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El comissari en cap
cessa per dirigir
la nova policia
autonòmica andalusa

La sortida de la
Vuelta Ciclista
col·lapsa el trànsit
de la ciutat
LLEIDA
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La sortida de la Vuelta Ciclista va provocar ahir a Lleida
un col·lapse circulatori important, amb retencions de
més de vint minuts en algunes de les cruïlles de la çiutat
properes al pas de la caravana de la cursa ciclista.
Davant aquest fet, que es
repeteix cada any en els esdeveniments ciclistes, la
Guàrdia Urbana de Lleida va
establir un desplegament
d'emergència per tal de regular i controlar el trànsit urbà.
En aquest sentit, més de
quaranta policies locals, entre comandaments i agents,
van intentar que la circulació
es pogués desviar per altres
carrers i avingués, més allunyades de la cursa ciclista i
de tot el muntatge esportiu i
publicitari que l'envolta i que
va congestionar diferents
car-rers de Lleida.
El col·lapse circulatori va
ser prou important, pel fet
que la sortida de la cursa es
va produir a mig matí, enmig
d'horari laboral, dificultant,
més encara el normal funcionament de la circulació.

La degana de Dret,
portaveu dels tres
candidats a rector
de la Universitat
LLEIDA
L. B.

La degana de Dret de la Universitat de Lleida, Teresa
Areces, ha estat escollida pels
tres candidats a rector com a
portaveu de la iniciativa proposada per ella mateixa per
consensuar una candidatura
unitària al rectorat lleidatà.
D'aquesta manera, els tres
candidats a rector de la Universitat de Lleida, Víctor Siurana, actual president de la
Gestora; Jaume Porta, vicepresident del mateix òrgan
director de govern universitari, i Roberto Fernández,
degà de IJetres, van acceptar
la proposta d'Areces per negociar una possible candidatura unitària al rectorat.
Per tal d'iniciar les converses formalment, ja que fins
ara només havien estat de
passadís, els tres candidats i
Areces van dinar en un conegut restaurant de la ciutat,
sense que, de moment, hi
hagi hagut cap acord entre
les tres parts. Les negociacions duraran fins el proper
dia 18 com a màxim, ja que
en aquesta data s'ha convocat el Claustre per procedir a
l'elecció del primer rector de
la Universitat de Lleida.

Els tres camions cisterna de què disposa Lleida es van veure desbordats per la gran demanda d'aigua
potable a causa del tall en el subministrament general

PEPE MARIN

El tall d'aigua potable
desborda el servei
dels camions-cisterna
Els barris més afectats van ser la Mariola i la Bordeta
LLEIDA
J. HERNANDEZ

L'empresa municipal Seinsa es
va veure ahir desbordada per
l'allau de demandes d'aigua potable que van realitzar tant entitats públiques com comunitats
de veïns. Els tres camions-cisterna de l'empresa municipal Seinsa van treballar a tot drap per intentar cobrir la demanada provocada per la manca de subministrament d'aigua arran del
canvi de la canonada general
que va realitzar l'Ajuntament el
passat dimecres.
Fonts de Seinsa van explicar
que durant la jornada d'ahir havien realitzat al voltant de mig
centenar de serveis per omplir
dipòsits buits.
Els camions-cisterna ja havien
fet uns trenta serveis durant el
dimecres, primer dia que es va
començar a notar la falta d'aigua
en alguns barris de la ciutat de
Lleida. El responsable de Seinsa
va explicar que "des del dime-

cres els camions-cisterna no han
parat ni de dia ni de nit de fer
viatges per portar aigua".
El servei de neteja que acostumen a realitzar aquest camions
va haver de ser suspès davant la
gran demanda d'aigua potable.
Les oficines de Seinsa van rebre ahir més de setanta trucades
telefòniques demanant aigua
per omplir dipòsits. La majoria
de les demandes van venir dels
barris de la Mariola, la Bordeta i
el centre històric.
Pel portaveu de l'empresa
municipal "amb els mitjans de
què disposem hem treballat a
tope. Si no s'ha atès una part de
la demanada ha estat per manca
de recursos materials, ja que la
voluntat ha estat donar el millor
servei possible a la ciutat".
En cada servei els camions
portaven 8.000 litres d'aigua. Per
tal de poder-los carregar els operaris de Seinsa es van desplaçar
fins al barri de Pardinyes on, tot i
que la pressió de l'aigua va baixar, el subministrament no es va

Seinsa només va disposar de tres
vehicles per cobrir la demanda
El subministrament serà normal
a partir d'avui divendres
%
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interrompre.
Els responsables de l'empresa
municipal van atendre les trucades de demanda d'aigua donant
prioritat als centres públics, com
col·legis o centres d'acollida de
gent gran, hotels i similars.
D'altra banda, fonts oficials
del departament de Sanitat a
Lleida van indicar que no van
patir problemes per la tallada
d'aigua en disposar els centres
sanitàris de grans dipòsits per
emmagatzemar aigua.
Les obres
Els tècnics de l'Ajuntament de
Lleida que han supervisat les
obres del canvi de cananoda van
assegurar que el subministrament d'aigua a la ciutat de Lleida
quedaria totalment normalitzat
durant el dia d'avui.
Tot i que el subministrament
es va fer a les vuit del matí del dijous , la manca de pressió en algunes zones va ser la que va provocar que diverses entitats es
quedessin sense aigua potable
durant la major part del dia.
La substitució de part de la canonada principal era una de les
obres urgents que tenia pendents l'Ajuntament de Lleida.
Aquesta canonada havia patit diversos trencaments en els darrers tres anys

El comissari en cap de Lleida, Atilano Sánchez, cessarà
del seu càrrec a mig mes,
il·lusionat amb el nou projecte de dirigir la policia autonòmica andalusa, la qual
es crearà properament, segons va manifestar ahir en
una roda informativa.
Una de les persones que
es perfila com a nou comissari de Lleida és Carles
Aguaroz, el qual ocuparà
eventualment la vacant i al
mes de setembre deixarà
Lleida durant quatre mesos
per fer el curs de Comissari
a Madrid.
Atilano Sánchez, el qual
ha estat nou mesos comandant la policia a Lleida, serà
a partir de mig de mes, adjunt del director general
d'Interior de la Junta d'Andalusia, plaça que ell mateix
va sol·licitar a la Direcció
General de la Policia. Atilano Sánchez dirigirà una entitat d'uns 600 agents cedida
pel Ministeri de l'Interior,
els quals formaran la nova
policia autonòmica. Sánhez
va dir estar molt il·lusionat.

L'esport d'aventura
va tenir un total
de 286.000 usuaris
durant l'any passat
LLEIDA
J.R.R.

Al voltant de 286.000 practicants d'esports d'aventura
ho van fer l'any passat a les
comarques de Lleida, segons
va explicar Joan Pinilla, director de La Agencia de publicidad, SA.
Pinilla va fer aquestes declaracions en el decurs dels
actes de la Nit del Turisme
que la nit de dimarts va reunir 420 persones en un sopar
multitudinari que es va celebrar al Pavelló polisportiu
municipal Onze de Setembre
de Lleida.
El responsable de l'empresa publicitària va remarcar
que una de les claus en el
creixement del nombre de
practicants dels esports
d'aventura ha vingut donat
per les campanyes anteriors
de l'Ara Lleida, que han promocionat les comarques de
la demarcació.
Així mateix, la Nit del Turisme va servir per presentar
dels nous espots televisius
que han de promocionar
Lleida i protagonitzats pel
periodista Josep Maria Balcells, fill de l'Espluga Calba, i
Carles Canut, actor de Gerri
de la Sal.

