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PROCÉS REACCIONS 

Talls de via per impedir 
l'arribada dels manifestants 
Tancada l'A-2 a Pallejà i també hi va haver marxes lentes li Més de 
quaranta ferits després dels disturbis de dissabte a Barcelona 

I BARCELONA I Un grup de manifes
tants va ta llar ahir a les 10.30 
hores l'A-2 a l seu pas per Pallejà 
(Baix Llobregat) per impedir 
l'arribada dels autocars que ana
ven a la manifestació unionista 
convocada a Barcelona per So
cietat Civil Catalana. Així ma
teix, al migdia hi va haver una 
marxa lenta a l'N-340 a Molins 
de Rei que va provocar retenci
ons de gairebé un quilòmetre. 
També hi va haver ta lls de car
retera a la C-16 a Berga (que va 
a rribar a provocar cues d'uns 
vuit quilòmetres) i a l'enllaç de 
la C-17 amb l'Eix Transversal a 
Gurb. D'altra banda, els acces
sos a l'estació de Sants van es
tar tancats durant una mica més 
d'una hora per una protesta con
vocada per la plataforma Pícnic 
per la República , que va reunir 
unes dos-centes persones. 

D'altra banda, la Policia Naci
onal va detenir set persones pels 
disturbis de dissabte a Barcelo
na, en què hi va haver 44 ferits, 
dels quals 25 eren Mossos d'Es
quadra, segons va informar la 
conselleria d'Interior. El Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM) 
també va atendre dos persones 
a Mataró, que van rebre l'alta 
in situ. 

El centre per la defensa dels 
drets humans lrídia va criticar 
l'actuació policial durant els en
frontaments entre manifestants 
i agents. L'entitat va qualificar 
de "desproporcionat" que un 
policia posés el genoll a l coll 
d 'un detingut i va ar remetre 
contra una actuació a persones 
que eren a la terrassa d 'un bar. 
Així mateix, una furgoneta de 
la Brigada Mòbil dels Mossos 
d'Esquadra que circulava per la 
C-58 va rebre un impacte d'un 
objecte contundent que va n 
llançar des d 'un pont. No hi va 
haver ferits i es desconeix qui 
és l'autor dels fets. 

Imatge de la concentració Independentista d 'ahir a Tremp. 

Concentracions i protestes contra 
la sentència a Tàrrega i Tremp 
• Tàrrega i Tremp van acollir ma Segre Tàrrega. Per la seua 
ahir noves concentracions in- banda, veïns de Tremp es van 
dependentis tes. A la capita l concentrar ahi r per celebrar 
de l'Urgell , una trentena de el segon aniversar i de la de 
persones, van participar en claració d 'independència del 
una acc ió per fer arribar la Parlament També hi va haver 
protesta contra la sentència i un vermut solidari i la reca p
la repressió policial a la Guàr- tació es va destinar a la caixa 
dia Civil i els Mossos, infor- de solidaritat. 

Centenars de persones es van manifestar ahir des d e l Camp d ' Esports fins al centre penitenciari de Ponent. 
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• 
"Hi ha hagut més 
violència a Catalunya 
que al País Basc" 
I MADRID I El ministre de l'In
terior en funcions, Fernando 
Grande-Marlaska, va dir en 
una entrevista al diari La Ra
zón publicada ahir que " tots" 
els operatius han dit que a Ca
talunya hi va haver una violèn
cia de "molt més impacte" que 
la del País Basc. "No s'havien 
enfronta t mai a una violència 
d'aquesta naturalesa per com 
buscaven el cara a cara, a més 
dels mitjans que van utilitzar", 
va afirmar Marlaska, encara 
que va matisar que aques t a 
violència " no vol dir que no 
es preveiés adequadament i 
es respongués com s'havia de 
fer". 

Aquestes declaracions van 
aixecar crítiques tant per part 
de l'independentisme com dels 
comuns. El president d'ERC, 
Oriol Junqueras, va preguntar 
a Twitter al secretari general 
del PSC, Miquellceta, si com
partia aquestes declaracions 
del seu company de partit. Ice
ta va matisar al minut a l-legant 
que "sens dubte al País Basc el 
nivell de violència va ser molt 
superior", i que enteni a que 

Fernando Grande-Marlaska. 

Marlaska es referia "a la to
pada entre policies i manifes
tants". El conseller d' Interior, 
Miquel Buch, va defensar el 
pacifisme de l'independentis
me i que "la violència a Cata
lunya és minoritàr ia i de cap 
ma nera compa rable amb e l 
que es va viure a Euskadi". Al 
seu torn, l'expresident català, 
Carles Puigdemont, va acusar 
Marlaska de "banalitzar" el 
dolor de les víctimes del ter
rorisme, mentre que l'alcaldes
sa de Barcelona, Ada Colau, 
va d ir eren unes declarac ions 
" falses i incendiàries". 

