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Envellir vi pallarès sota l’aigua
Presenten el projecte Aquoir liderat pel trempolí Pep Fillat amb els cellers Xics Borrech 
i Miquel Roca || Una criança diferent de la de celler però igualment adequada

El sommelier Joan Lluís Gómez obre una àmfora lacrada per degustar el vi envellit sota l’aigua.

XAVIER MADRONA
❘ CELLERS ❘ De la ment d’algú com 
el pallarès Pep Fillat, l’esperit 
inquiet del qual el va portar fa 
més d’una dècada a fer la volta 
al món en veler i a estar a un pas 
de ser seleccionat per a l’equip 
d’astronautes de la NASA, no 
paren de sorgir nous reptes. Si a 
això afegim que aquest instruc-
tor d’immersió i actual director 
del comitè científic de la Federa-
ció Espanyola d’Activitats Suba-
quàtiques per a la promoció i 
protecció del patrimoni natural 
i cultural submarí, és també un 
apassionat del vi, el resultat és 
Aquoir. 

El projecte, que encara està 
en fase experimental i ahir es 
va presentar a l’hotel Terradets 
de Cellers davant d’un selecte 
grup de més de vuitanta perso-
nes, consisteix a investigar els 
resultats de l’envelliment del vi 
en àmfores i a més submergides 
al pantà de Sant Antoni. 

Més innovadora encara que 
la idea d’envellir el vi dins del 
mar, que és relativament nova 
i va sorgir al descobrir que el 
vi de les botelles trobades en 
vaixells enfonsats al mar havia 

ENOLOGIA INNOVACIÓ

envellit d’una forma diferent a 
com ho fa a terra però igualment 
adequada. 

No es plantegen ara per ara 
comercialitzar-lo fins a arribar 
a l’excel·lència, però ja s’apre-

cien canvis positius en aroma 
i textura.

En aquest projecte acompa-
nyen Fillat el seu inseparable 
company d’immersions Marc 
Pedrals; el sommelier Joan Lluís 

Gómez, del restaurant Sant Pau 
de Carme Ruscalleda, i el pres-
tigiós ceramista Carles Llarch. 
El vi d’aquest innovador repte 
l’han aportat els cellers pallare-
sos Miquel Roca i Xics Borrech.

Sufoquen un incendi 
de xemeneia  
a Llimiana

EMERGÈNCIES

❘ LLIMIANA ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van sufocar 
dissabte a la nit un incendi 
de xemeneia en una casa de 
dos plantes a Llimiana. Els 
Bombers van rebre l’avís a 
les 21.38 hores i només va 
cremar l’interior de la instal-
lació. D’altra banda, van tre-
ballar en la inundació d’uns 
baixos del carrer Major a Es-
terri d’Àneu.

La Paeria ensenya 
els horts urbans  
de les escoles

INICIATIVA

❘ LLEIDA ❘ La Paeria ha orga-
nitzat per a aquesta setmana 
diverses jornades de portes 
obertes dirigides a tota la 
ciutadania amb l’objectiu de 
donar a conèixer alguns dels 
horts de les escoles de Lleida 
i com els nens aprenen sobre 
el cultiu de les plantes, la vi-
da a l’hort i la relació amb 
l’Horta. La primera visita se-
rà dimecres a l’escola bressol 
Ronda-La Mercè.
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JORDI PERÓSEGRE TÀRREGA

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE TRAGÓ DE NOGUERA

Pallars Terra de Corder reuneix a Tremp més de 700 persones
❘ TREMP ❘ Unes 750 persones 
van participar ahir a Tremp 
en la quarta edició de la 
festa gastronòmica Pallars 
Terra de Corder, dedicada a 

donar a conèixer la carn de 
corder del Pallars Jussà, la 
comarca amb més caps de 
bestiar oví de Catalunya. 
Organitzada per l’ajunta-

ment de Tremp, va comp-
tar amb la col·laboració de 
carnissers, restauradors i 
altres empreses locals de 
la localitat.

