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MUNICIPIS SERVEIS 

Tremp renova 2.582 comptadors 
d'aigua per estalviar i evitar fugues 
Sistema de telectura que contempla una inversió de 333.900 euros i s'exclouen els 
nuclis agregats li S'Instal·larà una xarxa fixa per donar cobertura a la ciutat 
E. FARNELL 
I TREMP I Fer un ús més eficient 
de l'aigua, millorar la gestió del 
proveïment i aconseguir nivells 
d'estalvi òptims són els objec
tius de l'ajuntament de Tremp 
per renovar 2.582 comptadors 
d'aigua per sistemes intel-li
gents de telectura. Se substi
tuirà i equiparan amb aquest 
sistema la totalitat dels compta
dors d'abonats de la ciutat, tant 
domèstics com industrials, co
mercials i municipals, excloent, 
de moment, els nuclis agregats, 
que s'abordarà en noves fases. 
El projecte de renovació preveu 
una inversió de més de 330.000 
euros i contempla també una 
xarxa fixa que doni cobertura a 
tota la ciutat. L'alcaldessa, Pilar 
Cases, va apuntar que el princi
pal objectiu és fer un ús eficient 
d'aquest recurs i "els sistemes 
de telectura i la qualitat que 
proporcionen els comptadors, 
són imprescindibles per fer una 
gestió òptima de la demanda", 
va dir. Imatge d'arxiu del centre de la ciutat de Tremp. 

Mitjançant aquest sistema de 
comunicació que pot ser fix o 
mòbil, es captura la informa
ció recollida en els mòduls i es 
transmet als sistemes d'informa
ció amb un triple objectiu: lec
tura de facturació, obtenció de 
lectures addicionals per a la ges
tió de la xarxa de proveïment i 
oferir nous serveis al client. 

En els sistemes de comunica
ció en xarxa fixa, no es reque
reix la presència del lector per 
fer la lectura. Estan basats en 
l'existència d'una infraestructu
ra permanent per recollir la in-

TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

EFICIÈNCIA 

El consistori vol augmentar 
l'eficiència en l'ús de l'aigua 
i millorar la gestió 
del proveïment 

formació dels mòduls associats 
als comptadors i transmetre-la 
al servidor central sense neces
sitat de desplaçar els operaris. 

D'altra banda, el canvi dels 
comptadors contempla una aju-

Ferit al bolcar en una 
sortida de via a Aitoria 
REDACCIÓ 
I AlTO NA I Un vehicle va sortir de 
via i va quedar bolcat en un la
teral de la carretera LP-7041 al 
terme municipal d'Aitona. Els 
Bombers de la Generalitat van 
rebre l'avís a les 6.42 hores i fins 
al lloc es van traslladar tres do
tacions, a banda del SEM i els 
Mossos d'Esquadra. Al vehicle 
només viatjava el conductor, 
que segons fonts policials va do
nar negatiu en la prova d'alco
holèmia. El xòfer va poder sortir 

pel seu propi peu del turisme i 
va resultar ferit de caràcter lleu. 

D'altra banda, ahir a la tarda 
es va registrar un accident en el 
q).lal es van veure implicats tres 
vehicles a la C-14 a Organyà. 
Segons els Bombers, que van 
rebre l'avís a les 14.10 hores, no 
hi va haver ferits. 

També va resultar ferit un ci
clista en una caiguda a Ribera 
d'Ondara i a la Torre de Capde
lla hi va haver una altra sortida 
de via sense ferits. 

da de més de 165.000 euros de 
la Diputació i la resta es finança
rà amb fons propis del consistori 
de Tremp. 

