
Família i companys recorden 
els agents rurals assassinats 
a trets fa dos anys a Aspa
Castelldans
acn
Familiars i companys dels dos 
agents rurals morts a trets fa dos 
anys al terme d’Aspa els van re-
cordar ahir en un homenatge al 
Mas de Melons, a Castelldans. 

En l’acte, al qual hi van assistir 
un centenar de persones, la do-
na d’un dels agents assassinats 
va demanar que es compleixi 
“tot el que es va prometre l’any 
dels fets” i que “es faci justícia”. 
A un dia que comenci el judici 
pels fets, la consellera d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, Teresa Jordà, va respondre 
que des de la Conselleria “es fa i 
s’està fent” tot el que es va pro-
metre perquè “mai més” torni a 
passar “un horror com el que es 
va viure”. En l’homenatge, es va 
fer una ofrena de flors a l’escultu-
ra dels agents, un violoncel·lista 
va interpretar tres cançons, es va 
entregar un obsequi als familiars 
i es van alliberar dos ocells. Avui 
comença el judici pel doble crim 
a l’Audiència de Lleida.

L’acte es va engegar amb els 
parlaments del portaveu d’AS-
PARC, l’Associació Professional 
d’Agents Rurals de Catalunya, 
que va animar tothom a ser a les 
portes del judici sobretot “per 
acompanyar les famílies”. Segui-
dament va estar la dona d’una 
de les víctimes, l’Esther, qui va 
agrair el suport al cos d’Agents i 
també va demanar “que es com-
pleixi el que es va prometre l’any 
dels fets” i que “es faci justícia”. 
Seguidament va estar la conselle-

FOTO: Tony Alcántara / Companys dels dos agents morts van depositar rams de flors davant l’escultura

ra d’Agricultura, Teresa Jordà, que 
va respondre a la demanda dient 
que “s’està fent i es fa el possible 
i l’impossible” per evitar que es 
torni a repetir “l’horror viscut”. 
Jordà va afegir que “es reviuran” 
moltes coses aquests dies, tenint 
en compte que s’engega el judici 
avui, un fet que Jordà diu “toca 
reviure-les perquè es faci justí-
cia”. Diversos companys van fer 
entrega de rams de flors als peus 
de l’escultura que s’alça en l’en-
torn del Mas de Melons, a Caste-
lldans, des d’on es veu el terme 
d’Aspa, on van tenir lloc els fets.
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Tàrrega ha iniciat l’any 2019 amb 
un total de 17.233 habitants ins-
crits al padró municipal. La xifra 
posa de manifest el creixement 
demogràfic de la capital de l’Ur-
gell, una tendència a l’alça que 
es ve produint durant els darrers 
4 anys. L’augment, a més, ha es-
tat força significatiu en el decurs 
del 2018, període en què Tàrrega 
ha guanyat 376 nous habitants. 
La xifra suposa un augment de 
població del 2,23% en relació a 
l’any 2017. D’altra banda, val a dir 

que Tàrrega no superava el llindar 
dels 17.000 habitants des de l’any 
2009. Ha hagut de transcórrer 
una dècada perquè Tàrrega as-
soleixi de nou aquest fita demo-
gràfica. Segons l’alcaldessa Rosa 
Maria Perelló, aquest fet certifica 
l’atractiu de Tàrrega i consolida el 
municipi com un dels principals 
motors socials, econòmics i cultu-
rals de les terres de Lleida.

Segons les dades que es des-
prenen del padró municipal (a 31 
de desembre de 2018), la xifra de 

dones se situa en 8.651, supe-
rant la d’homes, quantificada en 
8.582. Així mateix, el creixement 
natural o vegetatiu a Tàrrega con-
tinua sent positiu ja que durant 
el 2018 hi ha hagut 168 natalicis 
(74 dones i 94 homes) en front 
de 147 defuncions (76 dones i 
71 homes). A més de la ciutat 
de Tàrrega, les xifres demogràfi-
ques exposades inclouen també 
els sis pobles del terme, la pobla-
ció dels quals és: El Talladell (222 
habitants), Claravalls (117), Altet 

