretot en el II'Bm 
de cun del pnntil de Ca mara· 
sa,ja que aigües amunt de Sant 
Antoni el riu no presenta cap 
problema grñcies n l'acord en
tre la bidroelcctrica i la CHE 
per no afectar la pr~ctica deis 
esports d'aventura. La Pallaresa 
és aflucnt del Segrc, que al se u 
pas per Lleída porta va ahirvint 
metres cúbics per segon arran 
de l':1cord ambla CHE per ga
rantir el cabal ecologic del riu 
a la ciutat. 

Per aquesta raó s'obren com
portes en aquest sistema de 
regulació tots els di lluns i di 
vendres (sempre dos vegades 
a la setmnna) porque el Segre 
no s'assequi, van recordar res
ponsables de la firma. 

Més de dos milions per instal·lar 
fibra optica en línies del Pirineu 
• Endes a cstlt invcrtint aquesl 
auy a LlcidD un tota l de 2,34 
milions d'euros per instaHar la 
fibra optica en els dos Pallars 
i la Val d'Aran amb l'objectiu 
d'optimitzar les comunicad· 
ons entre les subestacions i, 
a ixí, incrementar la capaci· 
tal de rcspostn davaut d 'iu· 
cidencies i, per tant , millorar 
la qualital deis serveis que 
ofcrcixen nls cUcnts. Aquesta 

BEN EFICIARIS 

Per mili orar l'actuació en 
casos d'avaries al Pallars 
Sobira, el Pallars Jussa 
i a la Val d'Aran 

operativo forma part del pla 
de digitalització que la com· 
panyia porta a terme en les 
seues infraestructures amb 
l'objcctiu de dotar de fibra 
optica les seues subestacions 
amb un cable diferent del cable 
de t en·a actual. Per posar-lo 
en marxo, s'utilitzcn les limes 
d'alta i mi~ana tensió existents 
a l tet·ritori. En al,guns casos és 
nccessari refor<;ar estructu
ralment alguns suports o, fins 
i tot, substituir-los. D'aquí a 
final d'any est1t previst insta l
lar fibra optica n les xarxes de 
Llavorsí a Espot, al Sobirll, i la 
d'Eth Pont de Rei a Arties, a In 
Val d'Amn. Per nixo ha esto! 
necessaria la intervenció de 
personal especialitzat. 

Elspantans 
continuen 
perdent reserves 
• Els pnntnns segueixcn 
perdent· reserves una set· 
mana més, segons !'infor
me de la Confedernció 
Hidrografica de l'Ebre 
(CHE). Canellcs, a la No
guera Ribagor~ann, té 217 
hecto me tres cúbics menys 
que fa nn any i Santa A n· 
na,33. 

Pcl que fa a la conca 
de la Noguera Pallaresn, 
l'embassamcnt de Cama· 
rasa ha perdut 26 heclo
metres cúbics respecte a 
aquest període el 2018 i 
Sant Antoni, gnirebé 7. A 
la conca del Segre, Rialb 
ha pcrdut prop de 165 
hectometres cúbics i O! i
n na, prop de 21. 

Personal especlalltut manlobrant a les lfnles d 'alta tensl6. 
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25 : squet. El For~a Llelda fitxa Shaquille 

O'Neal Cleare !Inicia la pretemporada. 
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27 ;:tbol. El Barcelona demanara al PSG la 
cessló de Neymar amb una opció de compra, 
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HOQUEI OK LUGA 

Arranca el bicampió 
El Lleida Llista, amb un equip molt renovat, es posa en marxa pensant en el seu tercer títol de la 
Europe Cup 11 L'entrenador, Albert Folguera, assegura que "podem fer grans coses" 
JOS~ CARLOS MONGE 
ILLEIOA 1 El Lleida Llista va arran
car ah ir la prctcmporada amb 
una plantilla molt renovada, 
perb ambla mateixa ambició 
de sempre. " Podem fer grnns 
coses", va explicar l'entrenn
dor, Albert Folguera, que en la 
scua primera xarrnda a la plan
tilla. fidcl al scu estil i a l'hoquci 
que li agrada, els va dcmanar 
ser "vnlents". "A l'afició els die 
que no farem ni un pas cnrcre, 
sempre enclavant'' i que busca
ra "un hoquei atracliu i que la 
gcnl s'ho passi bé. Lluitarcm pcr 
cada partit ",va assegurar. En
trar al play-off i afl'ontar amb 
aquesta mateixn runbició la seua 
nova participació a la Europe 
Cup, competició que l'equip ha 
guanyat dos anys consecutius, 
esta en la ment de tots. Aixo sí, 
ten ir dos 1 ítols de campió d'Eu
ropa no Ji ha servil per trobar 
patrocinador. 

