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Tot a punt per retirar les roques de
l’esllavissada de Castell de Mur
El president de la Diputació afirma
que a finals de juny es podrà transitar
Castell de Mur
MARTA LLUVICH (ACN)
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, va confirmar
ahir que està tot a punt perquè
la setmana vinent comencin les
tasques de retirada de roques de
l’esllavissada de Castell de Mur a
la carretera LV-9124. Reñé va dir
que es traslladarà a la zona màquines de gran tonatge per partir
les roques i poder-les retirar del
lloc on es troben. Aquestes obres
es podran començar gràcies a les
feines que ja s’han fet d’estabilització de la cinglera amb la col·locació de malles a la roca que ha
suposat haver de perforar entre
10 i 15 metres per poder-les assegurar. Es tracta de treballs en alçada i verticals que s’han fet amb
celeritat, però amb la màxima seguretat possible. El president pro-

FOTO: M. Ll. (ACN) / Reñé, rebent les explicacions sobre el terreny

vincial va anunciar que a finals de
juny ja es podrà tornar a circular
per la via que condueix al municipi de Sant Esteve de la Sarga i al

Congost de Mont-Rebei i va afegir
que la inversió de l’ens provincial acabarà sent entre 430.000 i
45.000 euros.

Artur Segarra, l’assassí del
veí de l’Albi David Bernat, rep
6.000 € del Govern d’Espanya

Reñé va parlar del camí que es
va habilitar per poder circular els
veïns del municipi de Sant Esteve
de la Sarga, que surt des del nucli
de Cellers i arriba a Moror, i va dir
que és ‘’provisional’’ mentre no
es reobri la carretera i va reconèixer el ‘’mal estat’’ d’aquesta pista
els dies de pluja a l’haver-hi fang i
complicar la circulació.
Poder utilitzar aquesta via escurça el temps de trajecte dels
veïns per poder anar a Tremp
en més d’una hora. Mentre no
es reobri la carretera LV-9124 la
sortida que tenien era per Pont
de Montanyana. Anar per aquesta via suposa més d’una hora i
mitja de temps. La prioritat ara
és reobrir la via amb seguretat i
posteriorment es realitzaran tasques mediambientals per reduir
l’impacte que el trencament de
la cinglera ha deixat. S’estan buscant possibles emplaçaments
per al material arrossegat sense
transports excessius a abocador.
L’esllavissada va ser grans magnituds i molt excepcional.

FOTO: Xavier Terré / Imatge de les

roques que van caure

Un despreniment
obliga a tallar la
carretera L-913 a
Vilanova de Meià
Una esllavissada de roques al
quilòmetre 2,5 de l’L-913, en
direcció Llimina, al seu pas per
Vilanova de Meià, va obligar
ahir a tallar la carretera en els
dos sentits de la marxa. La incidència es va produir a les 20.48
hores, segons va informar el
Servei Català de Trànsit (SCT),
i la pluja seria la causant. Una
gran pedra, entre d’altres més
petites, obstaculitzava la via.

DOS HOMES VAN RESULTAR FERITS ahir de caràcter
menys greu en patir un accident de trànsit que es va registrar a la C1412a, concretament al quilòmetre 3,10, al terme municipal d’Oliola.
En aquest sentit, els serveis d’emergències van ser informats a les 8.46
hores que un vehicle havia tingut una sortida de via en la citada carretera i que, a més, havia bolcat. Així, fins al lloc dels fets es van desplaçar tres dotacions dels Bombers, els Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies dels SEM que va traslladar els ferits a l’Hospital d’Igualada.

És una subvenció del Ministeri d’Afers Exteriors
Lleida
REDACCIÓ
El català Artur Segarra, sentenciat
a mort a Bangkok per haver matat al veí de l’Albi David Bernat,
ha rebut per part del Ministeri
d’Afers Exteriors del Govern d’Espanya 6.106 euros en concepte
de subvenció, segons va informar
ahir el diari digital El Español. En
aquest sentit, van explicar que el
Ministeri d’Afers Externs té una
partida anual de 30.000 euros a
la que poden optar tots els ciutadans de nacionalitat espanyola
que estan condemnats a mort.
Aquest diners s’entreguen en
concepte d’assistència jurídica.
Paral·lelament, Segarra va muntar mitjançant el seu pare una
ONG, per rebre aquesta quantitat, ja que aquest és un requisit
indispensable per poder optar-hi.
De fet, l’ONG porta com a nom
Associació Pro Drets Humans i