Festa d’antics    
veïns de Tragó

Bellpuig ‘estrena’ el 
carrer dedicat a l’1-O

❘ TRAGÓ ❘ Unes 180 per-
sones van participar 
ahir en la festa que els 
antics veïns de Tragó 
de Noguera celebren 
cada any per recordar 
aquest antic poble, des-
aparegut sota les aigües 
amb la construcció del 
pantà de Santa Anna 
el 1962.

❘ BELLPUIG ❘ El germà de 
Jordi Sànchez, Xavi-
er, va inaugurar ahir 
al migdia la plaça 1 
d’Octubre de Bellpuig, 
la denominació que 
substitueix la de pla-
ça del Poliesportiu, tal 
com van decidir els ve-
ïns en un procés parti-
cipatiu, informa Segre 
Tàrrega.

Imatge d’arxiu del jutjat penal 1 de Lleida.

SEGRE

A. GUERRERO
❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida 
ha condemnat a nou mesos de 
presó un home per assetjar l’ex-
parella després que la dona li 
digués que no volia casar-se 
amb ell després de deu mesos 
de relació. A més, el tribunal 
li imposa durant dos anys una 
ordre d’allunyament de 200 
metres de la víctima, així com 
la prohibició de comunicar-s’hi  
per qualsevol mitjà. El tribunal 
ratifica la sentència del jutjat 
penal número 1 de Lleida i de-
sestima el recurs presentat per 
l’acusat, que va negar que as-
setgés la seva ex.

Els fets van tenir lloc en-
tre el dia de Sant Valentí de 
2016 i el 13 de març del 2016. 
Segons la sentència, “durant 
pràcticament un mes, l’acusat 
va insistir reiteradament a la 
denunciant a  reprendre una 
relació que ella no volia con-
tinuar”. D’aquesta forma, es 
considera provat que “l’acusat 
es va traslladar de la zona de 
Madrid fins a Almacelles a fi 
de demanar-li matrimoni, que 
ella no va acceptar, i a partir 
d’aquell moment va iniciar un 
assetjament”. Entre altres epi-
sodis, l’home va tornar de nou 
a la localitat i li va recriminar 
que estigués acompanyada per 
un amic. La dona se’l va trobar 
l’endemà a l’interior del cotxe 
davant la casa d’una amiga amb 

Condemnat per assetjar l’exparella 
perquè no va voler casar-se amb ell
L’Audiència de Lleida li imposa una pena de nou mesos de presó || L’home                 
tampoc podrà atansar-se a la dona ni comunicar-s’hi durant dos anys

TRIBUNALS SENTÈNCIA

qui havia passat la nit. També li 
va fer reiterades trucades, con-
cretament 63, fins que la dona 
va interposar la denúncia.

L’Audiència considera que 
“aquest assetjament i fustigació 
desplegada per l’acusat després 
de la ruptura de la relació que 

havien mantingut durant deu 
mesos, necessàriament va ha-
ver de provocar en la denunci-
ant un sentiment de temor que 
la va conduir a interposar la 
denunciar i a sol·licitar la cor-
responent ordre d’allunyament, 
que li va ser concedida”. L’im-
putat va recórrer la primera 
sentència a l’entendre que la 
persistència a comunicar-se 
amb la seua exparella només 
podia qualificar-se de “moles-
ta” però en cap cas d’assetja-
ment. Tanmateix, el tribunal 
li recorda que “va superar el 
simple incordi o molèstia”.

63 TRUCADES
Va fer un total de 63 
trucades en diversos dies a 
la dona i la va seguir amb  
el cotxe a diversos llocs

Altres condemnats 
per coaccions a fi 
de mantenir 
relacions
■ L’Audiència de Lleida 
ha dictat en els últims 
anys sentències similars. 
Així, per exemple, l’any 
passat va condemnar a 
vuit mesos de presó un 
home acusat de coacci-
onar la seua professora 
d’autoescola, que va estar 
assetjant durant setmanes 
per iniciar-hi una relació. 
L’acusat va coaccionar en 
persona la víctima, però 
també amb reiterats mis-
satges a través de Facebo-
ok i li va arribar a dema-
nar empadronar-se a casa 
seua. En una altra sentèn-
cia, el tribunal va con-
demnar una notària per 
assetjar telefònicament la 
que va ser la seua parella 
(un monitor de gimnàs de 
la ciutat de Lleida) i enviar 
missatges vexatoris sobre 
ell als caps del denunci-
ant. Va ser condemnada a 
pagar una multa de 3.000 
euros per vexacions. La 
dona li va enviar múlti-
ples missatges de contin-
gut sexual.

