
LLEIDA I pàg 9 
Junts dona el'sí' a la coalició electoral 
amb Impulsem Lleida per a les 
pròximes eleccions municipals del maig 

I pàg. 30 
La gran dama del piano Elisabeth 
Leonskaja i la Franz Schubert 
Filharmonia, a l'Auditori de Lleida 

El Pirineu dona a conèixer 
els vins d'altura com un 

. . , . 
nou atrad1u tur1st1c 
Sort I Reuneix els 
productors de vinyes 
de muntanya a la 
Festa de les 
Noves Anyades 

Estat en el qual va 
quedar el cotxe de 
la víctima mortal. 

""' I Els caldos es 
van maridar amb 
un menú d'aquesta 
carn, que també s'està 
promocionant 

La producció de vi de munta- vancelebrarperprimera vega
nya avança al Pirineu lleida- da ahir a Sort un certamen per 
tà, que recupera un cultiu que donar a conèixer els seus pro
abans de la fiHoxera estava ductes i els van maridar amb 
molt estès. També es con ver- carn de caça, de la qual també 
teix en un nou reclam turí~tic. es vol promocionar el consum 
Diversos cellers del territori en la gastronomia. 
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Més del 50% dels 
municipis de 
muntanya tenen 
ja comptadors 
d'aigua 
Amb l'Alt Urgell i 
Solsonès al capdavant 

La implantació de comptadors 
d'aigua ha avançat en els úl
tims anys al Pirineu de Lleida, 
i més de la meitat de municipis 
de muntanya ja els tenen ins
tal·lats per mesurar el consum 
dels habitatges, amb la qual cosa 
deixen enrere les tarifes fixes 
que no tenen en compte les di
ferències de consum de cada veí. 

LLEIDA I COMARQUES I 7 

Primer-títol de l'era Xavi amb 
repàs al Reial Madrid 

Xoc mortal a Corbins 
Una veïna de Lleida de 51 anys va morir ahir al migdia a la C-12 en 
aquest municipi després d'una col· Iisió frontal entre dos cotxes 

Lleida 

Tàrrega 

Fraga 

973 222 020 

CLÍNICA 
DENTS 

LLEIDA I COMARQUES I 8 

El Barça obté la seua 14a Supercopa (3-1) en 
un gran partit amb un superlatiu Gavi 

118-19 

El Lleida millora 
però empata amb 
l'Espanyol B (1·1) 
No va aprofitar jugar 
amb un més des del 
minut 37 del partit 

114-16 

clinicadents.com 
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La producció de vi de muntanya avança al Pirineu lleidatà, que recupera un cultiu que abans de la fil·loxera estava 
molt estès. També es converteix en un nou reclam turístic. Diversos cellers del territori van celebrar per primera 
vegada ahir a Sort un certamen per donar a conèixer els seus productes i els van maridar amb carn de caça. 

GASTRONOMIA AGRICULTURA 

El Pirineu experimenta amb vins 
d'altura i els usa com a reclam turístic 
Els vinicultors del Pallars celebren la primera Festa de les Noves Anyades a Sort 
MARC CODI NAS 
I SORT I Cada vegada hi ha més 
vinicultors que aposten per re
cuperar les vinyes a les zones 
de muntanya, on abans de la 
plaga de la fiHoxera era un cul
tiu molt estès. Els dos Pallars 
ja sumen més d'una quinzena 
de cellers, i molts van celebrar 
ahir a Sort la primera Festa de 
les Noves Anyades dels Vins del 
Pirineu, on van donar a conèi
xer els seus vins, alguns fruit 
d'experimentar amb varietats 
de raïm forà i altres que s'bavi-

- en deixat de comercialitzar fa 
molt temps. També hi van as
sistir elaboradors de vi d'altres 
zones de l'Alt Pirineu i Aran, 
la Cerdanya, Andorra i Aragó. 

Sergi Sebastia, un dels em
prenedors darrere del projec
te Cota 730, amb vinyes a Ri
alp, va dir que "volem donar a 
conèixer el que fem, ja que hi 
ha molta gent que no sap que 
hi ha cellers en aquesta zona, 
i és també una oportunitat per 
al territori". 

Per la seua banda, Josep Ra
basa, del celler Batlliu de Sort, 
va explicar que "el Pirineu té 
unes condicions climàtiques 
que resulten cada vegada més 
favorables per a l'elaboració de 
vi", i va afegir que "l'amplitud 
tèrmica entre el dia i la nit con
tribueix a una maduració més 
homogènia de les pells i el su
cre, la qual cosa dona als vins 
una gran complexitat aromàti
ca". "Ha vingut molta gent de 
fora, de manera que és una gran 
ocasió per reivindicar altres as
pectes del territori a qui potser 
només ha vingut per esquiar", 
va dir. 

