
8 LLElDA 1 COMARQUES 

FERROCARRIL ALTA VELOCITAT 

Els usuaris critiquen el soroll 
del primer substitut de I'Avant 
Un comboi AV City va arribar ahir a Lleida des de Barcelona 11 

Primeres queixes dels passatgers al no resultar confortable 

MARIA MOLINA 
ILLEIOA 1 El primer dels t rens que 
ci rculen en lloc dels Avant per 
fer el tram entre Ueida i .Barce
lona va arribar ah ir a la capi
tnl de Ponen! a les 17.13 hores. 
La majoria deis viatgers van 
constatar que el comboi era 
més vell que els que util itza
ven fins ara i feia més soroll, la 
qual cosa a alguns cls va causar 
molcsties a les m·clles. 

També hi va haver passat
gers que no van percebre cap 

anomalia i van remarcar que 
el viatge "havia anat com scm
prc". Tampoc va agradar entre 
els usuaris el fel que els Avant 
que fins ara !cien aqucst trajee
te (els S-114) s'hagin traslladat 
a la nova llnia d'alta velocitat 
de Grnnadn i que hngin estat 
substitu'its pcr nitres que s'uti
litzen en els serveis d'AV City, 
"molt pitjors", segons van in
dica r els clienls habitua ls de la 
línia (vegeu SEGRE de dissabte 
i d'ahir). El can vi que obligarll 

n utilitzar treos menys conJor
tables tampoc supos:ua una re
baixa de preu, un aspecte que 
lampoc veuen arnb bons u lis 
els clienls. 

"A nosa ltres el bitllct ens hn 
costal el mateix i abco que per 
a nar a Barcelona v.nm agafar 
un Avant i hern tornat en un 
a ltre tren molt menys como
de", van indicar. Val a recordar 
qucavui culminara el relleu de 
tots els combois que fan nquest 
itinerari. 
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ME DI AMBIENT PROTESTES 

La pancarta que s'ha hagut de despenjar a Juneda. 

Protestes per impedir 
una pancarta contra 
Tracjusa de Ju neda 
M.M.B. 
iJUNEOA 1 Ln plataforma conlrn 
la incineradora de Tracjusa n 
Juneda denuncia que l'ajun
lament d'aquesta població 
de les G:urigues ha obligat 
l'entitat contr/l ria a la planta 
d'aquesla empresa a retirar 
una pancarta que eslava pen
jnda a la vía pública, !ligada 
en dos ba lcons de dos cases 
particulars al ca rrer Pral de 
la Riba de la població. El le
ma de la pancarta és "Salul 
sf, incinerar, no". Segons la 
platafonna, s'aJ.lega el perill 
que pugui caurc sobre algú 1 

fa a l·lusió a una normativa 
que mai abans no s'havin 
aplicar pel consistori, ja que 
en moltes ocasions es pen
gen pancartes informatives o 
rcivindicativcs tanl per parl 
de l'ajuntamentcomd'altres 
coJ.Iectius. 

Afegeix que "amb aquest 
control de l'espai públic es 
vol coartar la llibertat d'ex
pressió deis vei'ns que s'opo
sen a aquesta incineradora i 
posiciona al consistori a fa
vor seu". 

Perla seua part, l 'alcal
dc, Antoni Vi!Jas, va indicar 
que toles les pancartcs que c5 
t robin en un espai públic es 
mantenen durant un temps, 
"pero mni a perpetun at". 
Toles poden coHocar-se si
guin d 'enlitats, partits i ac
tes, pero amb un tcrmini, va 
afcgir. Una altra cosa és pen· 
jar-lcs d'una paret o balc6, 
en aquest e as no t enen ter
mini per dcsinstaHnr-sc ja 
que no ocupen la vía pública. 
Villas va remarcar queja fa 
més de t res mesos que hi ha 
la pancarta, perla qunl cosa 
el termini ja ha expira!. 

Centre Medie 
Alcalde Pujo! 

SUCCESSOS 

Ferida una 
octogenaria al 
ser atropellada 
a la Pobla 

VIl CAMINADA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
A LLEIOA 
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ILA POBLA DE SEGUR 1 Una dona 
de 83 anys va resu ltar fcrida 
de caracter menys greu a pri
mera hora del malí d'ahir a la 
Pobla de Scgurr1l serntrope· 
liada per un cotxe estacional 
sen se el fre de m a. Segons 
van informar els Bombers de 
la Generalitat, l'incident va 
ten ir lloc quan falta ven pocs 
minuts pcr a les nou del matf 
en un carrcr proper o l'csta· 
ció de tren. Pel que sembla, 
un conductor no havia posat 
el frc de mií i el cotxe va atro
pellar la dona, que va quedar 
atrapada contra un mur. Di
versos lranseünts q ue van 
presenciar els fets es van en· 
cMregarde retirar el cotxe i 
la dona va ser t rnslladada pel 
Sistema d'Emcrgcncics Mil· 
diques a !'hospita l de Tremp 
amb pronostic menys greu. 

