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SUCCESSOS ESPAIS NATURALS 

Tancat 'sine die' Mont-rebei per un 
despreniment de roques i arbres 
Mesura preventiva al detectar altres punts del pendent que podrien desprendre's 
li Els geòlegs preveuen visitar avui el congost per avaluar el perill de la zona 

E. FARNELL 
1 ÀGER 1 Els bombers de la Gene
ralitat van tancar dissabte a la 
tarda sine die tots els accessos al 
congost de Mont-rebei després 
d'un despreniment de roques i 
arbres a la zona de Corçà, que 
va obligar a tallar part del ca
mí d'accés. L'allau no va causar 
danys personals tot i que una 
de les roques de grans dimensi
ons va passar molt prop de tres 
excursionistes que van presen
ciar e l despreniment i van ser 
les que van avisar el 112. Els 
Agents Rurals també es van des
plaçar fins al lloc dels fets per 
poder recopilar totes les dades 
de l'esllavissada (coordenades, 
volum de les pedres i recorregut 
que van fer al desprendre's del 
pendent) i les van enviar a l'lns· 
titut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGCAT). Es preveu 
que avui els geòlegs facin una 
va loració in situ per avaluar així 
la perillositat de la muntanya. 
Segons fonts dels Rura ls, podria 
haver·hi algun punt "suscepti· 
ble" de poder desprendre's. El 
de dissabte es va produir al camí 
de Corçà entre el Mas Carlets i 
l'inici del congost, just davant 
del pont del Siegué, que uneix 
els dos costats del congost entre 
Catalunya i Aragó. 

Imatges de l'accés de Corçà tancat pels bombers de la Generalitat. 

Els bombers de la Genera litat 
van tancar els tres accessos al 
congost: des de Corçà, a la Ma· 
sieta, a Sant Esteve de la Sarga, i 

ESQUÍ BALANÇ 

des d'Aragó, i van col·locar unes 
cintes que adverteixen de la pe· 
rillositat. Precisament, dijous 
passat una altra allau de roques 
va tallar la carretera LV·9124, 
que uneix les poblacion s de 
Guàrdia de Noguera i Sant Este· 
ve. Aquesta via segueix tancada 
al trànsit fins al dia 7 de febrer 
per qüestions de seguretat. A 
les comarques de Lleida s'han 

Milers d'esquiadors en el millor cap 
de setmana de neu de l'hivern 
E. FARNELL 
I LLEIDA I Milers d'esquiadors es 
van atansar ahir fins a les pistes 
d'esquí lleidatanes en el millor 
cap de setmana de l'hivern pel 
que fa a la neu. Les precipitaci· 
ons dels últims dies han deixat 
fins a dos metres i mig de neu 

als complexos, cosa que va per· 
metre obrir la totalitat dels seus 
dominis esquiables. A l'estació 
de l'Alta Ribagorça van esquiar 
ahir fins a 2.500 persones, que 
van gaudir d'una jornada amb 

~a~~:r~nv~e:~sr rr:sd~s3~~jQ· ¡~~ 

succeït els despreniments en els 
últims dies com a conseqüència 
del temporal Glòria. 

Ahir mateix, els bombers 
també van haver d'actuar a l 
municipi de la Conca de Dalt 
per retirar una gran pedra del 
camí d'accés al nucli d 'Ortone. 
da. Els bombers van rebre l'avís 
a les 13.00 hores i fins al lloc es 
va desplaçar una dotació per 

retirar la pedra i poder obr ir el 
pas pel camí. El despreniment 
tampoc no va provocar danys 
personals. 

Per un altre costat, a la car· 
retera N-260 al Pont de Bar se· 
gueix el pas regu lat per semà· 
fors després del despreniment 
de grans roques de dimecres 
que va tallar durant dotze ho· 
res l'Eix Pirenenc. 

A l'estació de Port Ainé van esquiar ahir fins a 2.275 persones. 

persones que ahir van poder 
esquiar entre l'estació d'Espot, 
amb 1.100 persones, i les 2.275 
de Port Ainé. A Port del Comte 
van sumar fins a 3.000 esquia· 
dors en el primer cap de setma· 
na que van aconseguir obrir el 
100 per cent del complex. 