FOTO: Guàrdia Civil / Imatge de l’estat en el que va quedar el vehicle

FOTO: EFE / Artur Segarra, durant el judici que es va celebrar a Tailàndia

contra la pena de mort ASP (Artur Segarra Príncep). Cal recordar
que Segarra va ser condemnat a
mort a l’abril de 2017 per un tribunal tailandès que el va considerar culpable del segrest, robatori,

extorsió i assassinat premedit del
lleidatà David Bernat. Segarra el
va segrestar durant sis dies, el va
torturar, el va matar i finalment va
esquarterar el cos del lleidatà i el
va llençar al riu Chao Praya.

Rescaten un home atrapat
per l’aigua a Ballobar
La Guàrdia Civil va rescatar ahir
il·lès un home de 38 anys que
va quedar atrapat per l’aigua en
el seu vehicle quan es trobava
el camí del barranc de Bensala,

el terme municipal de Ballobar
(Osca). L’home havia pujat a la
part superior del seu vehicle en
veure’s sorprès, i atrapat, per la
ràpida pujada de l’aigua
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FOTO: Aj. Tremp / Les autoritats durant la inauguració del nou espai

Tremp inaugura la seva
cuina social per les persones
amb risc d’exclusió social
Tremp va inaugurar ahir la seva
nova cuina del dispositiu d’inserció sociolaboral de l’Ajuntament, un espai pensat per donar
resposta a les necessitats d’un
col·lectiu de persones vulnerables que viuen en aquest municipi. Aquest equipament ja es
va posar en funcionament l’any
2012 amb els recursos bàsics de
què disposava l’Ajuntament i a
mitjans de 2017 es va veure la

necessitat d’ampliar i adequar la
zona de cuina. L’Obra Social “la
Caixa” ha col·laborat fent una
aportació de 6.000€ que han
anat destinades a la reforma
de la nova cuina. La resta de les
obres han estat possibles gràcies a una aportació de l’EMD de
Vilamitjana, així com les donacions solidàries que diferents entitats i particulars de Tremp han
anat fent al projecte.

El Pallars Jussà impulsa
un servei de suport per als
col·lectius LGTBI de la comarca
El Consell Comarcal del Pallars Jussà va signar ahir un
acord d’obertura del nou Servei d’Atenció Integral (SAI) per
a persones LGTBI. Aquest nou
servei que forma part de l’àrea
de serveis socials del Consell, té
com a finalitat garantir els drets
i la igualtat en el tracte de les
persones lesbianes, gais, trans-

sexuals/transgènere, bisexuals
i intersexuals de l’àmbit comarcal. El Vicepresident del Consell
Comarcal, Martí Cardona, va comentar que “l’atenció a les persones és per a nosaltres màxima
prioritat i aquest servei ens permetrà treballar per la igualtat
de tots els col·lectius vulnerables, donant-los suport”.

Puja l’ocupació
dels allotjaments
turístics de
la Segarra

Conveni entre
la Paeria de
Cervera i el
Síndic de Greuges

Les xifres de viatges registrats
en els allotjaments de la Segara durant el 2017, constatades
a través de la taxa turística, van
augmentar un 13% respecte
l’any anterior. En la darrera actualització de la base de dades
dels allotjaments comarcals
del Consell de la Segarra s’ha
constatat un augment d’establiments de diverses tipologies
i distribuïts arreu del territori.

El paer en cap de Cervera, Ramon Royes, i el síndic de Greuges, Rafel Ribó, van signar
dimarts un conveni de col·laboració entre els dos ens amb
l’objectiu de reforçar els serveis
que el Síndic ofereix a la ciutadania de Cervera. El conveni, que tindrà una vigència de
quatre anys, contempla que el
Servei d’Atenció a les Persones
visiti dos cops l’any la ciutat.