Tàrrega creix en habitants per quart any
consecutiu i assoleix els 17.233 veïns

(105), Santa Maria de Montma-
gastrell (50), La Figuerosa (49) i 
Riudovelles (11). Val a dir que tots
aquests pobles mantenen o aug-
menten el seu volum de pobla-
ció a excepció de Santa Maria de 
Montmagastrell, que perd 2 habi-
tants. Pel que fa a veïns d’origen 
estranger, també s’ha produït du-
rant els darrers dotze mesos un 
lleuger augment demogràfic si-
tuant-se en el 21,4% de la pobla-
ció, o sigui 3.693 habitants (l’any
2017 suposaven el 20,1% del pa-
dró). Quant a comunitats estran-
geres, la població amb naciona-
litat del Marroc continua sent la 
més nombrosa (1.325 habitants), 
seguida de Romania (802).

Tàrrega 
reviurà la 
tradició dels 
Tres Tombs   
el diumenge
La tradició centenària dels Tres 
Tombs en homenatge a les tas-
ques del camp tornarà a Tàrre-
ga el proper diumenge 27 de 
gener. La benedicció de mas-
cotes, carrosses i muntures, 
que habitualment se celebra 
a la plaça de Sant Antoni, es 
desplaçarà aquesta vegada al 
carrer Migdia, ja que la plaça 
Major es troba en obres. Tot 
seguit arribarà el moment més 
simbòlic de la festa, quan els 
participants encapçalats pel 
pendonista s’adreçaran cap a la 
plaça del Carme, on començarà 
la desfilada.

Crema la xemeneia 
d’una casa a la 
Pobla de Segur 
sense causar ferits
L’interior d’una xemeneia va 
cremar ahir a un habitatge de 
la Pobla de Segur. Els Bombers 
de la Generalitat de Catalunya 
van rebre l’avís a les 16.43 i tres 
unitats es van desplaçar fins al 
lloc dels fets, una vivenda situa-
da al número 61 de l’avinguda 
de Sant Miquel del Pui. El foc va 
ser extingit i no va haver ferits. 
Els bombers no van marxar fins  
ventilar abans la casa.

‘Carràrius’ (TVE) 
visitarà demà 
els carrers de 
Vielha e Mijaran
El programa de TVE Catalunya 
que recorre els carrers de Ca-
talunya, Carràrius, mostrarà 
demà els secrets i les curiosi-
tats dels carrers de Vielha e Mi-
jaran, Olot, Tortosa i Torroella 
de Montgrí. Al capítol d’aques-
ta setmana visita cinc ciutats 
catalanes, des del Pirineu fins 
les terres de l’Ebre.

Els itineraris aniran per ca-
rrers amb riu, carrers volcànics, 
carrers medievals i carrers re-
naixentistes. El Rubèn Munta-
ñà explicarà secrets que molts 
cops poden passar desaperce-
buts a simple vista, visitarà ca-
ses-museu i descobrirà casuali-
tats que poden canviar la vida 
d’una persona i d’una comarca.

FOTO: Tony Alcántara / L’homenatge va ser molt emotiu i sentit
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Taxistes del Pirineu s’uneixen a 
la vaga, que s’estén a altres 
municipis catalans i a Madrid
El col·lectiu rebutja l’oferta del Govern i diu que no marxarà 
de la Gran Via fins que se’ls ofereixi una solució definitiva
Barcelona
efe / acn
La vaga indefinida de taxis que es 
va iniciar a Barcelona el divendres 
s’ha estès a altres municipis cata-
lans, principalment de la segona 
corona metropolitana, com Ma-
taró, Sabadell o Terrassa. En di-
versos comunicats, associacions 
de taxistes d’aquestes poblacions 
van assegurar que es solidaritzen 
amb les protestes de Barcelona i 
que secunden la vaga.

L’associació Taxistes del Piri-
neu –que dóna servei a les co-
marques de l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt 
Urgell, la Cerdanya i la Val d’Aran– 
també s’ha sumat a la vaga in-
definida, tot i que va aclarir que 
respectarà els serveis mínims sa-
nitaris programats i de transport 
escolar que tenien contractats 
amb els consells comarcals, i el 
mateix farà l’associació de taxis-
tes de les terres de l’Ebre.