Nou ferits en 
diversos 
accidents

TRÀNSIT

❘ LLEIDA ❘ Fins a nou persones 
van resultar ferides en acci-
dents que van tenir lloc entre 
dissabte a la nit i ahir a les 
carreteres lleidatanes. Tres 
ocupants d’una furgoneta 
van resultar ferits dissabte 
a la nit en una sortida de via 
a l’L-702 a Lleida. Una per-
sona va patir lesions lleus en 
una col·lisió a les 6.23 hores 
a l’N-240 a Juneda. Hi va ha-
ver dos ferits més al bolcar 
un cotxe a l’A-2 a Golmés i 
un tercer en una sortida de 
via a l’N-260 al Pont de Bar. 
A Bassella hi va haver dos 
ferits.

Foment del bus 
entre escolars     
a la ciutat

INICIATIVA

❘ LLEIDA ❘ Un total de 952 alum-
nes i professors de 25 escoles 
de la ciutat de Lleida han par-
ticipat en el projecte Puja a 
l’autobús, organitzat per Au-
tobusos de Lleida-Grup Mo-
ventis, amb la col·laboració 
de la Paeria. La iniciativa té 
per objectiu donar a conèixer 
i fomentar l’ús del transport 
públic. Aquesta activitat, que 
està dirigida a alumnes de 
tercer de Primària, consis-
teix en una visita guiada amb 
autobús, on es recorren els 
diferents llocs de la ciutat i 
les cotxeres.

rcolomina
Resaltado
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COPA CERS FINAL FOUR

Campions!!!
El Llista derrota el Barcelos en la tanda de penals, conquereix la Copa CERS i es converteix 
en el primer club de Lleida a aixecar un títol europeu || Els lleidatans remunten el 2-0 
dels lusitans, vigents campions, i Jordi Creus sentencia en l’últim penal

Creus rep la felicitació dels 
seus companys després de 
marcar el penal.

OC BARCELOS ICG LLEIDA

2 2
Silva
Pereira
Joao Almeida
Costa
De Sousa
-inicial-
Juan López
Guimaraes
Lima
Rodrigues
André Almeida

Lluís Tomàs
B. di Benedetto
Joan Cañellas
Darío Giménez
Andreu Tomàs
-inicial-
Jordi Creus
R. di Benedetto
César Candanedo
Deri Mataix
Albert Mola

Gols: 1-0 Guimaraes (m.18), 2-0 Joao Almeida 
(m.31), 2-1 Andreu Tomàs, de penal (m.35), 2-2 
Darío Giménez, de falta directa (m.40).

Penals: Rodrigues, De Sousa, Guimaraes, Juan 
López i Pereira van fallar pel Barcelos, i Canda-
nero, Darío Giménez, Andreu Tomàs i Roberto 
Di Benedetto van fallar per l’ICG. L’únic que va 
aconseguir marcar va ser Jordi Creus.

Àrbitres:  Xavier Bleuzen i Julien Thibau 
(França).

Incidències: Partit corresponent a la final de la 
Copa CERS 2018, disputat a l’Onze de Setembre 
davant d’un miler d’espectadors.

XAVIER PUJOL
❘ LLEIDA ❘ El Llista Blava va apel·lar 
ahir a l’èpica per entrar en la 
història com el primer club pro-
fessional de Lleida a conquerir 
un títol continental, una Copa 
CERS que va guanyar després 
de remuntar un 2-0 al vigent 
campió, el Barcelos portuguès, 
i guanyar la segona final de la 
seua història en l’últim llança-
ment de la tanda de penals. Jor-
di Creus va marcar i l’eufòria es 
va desencadenar en un Onze de 
Setembre a vessar i que va tor-
nar a ser talismà, com ho va ser 
fa 17 anys amb el desaparegut 
Lleida Bàsquet i la temporada 
del seu ascens a la Lliga ACB.

