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POLÍTICA MOBILITZACIONS 

Antifeixistes i independentistes 
contra simpatitzants de Vox a Lleida 

independentistes i antifeixistes 
uns minuts. A lguns simpatit
zants de Vox van tornar a con
centrar-se tot seguit , aquesta 
vegada a la plaça Sant Joan, i 
es va repetir la mateixa situació 
amb el col·lectiu antifeixista da
vant, que va llegir un manifest. 
Poc després , Vox es va retirar 
definitivament i els concentrats 
de signe contrari també es van 
dispersar, sense que hi hagués 
incidents. 

Els Mossos van separar els manifestants enfrontats a les places Paeria i Sant Joan 
S.E. 
¡LLEIDA 1 La plaça Paeria de la ciu
tat de Lleida va ser escenari ahir 
d'un enfrontament verbal en
tre membres de Vox i col·lectius 
antifeix istes i independentistes 
que van acudir a contraprogra
mar la concentració d'aquesta 
trobada, una de les que estaven 

TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

convocades davant ajuntaments 
de tot l'Estat com a protesta con
tra el Govern de Pedra S<inchez. 
Els contraris a Vox van ser més 
nombrosos i uns i a ltres van 
exhibir banderes, d'una banda 
estelades i , de l'altra , rojigual
des i també cartells amb el lema 
"España existe". Van corejar 

Ferit greu un motorista al 
col·lidir contra un cotxe a 
la carretera C-14 a Oliana 
REDACCIÓ 
1 O LlANA 1 Un motorista va resul
tar ferit de gravetat ahir al matí 
al col-li dir contra un cotxe a la 
carretera C-14 a l terme muni
cipal d'Oliana, segons va infor
mar el Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM). L'accident es 
va produir a les 10.44 hores 
al quilòmetre 141 i fins al lloc 
van acudir dos ambulàncies 
del SEM, patrulles dels Mossos 
d 'Esquadra i Bombers de la Ge
neralitat. El fer it va ser evacuat 
a l'hospital Arnau de Vi lanova. 
No es van registrar retencions 
rellevants. 

D'altra banda, els dos ocu
pants d'un turisme van resultar 
ferits de caràcter lleu al sortir de 
la via ahir a la tarda a la carre
tera C-1412 a Torà, segons van 
in formar els Bombers. L'acci-

dent de circulació es va produir 
a les 17.02 hores. 

Xoquen contra una vaca 
Ahi r a la tarda també es va 

registrar un altre accident a la 
carretera N-260 al seu pas per 
la Pobla de Segur, quan un mi
nibús va xocar contra una vaca 
que hi havia a la calçada. Els 
cinc ocupants del vehicle van 
resultar il ·lesos. L'accident es 
va produir a les 19.00 hores al 
quilòmetre 306. 

D'altra banda, la boira va tor
nar a complicar la visibilitat en 
diverses carreteres del pla de 
Lleida. És el cas de l'autovia A-
2 entre Bell-lloc i Bellpuig i a 
l'autopista AP-2 en un tram de 
42 quilòmetres entre les Borges 
Blanques i Ai tona. Trànsit va 
demanar precaució. 

consignes de signe oposat, com 
"fora el feixistes del nostres bar
ris" i "llibertat presos polítics", 
davant "España unida, jamas 
sed vencida" i "Puigdemont 
a prisión". 

Els Mossos d'Esquadra van 
formar un cordó per separar 
les dos concentracions, que van 

continuar intercanviant crits i 
acusant-se mútuament de "fei
xistes" durant una mitja hora, 
fins que els manifestants de Vox 
van acabar marxant. La policia 
catalana va formar un passadís 
de seguretat perquè abandones
sin la plaça Paeria, entre xiulets 
i esbroncades, i va contenir els 

A Barcelona també hi va ha
ver dos concentracions sepa
rades pels Mossos d'Esquadr, i 
llançament d'ous i llaunes quan 
van aparèixer manifestants que 
anaven amb símbols franquistes 
i falangistes. 

CAMPANYA DE RECOLLIDA 
D'ARBRES DE NADAL 

- ~Y----
DEIXA'M A LA VORA DEL CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES 
O PORTA'M A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL <FIXA O MÒBIL> 

FINS AL DIMECRES 
,S DE GENER i net- + 

Ajuntament de Lleida 
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COMERÇ DESCOMPTES 

Diumenge de rebaixes congelat 
Menys afluència a les botigues que l'anterior li Alguns establiments publiciten 
ja segones rebaixes pocs dies després d'iniciar les 'oficials' 

S.E. 
1 LLEIDA I El primer diumenge de 
les rebaixes oficials es va saldar 
ahir amb menys afluència a les 
botigues que en l'anterior festiu 
d 'obertura autoritzada, que va 
ser diumenge passat, el dia an
terior de la festivitat de Reis. A 
més a més, les temperatures gè
lides que es van viure a la ciutat 
de Lleida amb tota probabilitat 
tampoc van afavorir la presèn
cia de compradors, així com el 
fet que molts establiments ja 
van començar els descomptes 
fa dos setmanes. I és que des de 
la suspensió de la llei comercial 
catalana no hi ha un calendari 
fix de reba ixes. 