L'ANC creu que volen aplicar la llei antiterrorista 

I BARCELONA I L'ANC va denunciar ahir que el Govern està "pre
parant el relat per aplicar la llei antiterrorista" a Catalunya, 
així com per "condemnar per terrori sme desenes de joves 
catalans", i va demanar de nou la d imissió del conseller d'In
terior, Miquel Buch. 

Deu sabotatges a trens des de la sentència del procés 

I BARCELONA I Rodalies de Catalunya va informar ahir que des que 
es va publicar la sentència del procés hi ha hagut una desena 
de casos de sabotatge a les v ies fèrries de Catalunya. 

Esteban: "S'ha d'anar més enllà de les declaracions" 

I VITÒRIA I El portaveu del PNB, Ai tor Esteban, va justificar ahir 
que el seu part it no subscrigués el manifest que van rubricar 
una desena de partits independentistes pel dret a decidir al·le
gant que "cal anar més enllà de les declaracions i les fotos". 

Manifestació davant 
de la presó en suport a 
un detingut a Ueida 
I LLEIDA I Diversos centenars de 
persones es van manifestar ah ir 
des del Camp d'Esports fins al 
cent re penitenciari de Ponent 
per demanar l'a ll iberament 
d 'Albert Martí, un veí de Tér
mens que està a la presó després 
que va ser detingut durant les 
protestes de la setmana passa
da a Lleida. Durant la marxa es 
van cantar cançons que el ma
teix Martí hav ia compost i, a la 
tarda, un centenar de persones 
es va manifestar des del carrer 
Doctor Flem ing fins a l Camp 
d'Esports per demanar una ve
gada més l'alliberament. 

cfarre
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TERCERA CATALANA GRUP Xlii 

I:Aitona remunta 
malgrat jugar 
amb un menys 
VVA. DE LA BARCA 

2 
Pijuan,t(erda,Liobetó, 
Evina,K.Cerda, 
Rodrlguez.Cine, 
Ndoye, Rabh~ Fellpe I 
Oblang 

AlTO NA 

3 
L.azaro,Carballo. 
Chimeno, Niang. 
Mojahid,Sztachel5ki, 
Reguant.Gimeno. 
Cuellas,Ribesl 
Badaoul. 

Canvis: Bouadelper Canvis:Keltaper 
Oblang(SS'),Colomper Sztachelskl {59'), 
Rodrfguez (55'), Oeme Vinyals per Badaoul 
peri.Cerda(71'}1Paüls (591.Latorreper 
perEvina(801. Mojahid (59'),Gil per 

Carballo (65'}1Jové 
perGU{801. 

Gols: o-1, Badaoui(61.1 -1,Rabhi(63').2-1,Evt
na(741. 2-2,Kelta(77'). 2-3,Kelta(84'}. 

Arbltre:JovéSanz.VaeKpulsarperrojadlrecta 
elvlsltantReguantlalflnalltzarelpartlt,elslo
calsOemeiEvlnaiellotallatorre. 

lnddèncles:Panltdefa}ornada8de1Grup13 
dela2a(atalana,disputataiMunldpaldeVila
novadelaBarca. 

R. PUJOL 
I VILANOVA DE LA BARCA I L'Ai tona 
va remuntar un Vilanova de la 
Barca que no va saber aprofitar 
la superioritat a l segon temps. 
A la primera part van dominar 
els loca ls tot i que l'Aitona es 
va avançar (0~1, 6') i es va que~ 
dar amb deu jugadors després 
de l'expulsió de Reguant. A la 
segona, els locals van empatar 
(1~1, 63') i es van posar davant 
a 20 minuts del fina l (2·1. 73'). 
Keita, l'home del partit, va a no~ 
tar l'empat per als visitants (2 ~2, 
77') i minuts més tard ell mateix 
va marcar el tercer abans del fi~ 
na!, cosa que li donava la victò~ 
ria a l'Aitona (2~3, 84'). Després 
de finalitzar l'encontre, diversos 
jugadors van ser expulsats per 
insu ltar~se entre ells. 

FUTBOL 

TERCERA CATALANA Xlii. JORNADA B 
4 SOSES 

2 ARBECA 

Un Soses superior 
derrota l'Arbeca 

' -

SOSES:S.Palau,G.Mesalles,Centellas,Vallês,Peral
ta (J. Me~alle~. 431, Eritja , O. Mesalle~. Giménez, 
Bangoura,O.PalauiFiix. 

ARBECA: Maxa, Pujol Adrià, Cots, Antoni, Josa, 
Claret.Gonzalez,Dfaz,SalaiCaballero. 

Gols: 1-Cl, mln.4. Giménez. 1·1,mln.23.Ciaret. 2· 1, 
mln.40. Vallés. 3·1, mln.48. J. Mesalles. 4-1, min.S4. 
Vallés.4·2,min.76. Ciaret. 