La final, la segona que dispu-
tava el club llistat des del 2003, 
va començar amb un ritme fre-
nètic, amb constants arribades 
en una i una altra porteria i amb 
els porters i els pals com a grans 
protagonistes. El primer a avi-
sar va ser l’ICG de la mà d’An-
dreu Tomàs. El de Tremp, molt 
motivat, va tirar una falta que 
va tocar a la base dels dos pals 
de Silva, que a punt va estar de 
posar-se la bola dins de la seua 
porteria. La rèplica portuguesa 
no es va fer esperar i als cinc 
minuts el Barcelos va enviar dos 
boles al travesser en dos juga-
des consecutives. Primero Joao 
Almeida i després Costa, que 
es va trobar primer amb la mà 
de Lluís Tomàs i després amb 
el travesser.

El partit era un combat de 
boxa i els cops se succeïen a un 
ritme vertiginós, sense que cap 
fes blanc. Bruno di Benedetto es 
va trobar amb Silva, i en la juga-
da posterior era Lluís Tomàs el 

que salvava el gol lusità en una 
doble parada, la segona a boca 
de canó. El porter llistat, un dels 
artífexs dissabte de la victòria 
sobre el Breganze, tornava a ser 
providencial per al seu equip 
a l’aturar un tir picat de Joao 
Almeida i una jugada personal 
de De Sousa.

L’ICG, que jugava com a visi-
tant malgrat ser a casa, estava 
patint molt. Es veia acorralat a 
la seua pròpia pista per un Bar-
celos molt intens davant i se-
gur darrere, i els contraatacs del 
qual eren letals. El gol es veia 

venir i va arribar en un llança-
ment de Guimaraes, que aca-
bava d’entrar en pista i que va 
sorprendre un Lluís Tomàs molt 
tapat pels seus propis companys 

i rivals (1-0). El gol va tenir un 
efecte desconcertant per als llis-
tats, la qual cosa va obligar Al-
bert Folguera a demanar temps 
mort per asserenar els ànims i 

reconduir la situació. Les con-
signes van donar els seus fruits, 
ja que fins al final de la primera 
meitat va ser un monòleg del 
Llista, que va tenir fins a cinc 
ocasions, encara que en totes 
es va trobar la figura d’un Silva 
gegant, al nivell de la semifinal 
davant del Voltregà.

Amb l’avantatge mínim dels 
lusitans es va arribar al descans. 
Un mal menor, però calia reac-
cionar. Als quatre minuts de la 
represa, Darío Giménez va tenir 
a les mans el primer gol, però va 
fallar un penal, i tot seguit, 

EL MILLOR

La convicció d’un 
equip irreductible, que 
sempre va creure en les 
seues possibilitats i que va 
tenir recompensa històrica

EL PITJOR

La falta d’encert en 
alguna jugada a bola 
aturada i la primera part,       
en la qual va estar a mercè 
dels portuguesos

rcolomina
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rcolomina
Resaltado



18 ESPORTS SEGRE 
Dilluns, 30 d’abril del 2018FUTBOL

■SEGONA CATALANA   GRUP V

 1 CERVERA

 1 ALCARRÀS

El Cervera aconsegueix 
l’empat ‘in extremis’
CERVERA: Xavier, Ferrer (Garriga), Lluis, Porredon, 
Graells, Costa (Garrabou), Mases, VIlà (Guixè), Chica, 
Prieto i Jounou.

ALCARRÀS: Gras, Eres, Castillo, Cendrós (Floren-
sa), Pasanau (Miró), Figueras (Olea), García (Vilà), 
Lorenzo, Miret (Tutusaus), Ayats i Segura.

Gols: 0-1, min.76. Lorenzo. 1-1, min.89. Prieto. 

Àrbitre: Sánchez Xuclà. Va amonestar els locals 
Jounou, Chica, Garriga i Guixé i els visitants Cen-
drós, Figueras i Tutusaus.

Cervera i Alcarràs no van passar 
de l’empat en un partit en el qual 
els locals van ser superiors però en 
el qual la mala sort els va impedir 
anar-se’n al descans guanyant. A la 
segona meitat, va seguir el domini 
local però l’Alcarràs va marcar pri-
mer. Finalment, la sort va somriure 
al Cervera, que empatar al final.