De fet, ahir algunes botigues 
ja publicitaven als aparadors 
cartells de "segones rebaixes", 
molt pocs dies després del dia 
tradicional d'inici del període 
de descomptes d'hivern, el 7 de 
gener. 

Balanç de la primera setmana 
Precisament, el president dels 

comerciants de l'Eix Comercial 
de Lleida, Llorenç Gonz3lez, va 
indicar que durant la primera 
setmana de rebaixes oficials les 
botigues han anat " treballant, 
sobretot a la tarda, però sense 
les aglomeracions que anys en
rere hi havia sobretot el primer 
dia". Va destacar que la majo
ria d'establiments que van obrir 
són franquícies i cadenes i va 
subratllar que aquestes van ser 
les que van reg istra r més vo
lum de vendes, en detriment 

Compradors a l' Eix Comercial de la ciutat de Lleida, ahir a la tarda. 

dels comerços locals que també 
van decidi r aixecar la persiana 
i aprofitar el dia festiu d'ober
tura autoritzada. 

Així mateix, a la Zona Alta 
de la capital, el diumenge de 
botigues obertes va registrar 
unes vendes "més fluixes" que 
l'anterior festiu. Una portaveu 
de l'agrupació de comercia nts 
ho va atribuir a l fet que fa dies 
"que venen amb rebaixes a un 
ritme notable". 

LES CLAUS 

Festius d'obertura autoritzada. Després de la marató comercia l 
de la campanya nadalenca, els pròxims seran el S de j u lio l (e l pri
mer de les reba ixes d 'estiu), ellS d 'agost, el 12 d 'octubre, el 29 de 
novembre {pròxim al Black Friday) i el 6, el 13, el 20 i el 27 de de
sembre (pont de la Constitució i campanya nadalenca). 

Calendari oficial de rebaixes. La suspensió de la llei comercia l va 
abolir els ca lendaris oficia ls de rebaixes, però Fecom i Pimec vo len 
reestabl ir- los "ta rd o d 'hora". Ara hi ha descomptes constant ment. 

SEGRE I 
Dilluns, 13 de generdel2020 

Suport a dos doctorandes 
'acomiadades' per la Udl 
!LLEIDA 1 El col· lec tiu Docta
rands en Lluita i la CGT han 
convocat per avui davant 
de Treball una concentració 
de suport a dos doctorandes 
acomiadades per la UdL al 
finalitzar el seu tercer any 
de contracte i que han inter
posat una demanda laboral. 
Reivindiquen l'ampliació a 
un quart any, al considerar 
que ho dicta la normativa, i 
una indemnització. Avui està 
previst l'acte de conciliació. 

Esquerra renova 
l'executiva local a Tremp 
1 LLEIDA 1 ERC de Tremp ha re
novat l'executiva local, que 
encapçalarà Josep Ardanuy 
com a president en subst i
t ució de Miquel Abrantes. 
Ardanuy, actual gerent del 
consell comarca l, va ser el 
primer regidor d'Esquerra a 
la capital del Pallars Jussà. 

Un nou pou d'aigua 
potable per a Tremp 
I TREMP I L'ajuntament de 
Tremp projecta construir un 
nou pou per proveir d'aigua 
potable la població, que s'afe
giria al que ja existeix i ga
rantiria el subministrament 
en cas d'avaria en el sistema 
de bombatge. 

Rescats de muntanya a 
Aigüestortes i Besiberri 
1 SORT 1 L'helicòpter dels Bom
bers va rescatar ah ir a la 
tarda un muntanyenc que 
va patir una luxació a l'es
patlla a A igüestortes i tres 
excursionistes desorientats 
al Besiberri. 

CERTÀMENS AGROALIMENTACIO INFRAESTRUCTURES OBRES 

Reconeixement 
a la innovació 
en el marc de 
la Fira de l'Oli 
Se celebrarà dell7 
al l9 a les Borges 
I El VILOSELL I La capella de Sant 
Sebastià del Vilosell va acollir 
ahir la presentació comarcal de 
l'edició número 57 de la Fira 
de l'Oli Qualitat Verge Extra i 
les Garrigues, que se celebra
rà el cap de setmana vinent, 
organitzada per l'ajuntament 
de les Borges Blanques i Fira 
de les Garrigues. L'esdeveni
ment ja va ser presentat dijous 
passat a la capital del Segrià. 
Els representants polítics que 
van participar en la presenta
ció van apostar per potenciar 
la "cultura de l'oli" en centres 
educatius i universitaris, i la 
seua aplicació en la gastrono
mia, la medicina i fins i tot la 
cosmètica. 

Durant l'acte es van entregar 
els reconeixements a la tradició 
i la innovació al servei de les 
Garrigues, amb les quals van 
ser distingits, respectivament, 
el Molí del Set SL i Camins de 
Pedra de Pau Urgell Mònica. 
Una degustació de productes 
de la terra va posar punt fina l a 
l'acte, en el qual també va actu-

ar Ariadna Cornadó, flautista 
de la Jove Orquestra Simfònica 
de Barcelona. 

La Fira de l'Oli Qualitat Ver· 
ge Extra i les Garrigues, pre
vista del17 al 19 d'aquest mes, 
comptarà amb 94 expositors i 
una seixantena de paradistes, 
xifres que suposen un cent per 
cent d'ocupació. 