Millora del rendiment 
Tremp va iniciar el2009 un 

projecte per modernitzar el ser
vei municipal de proveïment 
d'aigua adherint-se al consor
ci de gestió integral de l'aigua 
(CONGIAC). Des d'aleshores 
s'han portat a terme actuaci
ons per millorar el rendiment 
de la xarxa d'aigua, campanyes 

per detectar i frenar les pèrdu
es, inversió a renovar part de 
la xarxa municipal de proveï
ment, regular els subministra
ments i el pla de renovació dels 
comptadors. -

L'edil d'Urbanisme de Tremp, 
Antonio Flores, va explicar que 
tots els esforços que s'han dut 
a terme els últims anys han es
tat efectius i la xarxa de prove
ïment i distribució del municipi 
ha passat de tenir un rendiment 
de 30,6% el 2009 al48,75% el 
2019. 

Estat en el qual va quedar el vehicle accidentat ahir a Aitona. 

EDUCACIÓ 

Agramunt 
treballa per a 
una nova línia a 
la llar d'infants 
Està prevista una altra 
reunió amb Educació 

LAIA PEDRÓS 
I AGRAMUNT I L'alcaldessa 
d'Agramunt, Sílvia Fernàn
dez, es va reunir divendres 
amb responsables d'Edu
cació per donar resposta a _ 
la demanda de PO a la llar 
d'infants municipal L'Era. Se
gons la primera edil, " l'única 
manera d'aconseguir-ho és 
creant una nova unitat, una 
nova línia, fet que implica re
adaptar un espaí existent de 
l'equipament". 

Femàndez va destacar que 
des d'Educació no han posat 
cap impediment si es com 
pleix la normativa i els me
tres quadrats. L'Era co¡npta 
amb cinc línies: una de PO 
(que al principi de curs ja va 
passar de 8 a 12 places), dos 
de P1 i dos de P2. Fernàn
dez va afegir que la creació 
d'aquesta nova línia els per
metrà afrontar la demanda 
existent aquest curs en PO i 
possibles futures demandes. 

EQUIPAMENTS 

Castellserà 
inaugurarà a la 
fi la residència 
aquesta setmana 
Es va començar a 
construir fa vint anys 

LAIA PEDRÓS 
I CASTELLSERÀ I La residència de 
Castellserà serà inaugurada a 
la fi divendres vinent, 7 d'oc
tubre. L'acte tindrà lloc a les 

·18.30 hores i serà presidit pel 
president de la diputació de 
Lleida, Joan Talam. Així ma
teix, d'11 a 20 hores hi haurà 
jornada de portes obertes. La 
residència disposarà de 21 
places i algunes més de cen
tre de dia. L'alcalde, Marcel 
Pujol, va destacar que "es
tem molt contents de poder 
anunciar que aviat entrarà en 
funcionament". Val a recor
dar que aquest geriàtric va 
començar a construir-se fa 
dos dècades. L'ajuntament va 
aconseguir desembussar el 
projecte i fa un any va firmar 
el contracte per a la seua ges
tió amb Serveis Lleida Global 
Grup SI, una empresa amb 
experiència que ja gestiona 
els geriàtrics de Barbens i la 
Fuliola. 
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CERTÀMENS RAMADERIA 

"La fira ramadera 
ajuda a frenar la 
despoblació rural" 
Segons la consellera de Drets Socials, Violant 
Cervera, a la Vall Fosca li Concurs de raça 
bruna a nb c1nq anta caps de bestiar 

E. FARNELL res com aquesta en só~ un bon 
exemple", va dir. La consellera 
va visitar el certamen i els expo
sitors i es va interessar a saber 
si els productes que s'elaboren a 
les explotacions agrícoles arri
ben als grans mercats i les línies 
de comercialització. 

SEGRE 
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I LA TORRE DE CAPDELLA I La conse
llera de Drets Socials, Violant 
Cervera, va reivindicar ahir a 
la fira ramadera de la Pobleta 
de Bellveí la importància del 
certamen per ajudar a frenar 
la despoblació rural. Així ma
teix, va assegurar que un dels 
objectius de la conselleria és 
treballar per contribuir a "fer 
que les persones participm ac
tivament en la societat, i que ca
da un pugui decidir activament 
com i en quin entorn vol viure". 
Cervera va destacar que ja que 
el vuitanta per cent de la pobla
CIÓ de Catalunya es concentra a 
l'àrea metropolitana de Barcelo
na, "calen polítiques i mesures 
per consolidar la població a les 
zones rurals, especialment els 
JOves que així ho desitgin i fi-

Cervera va ser l'encarregada 
de l'entrega dels premis de la 24 
edició del concurs d'Animals de 
Raça Bruna dels Pirineus, que 
va comptar amb mig centenar 
de vaques de diferents races, la 

Els visitants van poder veure exemplars de diferents races bovines exposades per les explotacions. 