rcolomina
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TERCERA CATALANA GRUP XIII 

EIVilanova 
escombra a casa 
un fluix Rosselló 

ROSSELLO VVA. DE LA BARCA 

-:-:: o 
Coll<ja.Goll"~ 

4 .-:--
P>juon. Colom.PIIjol, 

Gor'IUitl. fuSttt", Evi ... (IJlf, Ndoyo. 
TontM.C.II~ Robhl P•OI• 0..... 
Botar9UH-Tomll"- r.l•p•IOblong. 
Abod. 5tumo 1 
SoldoY!Lo 
Canvi1: [)gmlngo pt"r Canvi~.;N.b.cim~lo 

Tomll(li1,Vil.ope~ p«Ndoyo 160'). 
s..-1441. n .. ..,.. 
pe< Abad (S?') 1 
Mest~pt!f fuJter 
I6S1. 

Gol.: O. l. Ch«! ll').G-2. Fellpo (461. G-l, Ndoyo 
1sn. o-<, Rabhl (70'). 
Aol>ltN: fogu...,.. Gotm.ln. 

lnctdtMitto: P~:n~ conttpOntnl a I•Jom•cb 6 
dtl Grup U de~ Terc~ra Cat.tlMa. dls.put.tt al 
Munklpol de Ro,.U6, 

J. BOTARGUES 
1 ROSSEllÓI El Vi la nova de la Bar
ca va escombrar el Rosselló a 
casa amb un domini tota l sobre 
els locals. L'encontre va comen
"or jade cara per als visitants, 
ja que Clssé els va avan~ar en 
els primers compassos de par·lit 
(0-1. 3'}. 

Al minut 20, Tomas va hnver 
de ser substituit jaque en un 
xoc, al cauro, es va partir el bra~ 
i va h:wcr de ser ntcs. 

A la segona meitat, Felipe 
va augmentar el marcador (0-
2, 46') i Ndo¡e va sentenciar el 
matx amb e tercer (0-3, 57'). 
Finahnent, Rabbhi va anotar la 
quarta djana i definitiva que do
nava al Vil:mova cls tres punts 
per continuar atansant-se a les 

FUTBOL 
SEGAE 
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- primeres places. Mom•nt en qué Tom~s esperava a mb els compan)rs a ser at~s pe ls cossos sanltarls. 

3 AITONA 

3 ARBECA 

L'Aitona reacciona a 
temps contra I'Arbeca 
AITONA:Dol..U. ú rba4k> ChlmH>o. lbon (C.
"'" 461. Mojalud (Ribo• •6'), RogiQI11 (O.nloul, 
68"), Glmeno, K~till, Bouller (letotr~t, 46'), S«r.1 1 
Oi ISN<hebiJ. S1) 

ARBECA~Espof'\d,Puf~ 1Mul.811, ~ter•,(oh, 
Adrt~, ~ntonl (Josa.-441, RKt.stns.. Cllret. Dfu. 
Sala 1 úballoro. 

Gols:O.l, min.l2 Cl.attt. 1·1, mln.l4, Stft"'- l·l. 
min.l8.0..olll,min.51 O..tt.2·l ,mln.71. KI ... 
J-l,mln.81.Chlmono. 

A-;¡;¡¡;;;p-Al>u1•nalo. 

Pluja de gols entre Altona 1 Arbeca 
que va acabar Iguala! a tres gr~cles 
a Chimeno (3-3, 87'). ""J. DfAZ 

4 AlGUAIRf 

3 ALCARRASB 

Remuntada epica de 
I'Aiguaire a casa 
ALGUAIREr Sold<YIIo. J. Domingo. Giró, Mlr, r..-
1 un y, Gollolno, Mol .. !Amigó. 8!1. 54nchu. So1<h 
lilUL sn,V Domingo IGorrl>. 78')1-y 

Al(AftRlS 8: (odjna, Sanjuan, Parra$ Oiab)o 
ll'<orNndo¡, 711, a KhornttiCionril•• 71'1. Roholl 
SlJbW. VIII (Goleno. 19'1. Fwlf' Morlfn (P..uru, 
S9')1Tom.l< 

Golo: 0·1, min.8 EI Khomrl ~¡,min.U. Oioby. 
H . mln ll Mk. t ·l,mln.JO Sorj .. n.H.mln.Sl. 
MoltLl·3, mln.61. ~hu .. 4-3, ml'n88. Fortuny. 

Arbbre: s.indwz: bteve. Vo rApul~r pt1· dob&a 
gr~ ~ vlsilllflt Ptt~ f per rojol d rtcn ti vtst"nt 
Pasaru.. 