 2 JUNEDA

 1 LINYOLA

El Juneda, més a prop 
d’assolir la salvació
JUNEDA: Morales, Bertran, Casalta, Ramon (Bar-
rull), Grau, Castillo (Ibars), Masbernat, Barrufet, 
Pifarré (Masbernat), Roura i Vallés (Bosch).

LINYOLA: Cahelles, Cortés (Muñoz), Mestres, Riart, 
Gamero (Solé), Llauradó (Caselles), Barry, Lavín 
(Barbero), Selva (Siddharta), Fabregat i Joval.

Gols: 1-0, min.30. Masbernat. 2-0, min.50. Castillo. 
2-1, min.84. Barbero (p). 

Àrbitre: El Azouzi Harit. Va amonestar els locals 
Pifarré, Vallés, Castillo i Masbernat i els visitants 
Fabregat, Joval i Mestres. Va expulsar el local Pérez.

El Juneda va aconseguir tres punts 
molt importants contra un Linyo-
la que arribava amb l’objectiu de 
sumar. Els de les Garrigues van 
aconseguir avançar-se abans del 
descans, sentenciant a la segona 
meitat per situar-se molt a prop de 
la salvació. ✑ ANTONI BONET

 1 BELLPUIG

 2 SOLSONA

El Bellpuig s’atansa a 
la zona de descens 
BELLPUIG: Bové, Bustamante, Segura, Puig, Sa-
lla, Laarif, Ruiz (Huguet) (Pacheco), Canela, Giné, 
Dalghi i Feher.

SOLSONA: Soria, Lorca, Murcia, Montaner, Ratera 
(Aubets), García, Tripiana, Ratera II (Ribera), Esteve 
(Parcerisa), Malpica (Escolies) i Roch.

Gols: 0-1, min.13. Ratera II. 1-1, min.28. Salla. 1-2, 
min.67. Escolíes. 

Àrbitre: Torrex Hoyas. Va amonestar els locals Pa-
checo i Bustamante i els visitants Lorca, García, 
Parcerisa i Malpica.

El Bellpuig no va poder evitar la der-
rota contra el Solsona quedant-se 
molt a prop de la zona de descens. 

 0 CASTELLSERÀ

 0 TÉRMENS

Empat entre dos 
equips sense punteria
CASTELLSERÀ: Caus, Piqué (Folguera), Fernández 
(García), Comelles, PRat, Salvadó, Castellà (Sahel), 
Pàmpols (Gutiérrez), Sala, Eroles (Estrada) i Pros.

TÉRMENS: Huguet (Sangrà), Mascarilla (Pascual), 
Farré (Elkihal), Ruiz, Gardeñes (Mesalles), Ortega, 
Houzi, Esolà, Estany, Viladrich (Zuña) i Ortiz.

Àrbitre: Malla Esqué. Va amonestar els locals Eroles 
i Salvadó i els visitants Viladrich, Farré, Ramos i 
Pascual.

Empat sense gols entre el Castellse-
rà i el Térmens en un bon partit de 
futbol en el qual tan sols la falta de 
punteria dels dos equips va evitar 
que els gols pugessin al marcador.

 1 GUISSONA

 2 TORREFARRERA

El Torrefarrera pot 
remuntar a domicili
GUISSONA: Maimó, Leculeanu, Florica (Solé), Thia-
re (Graells), Calafell, Majoral (Areny), Ollé, Cuadros, 
Parra, Gené (Sánchez) i Labiad.

TORREFARRERA: Armengol, Beamud, Barbosa, 
Balagueró (Sedeño), Gutiérrez, Lozano, Padrones, 
Botet, Ogando (Fernández), Petkov (Carulla) i 
Hernández (Palma).

Gols: 1-0, min.30. Thiare. 1-1, min.32. Beamud. 1-2, 
min.88. Lozano. 

Àrbitre: Parra Cacho. Va amonestar els locals 
Leculeanu, Florica, Cuadros, Calafell i Maimó i els 
visitants Palma i Fernández.

