
SEGRE 
Dilluns, 9 de gener del2023 7 

LLEID~ J\ 1 COMADQ jUES Bon primerdiumenge d'obertura n ~ i de rebaixes de l'any malgrat la pluja. 

www segre.com 1 P 8 
111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 1111 111111111111111111111111111111 11111111111111111 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 

CARRETERES INCIDENCIES 

Cama rasa exigeix més seguretat a la C-13 per la 
pluja de roques que va causar danys a 2 cotxes 
Dernana revisar el trarn de la font de les Bagasses per valorar l'arnpliació dels treballs de rniilora 11 

Carreteres de a Genera 1 a1 diu que anahtzara aquesia se1mana l'origen deis despreniments 

M. CABELLO 
1 CAMARASA 1 Camarasa va recla
mar ahir novament més segu
retat a la C-13 després de l'úl
tim despreniment de dissabte a 
l'altura de la font de les Bagas
ses, que va causar danys a dos 
vehicles (vegeu SEGRE d'ahir). 
L'alcaldessa d 'aquest municipi 
de la Noguera, Elisabet Liza
so, va explica r que "es tracta 
de petits impactes pero greus, 
ja que poden arribar a ocasio
nar accidents mortals en una 
via en la qual hi ha una gran 
afluencia de tr~msit, sobretot de 
motocicletes". Va afegir que "és 
una situació que afecta la C-13 
i al tres carreteres del Montsec, 
el Mont-roig o Sant Esteve de 
la Sarga, on tenim parets ver
ticals que són molt bones per 
a l'escalada pero que suposen 
un gran perill". Lizaso va afir
mar que cal actuar per evitar 
aquestes "pluges de roques", 
malgr at que va apuntar que 
"ens consta que Carreteres de 

DESPRENIMENT 

Un despreniment va danyar 
dissabte dos cotxes a la 
C-13, uns deis quals no va 
poder continuar la marxa 

la Generalitat i la Diputació es
tan fent actuacions molt costo
ses i complicades per millorar 
la seguretat en aquests trams; 
pero se'n necessiten més". En 
aquest sentit, va reclamar que 
es faci una revisió de tota la 
zona per valorar una amplia
ció deis treballs de millora. Per 
la seua part, fonts dels serveis 
territorials de Carreteres de la 
Generalitat van apuntar que les 
roques van caure a continuació 
del tram on s'estan instaHant 
malles antiallaus i barreres di
namiques. Van assegurar que 
"aquesta setmana vinent revi:
sarem la zona i analitzarem que 
s'hi pot fer, tot i que és compli
cat trobar un focus d'actuació 
perque la caiguda de petites ro
ques és habitual en tot aquest 
tram del Congost, on hi ha paret 
vertical". En aquest sentit, van 
recordar que des del mes d'oc
tubre passat s'estan instaHant al 
talús de la C-13 a !'altura de la 
font de les Bagasses, a l'accés al 
Pallars Jussa des de la Noguera, 
malles i barreres dinamiques 
amb l'objectiu d'evitar el des
preniment de roques de grans 
dimensions. Les obres compten 

L'estat en que va quedar dissabte al matí un ve hiele després de caure-li diverses pedres al capó i al retrovisor. 

Una roca a la lluna d'un cotxe, que no va poder continuar la marxa. Una de les pedres de la pluja de roques a la t:arretera C-13. 

amb una inversió d'aproxima
dament 850.000 euros i també 
s'han dut a terme treballs per 
sanejar el pendent. 

La pluja deixa fins a 271itres pero no alleuja la sequera 

Les esllavissades són una pro
blematica que també afecta al
tres carreteres com l'N-230. El 
13 de desembre passat, un des
preniment de grans roques va 
obligar a tallar durant rilés de 
vuit hores la circulació d'aques
ta vía al seu pas per Escales. Van 
caure entre 400 i 500 metres 
cúbics de roques, malgrat que 
no hi va haver ferits. 