Diversos cellers van aprofitar 
la trobada per donar a conèixer 
els nous vins, alguns dels quals 
no tenien encara ni etiqueta ni 
nom comercial i estan encara 
madurant en botes. En el cas 
del Batlliu de Sort, aquest és el 
primer any que vendrà vi fet 
amb garnatxa negra. Per la seua 
banda, Enric Vila Corona, del 
celler Vila Corona de Tremp, va 
explicar que "avui dia gairebé 
tot es mou per internet, i per 
a mi, poder explicar els meus 
vins en persona és molt més 
simpàtic". El seu celler, creat 
fa vint-i-set anys, va començar 
elaborant vins amb varietats de 
raïm autòctones i tradicionals 
amb les tècniques i els coneixe
ments actuals. Amb el temps, va 
apostar per altres de foranes i ja 
produeix unes 60.000 botelles a 
l'any amb només 11 hectàrees. · 

Els visitants van poder tant degustar com comprar vins. 

El menú amb carn de caça va atreure un gran nombre de comensals. 

GASTRONOMIA 

La carn de caça, protagonista de la Festa dels Banuts 
• Els vins es van maridar amb 
un menú a partir de carn de 
caça, ja que el certamen va 
coincidir amb la Festa dels 
Banuts, que vol popularitzar 
el consum d'aquest produc
te. El menú constava d'un ar
ròs amb cérvol, fricandó de 

cérvol amb camagrocs i coca 
de llardons de senglar. Anna 
Castellanos i Pere Aibar, que 
van assistir a l'esdeveniment 
des de Barcelona després 
d'haver-lo vist anunciat a la 
premsa, el van qualificar com 
a "exquisit" i van assegurar 

que "repet irem segur". Per 
finalitzar la jornada, estava 
previst un Sopara 100mans, 
en què restauradors de la zona 
van elaborar diferents plats 
per a mig centenar de comen
sals a la Borda del Celler Bat
lliu de Sort . 

El xef Jordi Grau. 

El cuiner Jordi 
Grau, primer 
reconegut com a 
Banut de l'Any 
• La Fest a dels Banuts, 
que aquest any celebra 
la quarta edició , va in 
corporar com a novetat 
el primer reconeixement 
Banut de l'An y, que va 
ser per al cuiner Jordi 
Grau per la seua tasca a 
la cuina i la promoció de 
la carn de caça. Grau, que 
l'any passat va rebre una 
estrella Michelin com a 
xef del restaurant lbaya, 
a Andor ra, va dir que 
"territoris propers com 
els Pallars i Andorra han 
d'anar de la mà per pro
mocionar-se" i va posar 
en relleu la gastronomia 
com "u na manera de de
sestacionalitzar el turis
me al Pirineu". 

Una zona amb 
avantatges pel 
canvi climàtic 
• El canvi climàtic com
portarà vins cada vegada 
més alcoholitzats, per la 
qual cosa la verema haurà 
d'avançar-se a la madu
ració del raïm i això do
narà notes no desit jades 
al vi. En aquest context, 
la latitud i l'altitud supo
sen avantalges, ja que més 
amplitud tèrmica entre el 
dia i la nit afavoreix una 
maduració més lenta del 
raïm. Un altre avan tat
ge que ofereix l'altura és 
que com que hi ha menys 
humitat, són necessa
r is menys t r actaments 
fitosanitaris. 

/ 
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L ElDA I COMARQUES Mor una conductora de Lleida de 
51 anys en una col·lisió a Corbins. 

www.segre.com I t "' 
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AIGÜES PROVEÏMENTS 

Més de la meitat de municipis del Pirineu 
tenen comptadors d'aigua als habitatges 
L'Alt Urgell i el Solsonès són les comarques amb més sistemes de control als pobles li Alguns ja eis tenen 
pero no funcionen, i els veïns encara no paguen en funció del consum sinó una taxa fixa 
E. FARNELL Optimitzar l'ús de 

l'aigua i millorar 
proveïments 

I LLEIDA I La implantació de comp
tadors d'aigua ha avançat en els 
últims anys al Pirineu de Lleida, 
i més de la meitat de municipis 
de muntanya ja els utilitzen per 
mesurar el consum dels habitat
ges. La majoria es concentren al 
Solsonès, que ja els ha desple
gat a tots els municipis, i a l'Alt 
Urgell, que els té en disset dels 
dinou que formen la comarca. 
Tanmateix, hi ha alguns pobles 
on, malgrat tenir comptadors, 
els veïns encara no paguen l'ai
gua en funció de quanta en con
sumeixen. Es el cas del Pont de 
Bar i de les Valls de Valira, on 
els habitants liquiden una taxa 
municipal fixa de 50 euros a 
l'any. Aquest és el procediment 
habitual a les poblacions sense 
comptadors. En la majoria de 
casos, aquest gravamen inclou 
el cànon de depuració d'aigües 
residuals que recapta l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA). 

El Pont de Bar té comptadors però els veïns paguen una taxa fixa anual per l'aigua. 

• Una de les principals 
actuacions per contro
lar el consum d'aigua és 
disposar d'elements de 
mesurament i garantir 
la seua fiabilitat. Aques
ta és una de les mesures 
que la Generalitat inclou 
en l'estratègia per afron
tar el canvi climàtic, que 
es va presentar divendres 
passat. Preveu també con
trolar el consum del rega
diu amb comptadors i sis
temes tarifaris i impulsar 
modernitzacions de reg, 
sobretot a Lleida, per fo
mentar l'estalvi d'aigua en 
períodes de sequera com 
l'actual. 