Aquestes associacions formen 
part del Sindicat del Taxi de Ca-
talunya (Stac), que ha participat 
en les negociacions i que ahir va 
fer una crida a tots els taxistes de 
Catalunya a solidaritzar-se i donar 
suport als taxistes de Barcelona. 
Stac defensa la necessitat de fixar 
un temps de precontractació per 
a les VTC per poder diferenciar 
clarament aquests vehicles dels 
taxis. Segons el sindicat, la pro-
posta de Govern “no és suficient 
ni clara” i conclou que es tracta 
de la “supervivència” del sector.

Les associacions de taxistes de 
Lleida ciutat no tenen previst de 
moment sumar-se a la vaga inde-
finida, tot i que sí donen tot el seu 
suport a la situació dels compan-
ys de Barcelona. Paral·lelament, 
els taxistes madrilenys mantenen 
per a aquest dilluns la convoca-
tòria de vaga indefinida, de ma-
nera que se sumen també a les 
protestes iniciades a Barcelona, 
tot i que el president de la Comu-
nitat de Madrid, Ángel Garrido, 
demanarà als representants dels 
taxistes madrilenys que descon-
voquin la vaga després oferir-los 
una nova regulació del sector.

El Govern reforça el transport 
públic de Barcelona per fer 

front a un “trasbals greu” i es 
reunirà avui amb les VTC

FOTO: Marta Pérez (EFE) / Centenars de taxistes segueixen acampats al centre de Barcelona i mantenen la vaga

Unauto, la patronal dels VTC, 
va reafirmar ahir la seva nega-
tiva a establir qualsevol temps 
de precontractació per llogar 
un vehicle amb conductor i va 
assenyalar la seva esperança 
davant la reunió d’avui amb 
el conseller Calvet. Segons 
fonts d’Unauto, no accepten 
cap temps de precontracta-
ció perquè, argumenten, “cap 
país de la Unió Europea” ho 
ha establert i asseguren que 
França ho va intentar “i es va 
haver de derogar”. Per a la pa-
tronal, establir un temps de 
precontractació és “un retro-
cés” i, en aquesta polèmica, 
reclamen “posar al ciutadà en 
el focus de la decisió i no que, 
per un xantatge gremial mi-
noritari, es tracti d’atemptar 
contra un model inclusiu i sos-
tenible de mobilitat”. Creuen 
que en el sector de la mobili-
tat caben “tots” i “tots els ser-
veis tenen la seva raó de ser”.

Unauto manté 
la seva negativa 
a establir 
un temps de 
precontractació
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L’assemblea de taxistes al Pas-
seig de Gràcia va rebutjar aquest 
dissabte a la nit l’oferta de la Ge-
neralitat d’ampliar el temps de 
precontractació de les VTC i va 
decidir mantenir la vaga. Els ta-
xistes continuaran tallant la Gran 
Via “el temps que faci falta” fins 

que el Govern els hi doni garan-
ties que el temps mínim de pre-
contractació d’un VTC passarà de 
“minuts a hores” per posar fi a la 
vaga. Els taxistes estudien dur a 
terme avui “diferents accions” de 
protesta. Així ho assegura Élite Ta-
xi, en un comunicat difós ahir a la 

tarda, en el qual no concreta quin 
tipus de protestes es poden dur 
a terme, però alerta que pot ele-
var-se el to de les protestes. “Ve-
nim advertint a l’administració 
que la tensió anirà en augment, i 
que molt possiblement comença-
rem a veure situacions, escenaris 
i accions que s’escapen al nostre 
control”, assegurava la nota.

Per la seva banda, el conseller 
de Territori, Damià Calvet, es re-
unirà avui amb representants de 
les empreses de vehicles de llo-
guer amb conductor (VTC) i di-
marts tornarà a reunir-se amb el 
sector del taxi per intentar acos-
tar posicions amb aquests col·lec-
tius enfrontats. Així mateix, El Cal-

vet va explicar que el Govern ja 
treballa per reforçar el transport 
públic de Barcelona i va assegurar 
que l’Executiu vol estar preparat 
davant el que considera un “tras-
bals greu de mobilitat”.