Arbitre: Vaexpul~arperdobleamonestacióel 
visitant Josa 

El Soses va guanyar amb superioritat 
un Arbeca que va llui tar fins al ter
cer gol local. El duel va començar de 
cara als locals, que es van avançar, 
però l 'Arbeca va igualar (1-1, 23'). 
Abans del descans, Vallés va avançar 
el Soses un altre cop. A la segona, el 
Soses va anotar dos gols més que 
van sentenciar el matx i Claret va 
marcar el segon per a l'Arbeca i el 
segon part icular. e& J. VILADEGUT 

0 ROSSELLÓ 

5 BENAVENT 

El Benavent endossa 
cinc gols al Rosselló 
ROSSELLÓ: Salvla, Gallart, Gonzalez. Fuster, Tor
rent,Carrl6,8otàrgues,Domlngo(Mayorai,4S'l. 
Me~tre~ (Ahad, 45'), Vila (Seuma, 6111 Soldevila 
(Pui'ial611. 

BENAVENT: Costa, Misut, Ca rra~o. Rius, Garda, 
Ortega, O. Telxlné (Font, 66'), Olivelra, V. Teixlné 
(Jové,611,Diaz(Andrés,61 ') 1Marchante. 

Gols: D-1. mln.28. Carra~o. Q-2, mln.41 . Ollvelra. 
Q-3,mln.49. 0 . Telxiné. D-4,mln.75. Andrés. Q-5, 

min.80.0iivel ra. 

Arbitre: López Tió. 

El Rosselló va caure contra el Bena
vent en un duel igualat durant el 
primer temps però que al segon es 
va desequilibrar, després del tercer 
gol dels vis itants, que va enfonsar 
el Rosse lló (0-3, 49'). ci- J. BOTARGUES 

El Pinya na i el Pardinyes perden per primer cop 
ll'Sporting de Pinya na i el Pardi
nyes estaven invictes després de 
les set primeres jornades, però 
a la vuitena van trencar la ratxa . 
l 'Sporting segue ix sent l 'actua l 

Classificació general 
EQUIP 

1 Pieyana 

ZPardinye; 
l Aiguaire 
4 -
5 Aitona 

6 Artesallelda 
7 Airoletge 

8 EFTrer!11 
9 Benavent 

lO Al. Almacelles 

11 AicarràsB 

u wa.Barca 
U Golmés 
14 Aipkat8 
15 Pu~rtenc 

16 Rosselló 
17 Aibagés 

""""' 
2 ALCOLETGE 

1 GOLMÉS 

PT J 

" 8 

17 8 

16 8 

15 8 

15 8 

14 8 

14 8 

1l 8 , 8 , 8 

11 8 
11 8 

' 8 

8 8 

7 8 

5 8 
2 8 

1 8 

P GF GC 

12311 
5 2 1 22 10 

5 1 2 2611 
4 l 119 1l 

4 l 118 1l 

4 2 2 2114 

4 2 2 '10 
4 1 314 22 
l l 21815 

4 o 12 1l 

l 2 1918 

l 2 31717 

l o s 20 21 

2 2 418 20 

2 1 5 '16 
1 2 s 10 23 

o 2 6 ', 
o 1 71127 

-

líder al perdre contra l 'Almacelles 
per la mínima (1-0), i el Pardinyes 
manté la segona posició malgrat 
caure davant del Tremp (1 -0). Els 
segue ix de prop l 'Alguaire, que 

I Casa I Fora 
PT J ' 1l 016 7 ' 3 2 

8 4 2 2 012 5 ' 4 l o 
10 4 3 1 018 5 ' 4 2 o 
10 4 l 1 011 6 5 4 1 2 

5 l 1 2 o 4 l 10 5 l 1 

7 4 2 1 111 4 7 4 2 1 
7 4 2 1 1 4 5 7 4 2 1 

' 4 2 o 2 6 ' 7 4 2 1 

' l 2 o 1 5 4 ' 5 1 l 

' 5 l o 2 8 7 l l 1 o 
4 4 1 1 2 912 7 4 2 1 

2 4 o 2 2 6' 4 l o 
l 4 1 o l '" 4 2 o 
7 4 2 1 , 13 11 1 4 o 1 
7 4 2 1 1 8 7 o 4 o o 
4 4 1 1 2 612 1 4 o 
o 4 o o 4 l 11 2 4 o 
o 4 o o 4 5 ' 1 4 o 1 

5 ALGUAIRE 

0 PUIGVERTENC 

Camacho dóna els tres 
punts a l'Alcoletge 

L'Alguaire sentencia 
a la primera meitat 

ALCOLETGE: Satorra, Mollnos, S. Pérez, Borràs, 
Jaiteh(Merino,851, K.Pérez {Ciari~ó.S8'), Balaña 
(Beneria, 88'), Murloz (Queldbouya, 85'), Ca mac ho, 
Urrea(Bahasar,88') 1CIIvllté 

GOLMtS: Planes, Ruiz. Zabala, Palou (GasseL 841, 
Ouakkatl,lsla (8asse,84'),Areta,Bourass{López, 
80'),1parraguirre,Jied i Rei'ié (De Ca~tro, 59'). 