Al Pallars Jussà, la meitat dels 
municipis disposen de sistemes 
per registrar el consum d'aigua 
de cada domicili. Els tenen a 
Tremp, Talarn, Abella de la 
Conca, Castell de Mur, Isona i 
Conca Dellà, Llimiana i Salàs de 
Pallars. A la Pobla de Segur, on 
encara no n'hi ha, l'ajuntament 
té intenció d'instaHar-los. 

L'alcalde, Marc Baró, va des
tacar en aquest sentit que "mol
tes subvencions depenen del fet 
que. els ajuntaments acreditin 
controls de consum d'aigua" i 
va assenyalar que són una peça 
clau en la gestió de subminis
trament. "L'aigua que surt del 

LES CLAUS 

Gestió municipal. La competència en el subministrament d'ai
gua als habitatges és dels ajuntaments, que són els encarregats 
de quantificar l'aigua que es consumeix, ja sigui de forma direc
ta o a través d'una empresa privada. 

Factura anual. A la majoria de municipis que no disposen de 
comptadors l'ajuntament cobra una taxa anual pel servei, que 
inclou el cànon de sanejament de la Generalitat. 

dipòsit i no registren els comp
tadors és la suma de pèrdues 
reals", va explicar. A la Po
bla, els usuaris també paguen 
una quota fixa d'uns 100 euros 

anuals que inclou el cànon de 
sanejament. 

Pel que fa al Pallars Sobirà, 
només tenen comptadors Esterri 
d'Àneu, Rialp, Llavorsí i Sort. A 

Voluntaris que van treballar ahir per reforestar l'entorn del Segarra-Garrigues a Tàrrega. 

la capital només estan instaHats 
als nuclis de població més grans, 
mentre que la resta encara no 
en tenen. A la resta del Pirineu 
lleidatana, a penes n'hi ha. 

A Aran, l'alcalde de Les, 
Andreu Cortés, va destacar 
la dificultat que representaria 
portar a terme les lectures dels 
comptadors i emetre factures. 
"Ara només paguem el cànon 
de l'ACA i s'hauria de buscar 
finançament per assumir la ins
taHació de comptadors", va dir. 
Va afegir que molts pobles no 
poden fer-se càrrec de la des
pesa d'instaHar-los, ni tampoc 
del manteniment. 

VOLUNTARIAT TÀRREGA 

Per la seua banda, l'alcalde 
del Pont de Suert, José Antonio 
Traguet, va apuntar que l'ajun
tament cobra 35 euros a l'any 
pel servei i afegeix l'import del 
cànon de l'ACA, que pot su
mar aproximadament 60 eu ros 
més. Va destacar que desplegar 
comptadors al municipi seria di
fícil perquè la majoria d'edificis 
d'habitatges només tenen una 
connexió de servei d'aigua. Es
tendre els comptadors és una de 
les mesures que impulsa la Ge
neralitat per millorar la gestió 
de l'aigua i evitar malgastar-la, 
especialment en episodis de se
quera com l'actual. 

Reforesten l'entorn del 
Segarra-Garrigues 
LAIA PEDRÓS 
I TÀRREGA I Voluntaris convocats 
pel Grup d'Ecologia i Medi 
Ambient (GEMA), La Soll i 
l'ajuntament de Tàrrega es van 
dedicar ahir al matí a refores
tar l'entorn del Segarra-Gar
rigues al seu pas per la capital 
de l'Urgell. 

Jaume Ramon, de GEMA, va 
explicar que van tornar al camí 
de la Calafa, on ja van actuar 
l'any passat i fa quatre anys, 
per senyalitzar de nou les mar-

ques desaparegudes amb el pas 
del temps i que serveixen per 
poder identificar les espècies. 
Van replantar un centenar de 
lledoners i alzines i van fer tre
balls de manteniment a la zona. 

En cinc anys, han anat re
forestant els marges del canal 
des del camí de Granyena fins 
al camí de Verdú, en què ha 
plantat més de mig miler d'es
pècies autòctones, de les quals 
més de la meitat han aconseguit 
arrelar. 
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FUTBOL SEGONA CATALANA 

El Guissona 
segueix en la 
lluita pel play-off 

GUISSONA AGRAMUNT 

1 ! o 
Olíver, Leculeanu, Marcel, Abraham, 
Couce~to, Ferraté, Monter, Gall art, 
Dona1re, Ollé, Molina, Gerard, Pedrol, lsla, 
Calafell, Jbilou, Rodríguez. Orno, 
Ma¡oral i Gené. Tarruella i Plaza. 

Canvis: Flonca per Canvis: Castelló per 
Donaire (661, Parra Plaza (651, Areny per 
per Calafell (75'), I sia (70') I Tàpia per 
Bueno per Ollé (81 ')i Abraham (861. 
Garrabou per Jbilou 
(89') 

Gol: 1-o (73'), F lorica. 

Arbitre: Fernandez Gamez. Va expulsar el visi-
tant Orno (82'), per doble groga. 

lncid~ndes: Part1t corresponent a la quinzena 
jornada de Segona Catalana, d1sputat al Muní-
Clpal de GUISSOna. 