Millora del vial que connecta les 
carreteres 8-300 i B-3002 a Pinós 
I PINÓS I El secretari d' Infraestruc
tures i Mobilitat, Isidre Gavín, 
va anunciar ahir que al maig el 
departament de Territori fina
litzarà la redacció del projecte 
per condicionar el v ial entre les 
carreteres B-300 i BV-3002 a 
Pinós. Les obres es licitaran a 

continuació i consistiran aam
pliar l'ample del vial de 4,7 a 7 
metres i millorar el paviment 
en un tram de 8 quilòmetres. 
El pressupost és de 2 mi lions. 
Gavín va visita r ahir la zona, 
acompanyat de l'alcalde de Pi
nós, Xavier Vi lalta. 
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El Benavent 
s'endú un partit 
molt igualat 

PUIGVERTENC BENAVENT 

o 
Guillem, Huguet, 
Herrera,GaKia,Cine, 
Gargallo,Kelvin,Marc, 
Beso,Wawrol 
Barber.\. 
Canvis: Kelly per 
Garda(461,Argilés 
perKelvin(54')1 
luqueperWiNtlro 
(70'). 

Goi: G-1 Carrasco(B71. 

1 
Costa,Misut.Garc:fa, 
Oriol, Bounoua, 
Oliveira,Font,Victor, 
DiaziMarchante. 

C<~~nvis:Héctor per 

Díaz{S41,Joveper 
Víctor(S4'),Carrasco 

perMisut(S4110nega 
perFont(721. 

Arbltre:GeorgeCristlanPacurar.Vaamonestar 
elsloolsGarcia,Barber.!o l luquelelsvlsltants 
Misut,Jove,Carrasco,Hé<:toriCosta. 

lnddèndes: Partit corresponent a la jornada 
16de1Grup13deTerceraCatalana,dlsputatal 
MunicipaldePuigverdde lleida. 

JOSEP 
I PU IGVERD DE LLEIDA I Victòria del 
Benavent davant d'un voluntari
ós Puigvertenc, que no va aflui
xar el ritme en cap moment. Du
rant la primera part, el joc es 
va centrar en el mig camp, amb 
molta acció però sense ocasions 
clares per a cap dels dos equips. 
A la segona part, els dos con
junts van augmentar la intensi
tat i van generar més ocasions. 
Finalment, va ser el Benavent 
el que va aconseguir transfor
mar -ne una, arran d'una jugada 
a pilota aturada, en la qua l els 
locals no van poder evitar el gol 
de Carrasca. 

Amb la victòria, el Benavent 
empata amb l'Artesa a 26 punts 
i el Puigvertenc seg ueix amb 

FUTBOL 

12 punts. Acció de l' igualat partit entre el Puigvertenc I el Benavent. 

3 ALGUAIRE 

3 ALCOLETGE 

L'Alguaire empata 
a l'últim minut 

' -

ALGUAIRE: Gon~le1.. Uebot (0íal691, Josep, Mir, 
Fortuy,Javier(David60'),Molet (Garrlé80'),s.inc
he7.,Valeri,Mostany{Giró36')1Angurell. 

ALCOLETGE: Llorens, Molinos, Borràs,.l.liteh, Fu
menai,Camacho(Ciarlsó861,Beoelra{Kenneth69'), 
Merino (Balaña 461, Gómel (Muñoz 461, Munné I 
Clivillé(Sergio63'). 

Gols: 1-QJavier(44'), l -I Fumena1(68'), I-2Bor 
ràs(7S'),I -3 Kenneth(81'),2-3Fortuny(BB1,3-3 
Glró(89'). 

Arbit re: Rafaei S~nchel.Va expulsarelvlsltant 
Borràsambrojadirecta. 

Ig u a lta t màxima en tre l'A lg u a ire 

i l'Alco let g e. Els locals van p ortar 

la in iciati va a la p ri m e ra p art, però 

l'Alcoletge n o h o va p osa r fàci l. Du

rant la sego na, e ls visi t a nts gai rebé 

va n aco n seg u ir sen ten cia r el matx, 
p e rò u n gol d e Gi ró a l' ú lti m minut 

del d u e l va s ignifica r l'em pat (3-3). 
c3o IVAN FAR RENY 

5 ARBECA 

2 GOLM~S 

El 'hat-trick' d'Antoni 
marca la diferència 
ARBECA: Maxa, Pujol, Adrià, Cots, Perera (Claret 
72'),Antoni,Recasens,Berghot(Morgades8S'). 
Díaz(Valverde46'),Sala1Caballero. 

GOLM~S : Planes, Palau, Ruíz (Basse 81 '),Miquel 
{Zabala32'),Palou,Uorenç.lsla,Areta(Ouakkati 
73'),Bourass,Gasset(Sadak32')1Jied(Rel\é73'). 

Gols:1-oAntoni{S1,2-oBerghot{11 1, 2·11sla(241, 
3-1 Antoni(531,4-2Anton1 (6S1,S-2Ciaret(891. 

Arbitre:GerardGras.VaexpulsarelvlsitantZabala 
per doble amone-stació. 