"Aspirem a manteoir l'esperit 
competitiu que ens caracteritza. 
J per que no? Repetir els exits", 
va explicar el velera Andreu 
Tomas. "Jo no sé si guanynrem 
la tercera Europe Cup. Perb no 

NOMt:S FALTA L'ARCiENTI 

Folguera va poder treballar 
ah ir amb tots els jugadors, 
menys amb Mauro Giulani, 
que arribara al setembre 

Ji desitjo a ningü que Ji toqui 
el Llista. Ens farero respectar", 
va afegir el de Tremp, un deis 
quatre jugadors que repeteixen 
de la passada temporada. 

Jugadors 
El Lleida Llist a monté del 

curs anterior Lluís Tomiis, An· 
dreu Tomils, Joan Cañellas i Ge
rard Folguera. Els Citxatges són 
Oriol Vives, MarcPalazón.Aiex 
Joscph, el frances Nathan Gcf
llot i l'argentí Mauro Giuliani. 
Aquesl últim no s'ha incorporal 
nl'cquip, jaque cncarn compe
teix a 1 'A rgent in a i se !'espera a 
c:omen~amentsdesetembre. "Li 
falta ran aquestes lres sclrna
nes de convivencia amb l'equip, 
pero el millor és queja vindra 
rodal", va explicar Folguera. 
Gefflot va arribar diumcnge 
a Lleida i s 'espera que firmi el 
seu contracte alllarg d'aquesta 
setmana. 

"Tenim !'ambició al miixim'', 
va explicar el presiden! del club, 

Albert Folguera fa la primera xerrada a l'equlp. A la s~tua dreta, Edu Amat, el nou preparador flslc. 

Enrie Duch. "Hi hn plantilla pcr 
aspirar al maxim. S'ha incor
poral gent jove, amb ganes de 
triomfar, i estic segur que tenirn 
un gran equip", va afegir. 

Folguera ratifica les para u les 
del presiden!: "Que hi hagi cinc 

en res noves ens scrveix a tols 
per c~rregar pi les. Cal fcr un 
pas més perseguir a dalt. Arri
ba gent que pot aportar moltfs
sim i que tonen molt margc de 
mi llora." 

Oriol Vives, un deis ac:abals 

d'incorporar, va explicar que 
"vine amb moltn if.lusió per ser 
un més. Treballnrem per arri
bar el millor possible n l' inici 
de la Lliga. És un projcctc nou 
i el temps ens posara on e ns 
correspongui". 

El Uista debuta 
divendres a casa 
amb el Palafrugell 
a la Uiga Catalana 
• El Lleida Llistn disputa
r11 el seu primer partil de 
la pretemporacla d'aquí a 
tres d ies. Sera aquest di
vendres, di a 23, rcbcnt a 
I'Onze de Setembre el Pa
la frugell, en partil de la 
primero jornada do la I..ü
ga Catalana. El matx es
ta programa! a les 20.00, 
encara que el Llista vol 
pro posar a 1 se u riva 1 re
tardar-lo a les 21.00 per 
la calor. L'entradn seril 
gratuita. 

En la segona jornada de 
la Lliga Catalana, el Llista 
rebrñ, el dimarts 27, el Ta
radell (també a les 20.00), 
mentre que en la tercera 
jornada visita l'lgualadn. 
Els dos primers de cada 
un deis quatre grups es 
clnssi fiquen pera quarts 
do fina l que, juntament 
amb semifinals i fina l, es 
jugaran a Vic. 
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FUTBOL SEGONA DIVISIÓ B 

'11ull pujar amb el Ueida'' 
Liberto, ambiciós en la presentació com a nou futbolista blau 11 Creu que 
l'ascens és un repte que la plantilla pot assumir i promet "molt treball" 

ORIOLJOVÉ 
1 LLEIOAI " No, en absolut." Així 
responia Liberto Beltrán (Caste-
116 de la Plana, 26-12-1996) a la 
pregunta de si l'ascens era mas
so repte pcr al Llcida Esportiu. 
"Jo vull puja r a Segona amb el 
Lleida, és una de les coses per 
les quals he vingut aquf i lluitaré 
per aconseguir-ho", va asscnya
lar l'extrem cedit pel Betiscn la 
presentació oficial com n nou 
futbolista blnu. 

Liberto va nfegir que "hi ha 
molt bona plantilla, molt lreball 
i el vestidor és molt hu mil". A 
n ivel! individual, e l castello
nenc, que cornplirií. 23 anys a l 
dcsembrc, confía a tenir la regu
lar ita! i continui'tat que les lesi
ons li han impedit desenvolupar 
en les dos úhimes tempo•·ndes: 
"Amb continu'ita t· i confian~a 
puc ser e l futbolista que fa un 
parell d'a nys vaig demostrar 
que podio ser", va comentar. 
"Em definiría com un jugador 
rapid i que em moc b~ en les dos 
bandes", va explicar en aquest 
sentit, a l hora que va nssegurar 
que "el que no faltara i qlle pro
meto és lreball tots els caps de 
setrnana". 