1 GUISSONA 1 El Guissona va der
rotar per la mínima l'Agramunt 
per seguir en la lluita per una 
plaça al play-off d'ascens. 

A la primera meitat l'enfrot
nament va estar molt igualat i 
els dos conjunts van crear bas
tant perill de cara a la porteria 
contrària, però el pal va evitar 
en diverses ocasions que s'obrís 
el marcador. 

Ja a la segona meitat, els lo
cals es van avançar a l'electrò
nic gràcies al gol de Florica (l
O, 73), que seria l'únic gol del 
partit. 

Després de la victòria, el 
Guissona és el tercer classifi
cat amb 27 punts, a tan sols un 
punt del segon classificat mentre 
que l'Agramunt cau a la sisena 

ESPORTS I 21 I 

plaça amb 19 punts. Un jugador del Guissona xuta la pilota per poder controlar-la davant la pressió de diversos rivals. 

3 ARTESA DE LLEIDA 

0 TREMP 

Domini total de l'Artesa 
ARTESA DE LLEIDA: Garcia, Mòdol (Xavi, 46'), 
Ferri, Grau (Manuel, 71'), Miquel, Gerard (Hortal, 
61'), Reluy, Gracia, Pagu (Pol, 61'), Rueda i Rubió 
(Markel, 71') 

TREMP: Farre, Ra1lean, Marco, Josep, Sirvant, Du
rany, Vergés (Pel ufo, 65'), Raventós (Tresserres, 65'), 
Jordi, Buhai (Cheikh, 80') i Ponsich. 

Gols: 1-0 (43'), Rubió. 2-0 (58'), Reluy. 3-0 (65'), 
Reluy 

Arbitre: Salse Carrera. 

L'Artesa va superar el Tremp en un 
xoc que va dominar de principi a fi. 

2 JUNEDA 

1 PARDINYES 

Reacció tardana 
JUNEDA: Marmol, Solans, Eric, lvan, Masbernat, 
Aixalà (Barrufet, 73'), Farrando, Roura, Barrull, Flix 
i Giné (Llu is, 83'). 

PARDINYES: Neggazi, Jordi, Diao, Pedescoll, Marco, 
Garcia, Dia Ilo, León (Aparie lo, 83'), Rom e ro (Casas, 
38'). De Castro (Balde, 771 i Cantos (Solsona, 691. 

Gols: 1-o (31'), Giné. 2-o (78'),1van. 2-1 (811. Diao. 

Arbitre: B01x Alves. 

El Juneda va derrotar per la mínima 
un Pardinyes que va reaccionar tard. 

1 BALÀFIA 

1 BORGES BLANQUES 

Repartiment de punts 
BALAFIA: Pérez, Camarasa, Bosch (Oró, 89'), Ba, 
Ticó, Guerrera, Bah (Nieto, 64'), Quimbita, Maldeu, 
Tallis i Nabil. 

BORGES BLANQUES: Purroy, Arroyo (Ballo, 78'), 
Contreras, Quintillà (Anto, 46'), Pelegrí, Alvarez 
(Sanchez, 46'), Rodríguez, Valero (Cervelló, 46'), 
Egea, Sui\ol i Clivlllé. 

Gols: 1-0 (37'), Ba. 1-1 (391,Ciivillé. _ _ _ _ 

Àrbitre: Tehas 5anjuan. 

El Balàfia va empatar amb el Borges 
en un duel en què es van anotar els 
dos gols a la primera part (1-1 ). 

Grup A 
Térmens - Alguaire 1-1 
Artesa Lleida-Trem~ 3-0 
Torrefarrera - Alcarràs 1-3 
Balàfia - Borges 1-1 
Juneda-Pardinles 2-1 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Arrua Lleida 3l 14 10 2 32 7 

2Aicarràs 30 14 9 
3 Borges 27 13 

4Alguaire 23 14 

5 Juneda 20 14 

6 Balàfia 18 14 

7 Pardinyes 17 13 

8Ténnens 16 13 

9UeidaB 14 13 s 5 
10Tremp 6 14 3 10 

11Tooefarrera 4 14 1 1 12 

Pròxima jornada 

Alguaire- Lleida B 
Artesa Lleida-Ténnens 

Alcarràs -Tremp 
Borges -Torrefarrera 
Pardinyes- Baià fia 

1 TORREFARRERA 

3 ALCARRAS 

L'Alcarràs segueix a 
la caça del liderat 

37 13 
34 13 

25 21 

21 21 

29 36 

19 26 
24 25 
22 . 26 

39 

12 35 

-----
TORREFARRERA: Armengol, Merroun, Marong, 
Mir (Spaimoc, 76'), lzquierdo, Casals, Regany (Ag
dal, 39'), Drammeh, Fernandez, Del Moral (Tomas, 
70') i Ca rulla. 

ALCARRAS: Lazar, Miret, Beamud (Guiu, 70'), Pa sa
nau (Montoy, 62'), Hamza, Martfn (Banguero, 80'), 
Estany (Pinilla, 70'), I bars, Fernandez. Pujol i Roqué. 

Gols: 0-1 (41'). fiamza. 0·2 (67'). Martín. 1-2 (68'), 
Marong. 1-3 (89'), Pinilla. 