L'Aiguaire va remuntar contra I'AI
carrlls B malgrat que els vlsltants es 
van avan~ar amb gols d'EI Khamri 
i Oiaby, als quals va respondre ra
pldament M Ir (1 -2, 13') 1 abans del 
descans, Sanjuan va marcar el tercer 
per als visitants. A la segona meitat 
els locals van anotar dos gols amb 
velocltat (3-3, 61 ') 1 abans d'arrlbar 
a l'afeglt, Fonuny donava la victoria 
als locals amb el seu gol (4-3, 88'). 
có> l,fARRENV 

TERCERA CATALANA XIII. JORNADA 6 

L'Sporting de Pinyana segueix intractable al davant 
1 l'Sportlng de Plnyana seguelx ha concedlt un empat 1 suma 16 rota pero amb un empat més que 
llder a la classificacl6 després de punl\. El Pardlnyes el segueix de l'Sportlng. El S oses, tercer. suma 
derrotar I'Aip1cat B (1-41 1 encara prop, separats per dos punts, al 11 punts al vencer l'Aibagés (3-1) 
sense coneixer la derrota al cap guanyar I'Aicoletge (1 -4) 1 contl· 1 empata a punts amb I'Aicoletge, 
de sls ¡ornades. en qué només nua també sen se conelxer la der- quart classificat. 

Classlflcació general !Casa 1 Fora Resultats 
IQOIIP " J e , " « ,. J , "CiC " J ' 1 P Gf G< ~B-~w H 

1l'lrr,IIM 16 6 S o 20 10 10 • o u 7 6 z ¡ o 
2 Poldoyol 14 o ~ 
] So!e! 11 , 12 

•Ale~ 11 

SAigu.M 10 19 
6Wa. Ba«.a 10 14 

7Mona 12 
8N..-tlltl 

9 (f'""' 12 
IO Cdris 17 
11 .WWUdd¡ 16 

12~ a 
u Aiiiíi.1s8 H 

1• 8tftMnl 11 
IS Aipl<aiB IS 
161b!ld6 10 
17 Aibqs 
18 Ml«> , 6 

1 ALPICATB 

4 SPORTING DE PINYANA 

L'Sporting demostra 
la seua for~a 
AlPICAT 1: Erole-s.L6pu. C.no, Tov~r, Fortuny. 
Uodonoso!Akolno, 12'1.-•ie>lúldttó, 461.Gr>s 
IL PO<lno, 4l'L Qul (K Podno, 46'l OjttiO (Jlibau, 
72'11Mogv<>. 

SPORTING DE PINVANAtAioy, AIM(Guoork.441. 
Glll, Ven1a)<t. PorpiOIIIM•Jo• 461, Mlwrln, Rogol 
ISari'CKA\ 63'). o.~mmth (M.tifn0f'01, 70'}. Cksar:o. 
U.. o (Go<óa, 20') 1 S.nuy. 

Gols.: 0·1,mk1.4.. M.wt1n. o-2, mln..27.Mardn.G-l, 
mll'll9.Martin. o-4, MlnAl.Gt4J ~P.p). 1--4,min.S8. 

Arllg .... 

ArbiiM: "'•t SaJ.u .. 

l'Sporting de Pinyana va escombrar 
I'Aipicat B a domlclll. 
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3 ALMACELlfS 

2 GOLMtS 

' l l 

1 l 

L'Aimacelles remunta 
al Golmés un 0-2 
ALMACUlES: Ka,..,,.,l.o.w>o,Co~lllo(lhl.onl. 
46'). Bouk<oir, O.rnz llorouol721.1t MoUno, S.lhl, 
F...Us (PHior, 60'l. Manm H. Molino (P<Iogri. 8l') 
1 Montolbon (Popo. &9'). 

GOLMh: Plan-. p,¡,u, Rulr_O. C.u.._ O.Wkl<otl, 
s..w., ~' IZobol., 46'). "'-'• ¡c....., 111, Bou
~u (Palou, 46'). Aclfl:j (ldl 4 -491 IBan•. 

Goh: 0.1, mtn-l. Ou1kkltJ. o.:z. m1n.S. Ou.kkau. 
1· 2, mln,l4 D.trr.z.. 2· l..mln.21. Monl•lb.n l ·l, 
mln.70. Mtnfna 

;¡;¡¡¡;:;: Cirma Si nc.hf,z. 

El Almacelles va remuntar al Gol
més malgrat que els visltants es van 
avan~ar r.'lpldament (0·2, 51. 

o 7 l Al AIIN<flf> -Gdmls H 
o 10 4 ¡¡¡;¡¡~:¡¡¡¡.,¡;:,¡ ,., 
1 S Alllllet!!-~ 1-4 

O S Rosllló. yY¡, 8MQ 0-4 

2 6 lfT!!!!!f·l'u~lfK 1-0 

111 ........ ~ J.) 