FOTO: H. Huguet / Organitzadors de l’acte amb la pancarta de l’acte on surt dibuixada Meritxell Serret

Vallfogona acollirà un
concert per Serret i la
resta de presos i exiliats
Els fons recaptats es lliuraran a
l’Associació Catalana pels Drets Civils
Vallfogona de Balaguer
serà l’escenari del concert
solidari dedicat a la
consellera cessada pel
155 i veïna del municipi,
Meritxell Serret, i la resta
de presos i exiliats.
Lleida
H. HUGUET
Els fons que es recaptin durant
l’acte aniran destinats íntegrament a l’Associació Catalana pels
Drets Civils, impulsada pels familiars dels presos i exiliats, i serviran per sufragar el “cost elevat”
dels desplaçament d’aquestes famílies a la presó o a països d’Europa, segons va explicar ahir el
diputat al Parlament i parella de
Meritxell Serret, Ferran Civit, durant la presentació del cartell del
concert solidari a la seu d’Òmnium Cultural de Lleida.
L’accés al pavelló poliesportiu
de Vallfogona, on es celebrarà el
concert #FreeSerret, serà gratuït.
Des de l’organització explicaven
que el recapte es farà a partir de
la venda d’entrepans i consumicions de la barra i a través d’urnes
solidàries que es col·locaran en
diversos punts del recinte.
La jornada començarà a les
20:00 hores i hi actuaran de forma desinteressada els grups La

FOTO: Selena Garcia / La presentació del cartell del concert solidari

Reixa, Blue Rain, Tremendos,
Walkin’ Roots, De La Torre, Xavier Serret, Lo Martí de Térmens,
Lo Pau de Ponts, Vizuri o Ban The
Cool, The Referents i Jordi Pastor.
També hi participaran la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i
el vicepresident d’Òminium, Marcel Mauri. Ambdues entitats són
coorganitzadores de l’acte juntament amb el consistori de Vallfogona de Balaguer.
Els cartell encara “no està del
tot complet” i els propers dies
s’hi podrien afegir més col·laboradors, assegurava l’organitzadora del concert Teresa Cortada, qui
també explicava que la iniciativa

va sorgir per la inquietud de veïns i veïnes de Vallfogona de Balaguer fa un mes i mig.
La mateixa proposta ja s’ha dut
a terme en altres punts del país.
El passat cap de setmana es va fer
un concert solidari a Reus, fa dues
setmanes n’hi va haver un a Xerta
per Carme Forcadell i el proper divendres 1 de juny se’n durà a terme un a Sant Cugat del Vallès sota
el hashtag #FreeRomeva.
La presidenta d’Òmnium a Lleida, Montse Torres, va destacar
que el concert coincidirà amb el
dia en què es compliran 8 mesos
de l’entrada a presó de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
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Preocupació al sector
agrari per les constants
pluges, que poden
provocar fongs
FOTO: Aj.Borges / Les obres finalitzaran en els propers dies

Les Borges Blanques arranja
els camins de reg que hi ha
al seu terme municipal
L’Ajuntament de les Borges segueix amb les obres per arranjar
els camins de reg que van des de
la Serreta fins al polígon industrial, i els de l’entorn de l’Escola
Agrària, incloent el camí urbà de
la Font Vella. A tal efecte, els treballs de reparació es preveuen
enllestits abans de les collites de
fruita dolça.
El consistori borgenc ha considerat necessària una operació
de soteig dels clots en l’extensa
xarxa de camins que envolten el
terme municipal i que són utilitzats freqüentment per vehicles

pesants d’empreses situades fora del nucli urbà i en el polígon
industrial “les Verdunes”. Degut
a l’acumulació d’aigua en els
mesos d’hivern i a l’ús dels camins, el ferm es malmet i obliga
a realitzar-hi els treballs d’arranjament de forma anual. Prèvia
avaluació sobre el terreny pels
serveis tècnics de l’Ajuntament,
s’ha adjudicat a un constructor lleidatà el contracte menor
de les obres d’arranjament dels
voltants de l’Escola Agrària i del
camí de la Font Vella, per un import de 5.203 euros, IVA inclòs.

FOTO: Xavier Coll / Un camp de panís a Ivars d’Urgell, ahir anegat

CONTRASTOS DE
TEMPERATURA

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA
NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS
(M3/HA). DEL 30 DE MAIG AL 5 DE JUNY
AITONA
(SEGRIÀ)

EL POAL
(PLA
URGELL)

Pomera

64

75

--

22

21

--

Perer

87

98

--

46

44

--

Presseguer agost

43

54

--

1

0

--

Nectarina juliol

120

131

--

80

77

--

Panís

--

--

--

--

--

--

Alfals mínim

0

0

--

0

0

--

Alfals màxim

159

171

--

120

116

--

Presseguer juny

130

142

--

90

87

--

Presseguer agost RDC

0

0

--

0

0

--

Ametller (reg suport)