Victòria cò m oda de l'Ar b eca da

vant d'u n in cansable Go lmés. Els 

locals van m a rcar e l ri tme al llarg 
de tot p a rt it. Els go ls d e Bergh o t i 

ls la, j u nt amen t am b u n contu nd ent 
hat-trick d 'An ton i, van sent e n ciar la 

Victò ria local. ci> JAUME SANS 

TERCERA CATALANA Xlii . JORNADA 16 

Soses i Pardinyes s'atansen al líder Pinyana 
I El líd e r Pinya n a va caure e n la 
p rim e ra jo rnada d e l'a ny d ava nt 

d e I'E F Tre mp i perd avan t a t ge 

d ava nt del Soses (en ratxa d e t res 

vict òries) i e l Pa rd inyes (en ratxa 

d e quatre v ictòries consecutives). 
L'A lg u a ire, en q u art a p osició, e n 

ca d e n a t res e m pats co n secu ti u s 

i el segueixen e l Be n ave n t i l'Ar

tesa Lleid a a t res p u n ts. Go lmés 

Classificació general 
EQU IP PT J ' 1 Pieyana 381612 

'""' 13 16 9 
l Pa!dinyes 121610 
4 Algualre 29 16 8 

S Benavent 26 IS 

6 Artesallelda 2616 
7 Airolelge 2516 6 

8 Golmés 2516 8 

9 AicarràsB 2116 7 
10 Aiplcat8 21 16 6 

11 Aiton.a 20 16 5 
12 EFTrerJ11 2016 

B AI. Almacelles 19 16 

14 Vva.Barca 1516 • 
15 Pu~rtenc 1216 l 

16 Aibagés 1116 
17 Rosselló 11 16 

""""' 10 lS l 

2 SOSES 

0 ARTESA LLEIDA 

El Soses, imparable, 
no perdona 

I Casa I Fora 
P GF GC PT J 

2 4217 2510 129 11 1l 

6 1 34 18 20 8 6 2 021 8 1l 
2 4 42 23 17 8 5 2 125 10 , 
5 3 45 li 18 8 5 l 026' 11 

33411 1l 6 4 1 116 6 1l 

4 35 24 14 8 4 2 221 10 12 
7 l 25 23 , 8 4 l 110 7 10 

1 7 l8 28 1l 8 4 1 32116 12 
2 7 45 37 1l 8 4 1 32517 10 
l 7 l4" 17 8 5 l 125 19 4 

5 6 23 28 10 7 l 4 1 7 6 10 

l 8 28 50 7 7 l 4 1118 1l 

4 7 20 24 10 ' l 5 ,, ' l 9 24 41 l 8 o l 51021 12 
3101837 8 8 l l 4 11 17 • 
5 91533 8 8 l 4 ,, l 
5 915 lS 8 8 l 11 11 20 l 
1 1127 47 • 8 l o 617 18 4 

1 VVA.BARCA 

2 PARDINYES 

El Pardinyes 
continua en ratxa 

J ' I 

6 4 1 

8 l 4 

8 5 o 
8 l 2 

' l 4 

8 l l 
8 2 4 

8 4 o 
8 l 1 
8 1 1 

' l 1 

'4 
7 l 

8 4 o 
8 1 1 

8 o l 
8 o l 

7 1 1 

-

SOSES:Se rgi,Gerard(Baque87'),i~cara, Ricard, 
Centellas(Peralta87'),Estrella,J<Kob(Valh~s841. 

Mart[ {Flix 76'), Eritja, Oriol (Mehdi 761 i Giménez. 

ARTESA LLEIDA:Quintero, Peiró, Borrell, Eloi (Ballo 
46'), MamadU, Mllovanovlc, Montlleó (Rodrlguel 
76'),BI<!nco(Liarte831,lahuerta(SeanS5'),Palou 
(SanhanoSS11Fontanet. 

VVA. BARCA: Batalla, lgnaclo, lavilla {Deme 511, 
Pujol, Kiko (Souleymane 72'), Jovelino, Rodíguez 
(Paüls s: Mdoye 77')), Rabhi, Vidal, Felipe i Obiang. 

PARDINYES: Capdevila, Reyes, Apariclo {Crespo 
46'), Solanes (Rico 71'), Pach, Torres, Monfoue 
(Gort 781, Esteve, Romero, Expóslto (Rodrfguez 
46'),Juanjo(García5711Mora. 

Gols:I-GRicard(23'),2-GJacob(Sr). 

Arbitre: Ferran Palau. 

El Soses encaden a la tercera vict ò ri a 
consecut iva e n u n pa rt it molt actiu 

e n el q ua l, ma lgrat la forta d e fe nsa 
de l'Artesa, e ls locals va n aconsegu ir 

marcar dos gols. cy J. YILADEGUT 

Gols: G-I Monforte(8').0-2 Romero (44'), 1 2 
Ndoye{86'). 

Arbitre: Adri~n Pastor. Va expulsar amb roja directa 
ellocaiJovellno. 