El Torrefarrera va aconseguir remun-
tar al Guissona als darrers minuts.

 2 PALAU ANGLESOLA

 1 TÀRREGA

El Palau fa un pas cap 
a la permanència
PALAU ANGLESOLA: Serret, Pedrós, Ramírez, Felip, 
Simó, Cos (Amorós), Pedrós (Solà), Noguera (Sarret), 
Piró, Mora i Dimitrache.

TÀRREGA: Pont, Gallart, Lliró, Lominadze, Baúelos, 
Robinat (Marsiñach), Jorba, Enríquez, Molina, Rius 
i Vargas (Sylla).

Gols: 0-1, min.14. Molina. 1-1, min.23. Simó. 2-1, 
min.57. Simó. 

Àrbitre: Peiró Olomí. Va amonestar els locals Ra-
mírez i Caselles.

El Palau d’Anglesola manté la im-
batibilitat a casa i suma 8 partits 
consecutius sense perdre, a l’acon-
seguir tres punts molt importants 
en la lluita per la salvació. El partit 
va començar de cara per al Tàrrega, 
però els locals van saber donar-li la 
volta gràcies, en part, a les accions 
del seu porter, que va evitar que el 
Tàrrega retallés distàncies. ✑ ORIOL 
CAMPS

 2 ARTESA SEGRE

 4 L’ALBI

L’Albi goleja l’Artesa 
a la segona part
ARTESA SEGRE: Badia, Carrió, Monclús, Pérez 
(Macià), Ros (Baró), Rovira (Sylla), Guardia, Planes, 
Bautista (Durany), Jou i Martí.

L’ALBI: Akrouh, Santos, Gibert, Guasch, Creus, Ciu-
rana (Yarrouti), Perera, Cazorla, Ballart (Jiménez), 
Bohamidi i Well (Ciurana II).

Gols: 0-1, min.14. Guasch. 1-1, min.34. Guardia. 1-2, 
min.61. Ballart. 1-3, min.69. Guasch. 1-4, min.76. 
Yarrouti. 2-4, min.80. Sylla. 

Àrbitre: Mestrich Palau. Va amonestar els locals 
Jou, Carrió, Planes i Guardia.

Victòria de l’Albi en la visita a l’Ar-
tesa de Segre en un partit en el qual 
els dos equips es van mostrar molt 
igualats a la primera meitat, però en 
el qual els segons van sentenciar a 
la segona amb tres gols.

El Tremp no va poder contenir un Vallfogona conscient de la importància del partit per a la salvació. 

ITMAR FABREGAT

El Vallfogona 
goleja a la recerca 
de la salvació

TONI PIÑOL
❘ VALLFOGONA DE BALAGUER ❘ Victò-
ria del Vallfogona en la lluita 
per la salvació contra un Tremp 
que, després de la derrota, deixa 
pràcticament sentenciat el des-
cens a Tercera. Els locals van 
sortir conscients de la impor-
tància del partit i en el minut 8 
va arribar el primer gol. Durant 
la primera meitat, els locals van 
mantenir el domini aconseguint 
el segon amb una espectacular 
xilena de Farràs que deixava el 
partit pràcticament sentenciat al 
descans. Després de la represa, 
el Tremp va agafar les regnes i 
va poder marcar de penal en-
cara que va fallar. Finalment, 
el Vallfogona, gràcies una altra 
vegada a Farràs, va marcar el 
tercer liquidant el matx.

VALLFOGONA TREMP

3 0
Clarisó, Casals, 
Solanes, Burgués, 
Farràs, Cuellas, Pons, 
Vera, Martínez, Call i 
Ortiz.

Canvis: Pons per 
Delsams (66’), Vera 
per Castillo (69’), 
Farràs per Jiménez 
(71’), Clarisó per 
Tenorio (82’).

Diankong, Colom 
Parreira, Era, Sirvant, 
Fernández, Farré, 
Syulyush, Gonçalves, 
Patzelt i Durany.

Canvis: Erta per 
Railean (52’), Farré per 
Santos (71’), Diankong 
per Cabana (74’).

Gols: 1-0, Farràs (8’). 2-0, Farràs (30’). 3-0, Farràs 
(68’).