0

0

0

0

0

91

Olivera (reg suport)

0

0

0

0

0

118

Blat

0

0

-

-

-

-

Evapotranspiració de
ref. (ETo)

287

290

280

295

288

268

Pluja efectiva

157

149

142

205

201

145

CULTIUS

Ivars d’Urgell
CARME QUINTANA
Ahir novament la Plana de Lleida
va patir una tempesta de llamps i
trons i posterior xàfec que va anegar molts camps. Al no haver caigut calamarsa ni pedra ni haver
fet un vent fort els danys han estat menors però fonts del sector
agrari ja alerten que tanta aigua
ja comença a ser “preocupant”
per als fruiters i tampoc és bo per
als cereals d’hivern ja que l’ordi i
el blat no maduren bé i el panís,
al ser tant petita la planta, tanta
aigua afecta negativament al seu
desenvolupament.
Segons va indicar ahir el responsable d’Asaja a Lleida, Pere
Roqué, les pluges constants dels
darrers dies a la Plana de Lleida
fan que en camps de fruiters puguin començar a aparèixer fongs,
tant a la fruita d’os com de llavor
(i ara en estar els camps anegats
no es pot fer tractament fitosanitari).

LA
TORRES
ALBESA
MAIALS
GRANADELLA
SEGRE
(NOGUERA)
(SEGRIÀ)
(GARRIGUES)
(SEGRIÀ)

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 23 al 29 de maig de 2018. El reg més la pluja efectiva i l’aigua en
el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen a
plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per
plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

També hi ha el temor de que
amb els contrastos de temperatura els fruiters puguin patir el
que s’anomena la purga (quan
cauen els fruits de l’arbre).
Pel que fa al cereal, segons
fonts del sector agrari, si a partir d’ara pugen les temperatures
i deixa de ploure, el panís es podria refer aviat, si bé el blat i l’ordi
ho tenen més mal parat.

FOTO: Xavier Coll/ El ‘cúmulus arcus’ que descarregà al Pla d’Urgell

Neix a la Pobla de Segur el
primer festival transfronterer
de cerveses de muntanya
L’Ajuntament de la Pobla de Segur i la fàbrica de cervesa artesana Ctretze Pirineus han creat el
festiva Red Mountain Beer Fest.
Es tracta del primer festival de
cerveses de muntanya transfronterer. Coincidint amb el cap de
setmana de falles, 16 i 17 de juny,
volen reunir a la Pobla cerveses del Pirineu català, aragonès,
basc, navarrès, andorrà i francès.
Ja una vintena de cerveseries

han formalitzat la seva inscripció.
Aquest festival té la voluntat de
posar en valor les microcerveseries dels Pirineus, els seus impulsors, el territori que les acull i la
qualitat dels productes que elaboren.
El protagonisme de les cerveses estarà compartit amb la
gastronomia. Una selecció dels
millors restaurants del Pallars seran presents a la plaça de l’Ajun-

tament de la Pobla de Segur amb
una oferta de qualitat, singular i
atractiva que serà presentada en
format de tastos.
El programa inclou concerts,
activitats per a tots els públics, i
se suma a la completa programació que l’Ajuntament de Pobla ha
preparat amb motiu de la baixada
de falles. Seran dos dies intensos
on s’alternarà la música i les activitats tradicionals.
Les cerveses se serviran directament des d’una sèrie d’entre 10 i 15 tiradors que hi haurà
instal·lats en una llarga barra, des
d’on s’aniran punxant els diferents barrils que faran arribar les
cerveseries participants.
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La Generalitat confirma set
casos de tuberculosi bovina
en granges de l’Alt Pirineu
Les explotacions afectades s’ubiquen a les
comarques de l’Alt Urgell, Pallars Sobirà i Jussà
Sort
REDACCIÓ
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
ha posat en marxa les mesures
previstes en el Programa d’erradicació de la tuberculosi bovina
davant els set casos confirmats
d’aquesta malaltia persistents en
ramats de les comarques de l’Alt
Urgell, el Pallars Sobirà i el Pallars
Jussà, conseqüència del focus de
tuberculosi que va afectar diverses explotacions d’aquesta zona
l’any 2017. Així es va explicar a la
jornada tècnica organitzada ahir
pel Departament d’Agricultura a
Sort, per informar sobre la situació sanitària a la zona, i que va
comptar amb la participació d’experts de l‘IRTA-CRESA i l’IREC.
Davant d’aquesta conjuntura, el
Departament està fent control
de totes les explotacions de bovins que hagin pogut tenir relació
amb les afectades i s’està prenent
mostres de la fauna salvatge de
les Reserves Nacionals de Caça i
Àrees Privades de Caça situades a
les zones afectades (senglars, cérvols, daines, cabirols i muflons),
per conèixer-ne l’estatus sanitari.
Fins ara, el Departament d’Agricultura ja té el resultat de 166 animals salvatges, dels quals només
4 senglars presenten lesions compatibles amb la tuberculosi bovina, que falten ratificar per cultiu.

