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TERCERA CATALANA GRUP Xlii 

Vidòria del Soses 
en un partit 
força igualat 

PAR DINYES SOSES 

1 2 
Capdevila,Apariclo, Sergi,Gerard, 
Sis.awo,SoLlnes, Chimeno,Ricard, 
Reyes,lvan,Torres, Centellas,Est rella, 
Garcia I Ro mero. Ja<Ob, Erltja, Martl, 

BangouraiFIIx 

Canvis: Juanjoper Canvis: OriolperMarti 
Sisawo (59'), Faye per (75'), Vallès per JIICob 
Solanes(731. (7rJ.OrlolperErl tja 
ExpósitoperTorres (87')1VIIaclegutper 
(771iRomeroper Gerard(89l 
Vlllegas(891. 

Gols:O·l Centellas (43'),0.2Jacob (48'), 1·2 
Romero(681. 

Arbitre: David Franch. Va amonesta r els locals 
Si5aWO,Solane5, lvan iJu.anjoivaexpulsarFaye, 
vaamonestarelsvlsltantsRicard, SergliCenté
llasl vaexpulsarBangoura. 

Incidè ncies: Partit corresponent a la jornada 
11delgrup13deTerceraCatalana,dlsputatal 
MunklpaldePardinyes. 

1 BENAVENT 

' 1 ALGUAIRE -
L'Alguaire arranca 
un punt de penal 
BENAVENT: Costa, Jove, Misut, Carra sca, Rius, 
Garcia, Andn!s {Díaz 73'), Ortega (Bot.lnoua 57'), 
Orioi(Victor89'),0iivei rai Marchante. 

ALGUAIRE: Soldevila, Llebot (s.lnchez 73'), Do
mingo {Amlgó 81'), Giró. Mir (David 461. Fort u ny, 
Gallano (Fu lla 79'), Molet. Valeri, Garrlé (Angurel l 
46')iMostany. 

Gols:1-QOriol(511, 1 1Josep(89'}. 

Arbitre: Unal Guerrera. Va amonestar els locals 
Andrés, Ortega, Marchante, Misut. Olivera i Garcia, 
lelsvlsitantsGarrlé i Fottuny. 

Inici pausat de parti t , amb molt de 
joc al mig camp i amb poques oca
sions. Després del descans, el Bena
vent va sorti r amb molta activitat i 
va aconseguir inaugurar el marca
dor, però l'A lguaire va empatar amb 
un penal a l'últim minut. <$ ALEIX 

FLORENSA 

2 WA.BARCA 

2 ALBAGÉS 

Remuntada del 
Vilanova al límit 
VVA. BARCA: Batalla, lgnaclo, Uobetó (Rodriguez 
461, Evina,Kiko,Bouadeii,Cisst\,Ndoye(Felipe461, 
Rabhi,Paüls(Jovelino46')iDeme(Lavilla81 '). 

ALBAG~S: Aragués, Calatayud, Garcia (Gallego 
4'),Quintana,Baños,Sarró,Enoque(Puscasu731, 
Montlel, Padureanu, Araujof {Avomo 831 1 Monzón. 

Gols:G-1Qulntana(221.G-2Ba!'los(S11. 1·2Rabhl 
(891,2-2 Jove lino(89'). 

Arbitre: Gerard Gras. Va amoll@starels locals Boua

dellEvinaiKiko,lelsvlsitantsPaudureanu.Quln
tana, Puscasu I Monzón I va expulsar Calatayud. 

El Vilanova va aconseguir empatar 
el partit a la recta final. L'Albagés va 
començar amb molta intensitat. Cap 
a les acaballes del partit. el Vi lanova, 
malgrat els dos gols de desavantat
ge, va pedalar amb força per empa
tar l'encontre just als darrers minuts 
(2-2). ca. RAMON PUJOL 

JOAN ROMERO 
I PARDINYES I Partit molt in tens 
entre dos equips molt similars 
que, després del xoc, els sepa
ren úni cament 2 punts en la 
classificació. 

El Pardinyes va començar 
amb molta intensitat però sen
se arr ibar a porte ria , ja que 
el Soses va presentar una de
fensa molt sòlida. Els visitants 
van aprofitar una bona ocasió 
per arribar a porteria i van ar
r iba r a l desca n s amb un gol 
d'avantatge. 

A l'inici de la segona part, el 
Soses va aconsegui r marcar el 
segon gol. Els locals van poder 
reaccionar, augmentant la inten
sitat del joc i restant distància, 
però no n 'hi va haver prou per 
empatar el partit (1-2). 