1 8 Alguak.aJ<ooasB 4-) 

1 ¡ So!e!-~ 11 

1 1 1l 
1 10 

Proxima jornada 

1 AlpkaU -Al Nmacella 
Golmls-ArtN Wdil 
a......nt-.lkolotgo 

8 11 
~- llrlsl<'llll 

'M.Ba«.a-Eil-
S 1 ~!fK-111001 
• 1 ~-~· 
l S AlcMrn B · So!e! 
4 14 p¡¡yw-AlblgK 

3 SOSES 

1 ALBAGtS 

El Soses ven~ I'Aibagés 
per seguir a dalt 
SO SES: S. Polou, G. M ... llos. R. Polau (Chlmono. 
78'), Ceolellat (O. Po1ou. 621, Estroll., J. Mesolles 
1P<ralu.80'l.&tlja.O.M•toi(.,M.MHalle>IVoa.. 
Sl'). Glm...,z 1 B.ongour• (Fh. 62'). 

AliAGiS:Ao~G.Itlo.QUnuN,-ono(lo~ 
r6. 80'), Alv•rt:1~ Avomo. Enoque-, Montif.l Pu·K.Uu 
{Ar~ujor, Sl'), OdDilo (Femindu, 6n 1 Monzón. 

GoiJtl.O. mln~ J. Mesa!'". loe, mln.43.M M•ir 
lln. M. mln.71.0 Mt-uln. l · l,mln.89.Enoque. 

Arbhrc: c.,.,.,...,. llop. 

El Soses va derrotar I'Aibagés per 
situar-se coma tercers en un par
tlt en que els locals van dominar 
complelament. 

1 ARTESA DE LLEIOA 

1 BENAVENT 

Repartiment de punts 
AATfs.A Df.LUIOA: ()JintftO, Rodrlgutot. U1rte. 
Mllov•movk. Montello. BIMCO. Lahum¡, S!fin, 
lloldo, P•loul Balo. 
BENAVENT; Ojc¡,Miwt. C.rnKo, ltlus. G..rda. 
Ortogo. T•IX!ni, ........... Ofmh,IXILIMar<,.,.., 

Gol.s.: 0·1,mln.64.C.n.u(O. H , mtn.71.1Wlo. 

Aol>ltro: laH S.IIL 

Artesa de Lleida i Benavent es repar
telxen punts després d'anotar una 
diana cadascun. 

1 ALCOLETGE 

4 PARDINYES 

El Pardinyes s'exhibeix 
"lCOLfT<iEt At'lir•l, Pttfe.l. 8on¡1,. Jaltoh, fu· 
men•l C..ldeiO,. Camacho. Merino, Munnf, Utrota 
ICIMI!i 

PARDINYES:úpdt'OII .. Torr<~,Sh•wo.Pocl\ r,.,._ 
ffodriguez.Ga~ Romtft\ O. Ca1tro..Mot•l f~ 

Gols: Q l. mlnJ. Glrdl. 0~2. mln.SJ. r.ye-.0•3, 
rnln S9. Ap¡rido 0-4, mln.60. Flyt . 1-4, mln.?6. 
Utrta. 

El Pardlnyes va vencer I'Aicoletge 
perseguir segons a la classificacl6. 

1 TREMP 

Q PUIGVERTENC 

Parreira sentencia 
TREMP: F<lrn;,dft. Rcdrlgut~ Colom, An10n10. 
Dur•ny. S.nnth. Marchal Part•lr•. f•rn6nd t t. 
lorr>IRoq.M 

PUIGVERTENCt Bosdl. Ogbebor, Hor"'''· Go<
<11. Cb><, And~• Nodol, Wow<o. Ndloy<, Argllf> 
t Ouef'lll. 

Gol: 1-G.mln 65. Ptntlrl. 

Arbltl't!! Gt•s,Aoy. Va tXPUISilr per doble •mont s· 
tKI6"' lo<.ol fi>Mndu 

El Tremp va vencer per la mfnlma el 
PUigvertenc gr~cies al gol de Parrei
ra (1·0, 6S'). 

rcolomina
Resaltado
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TERCERA CATALANA GRUP XIV 

Festival de gols 
i la vidoria es 
queda a casa 

AGRAMUNT IVARS 

N<>~>t··•!_, 3 
Alt)!Mdrv, Gulh"' 

Mtrfa. Aboubtar. Gt<><d.Xo-.1~. To,... 
~t,M4nut:LKI~I. Aletx. Miloucll•"'ln.. 
lli<>.Ger•<d.Se«JII Albett.!CebboiiiiNfti, 
JiUmt.. C.nvl.:l.Mnlnt~r 
C. m is: Alu per Aldom.o 1561.1 ..... 11> 
S.<k ('161, Kolil""' pefisooo:C1l'). 
Marc(S6'),Jaumepn-
IWll (7l'). MAnuol 
P"' Oavld(7S1. 