Gols: \-{1, mln.41 . Camacho. 1·1, mln.44.0uakkati. 

2·1,min.89. Camacho. 

Arbitre: ltúrbeS.llnzDelaMaza. 

L'Alcoletge va derrotar el Golmés 
gràcies als dos gols de Camacho, per 
obrir la llauna i en els minuts final s 
per trencar l 'empat. 

ALGUAIRE: Goruale~ Llebot {Bosch, 461. Mir (Giró, 
8S'),Fortuny,J.Galiano{Fulla,5 11,Mollet (Angu· 
re li, 70'), Oía~ S.inche~ Domingo (D. Galiano, 611, 
GarrléiMostany. 

PUIGVERTENC: Bosch {Andrés,41 1, Kelly, Huguet. 
Herrera, Garda, Osse {Gargallo, SS'), Kelvin, Nadal 
(Argilés, 111, Bouguernine, Wawro {Barberà, 46') 
iNdiaye. 

Gols: 1-Cl, min.l. Kelly {P. p.). 1·0, min.15. J. Galiana. 
3-Q, mln.29.Fortuny.4-o,mln.3 1.J. Galiano.S·O, 

mln.89.Fulla. 

Arbitre: S.inchezMadrona. 

L'A lguaire va atropellar el Puigver
tenc amb quatre gols en 45 minuts. 

va vèncer amb facilitat el Puig
vertenc (5-0) i és tercer amb 16 
punts. Al darrere hi ha el Soses i 
I'Aitona amb l S punts, a l'espera 
que els de dalt fallin . 

Resultats 
P GFGC At.Aimacelles -Pinyana 1.0 
1 7 4 ArtesaUelda-AipkatB 2.0 
110 5 Akolet~-Golmés 2·1 
2 8 6 Rossdó -Bmavmt 0·5 
1 8 7 EFT~P~T~p-Pardlnyes 1.0 

114 10 Vva.BarcaAitona 2l 

1 1110 Alguaire - Pul~ , .. 
1 5 5 Soses-Arbeca .., 
1 81l 

Albagl?s -AicarràsB 0·2 

, 1311 Pròxima jornada 
2 4 6 

110 6 At.Aimacelles·ArlesaUelda 

111 8 AlplcatB - Airoletl}l' 

211 8 
Golmés-Rosselló 

Benavent -UTremp 
3 

4 

3 

5 ' Pardinyes -Aitona 
1 ' Vva.Barca-Aigualre 

4 11 Pulgverteoc -Soses 
3 8 ,_ .. ..,., 
618 Pinyana -AicarràsB 

0 ALBAGÉS 

2 ALCARRASB 

L'Alcarràs B venç 
al segon temps 
ALBAGtS: Aragues, Calatayud, Garda, Alvarez, 
Avomo, Mont iel. Puscasu, Houari {Gallego, 84'), 
Bas~e (Qulntana,60'), Araujor1Monzón. 

ALCARRAS B: Codina, Vilà (Galena, 76'), Castillejo 
(Miró,631, Gonz.ilez(EIKhamrt,701. Parra (Diaby, 
70'l. Moussaui,Rahaii,Lacruz.Aicaraz.Sanjuan 
{Contreras,76') 1Tomàs. 

Gols: Q-1, mln.54. Parra. Q-2, mln.64. Miró. 

Arbitre: Bonasl ra Comes.Vaexpulsar per doble 

amonestadóel loca!Moozón. 

l'Albagés va caure davant de I'Aicar· 
ràs Ben un duel que va començar 
sense gols però a la segona meitat, 
els visitants farien les dos dianes. 

SEGRE I 
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2 ARTESA DELLEIDA 

0 ALPICATB 

San ha no sentencia 
ARTESA DE LLEIDA: Quln tero, Pe!ro, Borrell. Ro
driguez. Mamadu, Sanhano, Montlleó, lahuerta, 
Balde,Paloui8allo. 

ALPJCAT 8: Noguera, Ribes, López. Cano, For
tuny, Akalde, Medina, Alçaguer, Oubihl, Artigues 
IS.inchez. 

Gols:1-Cl, mln30. Sanhano.2-o,mln.83. Sanhano. 

Arbitre: GrasRoy. 

l'Artesa de Lleida va guanyar I'A ipi
cat B gràcies a les dianes de San ha
no, una a cada meitat. 

1 ALMACELLES 

0 SPORTING DE PINYANA 

Entrepussada del líder 
ALMACELLES: Magai'ia,Lozano,Castillo,Lagunas, 
Zarouai.Boukazlr,Popa,Darraz.Molina,Martínez 
iMontalban. 

SPORTING DE PINYANA: Aloy, Alòs, Gil i, Venta ja, 
Martin,Regoi.Bello,Cissoko,GasolllenaiRoma 

Goi:1-Q,mln.11.Zaroual. 

Arbitre: Rosetfarràs. 

l'Almacelles va vèncer per la mínima 
el líder (1-0, 21 ), que no va saber re
accionar a temps. 