El Pard inyes va e n ca d enar la quart a 
victòria consecutiva davant d ' u n vo

lunta riós Vilanova. ~ RAMON 

i Alco letge estan empat a t s a 25. 
L' EF Trem p e m pa t a a mb I'Aitona 

a 20 p u n t s. Ta n q u e n la classifica

c ió l'Albagés i e l Rosselló, amb 11 , 

i l'Arbeca am b 10. 

Resultats 
P GFGC Pinyar-.a - EfTremp 0-1 
1 1l 6 Altona -Rossellti o~ 

113 10 Alguaire-Aicolel!l: 3-3 
31713 Soses-Arttsal..leida 2~ 

31912 Albagés-ALAimac:elles 2-2 

218 16 AkarràsB-AipicdtB 1-0 

214 14 Arbe<a -Golmés 5-2 

2 15 16 PulgVerlenc-Benavent 0-1 

41712 
Vva.Barca -Pardiflyes 1-2 

42020 Pròxima jornada 
6 917 

51611 EFTremp-Aitona 

41732 Rosselló-Alguaire 

2 1112 
Alcoletge-Soses 

41420 
Artesa lleida-Albagés 

ALAimac:elles -AkarràsB 
6 720 AlpicatB-Arbe<a 
5 618 Golmês - Puigvertenc 

5 415 l!enavefli-Vva.Barca 

S1029 Pardirrjes -Pinyana 

2 ALBAG~S 

2 AT. ALMACELLES 

L'Albagés aguanta i 
aconsegueix l'empat 
ALBAG~S : A ragués, Héctor, Garcia, Baños, Alvarez, 
Enoque, Montiel, Puscasu (Quintana 441. Paudrea
nu,Araujor {Marsal54') i Monzón. 

AT. ALMACELLES:Karouane,lozano,Lagunas,Pas
tor, Daniel, Roger, Hamza, Pedrós. Martlnez I Heory 

Gols:0·1Pedrós {171,o-2Popa(2S1,1 -2 Montlel 
(711,2-2Monz6n(77'). 

Arbitre: Man::Trlquell. 

Bon in ici de I'At. Almacell es, q u e va 

a rri ba r a l d esca n s 0·2. A la sego n a 

m eit a t , e ls loca ls van pressio n ar e n 

atac i van e mpatar u n ig u a lat pa rtit 
(2-2). ci> JORDI LLÚRIA 

SEGRE I 
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0 AITONA 

0 ROSSELLÓ 

Igualtat màxima 
AITONA: Dol<ldé, Chlmeno, Font, latorre (Badaoul 
76'),Gimeno,Cruellas,Kelta,Bucurei(Sztachelskl 
56'), Ribes(Carballo 56'), Vinyals (Mojahid 68') i 
Serra(Capsl86'). 

ROSSELLÓ:Salvia,Gallart(Roig72'), Puñai,Gon
úle7..Fuster(Fiorensa76'),Carrló,Abad,Mestres 
(Botargues 46'), Seu ma, Telxlné ([)Qmlngo 56') I 
Soldevila. 

Arbitre:PauGené. 

Partit mo lt igualat i am b p oques 

ocasions de go l. 

1 ALCARRAS B 

0 AT. ALPICAT B 

Diaby sentencia 
ALCARRÀS 8: Codina, Miró, Sanjuan, Castillejo, 
Gonz~ lez, Parra, Fern<indez (Adam 70'), Rahall, 
l acrul (Oiaby 70'), Vilà {Contreras 77 ') I Fuster 
(Aicar~l621. 

AT. ALPICAT B: Hrlstov, lópez. Can o, Eroles (Gras 
69'),fortuny,Barrufet(VIdai6S'),Uadonosa,lacasa, 
Qui{Aicaina46'),RibauiPodno. 

Goles: 1-Q01aby(941. 

Arbitre:Santlago.Aivare.t.Grogaallocalfuster. 

Diab y va m arcar al fi n al i va sen ten

ciar el matx. cy RAMON ERES 

0 PINYANA 

1 EFTREMP 

El líder Pinya na perd 
PINYANA: Aloy (Berglnes 46'), Alòs (Belío 841, Gill, 
Guerris, Perplña {Matamoros 7S'), Régol, Oram
meh, Ci~soko, García {Ventaja 46'), Altemir i Roma 
(Pérez461. 

EF TREMP: Oiankong, Sergi, Romero (Colom 461, 
Antoolo,Jordi,Sanneh,Bacardit{Palfelra461,Farré, 
Fern~nde1., Tolfa(Marchai6S11Roque((arlos891. 

Gol:o-1 Farré(111. 

El líder Pi nyana va caure en u n p arti t 

molt igua la t en e l qua l els v is itants 

va n tenir més encert. 
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TERCERA CATALANA GRUP XIV 

La Seu derrota 
l'Ivars d'Urgell 
amb gol de Sergi 
f----=LA"-1S:::E:.:U'----+IV.::A.:.:R:.:S-=DO"'U:::R:..:G:.::E:::LL'1 ~~ARs~~ so~u~~~~~~ictòr i a de la 

Seu per 1-0 davant de l'Ivars 
d'Urgell després de l 'aturada 
nadalenca. L'equip loca l es va 
trobar un Ivars dur, que va plan
tejar un partit molt seriós tant 
en defensa com en atac. El vi 
sitant va disposar d'un pa rell 
d 'ocasions però sense encert. 
La Seu també ho va intenta r di
verses vegades i va dominar la 
possessió de la pilota però li va 
resu ltar complicat trobar espais 
per la bona defensa de l' Ivars. 
Finalment, per a l'equip local, 
amb una de les poques bones 
combinacions de la Seu, Sergi va 
aconseguir marcar l'únic gol del 

Roger, Angel. Hugo, 
Ruben,Aielx,JoS@, 
Marc.Josep,Ferrei ra, 
ObiolsiSergl 

Canvis: Angelper Jan 
(461.SergiperSandro 
(621.Feneiraper 
Rodríguez(621.Jose 
perTI(6(761.0blols 
perAlbert {76'). 