L’ampliació i millora del búlder
d’escalada, una pantalla LED
per informar d’activitats i un
espai per a pic-nic i barbacoes,
entre les idees amb més suport
a l’assemblea oberta. La votació popular es farà entre el 18
i el 24 de juny. Els Pressupostos Participatius 2018 de la Seu
d’Urgell ja tenen finalistes. Les
deu peticions que entraran a la
fase de votació popular s’han
escollit en l’assemblea oberta
que es va dur a terme aquest
dimarts a l’Ajuntament de la
Seu d-Urgell.

Finalitza el
programa de joves
en pràctiques al
Consell de l’Urgell
Els tres joves contractats pel
Consell Comarcal de l’Urgell
dins el programa Joves en pràctiques han donat per finalitzat
el seu període de contractació
a finals d’aquest mes de maig i
ahir van fer valoració de les tasques que han fet dins d’aquest
programa.

FOTO: Marta Lluvich (ACN) / Un ramat de vaques pasturant en una finca del Pallars Sobirà
Encara que no està confirmada la
infecció en els senglars, la Sub-direcció General d’Activitats cinegètiques ja ha posat en marxa un
pla pilot per a la gestió de la fauna
en aquestes comarques que consisteix en augmentar el nombre
de batudes.El Departament també ha mantingut reunions periòdiques amb els ramaders dels

L’IRTA aconsegueix en
assajos produir 4.000 quilos
d’ametlles en una hectàrea
L’Escola Agrària de les Borges
Blanques va acollir ahir una jornada tècnica de l’ametller amb la
participació d’unes 400 persones.
En el marc de la jornada, organitzada per l’Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), depenent de la Generalitat
de Catalunya, es va informar que
els assajos que s’estan fent a les
Borges Blanques en la finca expe-

La Seu d’Urgell ja
té les 10 propostes
veïnals que han
quedat finalistes

rimental ja han permet aconseguir produir 4.000 kilos d’ametlles per hectàrea amb reajustos
en la producció, maneig i seguiment.
També en el marc de la jornada es va exposar que els investigadors de l’IRTA han desenvolupat noves varietats d’ametllers
que tripliquen la producció i tenen menys risc de danys per ge-

municipis afectats de les tres comarques i ha realitzat la jornada
d’avui, en el marc de la PATT, per
reforçar les mesures de bioseguretat, tot i que en ramats extensius es fa molt difícil, donat el seu
maneig, evitar el contacte entre
els bovins i la fauna salvatge. Així,
s’aconsella als ramaders protegir
els abeuradors i blocs de sal per-

lades. Així es va informar que els
assajos conclouen que la varietat
més resistent a les baixes temperatures és la coneguda amb el
nom de “Vairo”. Els experts van
indicar durant l’encontre a la capital de les Garrigeus que el repte de les pujades i baixades de
producció d’ametlla és superar
els maldecaps de les gelades. En
aquest sentit, van recordar que
la producció espanyola d’ametlles no és estable, i que a hores
d’ara sembla una muntanya russa
per culpa de les gelades de cada
primavera. També es va parlar de
la comercialització de l’ametlla a
Àsia i a altres mercats emergents.

què la resta de fauna, principalment senglars, no hi accedeixin.
Malgrat aquests casos puntuals,
gràcies a la feina conjunta dels
Serveis Veterinaris Oficials (SVO),
les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) i els ramaders el nivell
de prevalença d’aquesta malaltia
en ramats s’ha reduït a Catalunya
fins al 0,16% el 2017.