1 TREMP 

0 PARDINYES 

Victòria al minut 71 
TREMP: D!ankong, Romero, S. Durany, Antonlo, 
J.Durany,Sanneh,Marcha i,Parrelra,Femandez, 
TorraiBacardit. 

PARDINVES:C. Garda, Reyes, Aparido, Sisawo, 
Rico, Crespo, Rodríguez. Faye, E. Garda, De Castro 
I Mora 

Gol:1-o,mln.71.J.Durany. 

Arbltre: ChicoFern.indez. Vaexpulsarperdoble 
amonestació el local Torra. 

Victòria per la mínima del Tremp 
gràcies al gol de J. Durany abans del 
final (1·0, 71'). 

cfarre
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TERCERA CATALANA GRUP XIV 

El Bellpuig obté 
un empat contra 
el líder Ponts 

BELLPUIG PONTS 

2 2 
Eduard, Jordi, David, Rogef, Miquel. 
Mohamadou, Albert, Parra,Osc.ilr,Nii,Aitor, 
Roger, Jaume, Jaume, Rovira, Oleg i 
Roberto,Eric,Canela, Fadel 
GerardiBustamante. 

Canvis: Jordi per 
Xavier{461,Roberto 
perGulllem{611. 
JaumeperEdi th{721, 
Mohamadouper 
Zakariya(89'). 

Canvis: Rovira per 
Marc(46'),Nilper 
Adrij,(56'},Miquelper 
Anton1{721,Aitorper 
Sforgi (81l1. 

Gols:G-1,0scar(16').0-2,0sc:ar (36'). 1-2,Eric 
(381.2-2,Roger(781. 

Arbitre:UnaiGuerrero. 

lncidê ncies:Partltcorresponent a la vuitena 
jornadadelgrupcatorzèdeTerceraCatalana, 
dlspotatalMunlclpaldeBellpulg. 

1 SOLSONAB 

0 LAFULIOLA 

La Fuliola no millora 
SOLSONA 8: Pablo, Xavier (m.46 Tonl},lgnasl, VIla 
(m.SS Carles), Altor, Riurd (m.61 David), Ferran 
(m.61 Manel), Angel, Uuís (m.76 Ponç), Pol i Sergi. 

LA FULIOLA: Sergi, Guillem, Sergiu, Óu:ar, Ferran 
(m.S6 Juan David), Josep Maria (m.46 Massons), 
Oriol (m.76 Marlol. Adri~. Arnau (m.72 Garriga), 
RamóniAibert. 

Gol$: I-O,m.4Angel. 

Arbitre: SergiSAnchez. Doblegrogaalgnasldel 
Solsona. 

Victòria del Solsona B, que va mar
car al minut 4. <;$ ALBERT ARESTRE 

1 ORGANYA 

1 OLIANA 

Taules a Organyà 
ORGANYA: Marc, Aleix (m.87 Edgar), Paulo Jorge, 
Marcos. Pol, Xavier, Robert, Chelkh, Omar, Jaume, 
Enric(m.781vo)lluka. 

OLIANA: Francesc, Xavier, Srayan (m.61 Ferran), 
De nis, Josep, Gerard, Jaume, Juan Ra món, Aleix, 
Genls {m.820rrlt)llzai 

Gols: I-O,m.26AieilL 1-1,m.27Jaume. 

Arbltre: Adrt.!J8allesté.VaexpulsarMarcde i'Organyll 

Partit igualat a Organyà en què els 
dos van sumar un punt. 

1 AGRAMUNT 

0 TREMP 

Victòria de l'Agramunt 
ORGANYA: Jordi, Ignasi, Conrad, Abraham, Est e
ban. I ban. Miquel, Aleix (m.4S Josep), Quim (m.SI 
Lamine), Xavier(m.4SJoanRam6n)IJoan. 

OLIANA: Marcel, Sergi, Jordi (m.20 Odín), Edu
ard, Joel, Gerard, Carles (m.81 Marc), Jo~p (m.85 
Bernat), Ferran(m.81 Rovira),Danieli5lava(m.62 
Simeó). 

Gol: 1-D,m.77Sergl. 

Arbitre:PauGené. 

L'Agramunt va vèncer 1 -O tot i que 
no va trobar la porteria fins al m.77. 

JESÚSORTIZ 
I BELLPUIG I El Ponts, líder de la 
Lliga, va saltar a l camp amb 
energia per conservar la posi
ció. Al minut 16, Òscar va es
trenar el marcador a favor de 
l'equip rival. Minuts més tard 
el davanter del Ponts va tornar 
a marcar. En el38, Eric va ficar 
el primer gol per als locals des 
de fora de l'àrea . 

A la segona part el Bellpuig 
es va recuperar i va tenir moltes 
més oportunitats per marcar. 
Roger va posar l'empat a l mi
nut 78, amb un gol, també, des 
de fora de l'àrea. El porter dels 
locals, Eduard, que era el pri
mer partit d'aquesta temporada 
que disputava, va parar diverses 
ocasions del rival i va mantenir 
l'empat. Oscar Areny, del Ponts, va marcar un doblet a la jornada vuit. 