TERCERA CATALANA Xlii. JORNADA 11 

El Pinya na no falla i augmenta l'avantatge 
I El Pinyana encadena la tercera tes consecut ives, cedeix la ter- segu its per I'E.F. Tremp amb 13. 
victòria consecutiva i s'a llunya cera posició al Soses que, seguit Tanquen la classificació amb 4 
de l 'A lguaire, que va empatar per un Golmés en ratxa, l 'avan- punts l 'Albagés, que empata 
amb el Benavent. El Pard inyes, ce n. A la mitja tau la, Benavent i contra el Vilanova, i l'Arbeca, que 
després d 'encadenar dos derro- Alco letge empaten a 15 punts, perd contra el líder. 

Classificació general 
EQUIP PT J 

1 PIIl)'ana 2811 
2 Aiguaire 2111 
3 - 2211 
4 Golmés 2111 
5 Pa!dlnyes 2011 
6 Artesallelda 2011 
7 Al1ooa 1811 
8 Aitarràs8 1711 
9 Benavent 1611 

lO Alcoletge 1611 

ll EFTfl'llll 1111 
12 Aipkat8 1211 
B 'Wa.Barca 1211 
14 AI.Aimacelles , 11 

1S Pu~rtenc 911 

16 Ros5elló 911 

17 """' 411 
18 Aibagés 411 

0 PUIGVERTENC 

5 ALCARRASB 

' I P GF GC 

9 1 1 32 14 
7 2 2 3612 
6 4 124 IS 
7 o 4 29 19 
6 2 3 27 1S 
6 2 3 2617 
5 3 3 2119 
5 2 4 33 24 
4 4 3 2719 
4 4 31416 

1 617 36 
3 s 2S 27 

3 3 s 19 27 
3 2 61117 
2 3 61123 
2 3 612 27 
1 1 916 37 
o • 7 9 25 

-

I Casa I Fora 
PT J ' , 024 10 9 4 l 

1l 5 4 1 021 5 10 6 l 1 
1l 5 4 1 013 6 9 6 2 3 
9 6 3 o 31414 12 5 4 o 

11 6 3 2 117 7 9 5 l o 
10 6 3 1 213 6 10 5 l 1 
8 4 2 2 o 6 3 10 7 3 1 

7 5 2 1 2 15 14 10 6 l 1 
10 5 3 1 114 6 ' 6 I 3 
8 5 2 2 1 5 6 8 6 2 2 

6 5 2 o 3 612 7 6 2 1 

11 6 l 2 119 16 5 o 1 

3 6 o 3 3 817 5 l o 
7 7 2 1 4 6 10 • 4 1 1 
8 6 2 2 2 913 1 5 o 1 

7 5 2 1 2 813 2 6 o 2 
l 5 1 o 4 8 9 1 6 o 1 

1 5 o 1 4 412 3 6 o l 

4 SPORTING DE PINYANA 

0 ARBECA 

L'Alcarràs B s'acarnissa 
amb el Puigvertenc 

El líder Pinyana 
continua intractable 

PUIGVERTENC: Bosch, Kelly, Barilerill (Castelló Sl1. 
Huguet (Cayado 11 '), Herrera,Cine(Andrés 741, 
Gargallo,Àiex,Ndiaye,Arg ilésiQueralt. 

ALCARRAS B: Galetta, Miró, Sanjuan (Contreras 
70'), Cas t lllejo, Gonz.ilez. Parra, Dlaby {VIIill641, 
Fernàndez(Sublas74'),Adam,Rahallllacruz(Ri· 
bes741. 

Gols:G-1Fernandez (21. G- 2Fem;indez{171,G-3 
Diaby(43'),G-4Ferniindez(63'),G-5Parra(791. 

Arbitre:XavlerCamp;mera.Vaamonestarelslocals 
Gargallo iCayado. 

Un Alca rràs B més efectiu va poder 
superar amb comoditat el Puigver
tenc. ca. JOSEP SO LSONA 

PINYANA: Aloy, Alòs (Bello 77'), Gili, Guerris (Uena 
69'),Ventaja,Mattin,Regoi(Quintllla86'),Cissoko, 
Garcia (Gasol461, Matamoros (Aitemir 461 i Sanuy. 

ARBECA: b pona,Seto (Margades 791, Pujo~ Adrià, 
Cots.Rubinat(Farré67'), Antoni,Re<aser~s.Ciaret, 

Díaz(Valverde4611Caballero. 

Gols:t-oAiòs(l01,2-oAiòs.3-QRegol(781,+<l 
Gíli (86'). 

Arbitre: Joan Seuma. Va amonestar els visitant5 
Rublnat.Andoni,SetoiCiaret 

Victòria còmoda del Pinyana, que 
va plantejar un partit controlat, en 
el qual el doblet d'Alòs va impulsar 
l'equip local. 