Àrbitre: Vladimirov Barakov. Va amonestar el 
local Casals i els visitants Patzelt, Diankong, 
Sirvant i Railean.

Incidències: Partit corresponent a la jornada 
30 del Grup V de Segona Catalana, disputat al 
Municipal de Vallfogona de Balaguer.

SEGONA CATALANA V. JORNADA 30

Classificació general Casa Fora Resultats

Pròxima jornada

z El Mollerussa aconsegueix allu-
nyar-se dels perseguidors al gole-
jar l’Organyà després que el Tàr-
rega perdés amb el Palau d’An-
glesola i el Linyola també caigués 

amb el Juneda. L’Alcarràs no va 
passar de l’empat amb el Cerve-
ra, mentre que el Torrefarrera va 
aconseguir guanyar el Guissona. 
A la zona baixa, el Tremp no va 

poder amb el Vallfogona i el Bell-
puig va perdre amb el Solsona. 
Castellserà i Termens no van pas-
sar de l’empat i l’Artesa de Segre 
va acabar golejant l’Albi.

El Mollerussa amplia el liderat a costa del Tàrrega

1 Mollerussa 74 30 22 8 0 74 20 41 15 13 2 0 49 8 33 15 9 6 0 25 12
2 Tàrrega 66 30 20 6 4 78 23 35 14 11 2 1 43 7 31 16 9 4 3 35 16
3 Linyola 62 30 19 5 6 57 33 35 15 11 2 2 33 16 27 15 8 3 4 24 17
4 Alcarràs 53 30 16 5 9 60 37 33 15 10 3 2 40 17 20 15 6 2 7 20 20
5 Torrefarrera 51 30 16 3 11 63 46 33 14 11 0 3 42 17 18 16 5 3 8 21 29
6 Solsona 49 30 16 1 13 58 47 34 15 11 1 3 34 17 15 15 5 0 10 24 30
7 Térmens 48 30 14 6 10 31 28 32 16 10 2 4 20 9 16 14 4 4 6 11 19
8 L'Albi 41 30 13 2 15 42 51 18 15 6 0 9 18 27 23 15 7 2 6 24 24
9 Juneda 40 30 13 1 16 56 62 28 15 9 1 5 39 28 12 15 4 0 11 17 34
10 Cervera 40 30 12 4 14 39 48 27 14 8 3 3 19 14 13 16 4 1 11 20 34
11 Artesa Segre 39 30 9 12 9 39 34 22 15 6 4 5 26 20 17 15 3 8 4 13 14
12 Castellserà 39 30 11 6 13 43 52 27 16 8 3 5 26 24 12 14 3 3 8 17 28
13 Guissona 36 30 10 6 14 46 49 16 15 4 4 7 21 22 20 15 6 2 7 25 27
14 Palau 35 30 9 8 13 39 47 26 16 7 5 4 22 17 9 14 2 3 9 17 30
15 Organyà 30 30 8 6 16 30 58 14 15 3 5 7 14 22 16 15 5 1 9 16 36
16 Bellpuig 25 30 7 4 19 32 59 14 15 4 2 9 17 26 11 15 3 2 10 15 33
17 Vallfogona 24 30 6 6 18 27 54 14 15 3 5 7 14 20 10 15 3 1 11 13 34
18 Tremp 12 30 3 3 24 24 90 8 15 2 2 11 13 37 4 15 1 1 13 11 53

Palau - Tàrrega 2-1
Guissona - Torrefarrera 1-2
Cervera - Alcarràs 1-1
Juneda - Linyola 2-1
Castellserà - Térmens 0-0
Vallfogona - Tremp 3-0
Bellpuig - Solsona 1-2
Artesa Segre - L'Albi 2-4
Mollerussa - Organyà 4-0

 EQUIP PT J G E P GF GC PT J G E P GF GC PT J G E P GF GC

Organyà - Palau
Tàrrega - Guissona

Torrefarrera - Cervera
Alcarràs - Juneda

Linyola - Castellserà
Térmens - Vallfogona

Tremp - Bellpuig
Solsona - Artesa Segre

L'Albi - Mollerussa

rcolomina
Resaltado
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