Gol:1 -o,Sergi(34') 

Mlhal, Guillem, Gerard, 
Xavier,Aieix,Serg~ 
Ton~ lamine, Albert, 
Kebballsmal!a. 

C<~~nvis: Serglper 

Gregori(62'). Lamie 
perBogdan(73'). 

Arbitre: Adrià Roset . Va amonestar amb targeta 
grogaHugodel.-!SeuiXavie r,AibertiAleixde 
l'lvan. 

Incidè ncies: Partit de la jornada 16, disputat al 
MunkipaldelaSeud'Urgell. 

matx amb una bona rematada 
de cap en el minut 34. A l fina l, 

FUTBOL ESPORTS I 1 s I 

• 

en va tenir prou. la Seu se situa tercer a la classificació amb 32 punts, empatat amb el Ponts. 

0 TREMP 

0 BELLPUIG ' -
Taules a Tremp 
TREMP: Jose, Serghel, Xavier, lon, Albert Miquel, 
Wilkinson, lbai, Uuís, Oeni~ I Nlcolae. 

BELLPUIG: Jon,Xavier (Edith,6l1,Jordi(lonut.691. 
Mohamadou {Robert o, 78'), Albert, Roger (Fran
cesc,691,Jaume(Cos,63'), Eric,Canela,Gui llem 

IBostamante. 

Arbitre: lvanCarreta. ExpulsióaRobertodel 
Bellpuig. 

Part it, amb poques ocasions per als 
dos equips, que va acabar en empat 
a zero. <$ J .M. FARRÉ 

0 TORA 

2 AGRAMUNT 

Victòria de l'Agramunt 
TORA: Adrian, Jordi (Rial, m.46), Josep, Sergi (Ar
nau, 62'), Gerard, Aleix, Albert (Nabil, 461, Martí, 

Xavier,MarciSegura{Carles,791. 

AGRAMUNT: Pere, Marc (Aiex, 78'), Josep, Jose 
(Albert, 41 '),Xavier, Matthe r, Aboubacar, Herve, 
Sergl,lbfahlma (RaU1,801 1Jaume. 

Gol: ().l,Xavler(81. ().2,Aboubacar(701. 

Arbitre: iria Pujol. 

l'Ag ramunt va guanyar el Torà, que 
no va aconseguir aprofitar les oca
sions durant el partit. e$- T. PADULLES 

1 POBLA DE SEGUR 

0 BUTSÈNIT 

Salvats de penal 
POBLA OE SEGUR: Ayuso, Jordi, Josep (Molins, 
74'),Rachld(Choualb, SrJ.MiqueLivan(Jose, S7'}. 
Juangran, Uebot,Aii,PiancheriaiAibert. 

BUTS~NIT: tva n. Jordi (Marc,.461, Mostapha, Adri<ín 
(Gilabert74'),Roger,Vasile,Costei,Mohamed(And
herson,87), Arnau(Nordioe, 74'),Musta1Tudor. 

Gol:1 -o,Miquel(83'). 

Arbitre: UnaiGuerrero. 

Miquel va marcar als últims minuts 
per un gol de penal que va salvar el 
Pobla de l'empat e$ RAMÓN VILA 

TERCERA CATALANA XIV. JORNADA 16 

L'Organyà empata i segueix líder 
I L'Organyà va empatar ahir da
vant del Torregrossa (4-4) però li 
va servir per mantenir el lid erat 
després de les vacances amb 34 
punts. El Ponts se situa segon, a 

Classificació general 
EQUIP 

dos punts, empatat amb la Seu, 
que dissabte va guanyar davant 
de l'Ivars (1-0). El s partit s de diu
menge van estar marcats per la 
boira, que dificultava la visibilitat. 

I Casa I Fora 

A la part més baixa de la classifi
cació continua la Fuliola, que va 
empatar ahir contra el Vallfogona 
de Balaguer (3-3), que és penúl
tim a la taula. 