Abans del tempora l només 
tenien obertes un 20 per cent 
de les pistes d'esquí. La gran 
acumulació de neu als comple· 
xos d'hivern i l'augment de les 
temperatures a les comarques 
de muntanya també van fer 
augmentar el risc d'a llaus i va 

SEGRE I 
Dilluns, 27 de generdel2020 

Nova direcció a la Jove 
Cambra de Lleida 
I LLEIDA I L'associació Jove 
Cambra Internaciona l de 
Lleida ha elegit la nova di rec· 
ció de l'entitat per a aquest 
2020 amb Mar Gimeno com 
a presidenta i Miquel Aré
valo com a vicepresident 
executiu. 

Detingut per intent de 
robatori a la Mariola 
I LLEIDA I La Guàrdia Urbana 
de Lleida va detenir ahi r un 
jove de 25 anys de la capital 
del Segrià per una tempta
tiva de robatori amb força 
en un habitatge deshabitat 
del carrer Músic Vivaldi de 
la Mariola. Els agents també 
li van trobar les eines amb les 
qua ls hauria forçat la porta 
de l'immoble. 

Sortides de via a 
Vinaixa i a Alàs i Cerc 
I LLEIDA 1 Una persona va resul· 
tar ferida lleu ahir a la tarda a 
causa d'una sortida de via al 
nucli d'Ortedó, a Alàs i Cerc, 
per culpa del gel a la carrete· 
ra. A l'N·240, dos persones 
van ser ateses pel SEM des
prés de bolcar el seu vehicle 
a l quilòmetre 54, a l'altura 
del municipi de Vinaixa. Els 
dos ocupants no van resultar 
ferits. 

Incendi a l'antic hotel 
Jamaica de Lleida 
I LLEIDA 1 Els bombers de la 
Generalitat van rebre l'avís 
d'un petit incendi a l'interior 
de l'antic hotel Jamaica de 
Lleida , a la carretera N-11. 
Els bombers no van arribar 
a actuar. 

obligar els complexos d 'esquí 
a provocar alguna a llau con· 
trolada per poder garantir la 
seguretat dels esquiadors i re· 
baixar d'aquesta manera el risc 
d 'a llaus. Les estacions d'esquí 
nòrdic també van rebre ahir 
centenars d'esquiadors. 
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TERCERA CATALANA GRUP Xlii 

l'Almacelles 
es retroba 
amb la vidòria 
AT. ALMACELLES 

3 
Karouane,lozano, 
Lilgunas,Pastor, 
Zarouai,Boukillir, 
Mlrcea.Mollna,Sa l h~ 
FarrúsiMontalbin. 

Ca nvis: O...idiuper 
Pastor(68'},Pedrósper 
FarnJs(681,0arrazper 
lagunas{7211 
MartinezperBouka.zir 
(80). 

ARBECA 

o 
Espona,Espar'ia,(ots. 
AntontRecasens, 
Claret,Berghot. 
Morgades,Caballero, 
ValverdeiMaxa 

Canvis:Diazper 
Coh{451,Josaper 
Caballero(5711Farré 
perMaxa(77). 

Gols:1..0Montalban(281,H1Farrús(33'),3..(1 
Famh{511. 

Arbitre: David Mata. Va amonest a.r els lo
calsMontalb<in iSalhi,lelsvlsl tan tsCiaretl 
Antoni. 

lncidt ncies: Partit corresponent a la jornada 
18del grup l 3deTerceraCatalana,disputatal 
municipal d'Almacelles. 

I ALMACELLES I L'A t. Almacelles es 
va retrobar amb la victòria, des
prés de quatre jornades, en un 
partit còmode. Els locals es van 
planta r al camp amb molta mo
tivació i suport de l'a fició, que 
no va parar d'animar. Durant 
els primers minuts el joc es va 
centrar en el mig camp, sense 
ocasions clares per a cap dels 
dos equips. En el minut 28, el 
gol de Monta lbcín va servir per 
obrir el marcador a favor de l'A t. 
Almacelles i, minuts més tard, 
en el 33, Farrús va marcar un 
altre gol. 