Àrbitre: López Tió. 

L'Alcarràs va guanyar un bon Tor
refarrera per seguir a l'aguait de 
l'Artesa de Lleida en un duel que 
va començar guanyant a la primera 
meitat i va sentenciar a l'afegit (1-3). 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

GrupB 
Palau- Castellserà 2-0 
Solsona- Cervera 1-0 
Guissona- Agramunt 1-0 
Artesa Sègre -La Seu G-2 
Angulària- Organlà 3-4 

Classificació genéral 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Artesa Seg<e 31 14 10 1 

2Unyola 28 13 9 1 
3 Guissona 27 14 8 3 

4Solsona 22 14 6 

5l.aSeu 20 13 6 5 
6Agramunt 19 14 5 

7 Cervera 18 14 
8 Palau 17 13 

9 Organyà 14 13 
10 Castellserà 11 14 

11 Angulàrta 7 14 1 11 

Pròxima jornada 

Cartellserà - linyola 
Cervera- Palau 

Agramunt- Solsona 
La Seu- Guissona 

Organyà -Artesa Segre 

3 ANGULÀRIA 

4 ORGANYÀ 

30 

29 
21 

21 

20 
22 

27 
18 

16 

12 

16 

Pluja de gols entre 
Angulària i Organyà 

15 

15 
10 

17 

20 
15 

27 

24 

27 

26 

36 

ANGULARIA: Anne, Cavalcante, Yousfi, Benet (Ar
guig, 64'), Marin (Cissé, 64'), Ximénez, Teghzaoui 
(Belhadji, 46'), Welle, Florean, Faye (Laarif, 46') i 
Cordeiro. 

ORGANYA: Cano, Da Costa, Jordana, Casanova, 
Pérez, Martos (Vila, 58'), Capdevila, lvo, Martín, 
Sylla i Roig (Chlima, 75'). 

Gols: 0-1 (8'), Casanova. 1-1 (30'), Cordeiro. 1-2 
(38'), Sylla. 1-3 (65'), Vila. 2-3 (69'), Laarif. 2-4 (78'), 
Capdevila. 3-4 (89'), Laarif. 

Arbitre: Seu ma Pera!. Va expulsar el local Yousfi 
(22'), per doble groga i va expulsar el visitant lvo 
(801, per roja directa. 

LOrganyà va guanyar I'Angulària en
tre una pluja de gols (3-4). 

Un jugador del 
Térnnens,evacuat 
en annbulància 
• El Térmens-Alguaire va 
estar aturat durant 45 mi
nuts a causa que un jugador 
local va haver de ser atès 
d'un cop fortuït al cap des
prés d'una forta caiguda. El 
jugador, que no va arribar a 
perdre la consciència, va ser 
traslladat en ambulància ja 
en més bon estat a un centre 
mèdic proper i ahir mateix 
va rebre l'alta. Pel que fa en 
els altres partits, el líder del 
grup B, l'Artesa de Segre, va 
caure derrotat davant de la 
Seu (0-2) mentre que al Grup 
A el Borges Blanques, tercer, 
va empatar davant del Baià
fia (1-1), i l'Alguaire, quart, 
va empatar amb el Térmens 
(1-1). 

1 T~RMENS 
1 ALGUAIRE 

Igualtat i ensurt 
d'un jugador local 

J 

T~RMENS: Huguet. Adrià (Josep, 751, Escolà (Gar
deñés, 64'), Bernal, Sergi (Ortiz, 57'), Musa, Sagna 
(Marc, 57'). Ramos, Joan, Darias i Banda (Sarr, 46'). 

ALGUAIRE: Ricart, Salvia (Aionso, 89'), Domingo, 
Canal, Ros, Fraile (Javier, 661, Colom o (Pulido, 57'). 
Tiers (David, 66'), Garrié (Mol et, 57), Raúl i Mosta ny. 

Gols: 1-0 (59'), Escolà. 1-1 (80'), David. 

Àrbitre: Gallarda Cervilla. 

El Térmens va empatar amb l'Alguai
re en un partit molt igualat que va 
acabar la primera part sense gols. 
A la segona va seguir igual, malgrat 
que el duel es va aturar uns 45 mi
nuts a causa que un jugador local va 
ser atès en ambulància (1-1 ). 

1 SOLSONA 

0 CERVERA 

Montaner fa puntuar 
SOLSONA: So ria, Ballara (Navío, 78'), Barniol, Ribe
ra, Montaner, Mellnkas (Canals, 56'), Deac (Maarouf, 
69'), Plans, Serra, Espuga I Garcia. 

CERVERA: Roqué, Casadesús (Perales, 65'), López, 
Garriga (Rodrlgues, 46'), Kane, Feher, Vila (Duch, 
78'), Hichem, Nsingani (Diakite, 68'), Navarro i 
Zahredinne (Mases, 46'). 

Gols: 1-o (89'), Montaner. 

Arbitre: Victoriana A breu. 

El Solsona va derrotar el Cervera per 
la mínima gràcies al gol de Monta
ner a l'afegit (1 -0, 89'). 