Resultats 
Tremp-Bellpuig o-o 

I Organyà 14 16 10 2 58 20 22 8 7 036 s 12 8 2 2215 La Fuliola -Vallfogona J-3 
3216 10 4 33 20 14 9 125 8 8 7 2 2 3 812 PoblaSegur - Butsenlt 1-0 

J PoblaSegur 32 16 10 2 4 34 27 221 0 22312 10 6 3 1 2 1115 Torregrossa-Organy~ 4-4 
3216 10 1 4 33 22 18 8 6 o 219 8 14 8 4 2 2 1414 Torà -Agramunt 0-2 

S Bellpuig 11 16 9 4 3 3418 19 7 6 1 024 s 12 9 ' ' 3 1013 vva.rAguda-OIIana 2-1 
laSeu - lvarJd'U. 1-0 
Bellcalreoc - TGmabous 

,_, 
Solsol\êiB-Ponts 2-1 

lO 16 9 3 4 43 27 22 8 7 1 030 9 6 Agramunt 
7Tremp 

8 8 1 1 41318 

7 7 1 4 718 

s 8 1 51119 

2516 7 4 s 22 23 18 9 s 115 s 
25 16 7 s 27 29 20 6 01610 8 Torregrossa 

!I Oliana 23 15 6 4 34 26 14 4 2 , 22 13 ' 8 1 ' 31213 

TO Solsona& 2116 6 3 7 33 33 17 9 s 2 22012 • 7 1 1 51321 Pròxima jornada 
11 Vva.I'Aguda 2016 6 2 8 3140 15 8 s o 32017 ' 8 1 1 511 23 

12 Bellcaireoc 17 16 s 2 9 25 4l) 14 8 4 2 21711 ' 8 1 o 7 819 

B Torà 16 1S 4 7 24 33 12 8 3 3 21616 4 7 1 1 s 817 

14 Tomabous 16 16 8 20 30 10 8 2 21110 ' 8 1 o 6 921:1 

Bellpuig-laFuUola 
Val1fogona -PoblaSegur 

Butsènit -TorJl'9rossa 
~nyà-Torà 

Agramunt-Vva. I'Aguda 
Oliana-LaSeu 

lvars d'U. - Bellcal~c 

Tomabom -Solso1"1i18 
Ponts-Tremp 

15 1varsd'U. 1416 3 8 2130 !I 7 2 2 9 6 ' 9 1 1 
16 Butsènit 1416 4 210 23 34 12 8 4 o 41913 2 8 o 1 
17 Va ltfogona 13 16 3 4 9 24 39 6 8 1 3 41216 7 8 1 1 
18 lafuliola s 16 1 21316 44 1 s o 1 4 718 • 11 1 1 

4 TORREGROSSA 

4 ORGANYA 

Festival de gols 
a Torregrossa 
TORREGROSSA: Victor, Oriol, Antonlo (Fajardo, 
62'), 0umar,Ramón,Damià,Sergi,Barga,Jon,Franc 
(Ricard,69')iJuan. 

ORGANYA: Marc, Aleix, Paulo, Pol, Xavier, Robert, 
Cheikh,Jat~me, Luka,òscariMarco. 

Gols: l-o, Oamià( l 71.2-o,Antonlo(29'). 2- l , Marco 

(461. 3-1,Ramón (S31. 3-2,Cheikh(561. 3-3,Xavier 
(731.3-4, Cheikh(771. 4-4,Faja rdo{881. 

Arbitre: XavierCampanera.Vaexpulsarl'entrena
dor del Torregrossa, Ramón Alllsent, I Fernando 

de l'Organyà. 

La boira no va evitar el festival de 
gols entre el Torregrossa i l'Organyà 
(4-4). <$ M. PASCUAL 

2 SOLSONAB 

1 PONTS 

-

El Solsona B puntua 
després de 3 jornades 
SOLSONA B: Albert. ~rran (David, 461, Ponç (Gul
lle, 461,Xavier,Toni,Carles(Aitor,77'}.Ricard,Liuis 
(lgnasi,S4'),Poi (Ferran,70'), AngeliSergi. 

PONTS: David, Roger (Mique l, 46'), Xavier, Oscar 
(Adrià, 77'), Ismael, Anor (Estany, 57'). Jaume, Reig 
(Anotn1, 631,Gulllem(Sergi,77')1Fadel 

Gols: 1-0,Carles(371.2-o,Sergi(701. 2-1 , Fadel 
(80'). 

Arbitre: DaniSeró. 

El Solsona B va aconseguir guanyar 
el partit de dissabte davant d el 
Ponts 2-1. L'equip local va sumar 
tres punts després d'estar tres jor
nades consecutives sense puntuar. 

61224 

6 421 

51223 
9 926 

3 LAFULIOLA 

3 VALLFOGONA 

La Fuliola veu escapar 
dos punts a casa 
LA FULIOLA: Adrià, Guillem, Òscar, Alex (Albert, 
89), Hector (Garriga, 76'), Reda, Arnau , Ramón 
{Ferran,4S'),Juan (Mario, 59'),Massons1Pau(Jo

sep,891. 

VALLFOGONA: Jordi, Joan, Ignasi, Conrad, Abfa
ham,Esteban,lban,Farràs,Blai(Lamlne, 761,Aiel~ 

{Tribo,451iQulm. 

Gols: 1-Q,Massons (5'). 2-Q,Arnau(32') . 2 1,Joan 

(371.2-2,1b;ín (411.3-2,Hector (S0').3-3, .Joan(761. 

Arbitre: David Mata. Va expulsar Oscar, de la Full
ola, I Farrlls, del Vallfogona. 