TERCERA CATALANA XIV. JORNADA 8 

El Ponts continua líder tot i permetre un empat 
I El Ponts segueix líder de la seg ueixen l'Organyà i el Pobla. dianes per partit. La Fu lio la con-
lliga. Han guanyat sis partit s i El s urgellencs, a més, són l 'equip tinua tancant la tau la. L'equip en-
només han encaixat una derro- més golejador amb 23 gols a fa- cara no ha aconseguit cap punt. El 
ta i un empat, a l 'última jornada vor. Omar és el màxim golejador Bellcairenc el segueix amb només 
contra el Bellpuig. A dos punts el de l'equip amb una mitjana de 0,9 quatre punts. 

Clasificació general I Casa I Fora Resultats 
EQUIP PT l.iF l.iC PT J ' p l.iF I.iC PT Pl.iFI.iC Agramunt-Tremp T-o 

1 Ponts 19 19 ' " s s 015 l 4 1 4 6 Organyà - Oliana 1-1 
20rganyà 17 8 s 2410 10 l 1 014 ' 7 4 ' 110 8 Butsènlt - lvarsd'U. 2-3 
3 PoblaSegur 17 8 s ' 2010 13 • 1 117 8 4 ' 1 o l ' Vallfoqona-Tomabous 2-4 
4 Bellpulg 16 7 s 1 116 7 10 • l 1 012 • 6 l ' o 1 4 l Bellpuig - Ponts 2-2 

S Oliana " 8 • 3 12215 10 • l 1 016 8 s 4 1 ' 1 6 7 SGisonaB-Lafullola ,.. 
6 Agramunt 14 8 • 2 21813 12 • 4 o 013 l 2 • o ' ' s 10 PoblaSegur-Belkalrenc s-o 
7 Tremp 14 8 • l 210 10 10 4 l 1 o 7 l 4 4 1 1 l 3 8 Torregrossa -LaSeu 2-2 

B lo~ 11 7 J l 21312 7 J l 1 o 8 • 1 l s 6 
Tlrl-V\ra.I'A!Illda 2-2 

· ~"' 11 8 J 2 313 12 6 • ' o ' 7 • 1 1 6 8 

10 Vva.I'Aguda 10 8 J 1 4 20 22 6 • ' o 21 1 10 • 4 1 1 ' 
,, Pròxima jornada 

11 Torregrossa 10 8 J 1 41318 10 • l 1 o 7 4 o 4 o o 4 614 
Agramunt-Organy~ 

12 SolsonaB ' 8 l J 318 19 8 s l ' 1 9 6 1 l o 1 l 
13 Tornabous 8 l 312 18 4 1 J o 7 s 3 4 1 o J 

14 Butsènlt 8 l 41516 • l o 111 8 2 4 o 1 1 
lS Vallfogona 8 8 1 1 41317 2 4 o 1 1 710 6 4 1 o 1 
16 lvarsd'U. s 8 1 l s 1019 1 l o 1 1 1 4 4 s 1 1 l 

17 Bellcairenc 4 8 1 1 6 '16 • 4 1 1 1 810 o 4 o o 4 
lS La fullola o 

2 VALLFOGONA 

4 TORNABOUS 

Doble expulsió 
a Vallfogona 

8 o o 8 

-

VAllFOGONA: Jordi, Ignasi, Conrad, Abraham, 
E.steban, lbtin, Miquel Aleix (m.4S Josep), Quim 
(m.81lamine),Xavier (m.45JoanRamón) iJoan. 

TORNABOUS: Marcel, Serg i, Jordi (m.20 Odín), 
Eduard, Joe l. Gerard Carles (m.81 Marc), Josep 
(m.85Bernat),Ferran(m.81 Rovi ra ),DanleliSiava 
(m.62Simeó). 

Gols:0-1,m.22 Josep.D-2, m.2SSiava.1 -2,m.26 
Abraham. 1-3, m.40 Ferran. 1-4, m.66Ferran. 2-4, 
m.84Ram6n. 

Arbitre: Campanera. Va expulsar Josep I Rovira. 

El Tornabous va guanyar còmoda
ment el duel que va acaba r amb 
doble expu lsió, una per equ ip. 

719 o 1 o o 1 l 

2 BUTSÈNIT 

3 IVARS 

l o 

El Butsènit cedeix 
contra l'Ivars 

7 o o 

BUTStNtT:Ivtin,Jordi,Mostapha,loan,Enric(m.4 
Robert, m.46 Amau), Kafonke, Vasile, Andherson, 
Mohamed (m.76 Marc), Yassine (m.46 Mustapha) 
IAndrei 

IVARS: Ml hal, Guillem, Xavier, Aleix {m.65 Gerard), 
Toni, Atero, El Mlloud (m.70 Bogdan), lamine, Al
bert, Kebba i Gregori (m.461smaila). 