Resultats 
P GFGC ArtesaUeida -Akoletge 2·1 
1 8 4 AtA!macelles -Rooel ló o~ 

215 7 AI~IB-EFTrem~ 3-2 
1 11 9 Golmés-Mona 2·1 
115 5 Benavent-Alguaire 1·1 

210 8 Pardinyes·Soses ,., 
113 11 "'" 2·2 

3 15 16 0·5 

218 10 
4~ 

21313 Pròxima jornada 
2 9 10 

31 1 24 Akoletge-Pinyana 

4 6 11 Rosselló -Artesallelda 

2 1110 
HTremp-AtAimacelles 

Altooa-Aipk:atB 
2 
4 

4 

5 
3 

5 7 Alguaire -Golmés 
210 Soses-Benavent 
414 Albagés -Pardinyes 
828 AlcanisB-Vva.Barca 

513 Arbec.a -Pulgvertenc 

3 AT. ALPICAT B 

2 ESCOLA F. TREMP 

L'Al picat B va guanyar 
un partit molt ajustat 
ALPICATB:Eroles,Lópl!z.Cano.fortuny,Barrubet, 
Alcalde (Lacasa 871, Medina (Morales 77'), Lla
donosa, Numbi (Qui 64'), Djitte (Sa rmiento 64') i 
Rlbau (Gómez461. 

E.F. TREMP: Dlankong, Rodríguez (Beatriu 81'), 
Ro mero, Antonlo, Sanneh, March al (Colom 46') , 
Parreira,Fern.indez.Bacardit (Francés75'),Roque 
i Torra. 

Gols:1 .(J8arrubet(16'),2·0Djltt!!(31'),3-oAicalde 
(50'),3-1Colom(S21,3·2Colom(83'). 

Arbit re:AdrliliBa llesté 

Malgrat el bon inici de I'A ipicat B, 
I'E.F. Trem p gairebé aconsegueix 
empatar el matx (3-2). c3- JUAN CANO 

ESPORTS I 13 I 

2 ARTESA LLEIDA 

1 ALCOLETGE 

Victòria còmoda 
ARTESA LLEIDA: Costafreda, Oriol (Ba lde 79'), 
Plero,Borrell,Rodriguez,Molovanovk,Montl leó, 
Lahuerta (Píjuan 87'),Sean (Sanhano68'), Palou 
(Eioi851iBallo. 

ALCOLETGE: Satorra, Molirt05 (Baltawr 68'), Bor
rills,Jalteh, Fumenai,Pérez (Benelra57'),Balaña, 
Camacho, Munné (Ciarisó 72'), Urrea (Queldbouya 
68')iC1ivillé(PérezS7'). 

Gols: 1 0 Ja iteh (30'){pp.),2·0Palou (46'),2 1 

Fume na1(891. 

Arbitre: XavlerOrtiz. 

l'Artesa de Lleida va poder controlar 
el ritme del partit i el seu rival no
més va inquietar al final. 

2 GOLM~S 

1 AITONA 

El Golmés, en ratxa 
GOLM~S: Martlnez. Palau, Rullz. Palou, Llorenç 
(0uakkatl23: López 89')), lsla, Bourass (Miquel 
84'),1parraguire,J ied (Sadak 46'),Reñé(Areta46') 
iBasse. 

EQUIPO: Lharo, Carb.JIIo, Niang (Benagl!s 84'), 
Latorre,Mojahid(Vinyals66'),Gimeno,Kelta,Ribes, 
Badaoui,SerraiGII. 

Gols: ().1 Gimeno (2'), 1·1 Ouakkat l (23'), 2-1 
Ouakkati77'). 

Arbitre: Eduard Rusca. 

El Golmés va remuntar el partit i su
ma la tercera victòria consecutiva. 

0 AT. ALMACELLES 

0 ROSSELLó 

Repartiment de punts 
AT. ALMACELLES: Magaña, Lozano, Cast i Ilo (Pe 
d tós64'), Pastor(FarrUs 641,Zaroual (PopaS9'), 
Bot.lkazl r,Popa,Darraz.Roger,Salhii Henry. 

ROSSELLÓ: (alleja, Alvarez, Gonz.ilez, fus te r 
(Mayora i 581, Torrent (Jordana67'),Carrió,Botar· 
gues,Abad,Domingo(Puñai581.SeumaiSoldevila 

Arbitre: EduardoChico.VaexpulsarelvísitantAbad. 