Després del descans, els lo
cals van continuar pressionant i 
Farrús va marcar el 3-0 definitiu 
en un partit redó per als locals, 
en què van presentar una sòlida 
defensa. 

FUTBOL 

TERCERA CATALANA Xlii . JORNADA 18 
5 GOLMÉS 

0 WA.BARCA 

Golejada amb 
'hat-trick' de Sadak 
GOLMtS: Planes, Ruí~ Zabala (Miquei7S1, Pal ou, 
Sadak,lsla,Bourass(Mercado61'),Gasset,lparra
guirre,Jied(Pellicer61')1Basse. 

VILANOVA DE LA BARCA: Camí, lgnacio (Vidal 
36'), lavllla (Cisse 63'), Pujol, Klko (Liovera 361, 
Jovellno. Ndoye, PaOis (Colom 441, Deme (Bouadel 
S9'),Felipei0biang. 

Gols:1-QJied(111,1-oSadak(311,3-QSadak(391, 
4-0Sadak(56'),5-oBourass(60'). 

Arbitre: Albert Figuerola. Va amonestar el local 
Oblang. 

El Golmés va encadenar la seua se
gona victòria en un partit en el qual 
els locals van transform ar cada oca
sió de gol. El Golmés va plantejar un 
parti t molt ofensiu, pressionant un 
desencertat Vilanova que amb prou 
feines va generar ocasions. Durant 
la primera part, un gol de Jied al 
m inut 1 1 va marca r la tònica del 
part it, amb el Golmés pressionant 
am unt. Després d'una acc ió sense 
èxit del Golmés, en el minut 31 Sa· 
dak va aconseguir marcar el primer 
gol i, minuts més tard, va anotar el 
segon del seu compte personal. per 
arri bar al descans amb un 3-0 en el 
marcador. A la represa els locals van 
cont inuar press ionant tothora i, en 
el 56, Sadak va sentenc iar amb un 
haHrick. Am b el 4-0 al marcador 
l'equip loca l va cont inuar press io· 
nant fins que Bourass, en una bona 
acció ofens iva, va marcar el 5-0 en 
el minut 60. Amb un còmode avan
tatge en el marcador, l'equip loca l 
va cont in uar generant ocas ions, 
però el Vilanova va aconseguir ev i
tar més gols. Després del pa rtit, el 
Golmés se situa en sisena posició de 
la taula classificatòria amb 31 punts, 
superant l'Artesa de Lleida, que no 
ha disputat el seu partit per la pluja. 
Per la seua part, el Vilanova encade
na quatre derrotes i es manté cator
zè amb 15 punts. 

El Pardinyes aconsegueix atrapar el Pinyana a dalt 
I El Pard inyes, en ratxa amb sis 
victòries seguides, se si tua colíder 
amb el Pinyana, que va ajo rn ar el 
seu part it davant de I'Aitona pe l 
tempora l. Malgrat l 'empat amb 

Classificació general 
EQUIP PT J ' 1 Pinyana 381712 

2 Pardinye; 38 1812 

'""" lS 18 9 

4 Algualre 11 18 9 

S Benavent 12 18 ' 6 GO""' 31 1810 

7 Artesallelda 2917 8 

8 Altarràs B 2617 8 

9 Alcoletge 2617 6 

10 Aiton.a 21 17 6 

11 AI.Aimacel~ 22 18 6 

12 Aipkat8 2117 6 

11 EfTrer!ll 20 18 6 

14 Vva.Barca lS 18 4 

1S P.os5elló 11 18 2 

""""' 13 18 

17 Pu~rteoc 12 17 

18 Aibagés 1117 2 

1 ROSSELLO 

1 SOSES 

Igualtat màxima 
a Rosselló 

P GF GC 

3 4219 

2 4 47 25 

8 1 36 20 

6 3 5121 

5 4 4126 

I 7 .. " 
5 4 36 24 

2 7 49 40 

8 3 26 24 

5 6 26 29 

4 8 26 28 

l 83438 

210 29 59 

3 11 25 50 

7 916 36 

113 29 Sl 

3 1119 40 

510 IS 34 

ROSSEllÓ: Salvia, Puña~ Gonúle~ Botargue5 (Vila 
77'), Abad (Roig 721. Domingo, Mestres (Mayoral 
67'),Seuma(Aivarez72'),Teixim~iSoldevila. 