A punt pera l'e~trena 
A sis dies de la posada de llarg 

de l'equip de Molo al camp del 
Val~ncia Mestalla (diumenge, 
19.00 hores), Liberto considera 
que l'equip arriba "molt bé" de 
forma. "Jo estic molt bé frsicn
ment i l'equip esta prepara!", 

ELDETALL 1 

El Nastk vol Pedr~ 
Martín aquesta 
mateixa setmana 
• El Nastic, rival del Llci
da aquesta temporada, 
podria fer efectiu en breu 
el pagament deis 150.000 
euros de lo clausula de 
rescissió de Pedro Ma r
tín. El club ent reno! pcl 
lleidata Xavi Bartolo vol 
tancar les proximes hores 
el fitxatge d'un davantcr 
i Pedro és una de les tres 
opcions - els altres dos 
van jugar a Segona A la 
passada campanya- . La 
sequera golejadora grana 
en la pretemporada ha fet 
que e l club cstigui dispo
Sill, arn bi, a efectuar el pa
gament de la clausula. Si 
es produeix la se u a sorli
da, el Lleida no té previst 
buscar-li un recanvi. 

Ltb,.rto, d urant la pr,.sentacl6 ofldal ahlr a l Camp d' Esports. 

va comentar el nou futbolista 
lleidatil, que va afegir que en 
l'últim amist6s, contra el filial 
de l'Esponyol, van ten ir "bones 
sensncionsu. 

Liberto, que va jugar cedit la 
temporada passada a la Cultural 
Leonesa del Grup 1 i va estar 
molt a prop del play-off, va ex-

plicar que la seua arribada a l 
Lleida es va produir "grilcies a 
Jordi Esteve i sobretol a !'entre
nador, Molo". En aquesta linia, 
va deixar ciar que la seua inten
ci6 era venir " pcrque e l Lleida 
és un historie i un lloc ideal per 
a mi per continuarcreixenl com 
a futbolis ta , a ixí que no m'ho 

Doblet del Sícoris 
en piragüisme 
1 LLEO 1 E l Sícoris va fer 
doblet al Campíonal 
Naci onal d'Aigues 
Brnves, celebra! a Sa
bero (Lle6), ja que va 
guanyar e l Campional 
d'Espanya de Dcsccns 
per clubs en les moda
Jitats Esprint i Classica 
i també vo ser vence
dor de la Lliga Nacional 
Es pan yola. 

vaig pensar gaire". Malgrat la 
competencia que hi ha per a la 
seua posici6, el castellonenc va 
manifestar que "és una cosa bo
na, ja que és un fet que al final 
ens fa millors a lots", i lambé 
que "a mesura que van passanl 
els dies ens coneixem més i ens 
compenetrem millor". 
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Alonso correra 
eiDakaramb 
MarcComa 
1 MAORIDI Fernando Alonso 
prendra la sortida del RaHi 
Dakar 2020 al volant d'un 
Toyotn amb el barcclo ní 
Marc Coma, múltiple ven
cedor en la categoría de mo
los, scgons va informar abir 
France Télévisions. El bicnm
pi6 del món de Fórmula 1 va 
acabar el juny passat amb 
Toyota el seu pas pcl Mundi
al de Resistencia, campionat 
on va guanyar e l títol amb 
Sebastian Bucmi i Kazuki 
Nakajima, i des de Fa diver
sos mesos s'especula ambla 
scua possiblc p1·es<mcia en la 
prova sud-americana. 

FUTBOL 

La Copa Pirineos 
i la Copa Ueida, 
diumenge 
ILLEIDA 1 La Fcdcració Cata
lana de Futbol (FCF) va de
signar, després de la disputa 
dels quarts de f inal, les seus 
i els hornris de les semifinals 
de la Copa Lleida Amateur 
i de la Copa Pirineus, que es 
jugaran a pnrtil únicdiumen
ge que ve. A la Copa Llei
da, !'Artesa rebra I'EPAC a 
les 18.30 i el Borges [ara el 
mateix amb el Tñrrcgn a les 
19.00. A la Copa Pirineus, 
el Col! d e Narg6 i la Seu 
d'Urgcll rcbran a les 18.00 
Organya i Pobla de Segur, 
respectivament. 

Gaya i Silverio, a la 
penúltima prova 
ILLEIOA 1 Jau me Gaya i 
Marcelo Silve•·io seran 
cls pilots de l'escuderia 
lleidatana Suzu ki Grau 
Racing a la penúltima 
cita de I'Europcu de 
Supcrmolo, que tindril 
lloc oquesl cap de sel· 
mana a l ci rcuit de La 
Madalena de Forcarci, 
a Galícia. 

La Paeria, amb l'equip de basquet Dominican Lleida 
1 LUIDA¡ El regidor de joven
tul, feslesi tradicions va vi
sitar ahir l'equip de basquet 
Dominicnn Llcida, formal 
per un a vintena de joves 

d'cntrc setze i trcnta anys, 
i que es va crear a partir 
d'una de les accions socio
cducatives de la regidoria. 

El mes de julio! passat, 

l'equip es va proclamar 
campió a Valencia del 
Campionat de Basquet de 
Comunitats Dominicanos 
a Espanya. 
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