Goltd)·l llmali> (10'). H x.wtH (lO'). 2:¡;;¡::-
nueiiU'J, J·1 Aboui>K••(44'). 4· 1 S .. gl (621. 
4 2 UMlto..d {791 • .-.JA!elx(ll1. 
Arbilrr. O•niSeró. 
lnddhde., p..,.. di<¡><U< >1 Municipal d'Ag< .. 
munt bc:oa.G~u1rd Gatdl 

JOANBOSCH 
1 '-GRAMUNT 1 L'lvars va sortidort 
a la primera pnrt de l'encontre i 
va dominar durant els deu pri
mers minuts, en que lsmalia va 
aprofitnr per estrenar el marca· 
dor per als visitants. 

L'Agramunt es va posar les 
piles i a l minut vint Xavier va 
aconscguir el gol de l'cmpat. 
Aboubacar va marcar e l se
gen a l'últim minut del primer 
tcmps, que deixava l'electronic 
2-l. A la segona meitnl', Sergi 
va marcar el 3-1 al minut 62. 
L' fvn1·s 110 va renunciar a l duel 
i en cls últims minuts va ncon
scguir anotar dos gols més a la 
portería rival tot i que els locals 
van aconscguir resistir i el partit 
va finn litzaramb la victoria de 
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• 

I'Agramunt. l'Agramunt, m's efectlu, va a conseguir la vlctilrla davant l' lvars, que 'sa la part balxa d~ la taula. 

2 BELlPUIG 

1 BELlCAIRENC 

Nova derrota 
del Bellcairenc 
61lLPUIGz Joan.Xo'riof(m'i6eu...m.ni•~Jordl 
lm.ll Edlth), Mohomadou. Albell. Rog..- (m. 78 
Gul.em), Rob«to. Erlc (m.6~ Gtaus), Ala.tl. 1 mA6 
Joumo~ Con<lol Goro<d. 

BELLCAIRENC: S«g~ Atnnu, Pttt", P•u. Jo~, 
G"'•rd. Albo<~ St<giOCm.SS Gonfs), Jordl(rM5 
Maccon. Mohamed 1 Radtld (...SS Mmoll. 

Gol.s: 1.0,miSOMol'wtnldou.1·1, m.71 Mohamtd. 
2-1,m.7< Mohomodou. 

Arbltr•; IW<wCrtvtono. 

A la l)rimera part del partlt. cap 
deis equlps va estar encertat. A la 
segona meítat, el Bellpuíg, molt 
superior, va aconseguir marcar dos 
gols. El Bellcairenc només va arribar 
en una ocasi6 a portería en la qual 
Mohamed va aprofitar per marcar. 
Eric Ruíz deiBellpuíg va abandonar 
el camp per moléstles musculars ... 
JESUSORTIZ 

2 TORREGROSSA 

1 TORA 

Victoria del Torregrossa 
TORREGROSSAz Viclor, Oriol, AniOIIIO (m 62 01-
ogo), Oumar, S.lou (mMi Bug•t R>mó<1. Oomla 
lm.7S Rkb<d), Sergl. David (ln.llGo•••dl.Mu>Oio 
lm.U Fojordoll Monvel 

TORA: Adrl~n. Rlol, lo<dl, Gero•d (m.89 Oavldl. 
Al•ht. Roben, Co!l<!s (m.lS S.lg/1, ltWI••· A1nou, 
MIICl~Uia. 

Gok: 1-o,m.1 Oam1A.2-o.m..4B0aml4, 2-l,m.s4 
Jordl 

A<bl1,.: Ed""do Chko. V. •'JlUk•u fl dolegot dtl 
TotrtgtOSsa, A.m61\ ptl prol~'t4' al c.ol~tgl•l 

El Torregrossa va marcar al primer 
mlnut de partit. Damlll va fer el se· 
gon de l'equíp local. El porter del To
ra. Adrián, va salvar mol tes ocasions 
durant el duel, m entre que el seu 
equlp nom4!s va arribar una vegada 
a la porteria rival, en que Jordi va 
marcar a la segona meítat de l'en
contre."" MIQUEL PASCUAL 

TERCERA CATALANA XIV. JORNADA 6 

L'Organya continua coliderant la taula amb el Ponts 
1 L'Organy~. que va golejar 6-0 el 
Tornabous. continua coliderant la 
dassífkadó general amb el Ponts. 
Els dos equfps només han perdut 
un partil en aquestes sls jornades, 