Parti t molt igualat i amb poques 
ocasions de gol. 

cfarre
Resaltado



I 14 I ESPORTS 

TERCERA CATALANA GRUP XIV 

Igualtat absoluta 
entre l'Oliana 
i el Bellpuig 

OLIANA 

1 
F.Espuga,Bartolo. 
Haen"~en,Bemaus, 

Puig.Pujanteii,G. 
Mattin,Torruetla,A. 
Martín,Bentoldràl 
Reig. 

Canvis: Pujol perA. 
Martln(4l '},Gut!ért'ez 
perBemaus(70'}, 
lópez per G. Martin 
(75')1R.bpugaper 
Gutlérrez(7S1. 

BELLPUIG 

1 
Farré,leher,Camara, 
Salla, Huguet, 
Montoro,Ruiz,Moya, 
Canela,Salal 
Bustamante 

Ca nvis:VilaltaperSala 
(59'l.CasalsperMoya 
(59')1EIAzouziJM!r 
Montoro(70'). 

Gols: 1.(),Relg(441. 1·1,Casals(70'l. 

Arbitre:Pastorlapleza 

lncidèndes:Partittorre5ponentalajomada11 
deiGrup14delaTerceraCatalana,dlsputatal 
Munklpald'OIIana. 

A.ORDÓÑEZ 
I DUANA I Repartiment de punts 
entre l'Oliana i el Bellpuig en 
un partit intens en el qual el re· 
sulta t va ser just. A la primera 
meitat els locals s'avançaven 
just abans del descans gràcies 
a Reig (1-0, 44'). A la segona, 
després de diverses ocasions de 
perill i un pal a cada costat de la 
gespa, el Bellpuig va igualar el 
partit a falta de 20 minuts per 
al fina l (1-1, 70). 

Després de l'empat, els dos 
equips van provar d'avançar-se 
però cap no ho va aconseguir, 
ja fos pels porters o per la falta 
de punteria. Després de l'em
pat, l'Oliana cau a la cinquena 
posició amb 20 punts, mentre 
que el Bellpuig es manté tercer 

FUTBOL SEGRE I 
Dilluns, 18de novembre del 2019 

• 

amb 21. Un jugador de l'Oliana intenta arribar a la pilota davant la pressió d'alguns jugadors del Bellpuig. 

7 AGRAMUNT 

2 VALLFOGONA 

Pluja de gols 
a Agramunt 

' -

AGRAMUNT: Romeu, (ortasa, (ases {Serés 56'), 
Sylla,Villanueva,Pedroi,Edile0iallo{Figuera241, 
làpia{RieraS6'),Silvestre{Popa68')1Tarruella. 

VALLFOGONA: Serra, Solanes, Burgués, Aranda, 
Cuellas(Oelsams6S'),Parra,Farràs.Marti,Codlna 
{0aboS611Trepat. 

Gol5:0-1 Adanda(10'), 1-1 Edile(111,2-1 Sylla 
(2l1,l-1Sylla{l9'),4-1Edile(491,S..1Figuera611, 
6-1(Sylla71'),6-2Farr.h(78'), 7-2Figuer.s{89'). 

Arbitre: Rafolel S~nchez. Va amonestar el local 511-
vestrelelvlsltantMarti.Vaexpulsarperrojadi rec:ta 
el visit.sntTribo. 

El Vallfogona va aconseguir inau
gurar el marcador però, un minut 
més tard, l 'Ag ramunt va empatar 
el duel en una bona acció d'Edite. A 
partir d'aquel l moment, l'Agramunt 
va intensificar el ritme i va generar 
moltes ocasions de gol i f inalment 
va sentenciar el matx amb un 7-2, 
amb 3 gols de Sylla. 

1 IVARS D'URGELL 

1 LAFULIOLA 

~Ivars aconsegueix 
empatar 'in extremis' 
IVARS: Oroml, Guillem, Comanlcl (Aieb 59'), 
Pedrós, Xavier, Aldoma, Badia, Ojltte, Ornara (El 
Miloud 701,1sm.si la I Escobosa. 

LA FULIOLA: Utges (Tolosa 7S'), Agüera, Duro, 
Mi lidc, Martínez, Aldntara, Garriga (Pabón 67'), 
Martlnez (Fern.indez 83'). Guiu. Massons i Sala. 

Gols: G-1 Martínez(4l1, 1-1 Atero {88'). 

Arbitre: ÀiexTotres.Vaexpulsarellocai Clvitlels 
vlsitantsDuro,MillckiUtges. 