Els VTC, per la seva banda, van 
retirar de matinada els vehicles 
amb què havien tallat la Diagonal, 
per “donar un vot de confiança” 
a l’Executiu català. El primer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona, Gerardo Pisarello, 
va considerar una “bona notícia” 
la proposta del Govern d’ampliar 
el termini de prereserva per a les 
VTC i va apuntar que a Barcelona 
hi ha la idea de fixar una hora com 
a temps mínim.
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RiaLp
TORà -

-
Partido en el que el árbitro Mar-
cel Arbos decreto la suspensión 
del mismo antes del pitido inicial 
por incomparecencia del conjun-
to visitante. 

GuissOna
La seu d’uRGeLL 6

1
La Seu d’Urgell: Ángel, Rubén, 
David, Josep, Arnau (Bernat, 50’), 
Jose, Andreu (Ermengol, 50’), 
Marc F. (Marc T., 64’), Hugo, Ed-
gar (Ángel, 64’) y Josep (Aleix, 
59’).
Guissona: Gabriel, Adrià B. 
(Marc, 80’), Adrià, Josep, Berha-
me, Adrià Z., Ivanov (Deivy, 46’), 
Joan, Adrià V., Xavier y Álex (Ou-
mar, 53’).
Goles: 0-1 (Berhame, 36’), 1-1 
(Rubén, 43’), 2-1 (Andreu, 47’), 
3-1 (Josep, 50’), 4-1 (Ermengol, 
64’), 5-1 (Jose, 74’), 6-1 (Marc, 
76’).
Árbitro: Héctor Craviotto. Sacó 
tarjeta amarilla a Ivanov y Adrià 
del Guissona.

BeLLpuiG
BeLLCaiRenC 0

2
Bellcairenc: Jordi, Marcel, Roger, 
Pere, Mohamadou, Daniel, Marc 
D., Job, Arnau, Manel y Marc G 
(Genís, 75’).
Bellpuig: Joan, Éric, Jordi (Xavier, 
80’), Roger, Albert, Mohamadou 
(Zakariya, 65’), Jaume (Paul, 80’), 
Oussama (Hatim, 67’), Roger, Ro-
berto y Ionut Iulian. 
Goles: 0-1 (Albert, 29’), 0-2 (Jau-
me, 43’).
Árbitro: Brian Zaballos. Sacó tar-
jeta amarilla a Manel, Roger y Ar-
nau del Bellcairenc y a Mohama-
dou y Roger del Bellpuig.

TORReGROssa
ViLanOVa 1

1
Vilanova de l’Aguda: Francesc, 
Adrià, Albert, Andreu (Juan, 72’), 
Cristian (Mitko, 85’), Sergi, Ro-
ger (Albert, 68’), Marc, Moussa, 
Cheikh y Jacint.
Torregrossa: Víctor, Eduard, To-
net, Sergi, Juan Manuel, Sergi 
(Jaume, 58’), Manolo (Damià, 
58’), Aleix, Cristhiam, Jon y Mo-
hamed (Antonio, 68’).
Goles: 0-1 (Sergi, 52’), 1-1 

el angulària gana al ponts
la seu tampoco falla y golea al Guissona por 6 goles a 1

FOTO: L. S. / Imagen del partido Bellcairenc-La Seu d’Urgell correspondiente a la jornada 18 de liga

 Guissona - oliana
 Bellpuig - la seu d’urgell
 solsona - Vilanova
 Ivars d’urgell - Butsènit
 Pobla de segur - Torà
 Torregrossa - Angulària
 Tremp - Ponts
 Verdú - Bellcairenc
 rialp - Tornabous

PRÓXIMA JORNADA - 26/1/19

ASí eSTÁ LA LiGA
RESULTADOS   JORnADA 18

Angulària 18 14 3 1 56 14 45
la seu d’urgell 18 11 3 4 40 24 36
Torregrossa 18 10 5 3 41 23 35
solsona 18 10 3 5 40 26 33
Tornabous 18 9 5 4 31 20 32
Pobla de segur 18 9 5 4 42 30 32
Bellpuig 18 9 4 5 33 24 31
Ponts 18 8 5 5 29 21 29
oliana 18 6 8 4 37 31 26
Ivars d’urgell 18 7 4 7 31 34 25
Tremp 18 6 6 6 31 29 24
Torà 17 7 2 8 32 28 23
Vilanova 18 4 5 9 31 48 17
Guissona 18 5 2 11 22 37 17
Butsènit 18 4 3 11 20 39 15
rialp 17 2 3 12 22 50 9
Bellcairenc 18 1 6 11 20 48 9
Verdú 18 1 4 13 29 61 7