Classiflcadó general 
IQ<IIP ,1 e 01 

1Pollb 1S S 15 
2~ 1S u 
301 ..... 1l 14 
48tlpulg 12 11 
~~~ 11 1l 
61~ 11 4 
7~ 10 10 
1Ll5tv 10 9 
9,.,_ 10 14 

101otr.,..... 9 3 
11 Yoll!fogo4w 11 
121W<M 12 
IJ~B 11 
14 Vv; IAo¡ud¡ 14 
u J«ñ..m --S 

161v.vsrfU. 
178tiWII'nc 
11 uFullol; 

4 VAlLFOGONA 

4 SOlSONAB 

Empat a Vallfogona 
YAllFOGONAdord~lgnl<~ Jooop (m 69 X.lll
ttJ.Abr•i1.arn.Est~bd~lb.\n.M.qiJft. Bta~ Andreu.. 
Aleb<1<h.<m 

SOLSONA 8z Alben, Pons. D.Md, X•vlf<,lgn•.t, 
Gullle•mo. C.ol<!s (m.7S....,ttrt), Alto< (m.4S Gul 
lltml. Ricard. Mgfll Seo¡¡l (m.M Tonll. 

Gol>: HJ, m. lO Ab<•hom. H, m 14 Ánfl'lll·2, 
m.l6 Guillermo 2-2. m.181o>ep. H , m.SZ Angel. 
l -l. "'601bón . ... l , m.618lal.< ... oUIO Angel 

A,.t,ltr•: O...vkl M111. 

Partit ajustat a Vallfogona. El Solso· 
na va retallar l'avantatge de l'equlp 
local i Angel va empataJ al mínut 80, 
queja va deíxar en taules el duel. ao 
REOACCIÓ 

els dos fora de casa. El segueíx a que encara no ha guanyat cap 
nomi!s dos punts I'Oiiana, que va partit en el que va de Lllga. L'lvars 
perdre un partít í Ya empatar en í el Bellcaírenc també se sítuen a 
una altra o< asió. A la part baixa de la part inferior de la taula amb no· 
la dasslflcacló seguelx la Fullola. més un puntal caseller. 

!Casa 1 Fora Resultats 
C< " J ' 

l f GF G( Pl J ~ p" (i( Olw-1~ 6-0 
7 12 4 4 o o 1J ¡ 3 l 1 1 

¡ J o o 13 
11 013 
J o 10 
8 10 1 12 

7 
o 6 4 1 

7 6 ¡ 1 S ' 1 

10 ¡ o 12 ¡ 
1l S 
11 
12 
16 

17 o l 
IS Ol 
16 
21 7 10 
17 2 ¡ 

6 OLIANA 

0 TREMP 

Póquer de gols 
de Gilbert 
OLIANA·Fron<<1< lm.'19 ,.._~ Vlc10<(m.S3 f<n¡,), 
Oeni~J05ep.Cier•rd.JiU~M",Iitimón.Alclx.G!Ibert 
lb.ol (m.79 Gutlin«). 

TREMP: llogor, o\dtt-(rn.75 Juon -~Jo~ lul~ 
X......-Miquol. fomando.IW><IIm.711..100). 
W'll"•• .kM, Seyfll Nodo {m 78 1Wn6n~ 

Golo: 1.0,m.9 Gibo<~ 2·0. m.llloMp. lo().m.25 
Gllbt!rt. 4-0, m.70Qib«l~ 5-0, m.78 Qlb4!ort. 6.0, 
m.86 Dtflb 

l'OIIana va véncer cOmodament un 
Trempsense ocasions. Gilbert va ser 
l'home del partít ai'J'\b 4 gols 1 2 as
slstencles."" ANTONIO OROOflEZ 

l 

2 4 ~.........m- mrru. 4-l 
(ln¡¡yryl-lornlllous u 
Butslñt-"""' 1-1 
~-~B 4-4 
~-B<I<Armc 1-1 
LlTtb· Ll5tv 2 3 

4 4 l'oOii~·'M IAgud¡ H 

6 
1""'9Q9W • lool 1-1 

1 
¡ 10 Proxima jornada 
6 S 

Olwno-~ 
3 1 ~·~d'U.-~ 
9 n lornlllous-lk!UIM 
7 lO l'ollb·'hllogono 

111 !dlot>l B • BeCIIM*J 
i!<lolfto<-Llfollol.l 

6 1l Ll5tv ·t'o01i~ 
111 'M.II.gudo·~ 
S 14 ¡...,.p.Joo~ 

2 POBLA DE SEGUR 

4 VILANOVA 

El Vilanova guanya 
a la Pobla 
POllA OE SEGURz Jotdi,Ptfoy, 1Wn6n. Mlquol, 
lotep. And- Josep Morlo, Choulob. Jooó M«io, 
Jorop Otol l loan. 

VllANOVAl Gorord, Albert. úbtlon. Ant6n,Juonm 
S..gl. Moo>,., Mt1<', Xoviot. Jordon 1 uyo. 

Gols: ()-1, m,l1 Uye.O.Z.m.l6Mou:s,.. t·2,m47 
lv,k, 2•1,m.68 Wqu&;n, m.71 Oriol tn pp..l--1, 
m...S-iM.arlt~$Mló.n, 

Arbitra: JoW MM1• Rlbh. 

El Vi la nova domina des de la prime
ra part. A la segona la Pobla va em· 
patar pero un gol en propia porta va 
desmoralltzar els locals, í el Vilanova 
ho va aprofhar. ""' R. VI LA 

1 BUTStNIT 

2 PONTS 

El Ponts segueix sumant 
BUHtNIT: lvin. lord! (tn.eOY .. ~no). Mo>,.pN 
(m.70 Gilobeni, IOin Ad<iin lm.60 Ro9et), Robert 
lm 64 Mohamodi.Kolonlco, Vl>llt, Andhmon(m.79 
M01cl, YoulR Youm•f 1 Antltel. 

PONTS1 loan, Rogor,Xavlft lm.S1 Adrii),Miquol 
(m.70 S..9~. p,., .. (hor 6n.771111, b""'ollm.S 1 
Ologi.AIIO<,ioumo, llo'<fra (m 46Ma<<)lllolg. 

Golo:o-r. m.!OÓt.ar. o-I'ii\ií&., H. m 80 
V asile. 

El Butsénít perd contra un Ponts 