CONCURS 
El certamen va premiar els 
millors exemplars de raça 
bruna del Pirineu, que va 
comptar amb 50 caps 

majoria d'explotacions agríco
les del municipi i de la comarca 
del Jussà. 

En total es van premiar set ca
tegories de vaques, des de vede
lles per a toro a jònega (vaques 
de menys de dos anys), terçona 
(de dos a tres anys) a vaques 
amb vedells. En total es van 
repartir 4.200 euros en premis 
entre les onze explotacions par
ticipants. Ahir els visitants tam-

bé van poder veure exemplars 
de vaques salers, flevick i lle
mosina, procedents de granges 
i explotacions de la comarca, 
així com una mostra d'ovelles 
de la raça xisqueta. 

Durant la jornada, els visi
tant van poder veure una mos
tra d'antics oficis pels carrers de 
la localitat, amb demostracions 
de matalasser, cisteller, baster 
o ferrer, i visitar l'exposició al 

Museu Hidroelèctric de Capde
lla amb fotografies i eines re
lacionades amb construccions 
agroramaderes. Dissabte pas
sat la fira va acollir la vuitena 
edició del concurs comarcal de 
Cavall Pirinec, que va comp
tar amb una trentena d'exem
plars. Durant els dos dies, els 
més petits van poder disfrutar 
l'espai de la Fireta amb tallers i 
degustacions. 

Trobada de motards • Una setententa de rnotards es van reunir 
ahir al Barris Nord, a Pardinyes, abans d'iniciar una ruta per 
llocs emblemàtics de 1'1-0. 

Inauguració de la plaça de 1'1 d'Octubre a Sedó • EI president de la diputació de Lleida, Joan 
Talarn, va presidir ahir la inauguració de la plaça 1 d'Octubre de Sedó i de les obres d'urba
nització d'un tram del carrer Santa Anna de Riber, al municipi de Torrefeta i Florejacs. 

Música per 
commemorar 
1'1·0 a Bellcaire 
d'Urgell 
I BELLCAIRE D'URGELL 

I El pati de l'Esco
la Bonavista de 
Bellcaire d'Urgell 
va acollir dissabte 
un acte per com
memorar el cin
què aniversari de 
1'1-0. Els assistents 
van poder disfru
tar de música. 

Sardanes i sopar 
popular per -
l'aniversari de 
1'1-0a Sort 
1 SORT I Sort va com
memorar durant 
la jornada de dis
sabte l'aniversari 
del referèndum de 
l'l-O amb diverses 
activitats, com un 
ball de sardanes, 
un sopar popular 
i l'actuació de Lo 
Pau de Ponts. 
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FUTBOL SEGONA CATALANA 

I: Alcarràs 
no té pietat 
del Balàfia 

BALÀFIA ALCARRÀS 

o 4 
Oro, Pol, Barberan, Adria, Miret, Beamud, 
lker, Bosch, Pinilla, Montoy, Marc, 
Hernandez, Ba, Ticó, Estany, lbars, Altor, 
Elhadj, Maideu, Al ex. Pujol, Roque. 

Canvis: Nabil per Canvis: Vil son per 
Ticó (46'), Emmanuel Miret (23'), Guiu per 
per Barberan (46'), Pu¡ol (46'), Campo per 
Alexis per Elhad¡ (46'), Marc (63'), Mousaab 
QUimbita per lker per Roque (63'), 
(72'), Ismael per Alex Miquel per Montoy. 
(72') (78'). . 

