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SERVEIS ANÀLISI 

Lleida, la cinquena capital amb 
el preu mitjà de l'aigua més car 
Segons Facua, i la Paeria replica que revisaran la concessió per abaratir costos 
S. E. 
1 LLEIDA 1 Lleida és la cinquena 
capital de tot l'Estat amb el preu 
mitjà de l'aigua més car, 37,40 
euros al mes, segons un estudi 
elaborat per Facua Consumido
res en Acción sobre les tarifes 
del subministrament domiciliari 
d'aigua el2019 a cinquanta ca
pitals de província espanyoles, 
a més de Santiago de Compos
tel·la, Gij ón i Melilla. Aquest 
import inclou el provei.'ment i 
el sanejament , però no l' IVA, i 
el rànquing l'encapçala Barcelo
na, amb un preu de 46,89 eu ros 
mensuals, i el segueixen Múr
cia (38,86), Tarragona (37,71) i 
Huelva (37,50). En canvi, a l'al
tre extrem se situen Lleó, amb 
només 5,49 euros al mes, Lugo 
(13,36), Sòria (13,69) i Sant Se
bastià (14,04). 

El mateix informe determi· 
na que a Lleida el preu per un 
consum de 10 m3 amb comp
tador individual de 13 mm és 
de 20,02 eures mensuals, cost 
que situa la capital del Segrià al 
novè lloc de la classificació, que 

encapçala Múrcia a mb 28,43 
eures al mes i tanca Lleó, amb 
2,29. Així mateix, Lleida és a l 
tercer lloc de preu més car per 
un consum de 20 m3• 

El primer tinent d'alcalde To
ni Pastius va afirmar que "sorn 
conscients que la concessió d'Ai
gües de Lleida comporta que el 

preu de l'aigua sigui elevat" i 
va remarcar que els grups que 
formen el govern (ERC, JxCat 
i el Comú) es van comprometre 
abans de les eleccions a "revisar 
a fons el contracte per intentar 
abarat ir cos tos i garant ir a ls 
lleidatans que tinguin un accés 
universal a l'aigua a un cost rao· 

LES CLAUS 

Preu mitjà 
I L'estudi indica qu e el preu 
mitjà del subministrament d 'a i
gua {proveïment i saneja ment) 
és el de Barcelona {46,89 eu ros 
al mes), seguit dels de Múrcia 
(38.86), Tarragona (37.71), Hue l
va (37,50) i Lleida (37.40). 

Consum 
I En el rànquing del cost d'un 
consum de 10m 3 amb un 
comptador individua l de 13 
mm, Lleida se situa a la novena 
pos ició i a la tercera si el con
sum és de 20m3 

nable". Així mateix, va recordar 
que a través d'aquesta conces· 
sió s'han efectuat inversions per 
millorar la xarxa per valor de 
40 milions entre 1994 i 2012 i 
de 60 milions per a la portada 
d'aigua de la Mancomunitat de 
Pinya na, "que es repercuteixen 
a la tarifa". 

mTi'l Generalitat 
Wlli de Catalunya 

LLEIDA I 7 

HOSPITALS 

Proves per a 3911ocs 
de treball al Santa 
Maria i el Pallars 
I LLEIDA I La facu ltat de Me· 
dicina de la UdL va acollir 
diumenge les proves per co· 
brir 39 llocs de treba ll d'in
fermeria, educació socia l, 
teràpia ocupaciona l, opto
metria i fisio teràpia , 33 per 
a l'Hospital de Santa Maria 
i 6 per a l'Hospital Comarcal 
del Pallars. En total, estaven 
convocats 55 aspirants i se'n 
van presentar 53. 

LABORAL 

CCOO no firma 
la nova borsa de 
treball de l'ICS 
¡BARCELONA 1 CCOO no ha fir
mat el pacte de selecció tem· 
poral de l' ICS perquè con· 
sidera que "obre la porta a 
una contractació tota lment 
a rbitrària de professionals 
sanitaris i sense segu ir l'or
dre de puntuació de la bor
sa". Argumenten que es pot 
contractar per tres mesos i 
prorrogar·ne per tres més, i 
repetir el procés si es canvia 
d'unitat. 