SOSES: Raúl. fzcara, Chimeno, Ricard, Centellas, 
VallésUacobS91,Estrella,Martf(Baque821,Erltja, 
Orioi1Mehdi(Peralta87') 

Gols:l-QBotargues(341, 1-1 fzcara(60'). 

Arbitr~: Maria S~nchez. Va amonestar els locals 
Domingo, Carrió i Puñal i els visitants Martí, Ricard 
I Peralta. 

Part it molt in tens en el qual el Ros~ 
selló es va avançar a la primera part 
Després del descans, el gol d'Ízcara 
va va ler l'empat per al Soses. 

38 punts, el Pinya na segueix líder da-Alcarràs B i At. Alpicat S-Pu ig-
per goa/ average. El Soses, per la ve rtenc es jugaran més endavant 
seua part. empata i s'a llunya t res j a qu e t am bé van se r ajornats 
punts dels líders. El s partits de pel fort t emporal de la darrera 
l'Alcoletge-Albagés, Artesa Llei- setmana. 

I Casa I Fora Resultats 
PT J PT J ' I P GFGC Benavent - Pardinyes 2-l 
lS 10 1 29 11 1l 7 4 1 21l 8 Golmés-Vva.Barca 5.0 
20 9 6 2 1 27 10 18 9 6 o 320 15 At.Aimacelles-Arbe<a ,.. 
20 8 6 2 021 8 lS 10 l 6 115 12 Rossdó -Soses 1·1 

18 8 5 l 026 9 lS 10 4 l 32512 EFTremp-.A.Igualre ·~ 
19 ' 6 1 223 10 ll ' l 4 218 16 Al¡jcatB-PuigYertenc 

""""' 19 10 6 1 32917 12 8 4 o 41712 ArtesaUelda-AkamsB 

""""' 17 9 5 2 222 10 12 8 l l 2 14 14 Alcoletge-Albagés ""'" ll 8 4 1 32517 ll 9 4 1 42423 
Aitona - Piny.~na ""'" 16 ' 4 4 1 11 8 10 8 2 4 2 1S 16 Pròxima jornada 

10 7 2 4 1 7 6 11 10 1 S1923 

11 11 1 615 16 ' 7 l 2 11 12 Pinyana-BenaYeflt 

17 9 2 22521 4 8 6 917 Pardinyes-Gdmés 

7 9 2 1 61227 ll 9 41732 
Vva.Barca-AipicatB 

l 8 o l 51021 12 10 4 o 61529 
PuigVert('I)(-At.Aimacelles 

Arbeca -Artesal..leida 
10 10 2 4 4 1221 l 8 o l 5 415 .AicarràsB-AJcoletge 
6 8 2 617 18 7 10 2 1 7 1233 Albagés - Rosselló 

8 8 l 4 11 17 4 ' 1 1 7 8 n Soses-EfTremp 

8 8 2 2 4 9 15 l 9 o l 6 6 19 Algualre-.Aitona 

El Pardinyes, colíder després 
d'un intens partit a Benavent 

BENAVENT 

PARDINYES 

BENAVENT: Costa, Jove (Font 67'), Carrasco, 
García, Andrés. Ortega (Víctor 67'), Oriol, Bou
noua, Oliveira (Díaz 551, Héctor i Marchante. 

PARDINYES: capdevila, Reyes, Aparicio (Rodi
guez 671, Manga, Pach, Joel. Romero, Monforte 
(Gort 89'), Francisco, Romero (Solanes 67'} i 
Juanjo(Rico86'). 

Gols: 0-1 Monforte (6'), 0·2 Joel (33'), 1-2 
Oliveira (381. 1-3 Pach {461, 2-3 Andrés (77'). 