0 ARTESA DE SEGRE 

2 LA SEU D'URGELL 

La Seu sorprèn el líder 
ARTESA DE SEGRE: Utgés, Ros, Bernaus (Sala, 46'), 
Jou nou (Selva, 46'), Reig, Coll, Carrió (Dura ny, 661, 
Gazquez (Guardia, 63'), Martínez, Bellés (Ahssine, 
46') i Galceran. 

LA SEU D'URGELL: Garcia, Vigo, Mairal, López 
(Sabarich, 66'), Del Aguila (Casanovas, 86'), Fite 
(Rivero, 66'), Marangues, Balletbò (Baró, 78/, Oms, 
Cayola i Benltez. 

Gols: 0-1 (51, Del Agulla. 0-2 (391, Cayola. 

Arbitre: Sa bri. 

El Seu va vèncer el líder del seu 
grup, l'Artesa de Segre, en un matx 
que va sentenciar al primer temps. 

2 PALAU D'ANGLESOLA 

0 CASTELLSERÀ 

El Palau respira 
PALAU D'ANGLESOLA: López, Montalvo (Pubill, 
65'), Expósito (Riu, 86'), Joan, Salvia, Amorós, Baja 
(Mayoral, 65'), Gras, Huguet (lgor, 73'), Alex i Serra. 

CASTELLSERA: Culleré, Priego (Roger, 151, Prat, 
Giribet, Gabaly, Eroles, Bah (Freixes, 57'), Cabrera, 
Planes (Pons, 461, Camps (Jahn, 761 i Aires. 

Gols: 1-o (51'), Amorós. 2-0 (891. Pubill. 

Arbitre: Guerrera Te Ilo. 

El Palau va guanyar el Castellserà 
amb dos gols al segon temps (2-0)_ 

I ' 
I 

I , 
I 
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I 22 I ESPORTS 

FUTBOL TERCERA CATALANA 

El Bellpuig venç 
un Vallfogona 
en hores baixes 

VALLFOGONA BELLPUIG 

o 2 
r--- . 
Prosper, lgnas1, Pol, Eduard, Sergi u, 
QUim, Xav1er, Bla1, Cama ra, Ca ne la, Casals, 
Andreu, Jord1, Bonet, Jaume, Francesc, Erik, 
Lluís i Conrad Oriol, A bou i Pau. 

Canvis: Nil per Lluís Canvis: Roger per 
(24'), López per Bonet Serg1u (83') i Albert per 
(391, Martínez per Abou(8Sl 
Conrad (66') i Esteban 
per Xav1er (83'). 

Gols: o-1 (19'), Camara. 0-2 (771, Erik. 

Arbitre: Serg1 Sànchez. 

Incidències: Partit corresponent a la 1 S JOrnada 
de Tercera Catalana, disputat al camp de futbol 
Municipal de Vallfogona de Balaguer 

1 VALLFOGONA I EI Vallfogona va 
caure derrotat ahir a casa pel 
Bellpuig i ja suma cinc jornades 
seguides sense guanyar (0-2). 
El matx va començar amb tots 
dos equips ben plantats al camp 
sense concedir gaires ocasions. 
No obstant, en una jugada aï
llada, Camara va inaugurar el 
marcador per al Bellpuig (0-1), 
i amb aquest resultat es va arri
bar a la mitja part. A la segona 
meitat, el Bellpuig es va apropi
ar la pilota i va saber mantenir 
a ratlla el Vallfogona, que no 
va aconseguir sentir-se còmo
de en cap tram del duel. Final
ment, el Bellpuig va aconseguir 
sentenciar el partit amb un gol 
d'Erik. Amb aquesta victòria, 
el Bellpuig ja suma sis encon-
tres sense perdre. Un jugador del Bellpuig controla la pilota davant de la pressió del rival. 

0 ALCARRAsB 

2 SOSES 

Triomf i canvi de líder 
ALCARRAS B: Adrià, Ferran, Gerard, Alei~. Javier 
(Mas, 46'), Sergi, Maciej (Llorenç, 71 '),Jesús, Pere 
(Oriol, 79'), Javier (Jordi, 46') i Eric (Adama, 65'). 

SOSES: Serg1, Àlex (Estrella, 73'), Ricard, Skaf (Oi rol, 
65'), Jacob (Giménez, 65'), Pau, Sergi (Gerard, 79'), 
Joan (Vila degut, 6S'), Palau, Flix i Arnau. 

Gols: 0-1 (32'), Arnau. 0-2 (72'), Pau. 

Arbitre: Adrià Pérez. - - - -

El Soses va guanyar i li va prendre la 
primera plaça a l'Alcarràs B. 

0 COLL DE NARGO 

1 POBLA DE SEGUR 

Decideix l'estratègia 
COLL DE NARGÓ: Ronald, Xavier, Juan, Gabriel 
(Michael, 57'), Jose, David (Aleix, 66'), Marco, Se
bastlan, lza1, Johany (Marc, 17') i Jaume (Joel, 66'). 

POBLA: Daniel, Jordi (Gerard, 87'). Clua, Xavi (Aisi
na, 66'), Miquel, Josep (Albert, 451, Chouaib, Uebot 
(Navarro, 69'), Joan, Albert i Javier. 

Gols: 0-1 (70'), Miquel. 