• Les pluges d'ahir van dei
xar fins a 27,5litres per metre 
quadrat en zones <;J.el Pirineu 
com Port del Comte. Al Pont 
de Suert, la precipitació acu
mulada a l'estació del Servei 
Meteorologic de Catalunya 
(Meteocat) va ser de 20,1li
tres per metre quadrat, men
tre que al Montsec d'Ares es 
van registrar fins a 18,4 per 
metre quadrat. No obstant, 

aquestes precipitacions no se
ran suficients per alleujar la 
sequera que s'arrossega des de 
l'any passat, ja que es neces
sita que siguin més in tenses i 
continuades durant els pro
xims mesos. Les reserves de 
neu a les cap~aleres deis rius 
són les més baixes deis últims 
cinc anys i els embassaments 
de les conques del Segre i la 
Ribago!"~ana no guanyen ni-

vell. O liana emmagatzemava 
la setmana passada 35,8 hec
tometres cúbics, gairebé deu 
menys que fa un any en les 
mateixes dates, mentre que 
Rialb compta amb 37,7 hec
tometres cúbics i és al 9,3% 
de la seua capacitat. Aquesta 
situació ha fet que les comu
nitats de regants comencin a 
pensar a iniciar la campanya 
al mar~ racionant l'aigua. 
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/ 26 / ESPORTS 

FUTBOL 5EGONA CATALANA 

Remontada 
del Cervera a 
la segona part 

CERVERA GUISSONA 

3 1 2 
Bove, López, Garnga, Castellana, Leculeanu, 
Kane. Feher, Vila, Couce~ro. Ferraté, 
HKhem, Nsmganl. Grác1a, O lié, Mollna, 
Abuu, 01ak1te i Jbilou, Garrabou, 
Zahredmne. Calafell1 Ma¡oral 

Canvis: Navarro per Canvis: Gené per 
Garriga (46'), Gracia (46'), Bueno per 
Casadesús per Abuu Garrabou (62'), Julia 
(46'), Rodrigues per per Ma¡oral (75') 'Cissé 
Boumedol (46'), per Couceiro (85'), 
Perales per Oiakite 
(57') ' Duch per Kan e 
(77'). 

Gols: o-1 (13'), Ma¡orai.0-2(431,0IIé. 1-2 (681, 
Vila 2-2 (70'), Nsmgani. 3-2 (85'), Rodrigues. 

Arbitre: Hector Craviotto. 

lncidencíes: Part1t corresponent a la catorzena 
¡ornada de Segona Catalana, disputa! al Mum-
Clpal de Cervera. 

2 ARTESA DE LLEIDA 

0 TORREFARRERA 

Segueix com a líder 
ARTESA DE LLEIDA: Candel, Módol, Catalán 
(Reluy, 58'), Ferri, Rius (Poi, 72'), Gerard (Rueda, 801, 
Manuel (M1quel, 72'), GraCia, Pagu, Rub1ó i Hortal 

TORREFARRERA: Gómez, Spaimoc, Marong, M ir, 
lzqu1erdo, Casals, Regany, Tomás (Bammou, 55'), 
Drammeh, Agdal1 Carulla. 

- - - -
Gols: 1-0 (41 '), Ferrl. 2-0 (75'), Poi. 

Arbitre: Torres Hoyas. 

L'Artesa de Lleida derrota el Torre
farrera (2-0) amb un gol a cada part. 

2 LA SEU D'URGELL 

1 ANGULARIA 

Remuntada de la Seu 
LA SEU D'URGELL: Escala, Vigo, López, Rivero 
(Mairal, 58'), Sabarich (Oms, 46'), Baró (Del Águila, 
58'), Fité, Maranges, Balletbo, Cayola i Benltez. 

ANGULARIA: Anne, Yousfi, Belhadji, Benet (Ca
valcante, 6B'), Mann, Ximenez, Cissé (Aorean, 571. 
Rodríguez, Welle, Faye i Cordeiro. 

Gols: 0-1 (77'), Faye. 1·1 {83'), López. 2·1 (86'), Fité. 

Arbitre: Guerrero Tello. 

La Seu va remuntar el gol de I'An
gularia en els darrers deu minuts de 
partit (2-1 ). 