Arbitre: Eduard Rusca. Va amonestar els lo
calsMarchante,AndrésiOiiveiraielsvisitants 
Aparicio, Pach, Reyes, Manga i Monforte. 

ALEIX FLORENSA 
I BENAVENT I Victòria del Pardi
nyes en un partit molt intens 
i igualat en el qual l'equip vi
sitant es va avançar amb dos 
gols a la primera part. El Be
navent va saber respondre i va 
aconseguir ar ribar al descans 
amb un 1-2 però, després de 
la mitja part, Pach va sumar el 
tercer per a l'actual líder. Mal
grat el resultat, el Benavent no 
va afluixar en cap moment i 
va aconseguir marcar el 2-3, 
però la defensa del Pard inyes 
va saber manteni r el resu ltat. 

ESPORTS I 11 I 

0 EFTREMP 

6 ALGUAIRE 

Un imparable Alguaire 
goleja el Tremp 
EF TREMP: Dlankong, Rodrigues, Romem, Anto
nio(Colom19;BtoatriuSn,Durany,Sanneh,Farré 
(Parreira461,Bacardit,Fem<inde~To rraiMa"hal. 

ALGUAIRE: Gonztile~ Uebot. Josep, David (Garrié 
SO'),Fortuny(Fulla681,Javler,Molet{Amlgó681, 
~nche~ Domingo (Giró S01, Mosta ny I Angurell. 

Gols: o-l Fortuny(151.0-2Javler(20'),o-3For 
tuny(1S'),0-4Domingo(36'),0-SFortuny(48'), 
Q-6Mostany{78'). 

Arbitr~ : Eduard o Chico. Va amonestar els locals 
Colom I Sanneh, I els visitants S~nchez, Giró I 
Garrié. 

L'A iguatre es va tmposar amb una 
golejada a un voluntariós EF Tremp, 
que no va parar de pressionar en tot 
el partit. Els vis itants van plan tej ar 
un joc ofens iu, movent la pilota 
majori tà riament pel camp contrari 
i press ionan t des del prim er minut 
del partit Van generar ocasions fin s 
que, en el minut 15, va arriba r el 
primer gol de Fortuny. Després d'un 
intent de I'EF Tremp, l 'A lguai re va 
respondre minuts més tard un go l 
de Galiana. El segon de Fortuny va 
arribar poc després, si t uant el mar
cador 0-3 i, poc abans d 'a rri bar al 
desca ns, els locals van marcar un 
altre gol (0-4). El Tremp, per la seua 
part, no va poder frenar el fort atac 
dels visitants i, malgrat generar un 
parel l d'ocasions, no van aconse
guir marca r cap gol. Després del 
descans el pa rtit va continuar amb 
la mateixa tònica, amb l'Alg uaire 
pressionant molt la porteria riva l. El 
tercer gol de Fortuny va arribar en el 
m inut 48, situant el marcador amb 
un 0-5. Amb un avan tatge tan am
ple, els loca ls van abaixar una mica 
el rit me, i I'EFTremp va aprofitar per 
generar alguna ocas ió, però sense 
èxi t. Ja en el mi nut 78, un go l de 
Mosta ny va sentenciar el matx amb 
el 0-6 per segellar un duel redó per 
a l'Alguaire. c$ IVAN FARRENY 
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TERCERA CATALANA GRUP XIV 

El líder s'exhibeix 
amb una golejada 
contra el Vilanova 

ORGANYÀ VILANOVA 

6 1 
Març,Aieil(,Paulo,Pol. Franco,Aibert,lvan, 
l<.lvier,Rotwrt,Cheik, Andreu,Gerard,Sergi, 
Jaume,luka,lvoi Mou~,Assane,..loan, 
Enric. Umamoo I Xavier. 

Canvis: Aleix per 
Jordana(461,Robert 
perlvan(461,Xavier 
perÓSCar(57'}.Jaume 
perMarco(Sn. 

Canvis: Andreu per 
Marius(461.Gerard 
perCrl~tian (46'). Sergi 
perSamarra(S7'}. 
MoussaperMitko(651. 