CLASIfICACIÓN J g E P gf gC PT

Torà-rialp suspendido
la seu d’urgell-Guissona 6-1
Bellcairenc-Bellpuig 0-2
Vilanova-Torregrossa 1-1
Butsènit-Pobla de segur 0-2
oliana-Ivars d’urgell 1-2
Tornabous-solsona 3-1
Angulària-Ponts 2-0
Tremp-Verdú 3-0

(Moussa, 69’).
Árbitro: Carlos Lavega. Amones-
tó con tarjeta amarilla a Roger, 
Albert y Cristian del Vilanova de 
l’Aguda y a Mohamed y Sergi del 
Torregrossa.

pOBLa de seGuR
BuTsèniT 0

2
Butsènit: Franco, Jordi, Adrián, 
Roger, Andherson (Kevin, 65’), 
Marius, Vasile, Mohamed, Raúl 
(Andrés, 57’), Gerard y Tudor An-
drei.
Pobla de Segur: Daniel, Josep, 
Jordi, Miquel (Gerard, 79’), Iván 
(Roger, 46’), Josep Maria, Josep, 
Ali (Joan, 67’), Albert (Andreu, 
58’), Josep Oriol y Josep J.

Goles: 0-1 (Miquel, 47’), 0-2 (Ge-
rard, 89’).
Árbitro: Daniel Gallardo. Sacó tar-
jeta amarilla a Mohamed, Marius, 
Jordi y Adrián del Butsènit y a Jo-
sep del Pobla de Segur.

iVaRs d’yRGeLL
OLiana 1

2
Oliana: Francesc, Gerard, Víctor, 
Denis (Robert, 80’), Josep, Ge-
rard, Ali, Juan Ramón, Genís, Gil-
bert (Uelinton, 87’) e Ignacio.
ivars d’Urgell: Isaac, Jibby, Ma-
rius Vlad, Xavier, Aleix, Sergi, To-
bi, Guillem, Reda, Aleix y Abba 
(Bouazza, 70’).
Goles: 1-0 (Denis, 17’), 1-1 (Ma-
rius Vlad, 51’), 1-2 (Aleix, 82’).

Árbitro: Alba Ives. Amonestó con 
tarjeta amarilla a Ali, Gilbert, Víc-
tor, Denis y Gerard del Oliana, a 
Jibby y Bouazza del Ivard d’Urgell 
y expulsó a Ignacio del conjunto 
local.

sOLsOna
TORnaBOus 3

1
Tornabous: Albert, Eduard Jo-
sep (Adrià, 77’), Jordi, Francesc 
(Marc, 46’), Sergi, Mohamed, Da-
niel, Odin (Abdelmajid, 55’), Fe-
rran, Simeó (Arnau, 70’) y Slava.
Solsona: Albert, Ignasi, Ponç, nil, 
Mariano, Arnau (Manel, 64’), 
Carles, Toni (Guillem, 77’), Joan 
(Aitor, 51’), Ferran (Xavier, 64’) y 
Lluís.
Goles: 1-0 (Slava, 35’), 2-0 (Fe-
rran, 74’), 2-1 (Carles, 88’), 3-1 
(Slava, 89’).
Árbitro: Vicente Olmo. Sacó tar-
jeta amarilla a Francesc, Daniel, 
Ferran y Marc del Tornabous y a 
Guillem del Solsona.

pOnTs
anGuLàRia 2

0
Angulària: Jean Carlos, Roger, 
Mohamed (Ricard, 84’), Jhona-
tan, Manel (Jordi, 84’), Santi, 
Marc, Óscar (Xavier, 77’), El Ba-
chir (El Bachir, 65’), Edgar y Ab-
doulaye.
Ponts: Joel, Miquel, Óscar, Fran-
cisco, Jesús, Aitor, Antoni, Gui-
llem, Ismael, Oleg (Sergi, 71’) y 