Inici del parti t amb molta intensi
tat, en el qualla Fuliola va marcar el 
ritme de la primera part, per arribar 
al descans 0-1. A la segona meitat, 
l' Iva rs va reaccionar, però no va es
tar gaire encertat. A la recta final del 
partit, un gol de falta d'Atero va po
sar 1'1-1 definitiu. cy JOAN GRAU 

TERCERA CATALANA XIV. JORNADA 11 

L'Organyà retalla distàndes amb el líder Ponts 
I l'Organyà, segon classificat, està amb el Torregrossa, que no ha fet segueixen amb 21 punts després 
cada vegada més a prop del líder més que estrènyer la zona alta. d'empatar ambi'Oiiana (1-1) i go-
després de la clara victòria d 'ahir Ara aquests dos equips estan se- lejar el Va llfogona (7-2), respecti-
davant del Butsènit i a l'ensope- parats per tan sols un punt. per la vament. L'Oliana i el Pobla es que-
gada del líder, el Ponts, al seu feu seua part, Bellpuig i Agramunt els den amb 20 punts. 

Classificació general I Casa I Fora Resultats 
EQUIP PT J I p (jf (j( PT J ' I p (jf(i( PT J ' PGFGC Organya-Butsèntt , .. 

1 Ponts 2S 11 1 2 2311 18 7 6 o 118 s 7 4 2 1 s 6 AgramtJnt - VallfO!JO!la 7-2 
20rganyà 2411 7 J 13613 " 6 s 1 025 s 2 2 111 ' OU¡ma - Bellj!!!lg 1-1 
3 Bellpulg 21 11 6 J 2 2311 1l s 4 1 016 6 2 2 2 7 7 lvarsd'U.-laFuliOia 1-1 
4 Agramunl 21 ,, 6 J 2 2918 " 6 s 1 021 6 s s 1 2 2 812 Tomaboos - PoblaSegll" 0-1 

S Oliana 2011 s s 12617 " 6 4 2 019 9 ' s 1 J 1 7 ' Poots-TOI'Iegros.sa 0-2 

6 PoblaSegur 2011 ' 2 3 2314 1l 7 4 1 217 ' 7 4 2 1 1 6 s SGisonaB-To~ Sl 

7 ~S.O 1711 s 2 41917 • s J o 2 11 6 8 6 2 2 2 811 Tremp - L.aSeu 0-1 

BSolsonaB l S 10 4 l 3 26 22 14 7 4 2 117 J o 2 913 
Belkalteoc-Vva.I'Aguda s"' 

9Tremp lS 11 4 J 41419 , 6 J 2 1 9 s 1 J S14 
10 Vva.I'Aguda 1410 4 2 4 25 25 • s J o 21411 s s 1 2 21114 Pròxima jornada 
11 Torregrossa 14 10 4 2 416 19 10 • J 1 o 7 4 • 6 1 1 4 915 

Butsènlt-Tremp 
12 Torà 14 , , 4 2 s 20 25 10 s J 1 , 1210 • 6 1 1 4 815 Vallfogona - Organyà 
13 Tornabous lJ 11 415 2{1 6 1 1 7 6 6 s 2 o J 814 Bellpuig - Agramunt 

14 1varsd'U. 911 614 24 s 1 2 s s 6 1 1 4 919 La Fuliola - Oliana 

lS Vallfogona 911 2 J 616 28 l s o J 2 811 6 2 o 4 817 PoblaSegur-lvarsd'U 
Torregrossa-Tornabous 

16 Belkalfl'IK 810 2 2 612 28 s s 1 2 2 911 l s 1 o 4 317 T!Mà-Poots 
17 Butsènit 811 2 2 717 26 ' s 2 o 31311 2 6 o 2 
lS la fuliola 1 11 o 110 

0 TORNABOUS 

1 POBLA DE SEGUR 

Derrota d'un 
desencertat Tornabous 

-

TORNABOUS: Ca he lles. Camats, Balasch, Bortoló 
(Ros 8S'), Batalla (Novell 0 '), Gerard, Orno, Ber
nades,Garcia{lsla4l1,SaíziSantiveri{Cuñe7l'). 

POBLA DE SEGUR: Ayuso, Mollevi, Ben, VIla, 
Footelles.Miquet Juangran,López(Farré701,Aii, 
MolinsiPiancheria. 

Goi:G-1 Mollevl(401. 

Arbitre: Rodrigo lbargOengoltla. Va amonesta r 
elslocalsOrnoilslaielsvisitantsLópez,Mollevf, 
JuaJJgraniPiancherla. 

Victòria del Pobla davant d'un Tor
nabous poc encertat. Malgrat mol
tes ocasions, els loca ls no van acon
segu ir marcar. cio JOEL BORTOL6 

9 26 o 2 o o 2 l 6 1 9 o 

0 PONTS 

2 AT. TORREGROSSA 

El líder encaixa la 
primera derrota a casa 

1 

PONTS: Vilaró, Ahsslne, Oscar, Areny, Martos, Jau
me (Antillach611,Guixes(Duro461.Rovira,Vilardell 
(Gi i 461,Mendela(Baró661iChaer(Terre61'). 