Arbitre: Xavier Campanera. 

La Pobla va aconseguir emportar-se 
els tres punts de Coll de Nargó, en 
un partit travat en què un gol d'es
tratègia de córner va decidir el joc. 
($TOMÀS GARCIA 

3 GOLMtS 

0 ALBI 

El Golmés respira al final 
GOLMtS: Guillem, lvàn, Basse. Trinca, lsla, Baha 
(Achraf, 65'), Sergi (Keita, 65'), Llorenç, Ka, Ovidi 
(Gerard, 46') i Hanane (Aleix, 75'). 

ALBI: David. Abdennassar, Arnau, Mohammed, 
Sofyan, Hassan (Cunillera, 65'), lbouda (Cari os, 75'), 
Sergi, Daniel, Abdelmaoula e lvan. 

Gols: 1-0 (23'), Ba ha. 2-0 (88'), Ka. 3-0 (89'), lsla. 

Arbitre: Oriol Lampurlanés. 

El Golmés va guanyar a casa un Albi 
que, malgrat el resultat final, no va 
posar les coses fàcils. 

Grup 14 
Golmés-Albi 3-0 
Rosselló- Borges B 3-2 
Pardin~es B- Arbeca 5-0 
Albagés- Alcoletge 6-2 
At Almacelles- Sudanell 6-0 
Castelldans - Pwgvertenc ~1 

Alcarràs B- Soses ~2 

Aleicat B-Torregrossa 3-1 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Soses 33 14 10 
2 Puigvertenc 32 15 10 
3 Alcarràs B 31 14 10 
4Aipicat B 24 14 7 
S Albagés 21 14 
6 Alcoletge 21 14 
7 Borges S 21 14 
8 At Almacelles 20 13 
9Golmés 19 14 

10 Rosselló 19 14 
11 Torregrossa 18 14 
12 Paldinyes 8 17 14 
13 Albeca 16 13 
14 VVa. la Barca 16 14 
15 Castelldans 12 14 
16Aibi 12 14 
17 Sudanell 4 lS 

6 ALBAG~S 
2 ALCOLETGE 

!:Albagés goleja a 
la seg9na meitat 

1 34 16 
2 3 34 24 

27 13 
30 23 
34 24 
33 24 
27 29 
29 20 
38 43 
30 31 
18 24 
36 38 

4 19 22 
25 27 
15 28 
19 26 

1 13 17 53 

ALBAGtS: Gerard, Diouf, Ruben (Eloy, 46'), Joel, 
Kevin, óscar (Coste I, 71 '),Marc, Pape, Heitor (Xa
bier, 46'), Antonio (Raya, 71') i Sowe (Cristian, 46'). 

ALCOLETGE: Héctor, Roger,Jorge,Josep, Alex (Eric, 
76'), Sergi (Antonio, 46'), Oriol (Elies, 76'), Martf, 
Robert (Jordi, 64'), Aleix i Miki (Manuel, 46'). 

Gols:0-1 (11.Aieix.l-1 (30'),Marc.2-1 (45'),Óscar. 
2-2 (45'), Aleix. 3-2 (4B'), óscar. 4-2 (68'), Pape. 5·2 
(69'), Óscar. 6-2 (89'), Joel. 

Arbitre: Jorge Fajardo. 
'---'------

L'Albagés va golejar l'Alcoletge, tot 
i arribar al descans amb un 1-2 en 
contra. A la segona part, els locals 
van ser molt superiors al rival. cy 

ANGELOLIVA 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

Grup 15 
Ponts -Vilanovenca 2-0 
Torà- Olimeic 3-3 
Vallfogona- Belleuig Q-2 
Bell cairen< -Ivars Ur!j!ll 0-0 
La Fuliola -Oliana 1-Q 

Coll Nargó- Pobla Segur ~1 

Butsénit- Andorra B ' 3-1 
Solsona B-Tornabous 2-1 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Oliana 32 14 10 33 
2lafllliola 28 14 4 25 
3 Pobla Segur 25 13 30 
4 Vallfogona 25 14 25 
S Bellpuig 24 13 24 
6Tomabous 24 14 27 
7Torà 24 14 19 
8 Vilanovenca 21 15 23 
9 Ponts 20 14 28 

10 Andorra 8 20 14 28 
11 Solsona B 20 lS 17 
12 Coll Nargó 15 14 4 3 21 
13 VVa.I'Aguda 15 14 22 
14 8utsénit 1313 21 
lS Ivars Urgell 10 14 4 11 
1601ímpic 10 14 1 10 12 
17 Bellt.lirenc 6 13 3 9 lS 

3 TORA 

3 OL(MPIC ARTESA 

El Torà aconsegueix 
rescatar un punt 

18 
20 
19 
21 
13 
15 
18 
20 
28 
38 
19 
31 
27 
32 
31 
32 

TORA: Albert, Jordi, Xavier, Pau, Aleix. Robert, óscar 
(Nil, 67'), Manuel, Martf, Nil (lamine, 58') i Adrià. 

OLIMP lC: Lluís, Albert, Cesc, Guillem (Oussama, 
68'), Bernat, Francesc, Galin (Jaume, 46'), David 
(Isaac, 68'), Xavier, Younes i Hermann (Roger, 79'). 