més encertat .. SERc;l 

6 ORGANYA 

0 TORNABOUS 

Els locals s'exhibeixen 
ORGANY.I.: ""'" l'iulolorgt, M01<01, XawiO<(!MJ 
r\k!-11(1, Robcl'rtAumt, tvo, Marco Antonio. Ornlr 
(m.46 [119.,1. Enolc4. t... ka. 

TORNABOUS: Man::i!LBtrnat (m..19RoY1lJ),Jot' 
di, lo<~ Ed"MI.Jo>ep (m.77 Mo<cl. Ger•«< (ln.27 
Dlnlll), Sergl. Odln. SomtO. Jostp Motlo> (m.l~ 
c.M).SW... 

Golt! I..O,m.1SJaurnf. 2~m.31 Onur. l.O. m3) 
:<.Mer. 4~-Q, mJ9 Robert. S.O, m 84 MM<oAnlonio. 
~.on.891vo. 

Victoria contundent de I'Organya. • 
REOACCIÓ 

1 LA FULIOLA 

2 LASEU 

La Fuliola, encara 
sense puntuar 
lA FULIOLA: 011ol, Gulllom. Oseo<, MOle (m.« 
1'\!bertJ. Ale-x (m.16 Mario). HKior, AdriA. Amo~~u. 
R.vn6n. Ju•n D.Md (In 70 G.nig.t) 1 Mo.,ont. 
LA S!U: Roget, Alben. Hugo, Rubét> (II'L76 Mon"t~. 
Tonllm.6J S.<gl). S.ndro.~. "''"' (m.MAngen. 
ftnotr., Aloi~Jo!Op (m4S [d90f). 

Golt: I.O, m.13Ad<IA l· l, m.ll At.bi.Z· I,m.SO 
R.vnOn. 2·2. m.70Aittr. JI·l, m.7S Mire. 

La Fullola encaíxa una nova derrota 
1 seguelx sen se guanyar."'" REOACctó 
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LLEURE TRAOICIONS 

Més de 3.000 persones van 
a la festa del Castell del Remei 
Emotiva visita guiada d'antics treballadors i ve1ns de la finca 

M.CABELLO 
IPENELLESI Una cer<:avila amb ge
gants, pnssejos en en rruatges de 
cavalls, música en di recte, un 
mercal de productes artesanals 
ijocs per als m<\s petils. Aques
tes van ser nlgunes de les nctivi
tats que ah ir van reunir més de 
3.000 persones a la resta mnjor 
del CasteU del Rcmei, unn trobn
da anual "que cada vega da es fa 
més gran", segons van apuntar 
e ls organitzadors. El bon temps 
va acompanyar en una jornada 
que va comen~ar a les deu del 
matí amb el repic de campanes 
d 'aquestn finen de Pene! les i la 
lectura del prcgó per part del 
presiden! de la Comunital Ge
neral de Regnnts deis Cnnals de 
l'Urgell , Amndeu Ros, que va 
posar emfasi en la conservació 
del patrimoni historie. 

A més deis elemcnts cultu
rals propis de les fes tes majors, 
com la desfilada de capgros
sos, gegants i grallers, e l bnll 
de sardones i una missa canta
da, el programa d'activitats va 
incloure per primera vegada 
unn trabada de puntnires que 
va reunir més de 120 aficionats 
de nord a sud del terrilori. Un 
aperitiu nln plo<;n central a rit
me de swing i blues va fer gau
dir e ls grans, mentre els pelits 
s'ho passaven d'allb més bé amb 
multitud de jocs lradicionals, 
un espai amb firetes i un castell 
ir1 fiable. El rnoment més emoliu 

GASTRONOMIA FESTES 

el van protagonitznr els antics 
trcba lladors i ve'ins de la finca 
del Castell del Remei, que van 
participaren una visita guinda 
i, en algunscasos, van renlemo
rar records de la seua infantesa. 

Visita dé la nova botiga 
A més d' una selecció entre 

més de sis-centes peces de moda 
femCJlina i a ixovar de la llar de 
la <:oHeccionista Victbria Antó, 
e l públ ic va poder visitar la nova 

Degustació de gelats i 
mousse de mostillo a la 
desena fira de Llimiana 
Amb esmorzar popu lar i música en directe 

REDACCIÓ 

botiga del celler, que van inau
guraren el marc d'aquesta fesla. 
"Estem rnolt contents de ve u re 
que la fcsta major del Castcll 
del Remei s'esta convcrt int en 
una jornada cada vega da més 
consolidada, que reuncix cen
tenars de families amb gnnes 
de passar-s'ho bé i con~ixer de 
prop la [inca", va explicar Mi
reía González, una de les res
ponsables de l'esdevenimenl, 
que va destacar que "cada vega-

do volem oferir ur1 ventall més 
ampli d'aclivitats per anibar al 