Taules a la Fuliola al mig d'una den
sa boira. L'afició local es va queixar 
de l'arbi tratge. e$ JORDI PINÓS 

3 BELLCAIRENC 

0 TORNABOUS 

Còmode triomf 
del Bellcairenc 
BELLCAIRENC: Jordi (Galceran), Felipe (Mahama
dou, 46'), Manel, Arnau, Xavier, Genís (Marc. 461, 
Gerard(Josep, 82'),Pere,Costa,EI HadjiiSergio 

(Robert631. 

TORNABOUS: Marcel, Sergi, Jordi, Eduard (Odín, 
46),Mohamed,Jos;ep(Marc,S6'I,Carles,Danlel, 
Slava(Bernat.S61,CahellesiSimeó. 

Gols: 1-Q,Serglo (111.2..0,Costa (351.3-o,Gerard 

(481. 

Arbitre: JoanSeum.a. 

Còmoda victòria del Bellcairenc da
vant d'un Tornabous absent i que no 
va crear ocasrons de gol L'equ1p lo
cal va dominar durant tot el partit. A 
la primera part, Sergi o va estrenar el 
marcador en el minut 11 i Costa va 
marcar ei2-0 en el 35. En els primers 
minuts de la segona part. Gerard va 
sentenciar el matx amb ei3-0 def i
nitiu. ao. JOAN CARRASCO 

2 VILANOVA DE l'AGUDA 

1 OLIANA 

El Vilanova de l'Aguda 
remunta i guanya 
VILANOVA DE L'AGUDA: Franco, Alben, lv~n. 
Miuius, Andreu (Marc, 89'), Crist ian, Juan {Gerard, 
SS'), Sergi,Gerard,JoaniXavier. 

OLIANA: Francl'K, Robert Xavier, lz.aL VIC!or, Denis, 
Ferran, Jat~me, JuaniGenls. 

Gols: 0-1,0enis (14').2- l ,Màrius {42').2-1,Juan 

(441. 

Arbitre: Xavier Ortlz. Va expulsar Denls per doble 
g roga. 

L'Oliana va començar guanyant el 
partit gràcies a Denis en el minut 
14, però el Vilanova d e l'Aguda va 
remuntar i va aconseg uir marcar 
dos gols gairebé segu its g ràcies a 
Màrius (42') i Juan (44')_ Amb el2·1 
a la segona part, l 'equip local va 
mantenir el mateix resultat fins a 
finalitzar el matx. 
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Cercle 
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors de SEGRE i Lleida TV. 
També e ns pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV. 
Com part icipar· hi 1 Tria la se<ció que més t'agradi i envia'ns fotos, felic ita un familia r o amic, participa i guanya en concursos ... i fins i tot 
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis. l es felicitacions s'han d'enviar amb 3 dies d'an telació a la data de la seva 
publicació, com a mlnim, acompanyades de la identificació de la persona que les envia (nom, adreça, DNI i telèfon de conlacte). 

G c/del Riu, 6. 25ü07 Lleida G Fax: 973 246 031 @) cercle@sf9re.com 0 www. segre.com 

Gaudint de la neu. l'Agustí Sellart, de la Pobla 
de Segur, esqu iant a Port Ainé. 

Dormància. "Algunes plantes dels Camps Elisis 
reposen en època hivernal", diu el Pere Serret. 

Boira, fred i neu ••• ha arribat l 'hivern! 

Boira. NM'han 
robat el "castellr, 
es demana, 
divertida, l'Olga 
Tomas mirant 
aquesta imatge en 
què l'espessa boira 
que envaeix la 
cap ital del Segrià 
fa desaparèixer el 
seu monument 
més emblemàtic. 

Envia'ns fotos sobre l'hivern a cercle@segre. ~~ 
com o puja-les al web (fins al13 de març) i 
entraràs en el sorteig d'un cap de setmana ~ 
per a dos persones a l'Hotel Estanys Blaus 
de Tavascan. 

Basesiimargesasegre.com/cerd e 
El nom del guanyador es publica rà 
el dimarts 17 de març. 

Amb lacoHaboracióde 
l'Hotel Estanys Blaus 

SEGRE.com --• 
Nous continguts el 2020 
L'equip dels entorns dig itals de SEGRE estem treba llant en 
millores que ap licarem en els propers mesos. La majoria 
seran millores per optimitzar la navegació pel web de SEGRE, 
encara que també hi haurà novetats pel que fa a continguts. 
Entre aquests, una nova publicació que sortirà ben aviat i que 
tindrà difusió i espai en els entorns digitals de tot el grup. 

Tota la informació, a segre.com 

Eni re tots fem Cercle! Totes les imatges a SEGRE.com 

NOVETATS 

l . segre.com ~-. r ~.8 
~ l!l1J -... 

EL MÉS VIST 

Al web: 

•IMATGES. La cavalcada de Reis a Lleida. 

• Arriba a Lleida l'aplicació per comprar excedents de 
menj ar per entre dos i cinc eu ros. 

A Facebook: 

• Un enginyer l leidatà, cap de projectes d' iPhone a la seu~ 
d'Apple a Ca lifòrnia. 

·Despengen la bandera espanyola de la Paeria. 

ATwitter: 

• El polèmic tuit del l leidatà Dante Pérez que va indignar.., 
les xa rxes i Pablo lglesias. ~ 
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