Gols: 0-1 , m.34 El Mlloud. 1-1, m.48Vasile. 1 2, 
m.641smaila. 2-2, m.841oan. 2-3, m.89 Bogdan. 

Arbitre: Albert Figuerola. Doble g roga a 
Andherson. 

L'expu lsió d'Andherson va passar 
factura als local s, que van acabar 
perdent el partit. e& SERGI 

7 

911 Ollana -Butsènlt 
Sll lvarsd'U. -Vallfogona 
4 8 lomabous-Bellpuig 

6 7 Ponts-lafullola 
SolsonaR-PoblaSequr 

915 Bellcairenc -Torreqrossa 
1 16 LaSet.i -lorà 

S16 Tremp-Vva.I'Aguda 

5 POBLA 

0 BELLCAIRENC 

Exhibició golejadora 
del Pobla 
POBA: Jordi, Peroy, Josep, Ra món, Miquel, Josep 
(m.SS Gerrd). lvim (m.67 Andreu), Josep Maria, Ali, 
Eloy (m.S1Molins)iAibert(m.S1Rachid). 

BEllCAIRENC: Jordi, Marc (m.SS Felipe), Pere, Pau 
(m.60Josep),Robert.Gerard,Aibert.Serglo.Xavler, 
Genís (m.65 Daniel) I Arnau. 

Gols: 1-D, m.32 Ramón. 2-D, m.391v~n. 3-0, m.43 
Miquel. 4-{), m.SO Miquel. S-{), m.SS Ali. 

Arbitre:tvanCarreta. 

El Pobla es va exhibir a casa al gua
nyar amb facilitat un Bellcairenc que 
es va veure derrotat. El porter vis i
tant va evitar moltes altres ocasions 
del Pobla.<$ RAMÓN VILA 

ESPORTS I 1 s I 

• 

2 TORA 

2 VILANOVA DE L'AGUDA 

El Torà su ma un 
punt a casa 
TORA: Adrlan, Rial {m.SS Coletas), Josep (m.41 
Jordi),Sergi,Gerard,Aieix,Robert(m.71 Arnau), 
Albert,Martí,XavieriMarc. 

VILANOVA DE l 'AGUDA: Franco, Albert, lv~n, 

Cristlan (m.89 Mirko), Sergi (m.89 Jordan), Ma rius 
Anton, Moussa, Xavier, A.ssane, Umadou laye (m.71 
Andreu) I Mamadou (m.48 Joan Marc). 

Gols: 1-Q, m.\7 Sergi. 2-D, m.39 Robert. 2 1, m.46 
Sergi.2-2,m.S3Marc. 

Arbitre: ManueiPerez.Vaexp-uls.areldelegatdel 
Tor~. Carles Pons (m.89). 

Els loca ls van dominar la p ri mera 
part del partit, en la qual Serg1 va 
estrenar el marcador. Al minut 39 
Robert va posar el 2-0 que es va 
manteni r fins al descans. El Vi lanova 
de l'Aguda va remuntar a la segona 
meitat. Al minut 46 els visitants van 
marcar el 2-1 l al minut 53 Marc va 
anotar el gol de l'empat definitiu. c&

TONt PADULLES 

2 TORREGROSSA 

2 LASEU 

El Torregrossa permet 
un empat a casa 
TORREGROSSA: VIc tor, Oumar, Ramón, Damt~ 
(m.80 Ricard),Sergi,Barga,Jon,Gerard (m.S8 Fa
jardo), Mohamed, Juan Manuel i Juan Diego (m.67 
Franc). 

LA SEU: Roger, Al bert (m.61 David), Rubéo, Aleix, 
Marc(m.82Angel),Josepfrancesc,Ferrelra.Sandro 
(m.S8.1osé),Josep.JoséManuel(m.61Hugo)iSergl 
(m.S8Marc). 

Gols: 1-{),m.18 Diego. Hl. m.SSRamón.2-1, m.71 
Aleix.2-2,m.77Aieix. 

Arbitre: JoanSeuma. 

El Torregrossa va dominar la prime
ra part del duel amb dos gols. A la 
segona meitat, els dos equips van 
tenir diverses oportunitats encara 
que els visi tants van aprofitar per 
empatar el matx. e& M. PASCUAL 
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Sant Llorenç de Morunys• La Fira d'Ous d'Euga va 
premiar una carabassa de 665 kg de fora de la vall 
de Lord i una altra de 324 kg de la zona. El concurs 
va comptar amb més de seixanta participants. 

Tírvia • Gairebé un centenar d'expositors de pro
ductes artesans i alimentaris, principalment arribats 
del Pallars Sobirà, van omplir ahir Tírvia durant 
la celebració de la Fira de Tardor. 

El Pont de Suert• L'humorista Jordi LP va ser no
menat ahir Majoral dels Pirineus durant la Fira de 
la Girella del Pont, que va atreure uns 8.000 visi
tants i va comptar amb un centenar d'expositors. 