Milions 
de futurs 

cfarre
Resaltado
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FUTBOL INTERNACIONAL 

11Robert ha estat deslleial'' 
Luis Enrique diu que Moreno li va comunicar que volia dirigir la selecció a 
l'Eurocopa li "No vull ningú d'aquestes característiques", afirma l'entrenador 

AGÈ NCIES 
1 MADRID I Luis Enrique va asse
nyalar en l'acte de la seua nova 
presentació com a tècnic de la 
selecció espanyola que el seu 
excoJ.laborador i predecessor 
en el càrrec, el barceloní Robert 
Moreno, li va ser "deslleial" i va 
mostrar una "ambició desme
surada". "L'únic responsable 
que Robert Moreno no sigui al 
meu staff sóc jo, ni el president 
ni el director espor tiu. El des
acord s'esdevé el12 de setem
bre, l'únic dia que tinc contacte 
amb el l. Em truca, tinc una re
unió a casa meua de 30 minuts, 
percebo que vol dirigir l'Euro
copa i després que si vull seria 
el meu segon entrenador. No és 
una sorpresa. Ho veia venir pels 
esdeveniments de les úl times 
setmanes", va aclar ir l'ex del 

"AMBICIÓ DESMESURADA" 

"Percebo que vol dirigir 
I'Eurocopa", va dir sobre 
la reunió amb Moreno 
del 12 de setembre passat 

Barça. "Entenc que ser selecci
onador és la il·lusió de la seua 
vida, ha treballat molt per arri
bar a aquell moment, és ambici
ós, però per a mi és deslleial. Jo 
mai ho far ia i no vull ningú amb 
aquestes característiques al meu 
staff. L'ambició desmesurada 
no és una virtut. Entenc la seua 
posició però no la comparteixo, 
per això prenc aquesta decisió i 
li comunico que no el veig mai 
més com a segon i que estic fort, 
que tinc ganes de tornar a tre
ballar però no sé quan ho faré 
perquè no sé si rebré ofertes", 
va afegir l'entrenador. "A finals 
d'octubre tinc una reunió a Sa
ragossa amb el president - Luis 
Rubiales- i Molina, em mostren 
interès per tornar i exposo el 

NATACIÓ COMPETICIÓ 

Lu is Rub iales, Lu is Enrique i Fra ncisco Molina, e n la presentació de l se le cciona do r. 

meu punt de vista. Em sento 
responsable i no estic orgullós 
de la manera en què ha acabat 
aquesta història", va reblar Luis 
En ri que. 

També va assenya lar que es
tà molt il·lusionat i amb ganes 
d 'afrontar l'Eurocopa 2020 i 
tancar el cicle amb el Mundial 
de Qatar 2022. El cos tècnic de 
la selecció absoluta es mantin
drà i amb la sortida de Robert 
Moreno serà Jesús Casas el que 
ocupi el lloc de segon, la incor
poració d'Aitor Unzué, fill de 
Juan Ca rles, com a tercer i els 
habituals Rafel Pol de prepara
dor físic i Joaquín Valdés com 
a psicòleg. Casas va coincidir 
amb Luis Enrique al Barça com 
a analista del filia l. 

"Ho estem portant com un procés 
natural': va dir sobre la seua filla 
• Luis Enrique va explicar 
com la seua fam ília ha inten
tat afrontar el dol després de 
la mort de la seua filla Xa na. 
" Hem llegit moltes coses so
bre el que és el dol i el que 
signifiquen aques t tipus de 
situacions que per desgràcia 
tots v iurem, evidentment no 
en l'ordre que li ha tocat a la 
meua família. És curiós que 
tots sapiguem que perdrem 
éssers estimats al llarg de la 
nostra vida però hi ha molt 
poca informació sobre això. 
Hi ha molt de tabú. Molta 

por. És una pena que sigui 
així", va dir. "Nosaltres ho 
estem portant com un procés 
natural, el que sentim com 
a família. Em sento molt or
gullós de l'enteresa i de la 
fortalesa de tots", va afe
gi r. "Cada persona ho sent 
d'una manera. Hi ha gent 
que prefereix no treballar 
mai més. Hi ha gent que ha 
de treballar l'endemà. Hi ha 
gent que prefereix recordar 
la persona diàriament , hi ha 
gent que no", va concloure 
el seleccionador. 