Fadel.
Goles: 1-0 (Edgar, 21’), 2-0 (Óscar, 
36’).
Árbitro: Eduardo Rusca. Amones-
tó con tarjeta amarilla a Edgar y 
Jhonatan del Angulària y a Antoni 
del Ponts.
Empezó la segunda vuelta y el 
Angulària sumó una nueva victo-
ria ante el siempre difícil Ponts, y 
amplía la diferencia al segundo 
clasificado, el La Seu, a 9 puntos. 
El Torregrossa, que iba segundo, 
tan solo pudo empatar en Vilano-
va de l’Aguda.
Los dos goles conseguidos en 
la primera parte hundieron el 
Ponts, que no fue capaz de incor-
diar la portería del Angulària, a 
excepción de un lanzamiento de 
penalti que paró el portero local 
Juanca.
La segunda parte, jugando me-
jor que la primera, no se movió 
el marcador, pero los locales hi-
cieron méritos para ampliarlo. Lo 
importante para el Angulària  era 
amarrar los tres puntos que lo 
disparan, todavía más, al frente 
de la clasificación.

VeRdÚ
TRemp 3

0
Tremp: Jose Alberto, Viorel, 
Serghei, Ion, Mame, Wilkinson 
(Marc, 83’), Gustavo (Jordi, 69’), 
Xavier, Tao (Wesley, 77’), nicolae 
y Adrià.
Verdú-Vall del Corb: Flavià, 
Moussa, Francesc, ngagne, Ali, 
Enrique Manuel (Joan, 59’), Mo-
hamed, Antoni (Cristopher, 59’), 
Mamady, Titus Gabriel (Lamine, 
69’) y Bogdan.
Goles: 1-0 (Adrià, 58’), 2-0 (Jordi, 
82’), 3-0 (nicolae, 85’).
Árbitro: Marco Ciuciu. Sacó tar-
jeta amarilla  a Tao del Tremp y 
a ngagne y Ali del Verdú-Vall del 
Corb.
El Tremp sumó ayer por la tarde 
una importante victoria en casa 
contra el Verdú-Vall del Corb en 
un partido que, pese al marca-
dor, no se decidió hasta la segun-
da mitad.
Adrià hizo el primer gol para el 
Tremp en el minuto 58, pero no 
fue hasta a falta de 10 minutos 
para el final que los locales sen-
tenciarian el encuentro con dos 
goles en 3 minutos de diferencia 
de Jordi y nicolae en el 82’ y 85’, 
respectivamente.
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viLanOvenCa
SGM pOnenT 2

4
SGM Ponent: Héctor, Pau, Jor-
di, George Daniel, Carles, Xavier, 
Lluís, Laurent, Noel, Iván y Pere.
Vilanovenca:  Pol, Abel, Carles, 
Oriol, Eduard, Albert, Mohamed, 
Jaume, Sergi, Manel y Pep.
Goles: 0-1 (Eduard, 1’), 0-2 
(Adrián, 13’), 0-3 (Albert, 25’), 1-3 
(Noel, 30’), 1-4 (Jaume, 50’), 2-4 
(Noel, 60’).
Árbitro: Achraf Mahjoub. Sacó 
tarjeta amarilla a Héctor del SGM 
Ponent.
El Vilanvenca sumó ayer un nue-
vo triunfo en el campo del SGM 
Ponent que le sirve para mante-
nerse arriba del todo a un solo 
punto del líder.
Los visitantes encarrilaron el en-
cuentro antes del cuarto de ho-
ra de partido con dos goles de 
Eduard en el minuto 1 y de Adrián 
en el 13’. Antes del descanso, Al-
bert ampliaba distancias para el 
Vilanovenca y Noel, 5 minutos 
después, ponía el 1-3 con el que 
se llegó al descanso.
En el segundo tiempo, el Vilano-
venca supo gestionar muy bien 
su ventaja y amplió la diferencia 
en el marcador con el definitivo 
1-4, obra de Noel. 