11111111111 

MANUEL CAMPO VIDAL 
CRÒNICA POLÍTICA 

En això de Franco, ens van faltar Berlanga i Forges 
APROFITANT CERTA treva del 
confl icte a Catalunya, les televi
sions es van bolcar dijous passat 
en l'exhumació i reinhumació 
del general Franco. Audiènci
es disparades per la curiositat. 
Però hi havia poc a veure per la 
calculada sobrietat de l'acte, que 
no va tenir incidents, en contra 
del que es temia. Malgrat tot, si 
encara estigués entre nosaltres 
Luis Berlanga, magistral direc
tor de La escopeta nacional, i 
Antonio Fraguas, Forges, els di
buixos del qual enyorem cada 
dia, ens haurien retratat l'episodi 
com només ells sabien percebre. 

No hi va haver funeral d'Estat, 
ni espectacle, però sí tensió. Va 
costar dos hores treure la llosa 
que tancava la tomba. En cas 
d'haver-se retransmès en directe 
l'operació, les tremendes mar
tellades i el soroll de les radials 
haurien esgarrifat el país. Per 
això es van requisar telèfons i 

es va cobrir l'operació amb una 
carpa dins de la basílica. Hi va 
haver crits de "Viva Franco" a 
l'esplanada, però d'una vintena 
de familiars del dictador. No hi 
va haver bandera amb l'àguila 
del vell règim sobre el taüt, per
què es va obligar el nét que la 
portava a guardar-la. No hi va 
haver gent a les carreteres al pas 
de cap caravana, com es podia 
esperar, perquè el trasllat es va 
fer en helicòpter. 

Va fracassar el xou, però in
tentar-se es va intentar. Una 
néta de Franco es va atansar 
a la ministra de Justícia i li va 
etzibar: "Que la maledicció de 
desenterrar morts caigui sobre 
vosaltres ." Els supersticiosos, 
des d'aleshores, pateixen encara 
més amb les enquestes. No hi 
van faltar forcejaments per ne
gar-se, alguns familiars, a entre
gar els telèfons. A la capella del 
cementiri de Mingorrubio, van 

oficiar la missa dos sacerdots, el 
prior del Valle de los Caídos, fa
langista confés, i el fill del tinent 
coronel Tejero, que es va pre
sentar al cementiri d'improvís. 
Cara i creu del colpisme, que ve 
a ser una loteria fatídica: Franco 
va triomfar en el seu intent, al 
preu dramàtic d'una guerra civil 
fratricida , i va governar quatre 
dècades; Tejero va fracassar i 
va ser condemnat a trenta anys 
de presó. Enmig, un xinès molt 
franquista, un legionari d'unifor
me demanant pas per honrar el 
comandant de la Primera Ban
dera de la Legión, quatre cr its 
i quatre-cents personatges que 
semblaven trets d'una Espanya 
que ja no existeix. Com els ma
teixos descendents del dictador, 
beneficiaris d'una fortuna que 
l'hispanista Paul Preston, en un 
llibre que ara es publica, estima 
en mil milions d'euros en el mo
ment de la seua mort. I ningú 

en democràcia l'hi ha discutit, 
més enllà de l'ús públic del Pazo 
de Meiní.s que es resisteixen a 
autoritzar. 

Consta que hi va haver famí
lies que van celebrar el dia com 
una festa, però també gasiveria 
en un sector de l'esquerra per 
reconèixer que el president Pe
dro sanchez es va entossud ir 
a eliminar, i va eliminar-lo, el 
símbol d'una injustícia: l'home 
que va començar la Guerra Civil 
amb un cop d'estat continuava 
enterrat entre diversos milers de 
les víctimes que va causar, d'un 
bàndol i un altre. Pablo lglesias 
va demanar retardar l'exhuma
ció per la proximitat d'eleccions. 
Gasiveria i, en altres casos, ig
norància. "Va ser un funeral 
d'Estat perquè hi havia una mi
nistra", clamava Dante Fachin, 
expodemita i ara independentis
ta hiperventilat. El ministre de 
Justícia, com a notari major del 

Regne, va donar fe i va aixecar 
acta de l'enterrament del dicta
dor el1975 i la ministra i notària 
actual - per cert una dona, quan 
cap no va ostentar càrrec similar 
en els governs de Franco- va ai
xecar acta d'aquesta rectificació 
de la història 44 anys després. 
Sense més ni més. 

Però amb detalls que a la ima
ginària pel·lícula de Berlanga 
haurien provocat un atac de 
riure , com l'empresa de làpi
des, amb la furgoneta retolada 
com Hermanos Verdugo. Pel que 
sembla no van trobar cap altre 
proveïdor. Una senyora protes
tant excitada als agents perquè 
no la deixaven "entrar a resar" 
a la Basílica. Ultradretans ano
menant el Govern "profanadors 
de tombes". Pintades en algunes 
esglésies contra el Cardenal per 
no haver impedit l'exhumació: 
"Osoro Judas." Si Forges hagués 
viscut fins avui, ho hauria petat. 
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