públic de tates les edats". En
tre les novelals de In jornada, 
va destaca r la prescntació d'un 
nou vermut del celler que els 
assistents van poder degustar 
durnot l'aperitiu. 

Entre les prbximes activitats 
programarles a l Castell del Re
rnei, destaco una exhibició de 
vehicles classics, e l proper 27 
d'octubre. 

GUIA 21 1 

CULTURA 

Lleida va perdre 
l'any passat 
sales de cine 
1 LUlO.\ 1 Catalunya ha pcrdut 
en els últims cinc anys una 
vintena de c ines, segons les 
da des de l' lustitut Cata la de 
les Empreses Culturals. Per 
demarcacions, la de Lleida 
va ser l'any passat la segona 
més afectada després de la 
de Tarragona, ambla perdua 
de s is cines. De les 676 sales 
que funcionnven l'any 2018 
a Catalunya, només una qua
rantena es traben a les co
marques lleidatnoes. Davanl 
d'aquest descens, els respon
sables deis cines apasten per 
reestrenar films per recluir el 
pt·cu de )'entrada. 

SALUT 

El4% deis nens 
del món¡amb 
hipertensió 
1 LONOES 1 El quatre per cenl 
deis nens i adolcscents de 
tal e l món pateix hiperten· 
sió, segous ha evidencia! 
un estudi que han portar a 
termre investigadors de la 
Universitat d'Oxford (Regne 
Unit). Es tracta d'una rcvisió 
sistcmirtica d'un total de 47 
articles en que es van analit
zar la prevnlen~a de la hiper· 
tensió infantil entre els nnys 
1994 i 2018, que, ta l com han 
comprovat e ls experts que 
han liderat aquest estudi, ha 
augmentat en aquest període 
de lemps. 

1 LLrMrANA 1 Ccntcoars de persa· 
nes van visitar ah ir al matf la 
Fira del Mostillo de Llimiana, 
que aquest any celebra el dese 
anivcrsari. A més de les para des 
deproductesartesanals, van po
der dis[rutar de degustacions de 
postres - gclat o moussc, entre 
d 'alt res- e laborats amb mos
tillo, un dol~ fet amb most i Jrui
ta seca. El programa d'nclivitats 
va comem;ar amb un esmorzar 
popular· a la pla~a del Fossar 
Vell i va incloure In setena edi
ció de la trabada de forjadors, 
unn exhibic ió de country a c?.r
rec de Country Pnllars i v isites 
guindes a l'csglésin ro m 1m ica, 
a la casa museu Bonifnci i a un 
cellcr medieval. Per als més pe-

t its, l'ajuntamcnt va orgaoitznr 
un taller en el qual van oprcndrc 
a elaborar figu res de f:~ng que 
va e ni reten ir desenes de nens 
i nenes. El fil musical el va po
sar la formació R ibatonics, que 
va posar a bailar· e ls assistents 
durant el concert de música tra
djcionnl. El viccpresidcnt de In 
diputació de Lleida, Jordi La
torre, va presidir la inauguraci6 
de la fira i, duran! el djscurs, va La Flra del Mostlll~d• Lllmlana, que aquest any ha ce lebrat e l dest anlversarl. 

PERA TOTES LES EDATS 

Els més petits van participar 
en un taller en que van 
aprendre a elaborar 
figures de fang 

definir Llimiana com un munici· 
pi emprenedor i compromes, jn 
que "es tracia d'un a trabada que 
dinamitza el territori i la seua 
economía a través del tu.risme". 
Així, La torre va dcstncor que 
des de la Diputació vol en con· 
t inuar "apostant pellurisme i 

ajudant els pobles pelils i rnés 
despoblnts". 

Présimcia institucional 
L'acte d'inauguració també 

va ten ir la part icipació de l'n l
calde de Llimiana, Josep Terré; 
!'alcalde de Rialp i assessor de 

la Diputaci6 qunnt a polítiques 
del Pirineu, Gerard Sabarich; 
In delegada del Govern a I'Alt 
Pirineu i Aran, Rosa Amorós. 
La (ira, que va comenc;nr dis· 
snbtc [U]]b una master class de 
l n.tfes de safrlt, v¡¡ acabar a les 
t r·es de la tarda. 
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