Gols: 1-0,Jaume(15').2·0,Cheik(27').3-0, 
Xavier(30').4-o,Paulo(38').5-0,Ivo(48').5-1, 
Moussa(601.6-1,Marw(851. 

Arbitre:Dan1Ser6. 

lncide ncies:Partitdelllga al Municipal de 
l'Organyà. 

1 OLIANA 

0 BELLCAIRENC 

Victòria treballada 
OLIANA: Francesc. Xavier, lzal, Vlctor, Den ls (Aleix. 
89'), Josep, Jaume, Juan Ra món, Aleix, Geni$ {Ro
bert,.64')iGilbert. 

BELLCAIRE NC: Jord~ Mar" Manel Arnau, Xavier, 
Genis (Marcel, 60': Felipe, 68'), Serglo (Mohamed, 
46'),Pere,Costa.E1Hadji1Gakeran(Robert.46'}. 

Gol: l·O,Izal(531. 

l 'O liana va dominar durant tot el 
partit un Belkairenc que no va ge
nerar ocasions de perill. e& ANTONIO 

ORDÓÑEZ 

2 AGRAMUNT 

0 LASEU 

l'Agramunt s'agrada 
AGRAMUNT: Pere, Eloi, Josep, Aboubacar, Xavier, 
Matthew, Herve,lbrahlma (Jaume, 64'), Obed {Raúl 
85'),Sergi1Marc(Aibert,73'). 

LA SEU: Roger, Hugo, Rubén, Aleix. Jo~ (Ticó, 61'}, 
Marc,Josep(Bernat,87'},Sandro(Jan,46'),0blols, 
R00riguez1Sergi(Oavld,61'). 

Gols: 1--Q, Aboubacar (25'}. 2--Q, Matthew (65'}. 

l'Agramunt va dominar durant tot 
el partit amb nombroses ocasions 
de gol a la segona part, encara que 
no n'hi va haver prou perquè l'equip 
loca l guanyés per més gols contra la 
Seu. c& RAMÓN 

0 TORNABOUS 

1 PONTS 

El Ponts resol al final 
TORNABOUS: Marcel, J~p. Jord~ Eduard, Sergi, 
Oriol, Carles (Martl, 46'), Odín (Bernat, 64'), Ferran, 
Gerard1Siava(Marc,63') 

PONTS:Joan.Roger,Miquei(Gullle,60'),0scar,Xa
vler(Areny,11'},Aiejandro,Jaume(Nii,78'},Rovira 
(lsma, 60'), Reig, Adrià (Sergi, 78') i Oleg. 

Goi:D-l,Ó5car (81'}. 

El Ponts va guanyar en els últims mi
nuts en un partit molt igualat. 

MARC BUSQUETS 
I ORGANYÀ I L'Organyà va gua
nyar ahir còmodament un par
tit en què l'equip local va sortir 
enèrgic i va sentenciar e l matx 
ja a la primera part amb el4·0. 
Jordi va estrenar el marcador 
en el minut 15, i el van seguir 
els gols de Cheik (27'), Xavier 
(30') i Paulo (38') . L'Organyà 
va dominar en tot moment un 
Vilanova que buscava sortir a 
la contra però que no va acon
seguir cap ocasió. 

A la segona part, e l ritme 
del partit va baixar i els dos 
equips van jugar pensant 
en l'en contre de la setmana 
vinent. L'equip local va acon
seguir marcar dos gols més 
gràcies a lvo (48') i a Marc, 
que va marcar en el 85. Un jugador de l'Organyà intenta eludir dos rivals del Vilanova. 

TERCERA CATALANA XIV. JORNADA lB 

Els quatre primers no fallen i guanyen 
I l 'Organyà segueix líder en so li- De prop el segueixen l'Agramunt només una victòria i dos empats 
tari, amb 40 punts, al guanyar el i el Ponts amb 36 punts. Ambdós en el casell er. El Torà també man-
Vilanova de l'Aguda per6-1. A tres equips van guanyar en aquesta té la penúltima posició després 
punts hi ha el Bellpuig, que ahi r jornada. la Fu liola continua tan- de perdre ahir contra el Butsènit 
va guanyar també la Pobla {3-1). cant la taula de classificació amb per 2-1. 