Al. TORREGROSSA: Víctor, Diklte, Solsona, Ven
turlni(Touray8l1, 1glesias(Rodríguez861,Barga, 
Femandez. Puig (Reche 89'1. Mohamed, Gonúlez 
(Pérez611iVall. 

Gols: 0-1Venturlni(8'),G-21glesias(661 

Arbitre: Adrilio Roset. Va amonesta r els locals Jau

meiArenylelsvlsitantsGonz.ilez,Pérez,Reche 
IDiklte. 

El Torregrossa va sorprendre el líder 
i li va endossar la primera derrota 
com a loca l. cy P. PUBILL 

4 415 Vva.I'Aguda -SolsonaB 

8 620 laSeu-Bellcaifl'IK 

0 TREMP 

1 LA SEU D'URGELL 

Un gol al 89' dóna 
la victòria a la Seu 
TREMP: Roger, Conrado, Rallea, Besl iu, Clsse, 
Sirvant, Gonçalves, Ugarte, Barbosa, Buhai i Aleix 
(Urrea46'). 

LA SEU D' URGELL: Pantoja, Alart. Maira l, Pd, 
Alelx(Rodrfguez36'),Rivero,Maranges,Ferrelra, 
Sort(Escolà7S'),Tkó1Raya. 

Gols:G-1 Rodrlguez(89'). 

Arbitr~: BrlanZaballos. Vaamonestarelslocals 
OsseiRaileanlvaexpulsarSirvanLVaamonestar 
elsvtsltantsMalralFerrelra,AiartlvaexpulsarSort 

El Tremp va estar poc encert at i, 
després de la lesió del porter local, 
la Seu va aconsegu ir marcar en el 
minut 89. cy JOSEP M. FARR~ 

5 ORGANYÀ 

0 BUTSÈNIT 

~Organyà resol a 
la primera meitat 
ORGANYA: lzagulrre, Baró, Escales, Casa nova, V>la, 
Niang, Gal imany, Acosta, I. Markovlc, Garcia i L. 
Markovk{Busque\5,68'). 

BUTStNIT: Semente, Villanueva, Bla, Cercós, Died
hiou, Farcas (Gilabert. 451, Eroles {Martlnez. 611, 
Boofra,Yousfl(Rale,4S'),Sahei1Pacurariu. 

Gols: 1-o. mlll .2. Gaflmany. 2-o. mln.6. Garda. l-0, 
min.\4. Niang. 4-0, min.28. Niang. s-o, min.37. 
Nlang. 

Arbitre: MataCorbero. 

L'Organyà va golejar el Butsènit en 
un partit en el qual tots els gol s 
van arribar a la primera meitat En 
els deu primers minuts, Galimany i 
García avançaven els loca ls (2-0, 6'). 
Minuts més tard, Niang aconsegui
ria un hat-trick a l 'anotar tres gols 
aba ns del descans (5-0, 37'), per 
sentenciar així el partit ja a la pri
mera meitat. 

5 SOLSONAB 

1 TORA 

Angel sentencia el 
Torà amb tres gols 
SOLSONA B: Albert, Ferr.in {Ribera, 46'), Solé, Es
colies (Vila,70'),Ballara,Moreno,Morales,Angel 
(Pallarés,S9'),Pijuan(Pérez,6S'),Pujol i Vendrell 
(Aitor,S9'). 

TORÀ: Puig, Coleta s (Pesarrodona, 46'), Argerlch, 
Riera (fustequeres, 461, Torres, Gar~abou (David, 
69'), Gené, Mlramunt, Bagà, Jou nou (Cepero, 46') 
I Segura. 

Gols: 1-0,mln .7 . .Angel.2·0,min.14. Angei.3-.{J, 

min.S3.Angel.l-1,mln.6S.Segura.4-1,min.79. 
Pallarés. S-l ,mln.89. Pujol. 

Àrbitre: lturbe Salnzde la Maza. 

El Solsona B va derrotar el Torà 
després d'avançar-se amb dos gols 
d'Angel a la primera part (2-0, 14'). 
Ell mateix va sentenciar amb el seu 
tercer gol (3-0, 53'). El Torà va inten
tar reaccionar, però va encaixar dos 
gols més abans del final del parti t. 
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HISTÒRIA CERTÀMENS 

Salàs rememora l'antiga fira 
La XV edició d'aquesta recreació atreu unes quatre mil persones, segons l'ajuntament li Els veïns 
es vesteixen d'època i interpreten el 'tracte' per a la venda de bestiar i fins i tot un cabaret 

S.E. 
I SALÀS DE PALLARS I Salàs de Pallars 
va recrear ahir l'antiga fira de 
tardor que se celebrava a la lo
calitat als anys cinquanta del 
segle passat, o fins i tot abans. 
Ho va fer amb una jornada 
d 'espectacles, activitats i veïns 
vestits d 'aque lla època que va 
congregar al voltant de quatre 
mi l persones al llarg del dia, se
gons va estimar l'alcalde, Fran
cesc Borrell. Va destacar l'èxit 
d'aquesta edició de la Diada de 
la Fira de Salàs, la número XV, 
amb "molt més públic" que l'an
terior, va indicar. 