Gols: 0-1, Vil son (23'). 0·2, Pinilla (38'). 0-3, Es· 
tany (66') 0-4, Miquel (89'). 

Arbitre: Alberto Puscasu. 

Incidències: Partit corresponent a la jornada 3 
del subgrup 5A de Segona Catalana. 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I L'Alcarràs es va empor
tar la victòria en un partit que 
va dominar d'inici a final, en el 
qual va tenir moltes ocasions 
per guanyar encara de manera 
més voluminosa. En el minut 
23, Yilson marcava el primer 
del partit després d'una bona 
arrancada dels visitants i en el 
38 Pinil1a posava el segon en el 

· marcador. Després del descans, 
el duel va baixar de prestacions 
fins al minut 66, quan Estany 
aconseguiria el tercer gol per 
al seu conjunt. Miquel, que en
traria de refresc des de la ban
queta, va transformar el quart i 
definitiu gol per obtenir els tres 
punts. Amb aquesta victòria, 
l'Alcarràs es coHoca líder, em-
patat amb l'Alguaire. Un jugador de l'Alcarràs s'intenta escapar del seu marcador. 

0 TORREFARRERA 

2 ARTESA LLEIDA 

LArtesa torna a sumar 
TORREFARRERA: Axel, Hicham, lvan, Dembo,_lz
quierdo. Cliville, Jose Antoni o, Regany, Mahamadou 
(Hector, 79'), Kader, Carulla (Garcia, 70') 

ARTESI\ LLEIDA: Candel, Xav1er, Pifarré, Grau, 
Miquel (Pagu, 70'), Sergi, Mario (Marc, 46'), Ru
eda (Ferri, 64'), Eric, Marc (Manuel, 64:), Marcos 
(Markel, 46') 

Gols: 0·1, Marc so: 0·2, Manuel66: 

Àrbitre: Sergi Prieto. 

Derrota del Torrefarrera davant d'un 
Artesa que va pressionar més a la 
segona meitat. e& MARC ALLU~ 

2 PALAU ANGLESOLA 

1 LINYOLA 

El Palau, per la mínima 
PALAU ANGLESOLA: Joel, Silvestre (Serra, 87'). 
Cristian (Pol, 78'), Joan, Angel, Fermi (Jaume, 67'). 
Simo {Marc, 89'), Rubio, lonut, Josep, Sergio. 

LINYOLA: Aitor, Joaquim (Muñoz, 78'), Miquel, 
Xavier, Adrian, Billal {Berga, 46'), Alpha, Víctor (Joval, 
39'), Didac, Ortiz (Chavero, 46'), Graells (Albert, 46'). 

Gols: 1·0, Fermi 6'. 1-1, Alpha 15: 2·1, Fermí 32') 

Àrbitre: AlexTorres. 

Victòria del conjunt local en un par
tit molt igualat. , ORIOL CAMPS 

2 ANGULARIA 

3 LA SEU D'URGELL 

Victòria de prestigi 
ANGULARIA: P,nne, Agnero, Belhadji (Fiorean 46'), 
Joel (Azzi, 73'), Sergi, Sahel (Nordine, 56'), Oscar, Ba
dreddlne, Ci s se (Faye, 65'), Ali ou, Hamza (!van, 65'). 

SEU D'URGELL: Roger, Vigo, Peña, Lopez (Fite, 
65'), Ale1x, Arnau (Raya, 65'), Marc, Balletbo, Patxi, 
Cayola (E ric, 71 '), Benitez {Jose, 50'). 

Gols: 0· 1, Cayola 19: 0·2, Aleix 51: 1·2, Badreddine 
57: 1-3, Cayola 68:2-3, Faye so: 
Arbitre: Pau Tehas. 

Victòria visitant en un partit en el 
qual els de la Seu d'Urgell van sortir 
més seriosos. 