MaGranerS
r. d’Ondara 1

0
Ribera d’Ondara: Iván, Abdoulie, 
Román, Boubacar, Ousseynou, 
Sergi, Saidou, Keba, Joan Josep, 
Dídac y Nayden.
Magraners: Éric, Ayoub, Éric, 
Juan Felipe, Adrián, Antonio, Ós-
car, Daniel, Adrià, Luís y Áxel.
Goles: 1-0 (Ousseynou, 44’).
Árbitro: Éric Bochaca. Sacó tar-
jeta amarilla a Boubacar, Román, 
Joan Josep y Setgi del Ribera 
d’Ondara y a Leonardo Fabio y 
Antonio del Magraners.

SanT GuiM
pardinyeS B 1

3
Pardinyes B: Willfred, Anass, Da-
vid, Genís, Lamine, Jordi, Guerau, 

Tremp y La Fuliola ganan y se 
aferran al liderato del grupo
Vilanovenca y Albagés no fallan contra SGM Ponent y 
Balaguer y siguen poniendo presión a los dos primeros

FOTO: T. A. / Imagen del partido Pardinyes B-Sant Guim que acabó con victoria visitante por 1 gol a 3

 sant Guim - ribera d’ondara
 Magraners - la Fuliola
 linyola B - Castelldans
 Balaguer B - Albesa
 Balàfia B - Bell-lloc
 Torres de segre - sGM Ponent
 Vilanovenca - Pardinyes
 Barbens - Albagés
 escola F. Tremp - Coll de nargó

PRÓXIMA JORNADA - 26/1/19

ASí eSTÁ lA liGA
RESULTADOS   jornada 18

escola F. Tremp 18 13 2 3 62 22 41
la Fuliola 18 12 5 1 49 16 41
Vilanovenca 18 13 1 4 57 18 40
Albagés 18 12 3 3 64 16 39
sant Guim 18 12 1 5 51 24 37
Castelldans 18 11 4 3 47 21 37
Balaguer B 18 11 2 5 51 25 35
Albesa 18 10 1 7 61 27 31
Pardinyes B 18 8 5 5 48 29 29
Torres de segre 18 8 4 6 34 36 28
linyola B 18 7 2 9 46 42 23
Magraners 18 7 0 11 39 37 21
Barbens 18 7 0 11 32 56 21
Coll de nargó 18 4 2 12 29 62 14
sGM Ponent 18 4 1 13 32 47 13
Bell-lloc 18 3 2 13 21 64 11
ribera d’ondara 18 2 1 15 16 61 7
Balàfia B 18 0 0 18 14 150 0

CLASIfICACIÓN J G E P Gf GC PT

sGM Ponent-Vilanovenca 2-4
ribera d’ondara-Magraners 1-0
Pardinyes B-sant Guim 1-3
Coll de nargó-Torres de segre 0-2
Albagés-Balaguer B 4-0
Albesa-Balàfia 11-0
la Fuliola-Castelldans 3-0
linyola B-Barbens 1-2
escola F. Tremp-Bell-lloc 6-0

Miquel, Pau, dustin y Marc.
Sant Guim: Guillem, Jordi, Oriol, 
Marc, Manel, Juan José, Jouad, 
Ramón, Jonathan, Mohamed y 
Joan.
Goles: 0-1 (Marc, 31’), 0-1 (MArc, 
48’), 1-2 (Pau, 51’), 1-3 (Marc, 
79’).
Árbitro: Aitor Gaspar. Sacó tarje-
ta amarilla a David y Guarau del 
Pardinyes B y a Brian y Jouad del 
Sant Guim.

TOrreS de SeGre
COLL de narGó 0

2

Coll de Nargó: Roberto Carlos, 
Joan, Víctor, Aleix, Izai, David, 
Brais, Alexandre, David B., Josep 
y Cristhofer.
Torres de Segre: Jonathan, Áxel 
Ferran, Pau, Gerard, David, Chris-
tian, Iván, roger, Marc, Xavier y 
Sergiu.
Goles: 0-1 (Xavier, 37’), 0-2 (Iván, 
89’).
Árbitro: Sergi Sánchez. Sacó tar-
jeta amarilla a Brais del Coll de 
Nargó, a Pau, Sergiu y Xavier del 
Torres de Segre y expulsó a Aleix 
del Coll de Nargó.
dos goles en la recta final de la 

primera y la segunda parte de-
cantaron el encuentro.