2 TÉRMENS 

2 LLEIDA ESPORTIU 8 

Repartiment de punts 
TÉRMENS: Batalla, Llovera, Mascarilla, Florejacs, 
Gardeñés (Escala, 60'), Bernal, Pascual (Serra, 46'; 
Carrasco, 67'), Kassama (Banda, 76'), Sagna (Darías, 
46'), Sarr i Ortiz 

LLEIDA ESPORTIU 8: Roca, Aranega {lan, SS'), Co
slalls, Morales, O romí, Ariño, Barrufet (Fofa na, 55'), 
Coker, Serge (Lega, 85'), Fajr (Gómez, 89') 1 Sanz. 

Gols: 0-1 (37'), Sanz. 1-1 (64'), Escola. 1·2 (67'), 
Fofana. 2-2 (891, Carrasco. 

Arbitre: Gutiérrez Galera. - - - - -
El Térmens i el Lleida Esportiu B van 
empatar a dos (2-2) després del gol 
de Carrasco, cosa que va permetre al 
Térmens sumar un punt. 

1 CERVERA 1 El Cervera va remun
tar els gols inicials del Guisso
na, que es va avan~ar en els 
primers compassos de partit 
grades al gol de Majoral (0-1, 
13') i va ampliar l'avantatge 
amb el segon, obra d'Ollé abans 
del descans (0-2, 43'). 

A la segona part els locals 
van reaccionar escur~ant dis
tfmcies (1-2, 68') i tot seguit 
van empatar rapidament (2-
2 , 70'). Finalment, Rodrígues 
va avan~ar el Cervera a pocs 
minuts del final del matx (3-2, 
85'), donant així els tres punts 
als locals, que són sisens amb 
un total de 18 punts. 

Malgrat aquesta derrota, el 
Guissona segueix a la part alta 
de la classificació, amo de la 
tercera pla~a, amb 24 punts. 

3 ALCARRAS 

0 BALAFIA 

Sentencia de I'Aicarras 
a la primera part 
ALCARRAS: Viúdez, Beamud (Pasanau, 57'), Pinilla 
(Miret, 57'), Montoy (Sawadogo, 72'), Martín, Ban
guero, Estany,lbars (Hamza, 78'), Fernández, Pujol 
(Guiu, 46') 1 Roqué. 

BALAFIA: Pérez, Camarasa, Nieto (Oró, 631, Bosch, 
Hernández (Quimbita, 49'), Ticó, Acosta (Fofana, 
46'), Clavero (Tallis, 43'), Guerrero (Cornadó, 46'), 
Bah i Maideu. 

Gols: 1-0 (11 '), Martín. 2-0 (25'), Beamud. 3-0 (37'), 
Pinilla. 

Arbitre: lturbe Sainz de la Maza. 
------

L'Aicarras va liquidar el Balafia en un 
partit que els locals ja van sentenci
ar a la primera part fent els tres gols 
(3-0). . 
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Jugadors del Guissona i del Cervera lluiten per una pilota aeria, ah ir en el partit. 

3 BORGESBLANQUES 

1 JUNEDA 

El Borges Blanques 
s'emporta el derbi 
BORGES BLANQUES: Aceituno, Arroyo, Quintilla, 
Pelegrí, Rodríguez (Áivarez. 62'), Sánchez (Valero, 
71'), Guitart (Salló, 82'), Egea, Suñol (Guerrero, 71'), 
Clivillé i Contreras. 

JUNEDA: Kande, Solans, Eric, Cusiné, Capdevila 
(Orteu, 78/, Masbernat (Bertran, 82'). Aixala (Bar
rufet, 78'), Farrando, López (Barrull, 46'), Roura i 
Giné {lván, 581. 

Gols: 1-0 (29'), Clivillé. 2-0 (33'), Pelegri. 2-1 (39'), 
Giné. 3-1 (42'), Guitart. 

Arbitre: Prieto Maria. 

El Borges Blanques es va endur el 
derbi contra el Juneda en un partit 
en que van ser superiors i van sen
tenciar a la primera part (3-1). 

Suspes I'Aiguaire
Tremp i el Guissona 
entrepussa 
• Al grup A, els tres primers 
classificats (Artesa de Lleida, 
Alcarras i Borges Blanques) 
no van perdonar i es van en
dur el triomf deis seus res
pectius partits, mentre que 
l'Alguaire, que és quart, no 
va jugar el partit a causa que 
el Tremp, el seu rival, no va 
presentar les fitxes mínimes 
necessaries per poder dispu
tar l'encontre. 