Grup A 
lleida B ·Térmens 3-3 
Trem2 ·Alguaire 1·5 
Torrefarrera · Artesa lleida 0-2 
Balàfia ·Alcarràs 0-4 
Juneda· Borges 1·0 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Alcanàs 7 2 

2Aiguaire 7 

3 Juneda 6 
4 Artesa lleida 6 

5 lleida B s 
6 Borges 3 
?Térmens 2 

S Tremp 2 
9 Panlinyes 

10Balàfia 

11Torrefarrera o 

Pròxima jornada 
Alguaire · Térmens 

Artesa lleida· Tremp 
Alcarràs· Torrefarrera 

Borges· Balàfia 
Pardinyes · Juneda 

1 o 

] LLEIDA ESPORTIU B 

3 TÉRMENS 

7 

1 

El Lleida B aconsegueix 
un empat al final 

1 

4 

10 

6 

LLEIDA ESPORTIU B: Jordi, Josep Maria, Cosialls 
(Youssef, 70'), Ribera, Bilel, Ariño, Mamadou, Da
niel, Alejandro, Juan Martin (Thomas, 57'), Yeray 
(Juan, 89'). 

TtRMENS: Rau I,-Adrià, Oriol (Pere, 66'), Bernal 
{Liovera, 66'), Mateu, Musa, Yassine (El Asri, 46'), 
lsmaila, Sergi (Ferran, 63'), Joan, Víctor (Marc, 77'). 

Gols: 1·0, Mamadou 17'. 2-0, Alejandro 62'. 2·1, 
Ferran 78'). 2-2, El Asri 83~ 2-3, Carrasco 89: 3-3, 
Yeray 89: 

Arbitre: Carlos Lavega. 

Va començar avançant-se el Lleida 
amb dos gols, però el Térmens va 
plantar cara per capgirar el marca
dor en un final boig de partit. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

GrupB 
Palau · Linyola 2·1 
Solsona · Castellserà 5·1 
Guissona · Cervera 4-1 
Artesa Segre · Agramunt 1·3 
Angulària ·la Seu 2-3 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Guissona 9 

2 Agramun_t 7 
3 Solsona 6 

4 Artesa Segre 6 

S la Seu 
6 Palau . 3 

7 Angulària 3 

8 Linyola 
90rganyà 

10 Cervera o 
11 Castellserà o 

Pròxima jornada 

Cilstellselà ·Palau 
Cervera · Solsona 

Agramunt· Guissona 
La Seu · Artesa Segre 
Organyà· Angulària 

5 SOLSONA 

1 CASTELLSERA 

El Solsona goleja i 
obté els tres punts 

4 

SOLSONA: Daniel, Ignasi, Barn iol, Guiu (Artem, 76'), 
Hug (Àngel, 76'), Aniol, Brian {Sergi, 65'), Mohamed, 
Gerard, Bilal, Modestas (Garcia, 76'). 

CASTELLSERÀ: Babol, Albert (Matthew, 58'), Prat, 
Pons (Aleix, 65'), Guifre, Marcel, Joel, Ferran (Ous· 
mane, 46'), Manel, Roger (Bah, 46'), Joan. 

Gols: 1-0, Hug 28: 2·0, Hug 31 ~ 2-1, Joan 61: 3-1, 
Bilal 64: 4·1, Modestas 71: 5·1, Bilal 76: 

Arbitre: Edgar Boix. 

Partit molt treballat del Solsona 
davant d'un Castellserà que es va 
veure dominat en tot moment. 
Els locals van ser superiors les dos 
meitats i van mostrar un gran nivell 
ofensiu. 

Alcarràs i Guissona, 
líders al final de 
la jornada tres 
• Al subgrup A, l'Alcarràs és 
líder empatat amb l'Alguai
re, tots dos conjunts amb set 
punts. Els perseguidors, amb 
sis punts, són l'Artesa de Llei
da i el Juneda, que segueixen 
molt de prop als seus compe
tidors. El Torrefarrera, cuer, 
continua sense sumar des
prés d'un inici de campanya 
convuls. 

D'altra banda, al subgrup 
B e l Guissona és líder en 
solitari amb nou punts, se
guit de l'Agramunt amb set. 
Cervera i Castellserà són els 
dos conjunts que tampoc no 
han puntuat i, per tant, ocu
pen la desena l'onzena plaça 
respectivament a l!i cua de la 
classificació. 