BaLaGuer B
aLBaGéS 4

0
Albagés: Mohamed, Manel, En-
ric, Francisco Javier, Marc, Moha-
med, Aziz, Mousaab, Costel, Ro-
bert y Àlex.
Balaguer B: Nil, Airald, Sergi, Al-
bert, Felipe, Josep, Víctor, Sergio, 
Aleix, Rahal y Boubacar.
Goles: 1-0 (Aziz, 5’), 2-1 (Mou-
saab, 50’), 3-0 (Aziz, 65’), 4-0 
(Mousaab, 75’).
Árbitro: Jose Aurelio Rivas. Sa-
có tarjeta amarilla a Mohamed, 

Francisco Javier y Ángel del Alba-
gés y a Albert del Balaguer B.

BaLàFia B
aLBeSa 11

0
Albesa: Ángel, Àngel Luís, Jor-
di, Pau, Xavier, Sergi, Marc, Joel, 
Marc C., Arnau i Mallol.
Balàfia B: Óscar, Valentín, daniel, 
Ioan, Bogdan, Alejandro, Bah, Jo-
nathan, David, Juan Pedro y Aa-
rón.
Goles: 1-0 (Marc, 9’), 2-0 (Arnau, 
11’), 3-0 (Sergi, 15’), 4-0 (marc, 
18’), 5-0 (Pau, 38’), 6-0 (Sergi, 
48’), 7-0 (Pau, 53’), 8-0 (arnau, 

65’), 9-0 (adrián, 68’), 10-0 (Ma-
llol, 73’), 11-0 (Marc, 84’).
Árbitro: Iria Pujol. Sacó tarjeta 
amarilla a Juan Pedro y Ioan del 
Balàfia B.

CaSTeLLdanS
La FuLiOLa 3

0
La fuliola: Sergi, Guillem, Ferran, 
Óscar, Enric, Marc, Héctor, Josep 
Maria, Oriol, Arnau G. y Arnau M.
Castelldans:  Roger, Roger C., Pol, 
Christian, rafael, Carlos, nadir, 
Bernat, Sergi, Abel y Carlos.
Goles: 1-0 (Héctor, 32’), 2-0 (Ar-
nau, 59’), 3-0 (Juan David, 79’).
Árbitro: Manuel Pérez. Sacó tar-
jeta amarilla a David y Juan David 
del La Fuliola, a Sergi sel Castell-
dans y expulsó a Oriol del La Fu-
liola y a agustín del Castelldans.

BarBenS
LinyOLa B 1

2
linyola B: Domènec, Gerard, Mi-
quel, Xavier, Josep, Marc, Jordi, 
Carlos, Amadou, Emanoil y Adrià.
Barbens: Fabián, Saber, Raúl, 
Marc, David, Sergis, Abdou, Ja-
vier, Gerard, Babacar y Javier.
Goles: 1-0 (Jordi, 4’), 1-1 (Raúl, 
28’), 1-2 (Babacar, 78’).
Árbitro: Asier Falco. Sacó tarjeta 
amarilla a Gerard, XAvier, Miquel, 
Eduard y Younesse del Linyola B, 
a  Marc y Javier del Barbens y ex-
pulsó a Jordi del Linyola B.

BeLL-LLOC
eSCOLa F. TreMp 6

0
escola F. Tremp: Cheikh, Carlos 
César, Endrés Eduardo, Rubén, 
Sergi, Simbara, David, Emanuel, 
Sergio, Jordi y Vinicius.
Bell-lloc: Issa, Roger, Manuel, Jo-
nathan, Guillem, Charlytonkinan, 
Eloi, Ignasi, Ronnye, Ahmed y An-
tonio.
Goles: 1-0 (Vinicius, 19’), 2-0 (Da-
vid, 21’), 3-0 (Sergio, 38’), 4-0 
(Sergio, 70’), 5-0 (Sergio, 83’), 6-0 
(Vinicius, 84’).
Árbitro: Adrián Buzgar. Sacó tar-
jeta amarilla a Sergio del Escola F. 
Tremp y a Ignasi, Roger, Jonathan 
y Charlyton del Bell-lloc.

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado
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