Al grup B, !'Artesa de Se
gre i el Linyola s'escapen 
cada vegada més deis seus 
perseguidors jaque el seu se
güent encal~ador, el Guisso
na, va caure derrotat al camp 
del Cervera (3-2) i ja el sepa
ren quatre punts del segon 
classificat. 

1 CASTELLSERA 

2 SOLSONA 

Victoria del Solsona 
en el darrer sospir 
CASTELLSERA: Casals, Babot, Priego (Freixes, 53'), 
Prat, Giribet (Roger, 76'), Gnabaly, Ndoye (Pons, 70'), 
Bah..(Eroles, 70'), Planes, Camps (Pros, 53') 1 Sala. 

SOLSONA: Soria, Bailara, Barniol, Vendrell, Ribera, 
Montaner, Melinkas (Ñavio, 62'), Deac (García, 46'), 
Plans, Serra i Espuga. 

Gols: o-1 (43'), Bailara. 1-1 (71), Planes. 1-2 (87}. 
Ribera. 

Arbitre: Gras Roy. Va expulsar el local Sala (73') per 
doble groga, i el local Babot (89'), per roja directa. 

El Solsona va vencer perla mínima 
el Castellsera en un partit intens que 
es va decantar pel Solsona gracies al 
gol de Ribera en els minuts finals (1-
2, 87'). 

S LINYOLA 

3 PALAU D'ANGLESOLA 

Pluja de gols entre 
el Linyola i el Palau 
LINYOLA: Sánchez. Graells (Joval, 83'), Riart, Tapies, 
Pau, Barry (Rosell, 86'), Sirera, Barbero (Ortiz, 75'), 
Tribó (Aharrou, 66'), Gamero (Muñoz, 751 i Dídac. 

PALAU O'ANGLESOLA: López, Cristian (Cebrian, 
76'), Joan, Salvia (Amorós, 66'), Simó, Baja, Poi, Du
mitrache (Bolohan, 76'), Mayoral (Montalvo, 66'), 
Serra llgor (Gras, 60'). 

Gols: H) (4'), Tapies. H ( 11'). Poi. 2-1 (17/, Tapies. 
2-2 (461,Joan. 2-3 (53'), Cristian. 3-3 (541, Barry. 4-3 
(621, Gamero. 5-3 (70'), Barbero. 

Arbitre: Escalona Buatas. Va expulsar el visitan! 
Simó (70'), per doble groga. 

El Linyola es va endur els tres punts 
davant del Pala u en un partit igua
lat que es va decantar en els primers 
compassos de la segona parta favor 
del Linyola amb un total de vuit gols 
entre els dos equips (5-3). 

1 AGRAMUNT 

2 ARTESA DE SEGRE 

L'Agramunt acaba 
amb 9 i ca u derrotat 
AGRAMUNT: Marcel, Abra ha m (Tapia, 89'), Monter 
(Alonso, 89'), Gallart, Gerard, Pedrol, Oliver, Isla 
(Garcia, 74'), Rodríguez, Castelló (Hernández, 74') 
í Orno (Rodríguez, 67'). 

ARTESA DE SEGRE: Cepero, Ros (Duran y, 64'), Edu, 
Selva (Bellés, 741. Ahssine (Guardia, 60'), Reig, Coll, 
Sala, Castelló (Jou, 46'), Poi i Sergi (Jounou, 741. 

Gols: 1-0 (22'), Oliver._1-1 (60'), Serg i. 2-1 (84'), Reig. 

Arbitre: Puiggros Castelló. Va expulsar el local 
Oliver (84') per doble groga, 1 el local Rodríguez 
(53') per roja directa. 

L'Artesa de Segre va superar I'Agra
munt en un partit en que es van 
avan~ar els locals a la primera mei
tat (1-0, 22'). A la segona, I'Ag ra
munt es va quedar amb un jugador 
menys, i I'Artesa de Segre ho va 
aprofitar per empatar (1-1, 60'). Als 
minuts finals, els locals es van que
dar amb no u jugadors i Reig va fer 
1'1-2 definitiu (84'). 
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