1 TREMP 

5 ALGUAIRE 

El Tremp entrepussa 
amb l'Alguaire 
TREMP: Farré, Serghei, Marco, Miquel, Oscar (Aleix, 
66'), Llu is (Colom, 66'), Ismael (Xavier, 66'), Jordi 
{Sergi o, 46'), Tuca, Bacardit, Sinbara. 

ALGUAIRE: Adrià, Josep, Canal (Redondo, 74'), Ros, 
Fraile (Gerard, 66'), Salvia, Àlex (Lelyk, 66'). Carles 
{Genis, 74'), Tiers, Jordi, Raúl {Aleix, 57'). 

Gols: 1·0, Oscar18: 1-1, Fraile 34'. 1· 2, Jordi43'. 1-3, 
Àlex44>1-4, Tiers 60: 1·5, Aleix 81 : 

Arbitre: Akram Sa bri. 

L'A lguai re va aprofitar les s€ues 
ocasions i va guanyar un Tremp 
condemnat pels dos gols encaixats 
abans del descans. A la segona mei· 
tat, el conjunt visitant va acabar de 
retnatar el partit.eo> IVAN FARRENY 
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4 GUISSONA 

1 CERVERA 

Els locals,-intractables 
GUISSONA: Sunyer, Leculeanu, Joel (Pau, 79'), 
Molina, F lorica (Quim, 61 '),Aleix, Ramon, Houssam 
(Kevin, 79'), Jaume (Cisse, 61'), Eloi (Marc, 63'), Parra. 

CERVERA: Jordi, Roger, Lopez, Mikel {Marc, 51'), 
Chica, Ahmed, Hichem, Àlex, David (Xavi, 63'), Keule 
{Pau, 46'), Ma ses {Abuu, 46'). 

Gols: 1·0, Lopez (pp) 16: 2·0, F lorica 22: 3·0, Hou s· 
sam 29 ~ 4-0, Florica ss: 4-1, Hichem 67~ 

Àrbitre: Gerard Gras. 

Els locals s'emporten un partit que 
van sentenciar al minut 55. 

1 JUNEDA 

0 BORGESBLANQUES 

Carles dona els 3 punts 
JUNEDA: Ali ou, Josep (Roura, 51 '), Adrià, E ric 
(lopez, 76'), Cusine, lvan (Marcel, 53'), Albert (Bar· 
rull, 63'), Oriol, Carles, Giné (Orteu, 671, DanieL 

BORGES BLANQUES: Marc, Arroyo (Aionso, 51'), 
Sergi, Roger, Alex, Valero (Rodríguez, 62'), Xavier 
(Sekou, 76'), Joel, Eloi, Ricard, Pau (Thomas, 76'). 

Gols: 1·0, Carles 61 : 

Arbitre: Carles Salse. 

El Juneda es va emportar la victòria 
amb un solitari gol a la sortida d'un 
córner. ""' ANTONIO BONET 

1 ARTESA DE SEGRE 

3 AGRAMUNT 

LArtesa cedeix 
ARTESA DE SEGRE: Ros, Roger, Reig, Coll, Marcel 
(Xavier, 61'). Oriol, Jonatan (Josep, 55'). Jordi (Pol, 
55'), Riera (Jou, 55'), Dldac, Sergi. 

AGRAMUNT: Marcel, Abraham, Eric (Manuel, 
74'), Edgar, Gerard, Belekber (Valls, 80'), Pedrol, 
lsla (Martí, 70'), Jonatan, Sergi (Baha, 61'), Oliver 
(lsmael, 61'). 

Gols: 0-1, Jonatan 30'. 1-1 , Marcel 54: 1-2, Valls 
86: 1-3, Baha 89'. 

Àrbitre: Samuel Gutiérrez. 

Important victòria en un partit que 
va ser molt disputat fins als minuts 
fina ls. 
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