Classificació general I Casa I Fora Resultats 
EQUIP PT J ' P 6F 6C PT J ' P 6F6C PT J P6F6C Tornabous-Ponts ~1 

1 0rqarryà 401812 2 68 23 2810 9 046 8 12 8 222 15 lvarsd'U. -SolmaB 2·1 
2 Bellpulg 371811 3 4019 " 9 8 030 6 12 9 l l 3 1013 Ollana -Bellcalrenc 1·0 
3 Agramunt 361811 4 49 27 2810 9 036 9 8 8 2 2 41318 Agramunt-laSeu 2·0 

' """ 361811 l 4 35 21 2510 8 1 126 9 11 8 l 2 3 912 Organyà - lha. I'Aguda 6-1 

' ~"" 35 1811 2 s 35 2S 18 8 6 o 219 8 17 10 ' 2 31611 • 2·1 

6 PoblaSegur 32 1810 2 6 35 34 2210 7 1 22312 10 8 l 1 41222 
,., 

7 01iana 29 18 8 s 38 29 2010 6 2 22616 9 8 2 l 31213 3·1 

S Tremp 2918 s 26 24 18 9 ' 3 115 ' 11 9 l 2 41119 ~3 

9 Torregrossa 2518 • 7 30 34 20 8 6 2 01610 s 10 1 2 71424 
10 SolsoMB 2118 6 3 9 34 36 17 9 ' 2 22012 • 9 1 1 71424 Pròxima jornada 
11 1varsd'U. 2018 ' ' 8 26 32 " 9 • 3 214 8 ' 9 1 2 61224 

Tremp-Tornabous 
12 Butsènit 2018 6 210 28 37 18 10 6 o 42416 2 8 o 2 6 421 1\lnts - lvarsd\J. 
B lha.I'Aguda 2018 210 32 so " 8 o 320 11 s 10 2 71233 SolsonaB -OiiaM 
14 Tomaboos 1918 • 9 213\ 1310 • 312 11 6 8 o 6 920 Belkairenc-Agramunt 

1S Vallfogona 1918 ' 4 g 30 40 12 10 3 3 41817 7 8 2 1 51223 La Seu-Organyà 
vva. I'Aguda-BIJt<ionlt 

16 Bellcalrenc 1718 ' 21126 44 14 8 • 2 211 11 3 10 1 o 9 933 Tcd -Vallfogona 
17 Torà 16 18 • 410 28 41 12 8 3 3 21616 • 10 1 1 81225 Tooegrossa - BeiiJX!ig 
18 lafuliola s 18 1 21S 16 so 1 6 o 1 ' 721 • 12 1 I 10 929 PoblaSegur·laFuliola 

3 BELLPUIG 

1 LAPOBLA 

-

Eric destaca amb un 
doblet contra la Pobla 
BELLPUIG: lon, Jordi (Xavier, 2S'},Ionut. Mohama
dou,Salla,Roger(Edith.84'},Jaume(Zakariya,84'}, 
Eric,Canela(Roberto,59'),Guil!em1Bustamante. 

LA POBLA: Ayuso, Jordi, Miquel, Rachid, Ramón 
(Gerard. so'}, Joan, Josep, Chouaib (Miquel, 60'), 
All (Eioy, 84'}, Oriol i Albert. 

Gols:D-l,Choualb(44'}.11.Erk(65'}.21.Erk(6S'}. 
l·l,Mohamadou(Sl '}. 

Arbitre: Ferran Palau. 

El Be llpuig va destacar a la segona 
part del partit amb doblet d'Erici 
un altre gol de Mohamadou. Sa lla 
va ser un altre dels homes destacats 
del partit. c& JESÚS ORTIZ 

0 LAFULIOLA 

3 TREMP 

- f 2 IVARS 

El Tremp goleja un 
Fuliola desaparegut 
LA FULIOLA: Adrià, Guillem, Oscar, Héctor, Ferran, 
Josep,Reda,Arnau(Garriga,46'),Ramón,Juanl 
Maswn$(Mario,46'}. 