PATRIMONI PROMOCIÓ 

El programa va incloure la fira", va subratllar, de manera 
representació del tracte, que que qui la va viure la pugui re
recrea com es negociava anti- cordar i qui no, pugui viure de 
gament la compravenda de bes- primera mà com es desenvolu
tiar, encara que en l'actualitat pa va aquest esdeveniment. Bor
no es fa amb animals vius sinó rell va destacar que en aquesta 
de manera teatralitzada amb la edició han participat alumnes 
participació de tres personatges, de l'escola pública de Salàs, a 
com la denominada Mulassa (a 
la imatge esquerra). ACTIVITATS 

bé ~~x~~na~~~i;;~sav:~~~~~ab~: També hi va haver punts 
ret, que era una de les activitats de venda de productes 
típiques de l'època en què se ce- I 1 
!e brava aquesta fira, va apuntar agroa imentaris i a primera 
l'alcalde. "L'objectiu és fer una Fira d'Andròmines 
recreació històrica de l'antiga 

Vols en globus sobre 
el Geoparc de Tremp 
1 TREMP 1 Una desena de persones 
van estrenar ahir la nova ruta 
de vols en globus aerostàtic que 
permeten als visitants gaudir 
d'unes vistes privilegiades del 
Geo parc Mundial de la Unesco 
Conca de Tremp-Montsec, que 
recentment ha adoptat el nom 
de Geoparc Orígens. 

zona del Montsec i Mont-rebei, 
i la de Sant Llorenç de Montgai 
i Camarasa, també en l'àmbit 
del Geoparc. 

Vista aèria del patrimoni 

banda d 'a ltres veïns a ltres de 
la població. 

Durant la jornada també hi va 
haver una quarantena de punts 
de venda de productes agroali 
mentaris i de proximitat, i va 
tenir lloc també la primera edi
ció de la Fira d 'Andròmines a 
la plaça del Forn, al nucli antic . 
Sorell va remarcar la seua sa
tisfacció per l'elevat nombre de 
visitants, cosa que va atribu ir 
en part al fet que "el temps al 
fina l ha acompanyat", i va as 
segurar que van rebre públic 
tant de la comarca com de fora. 
La Diada de la Fira de Salàs és 

El globus sobrevola la Con
ca de Tremp i part de la Conca 
Dellà, i se suma a les dos rutes 
que també va posar en marxa 
l'empresa Globus Kon-Tiki a la 

Durant aproximadament una 
hora i quart, els usuaris dels pri
mers vols en globus han tingut 
l'oportunitat d'observar des de 
més de 1.000 metres d'altura el 
patrimoni que acull les restes 
fòss ils dels últims dinosaures 
d'Europa. Un glo bus sobrevo lant ahir el Geoparc Orfge ns. 

una iniciativa singular, ja que 
rememora una antiga fira que 
tradicionalment se celebrava a 
la població en lloc d'inventar un 
nou certamen. 

L'esdeveniment pretén poten
ciar el sector agroalimentari de 
productes de proximitat i ex
plicar que històricament ja era 
un dels motors econòmics de la 
població. 

Aquesta localitat del Pallars 
Jussà acull també les Botigues 
Museu de Salàs, amb vuit antics 
establiments que permeten 
conèixer el comerç de l segle 
XIX. 
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MARTA ALÒS 11 VIURE PER VEURE 
DILLUNS, 18 DE NOVEMBRE DEL 2019 

Quina mandra, renoi! 