Gols: 0-1 (28'), Francesc. 0-2 (47'), Guillem. 1-2 
(48'), Aleix. 1-3 (50'), Younes. 2-3 (50'), Aleix. 3-3 
(65'), Adrià. 

Arbitre: David Rojas. 

Repartiment de punts entre el Torà 
i l'Olímpic Artesa en un partit molt 
igualat en el qual hauria pogut gua
nyar qualsevol. Malgrat anar dos 
gols per sota en el marcador, el Torà 
va poder empatar. 

La zona alta 
dels grups 14 i 15 
s'ajusta més 
• Al grup 14, després de la 
derrota del fins ara líder Al-
carràs B cont ra el Soses (0-
2), aquest i el Puigvertenc 
els avancen a la classificació. 
El Soses és el nou líder del 
grup, a un punt d'un Puig-
vertenc que ve llançat i ja 
encadena set partits sense 
perdre. L'Alcarràs B se si-
tua tercer, a dos punts de la 
primera plaça. Al grup 15, 
després del duel que enfron-
tava el primer contra el se-
gon, Oliana contra la Fuliola, 
aquest després de la victòria, 
va aconseguir retallar dis-
tàncies i ja se sjtua a quatre 
punts del líder. En tercer lloc 
se situa la Pobla al guanyar 
el Coll de Nargó. 

3 ROSSELLÓ 

2 BORGESBLANQUESB 

Victòria de mèrit 
per al Rosselló 
ROSSELLÓ: Vfctor, Carulla (Josep, 82'), lker (Albert, 
64'), Pau (Jordi, 82'), Ala in, Jesús, Saba u, Macia (Seu
ma, 61 '),Albir, David i Rafel (Oriol, 55'). 

BORGES BLANQUES B: Adrià, Aleix, Oriol, Hum
bert, Xavier (Jordi, 61'), Marc, Rafael, Jordi (Sergi, 
461, Abel (Mateu, 621, Simon i Sergi (Marc, 46'). 

Gols: Hl(l'), Jesús.l-1 (121.Aieix.2·1 (36'),David. 
3-1 (59'), Macia. 3-2 (77-"1,_S_er=-gi_. -,-,--,-,-- .,-

Àrbitre: Sergi Cu ad rat Va expulsar el local David (89'). 

El Rosselló va endur-se un partit 
molt igualat en què el Borges B no 
va abaixar els braços en cap mo
ment. Va acabar decidint la supe
rioritat loca l en l'encert de cara a 
porteria."" ALEX BEN ITO 

SEGRE 
Dilluns, 16 de gener dell0l3 

JOAN BOvE 

0 CASTELLDANS 

1 PUIGVERTENC 

Tercer triomf seguit 
CASTELLDANS: Jorge, David, Pau (Font, 55'), 
Joaquim, Calderó (Pol, 80'), Marc (Hadi, 61'), Trif 
(Moussa, 61'), Brian, Aaron, López i Carlos (Qui, 77'). 

PUIGVERTENC: Carles, Jordi (Josep, 75'), Oriol. 
Gerard (Franz, SS'), Sergio (Guillem, 67'), Óscar 
(Llobera, 89'), Sebas, Marc (Albert, 55'), Reig, Besó 
iTubau. 

Gols: 0-1 (13'1, Tuba u. 

Arbitre: Adrian Pastor. 

El Puigvertenc guanya i ja suma tres 
victòries consecutives. 

2 SOLSONAB 

1 TORNABOUS 

Victòria de prestigi 
SOLSONA B: Arnau, Jordi, Abid, Eduard, Alae, Al
bert, Aleix (Manssouri, 61'), Marc, Bah (Aitor, 54'), 
Àngel (Fade!, 461 i Joan (Carles, 77'). 

TORNABOUS: Toth, Jordi, Arnau, Al ex, Sergi, Fer
ran, Adrian (Josep, 671. Brahim (Mbaye, 46'), Arguig 
(Eduard, 67'), lsmail (Oualid, 461 i Carlos. 

Gols: 1-0 (20'), Àngel. 1-1 (54'), Marc (p.p.). 2-1 
(60'), Marc. 

Arbitre: Blai Gené. Va expulsar el local Fa del (89') 
i el visitant Sergi (89'). 

El Solsona B va aconseguir guanyar 
davant d'un rival de la zona alta. 

1 LAFULIOLA 

0 OLIANA 

Marcel dona els punts 
LA FULIOLA: Azeddine, Guillem, Xavier, Óscar 
(Juan, 70'), Marc (Andreu, 64'), lvàn (Bortoló, 46'), 
Marcel, Sillah (Josep, 46') Assan, Arnau (Diego, 
46') i Pau. 

OLIANA: Roberto, Carles (Espuga, 221. Xavier, Vic
tor (Brayan, 75'), Denis, Arturo, Santiago, Nil , Ricard 
(Xavier, 58'), Martínez i Pallarès. 

Gols: 1-0 (79'), Marcel. 

Arbitre: Ja lai Bilal. 

Un gol de Marcel en el tra11_1 fina l del 
joc va donar la victòria a la Fuliola 
davant el líder, 
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