Paula Juste, convocada en el primer 
selectiu per als Jocs de Tòquio 2020 

2:10.49 i la mínima olímpica 
és de 2:12.56. D'aquesta for
ma, la lleidatana podria tornar 
d'Holanda amb tres mínimes 
olímpiques si manté el nivell de 
l'Estatal absolut. 

REDACCIÓ 
I LLEIDA 1 La lleidatana Paula Juste 
(CN Lleida) ha estat convocada 
per a l'equip estatal absolut que 
competirà a l'Amsterdam Swim 
Cup, del13 allS de desembre, 
la primera oportunitat per acon
seguir les mínimes de cara a ls 
Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 
Juste, de 16 anys, s'estrenarà 
el divendres 13 en els 200 lliu
res , en què acredita una millor 
marca personal d'l:59.20 i la 
mínima olímpica és d'l:57.28. 

El dissabte 14 competirà en els 
400 estils, en què pot firmar la 
mínima olímpica, ja que acre
dita una marca de 4:36.38 i per 
ser als Jocs hauria de fi rmar un 
4:38.53. El mateix dia nadarà 
els 40 0 lliures amb un millor 
registre de 4:05.36. De nou, la 
lleida ta na podria aconseguir 
la mínima olímpica, que és de 
4:07.90. Finalment, el diumen
ge 15 participarà en els 200 es
tils. En aquesta distància , Juste 
acred ita una millor ma rca de 

Juste acompanyarà a la se
lecció absoluta nadadores con
sagrades com Mireia Belmonte, 

~:~:~: ~:l~ciíÀk~~~~~~~~!~ 
no, a més de María de Valdés, 
Jimena Pérez i A lba Vrizquez, 
l'a ltra nadadora nascuda des
prés de l'any 2000. En categoria 
masculina els participants se
ran Francisco Chacón, Miguel 
Dunín , A lbert Escrits, Hugo 
Gonz<ilez i Joan Lluís Pons. En 
aquesta selecció hi ha fins a sis 
nadadors catalans. 
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FUTBOL 

Quatre partits 
de sanció a 
dos juvenils 
¡ LLEIDA¡ El subcomitè de com
petició de l'FCF va sancionar 
ahir amb quatre partits els 
juvenils M.J.M.F. (EFTremp) 
i M.B.S. (EF Bel lpuig) per 
agred ir un altre futb olista, 
motiu pel qual es va aplicar 
la mateixa sanció al cadet 
J.C.M. (EF Cervera). També 
va sancionar amb tres partits 
l'infantil G.G.P. (Agramunt) i 
va donar per acabat el matx 
de Quarta entre l'Andorra 8 
i el Sant Guim. 

FUTBOL 

Condemnat a 31 
anys un tècnic per 
delictes sexuals 
1 MÀLAGA I Un entrenador de 
futbol acusat de delictes se
xuals a 13 menors aprofitant 
la seua influència com a tèc
nic sobre jugadors alevins i 
cadets ha estat condemnat a 
30 anys i 11 mesos de presó 
per l'Audiència de Màlaga. 
L'entrenador va estar treba
llant 20 a nys a mb menors i 
se li va imposar també una 
pena de llibertat vigilada du
rant 8 anys. 

NATACIÓ 

Teresa Perales 
rebrà l'Orde 
Olímpic del COE 
1 MADRID 1 El Comitè Olímpic 
Espanyol (COE) condecorarà 
la nadadora Teresa Perales 
amb l'Orde Olímpic, la seua 
distinció més important. La 
saragossana, de 43 anys, és 
l'esportista paralímpica espa
nyola més premiada amb 26 
medalles (7 ors, 9 plates i 10 
bronzes), repartides en cinc 
Jocs (Sydney 2000, Atenes 
2004, Pequín 2008, Londres 
2012 i Ria 2016). 

HOQUEI PATINS 

L'OKUiga 
modifica dates 
de cara a la Copa 
1 MADRID I La Federació de Pa
tinatge va modificar ahir da
tes de I'OK Lliga de cara a 
la Copa del Rei i Reina, que 
es disputarà del19 al22 de 
març. A la masculina, !ajor
nada 23 es jugarà el 29 de 
febrer, la 24 el 3 de març, la 
25 el 7 de març i la 26 el 4 
d'abril - aquestes dos últimes 
unificades. A la femenina, la 
jornada 18 serà el 7 de març 
i la 19, el14 de març. 
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