TREMP:Robert,Serghei,Xavier,lon,Aibert,Miquel, 
{Vergés. 62'}, Wllkinson, Jordi, I bai, Denlz I Nl<olae. 

Gols:D-1,Miquel(l').D-2,1bai(44').D-3,Nicolae 
(SS'). 

Arbitre:Adrl<inPastor. 

El Tremp va destacar des del primer 
minut en què va marcar el primer 
gol del partit. l 'equip visitant va 
guanyar sense prob lemes un Fuliola 
desaparegut. c& JORDI PINÓS 

1 SOLSONAB 

Segona victòria 
consecutiva de l'Ivars 
IVARS: Mi hal, Guillem, Bogdan (Atero, 84'), Gerard, 
Xavler,Aieix,Sergi,Toni,EIMiloud,lamineiKebba. 

SOLSONA 8: Pablo, David. Aitor {Ferran, 67'}, lgna
si, Toni,Carles,Xavier,Rkard,Poi,Man.ei {Gulllermo, 
52') I Sergi 

Gols: D-1,Manei(6'}.1 ·1,Sergi(23'}.2·1,Aieix(76'}. 

l'I vars va aconsegui r els 3 pun ts al 
remuntar el gol inicial de Manel, 
del Solsona B, en un partit disputat 
a Bel lpuig a causa del mal estat del 
camp de l'equip loca l. Aquesta és la 
segona victòria consecutiva que su
ma l' Ivars. c& JOAN GRAU 

SEGRE I 
Dilluns, 27 de generdel2020 

2 VALLFOGONA 

1 TORREGROSSA 

El Vallfogona remunta 
a la segona part 

• 

VALLFOGONA: Jordi, Ignasi, Conrad, Abraham, 
Esteban,lban,Biai,Aieix(Josep,461,Quim,Xavier 
(Eduard.78')iJoan. 

TORREGROSSA: Victor, Oriol, Antonlo (Mustapha, 
32'), Oumar, Ramón, Damlt Sarga, Jon, Gerard, 
FranciJuan. 

Gols:D-1,Jon{l9').11,81al(81'}.2-l,lban(86') 

El Torregrossa va estrenar el marca
dor en el minut 39 amb un contra
atac de Jon. Ja a la segona part el 
Vallfogona va agafar les regnes del 
partit i va aconseguir remuntar en 
els últims minuts gràcies als gols de 
Blai (Bl') i I ban (86'). ~equip local 
guanya per segona vegada conse
cutiva i deixa enrere la mala dinà
mica que arrossegava en les últimes 
jornades.<>& TONI P. 

2 BUTSÈNIT 

1 TORA 

El Torà acaba el partit 
amb vuit jugadors 
BUTStNIT:Iv;ín,Jordi,loan{Youssef,89'},Roger 
(Josep,60').Vasile,Co$tei,Mohamed(Andherson, 
89'},Arnau(Teixidó,46'),Mu$tapha,Marc1Andrei. 

TORA:Adr1Jn,Jordi(Aibert, 58'),Nabii,Josep,Ser
gi,Gerard,Robert(Edu,7l'l.Martf,Xavler,Marcl ,.,, ... 
Goi$:1}-1,Nabii (80'). 1· 1,Vaslle{84'}.21,Vasile 
(89'}. 

Arbitre:SergiS<inchez.DobletarjagrogaperaCos· 
teldeiButsènltlaMarciNablldeiTor~. Vaexpulsar 

ambrojadirectaSegulil,deiTorà. 

El Butsènit va guanyar a l'ú ltim mi
nut gràcies a un gol de Vasile que va 
ser molt protestat pels jugadors del 
Torà. Per aquest mateix motiu, l'àr
bitre va expulsa r amb doble targeta 
groga Marc i Nabil del Torà. Segura 
també va rebre l'amonestació del 
col·legiat, que el va expulsar amb 
una targeta roja directa. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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