Ningú no agafarà 
els responsables 
d'haver llençat 
el fru it de la 

D
ivendres vaig fer la maleta con
vençuda que si me n'anava ben 
lluny, tancava el mòbil per dei
xar de navegar per internet, 

aparcava Twitter, lnstagram i WhatsA
pp, el meu cervell tindria l'oportunitat de 
recuperar les neurones que va ig llençar 
a les escombraries gràcies a la colla de 
babaus que ens han robat la cartera amb 
la carallotada de voler repetir eleccions, 
per allò de "a veure si ara em surt bé la 
jugada". Pel cap baix he comptat que la 
pensada de l'Alí Babà and company ens 
ha pispat cent quaranta milions d'eu res 
de l'ala, la quantitat que el Gobierno de 
España va aprovar amb una ampliació de 
crèdit per pagar les despeses de l'ocur
rència. Si a aquesta quantitat hi afegim 
les subvencions als partits per a les seves nostra suor per 
despeses de campanya, el cost dels pi o- l'aigüera 
fins desplaçats per vigi lar la desafecta 

ros malbaratats és escandalosa. I no cauré 
en la temptació d'enumerar el llistat d'in
fraestructures que s'haurien pogut pagar 
amb el lladronici , perquè no voldria pas 
augmentar la pressió arteria l dels lectors 
d'aquest diari. Però ja ho veieu. No passa 
res. Ningú no agafarà els responsables 
d'haver llençat el fruit de la nostra suor 
per l'aigüera i els castigarà amb l'expulsió 
del Paradís. No pas. Perquè ells són de 
sucre. No com nosaltres, pobres mortals, 
que aquest mes ens han passat pel banc el 
segon rebut del pagament de la renda i, 
ai pobre de tu, si no ho pagues, perquè et 
caurà damunt de les teves espatlles tot el 
pes de la llei. I quan sembla que pitjor ja 
és impossible, engegues la televisió per 
contemplar com els incompetents que fa 
només uns dies es maleïen i es deien el 
nom del porc, es fonen en una abraçada 
perquè, ja se sap, que com que tot és un 
joc i els d iners els posem els de sempre, Catalunya corcada d'independentistes, 

el pagament dels funcionaris que han de supervisar les 
meses electorals, el cost de la logística, correus, emissió 
de paperetes i, ai que me n'oblidava, els calerons de les 
anteriors eleccions que no van servir per a res i els sous 
que, durant aquest període d'intereleccions, han cobrat 
ses senyories per rascar-se l'arc del triomf, la suma d'eu-

doncs aquí pau i després glòria, que per això som els més 
progressistes de l'univers. Quina mandra tot plegat. I 
aquesta setmana continuarà el sainet amb aquells que 
ara diuen que no, que de cap manera, i que molt em temo 
que ja tenen l'abstenció a la butxaca acompanyada d'un 
bon argumenta ri que justifiqui l'injustificable. 

privat 
La mare corre 
els dissabtes 
A casa de ls germans 
Mt'lrquez tenen mol
tes coses a celebrar 
enguany, però no 
només el Marc, amb 
el triplet d'aquesta 
temporada, i I'Aiex, 
després de procla
mar-se campió i de 
l'anunciat salt a la 
categoria del seu 
ge rmà, que segu
rament es farà avui 
oficia l. I és que sem
bla que la matriarca, 
Roser Alentà, també 
s'ha emportat un 
bon premi. Segons 
diferents mitjans, la 
mare de ls pilots va 
veure exposat a Je
rez un espectacular 
cotxe que guanyaria 
el que aconseguís 
més pofes de GP els 
dissabtes que li va 
encantar. Quan el 
Marc, a Malàisia, va 
aconseguir el repte, 
li va trucar a la nit 
dient-l i: "Mama, ja 
ten im el cotxe!" Ella, 
per a sorpresa del 
campió, li va dir que 
ja ho sabia. "Perquè 
tu, Marc, corres els 
diumenges, però jo 
ho faig els dissabtes", 
li va etzibar. 

la imatge 
del dia 
Fira de bestiar 
'vintage' a Salàs 
Salàs de Pallars va re
crear ahir l'antiga fi ra de 
tardor que se celebrava 
a la localitat als anys 
cinquanta del segle pas
sat, o fi ns i tot abans, 
revivint les operacions 
de compravenda de 
bestiar que s' hi fe ien en 
aquel ls temps. 

l'ascensor 

o 
Josep Segura 
Puja el president de la 
Cooperativa de Ma
ials, població que ahir 
va tancar la 22 Fira 
de l'Oli Verd, en què 
es van vendre gairebé 
14.000 litres d'oli. 

o 
Iu Escolà 
Aquest jove va ser ele
git ahir alcalde pedani 
d'Àreu en la segona 
convocatòria, ja que 
a les municipals del 
maig no s'hi va pre
sentar cap candidat. 

o 
Paula Juste 
Aquesta nadadora 
lleidatana de tan sols 
16 anys ha aconseguit 
4 medalles al Campio
nat Nacional, després 
de la de bronze d'ahir 
que se suma a tres ors. 

Ali Khamenei 
És l'anomenat líder 
suprem de l' Iran, país 
que ha tallat l'accés 
a internet perquè 
no es propaguin les 
protestes per la pu
jada del carburant. 
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