Solsona tramita
diferents
subvencions per
al lloguer
La Borsa d’Habitatge de Lloguer de l’Ajuntament de Solsona anuncia la tramitació de
diversos ajuts estatals i de la
Generalitat de Catalunya per al
pagament del lloguer de l’habitatge. Fins al 29 de juny hi ha
temps per cursar les sol·licituds
per a dues línies diferents de
subvenció.

FOTO: IRTA / L’IRTA va organitzar una jornada tècnica a les Borges
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Prèvia Final a 4 Cadet

Tocarà remuntar a casa
El Lleida.net CB Lleida cedeix contra el Joviat (43-39)
En la segona i definitiva
eliminatòria per disputar la
Final a 4, el Cadet Blanc del
Club Bàsquet Lleida va caure
derrotat per quatre punts
de diferència en la visita a la
pista del Joviat.
Lleida
redacció
Un Joviat molt actiu en defensa
impedia a les lleidatanes trobar el
camí a cistella en l’inici del partit,
les quals no transformaven la primera cistella fins al minut 5 de joc
(11-2). Tanmateix, les de vermell
reaccionaven amb un parcial d’110 que deixava tot igualat al final
del primer quart (12-12). Novament, en el segon parcial, les locals feien gala d’una excelsa defensa i deixaven a les de la Terra
Ferma sense anotar durant cinc
minuts de joc. Això, permetia que
al temps de descans, el conjunt
manresà disposés d’un avantatge
de quatre punts (21-17).
A la represa, la tònica es va

mantenir. El Lleida.net CB Lleida
era incapaç d’encarar cistella, i
per contra, el Joviat encadenava
quatre triples seguits que castigaven la moral lleidatana (36-25).
Així mateix, en l’inici del darrer
període, les barcelonines feien la
ferida encara més gran amb un
parcial de 5-0 que deixava a les
de la capital del Segrià molt tocades (41-25). Tanmateix, el conjunt lleidatà va protagonitzar una
reacció espectacular amb un parcial de 2-14 per situar-se a només
quatre punts en l’últim minut. No
obstant això, l’encert no va acompanyar a les lleidatanes.
D’aquesta forma, el cadet
blanc del CB Lleida es disputarà el
bitllet per accedir a la Final a 4 de
Salt el pròxim diumenge (18.00
hores) al Pavelló Municipal de Cappont.
Lleida.net CB Lleida: Benedé, Domingo, Vigatà, Justo, Ibars, Mestre, O. Palau, M. Palau, Espachs,
Sallan, Gòdia.
Parcials: 12-12; 9-5; 15-8; 7-14.

bàsquet

bàsquet

Sènior

El Deco Teba’s
CB Lleida cau
derrotat en les
semifinals de
la Final a 4
En la Final a 4 de la Tercera
Catalana femenina que es va
disputar el passat diumenge
a Tarragona, el Decoració Teba’s Club Bàsquet Lleida es va
quedar a les portes de la final
en caure derrotat per 7 punts
de diferència davant el Clínica
Dental Can Parellada (38-45).
En un primer quart d’alternatives en el joc, les lleidatanes
van desaprofitar fins a tres tirs
lliures seguits i van tancar el
primer quart amb un sol punt
d’avantatge (10-11). En el segon quart, el Can Parellada va
posar-se per davant just abans
d’arribar al descans (23-22).
A la represa, la precisió va
abandonar a les de la Terra Ferma, que només van transformar 16 punts en tota la segona
meitat, i van veure com el Can
Parellada s’adjudicava el bitllet
a la final.

FOTO: CB Lleida / El Cadet Blanc del CB Lleida haurà de remuntar a casa si vol accedir a la Final a 4

Pre-Infantil

bàsquet

Júnior

L’Ekke CB Lleida es desfà
amb solvència del Bellpuig
(59-38) i serà a la Final a 4

El CB Torrefarrera finalitza el
curs a casa amb un revés
contra el CB Igualada

FOTO: CB Lleida / El Pre-Infantil B del club lleidatà s’enfrontarà al Tremp

FOTO: CB Torrefarrera / Una acció del partit disputat a Torrefarrera

El Pre infantil B del Club Bàsquet
Lleida va aconseguir el bitllet per
disputar la Final a 4 de nivell C de
Lleida després de superar a un
combatiu Club Bàsquet Bellpuig
(59-38) en la tornada de la segona eliminatòria prèvia.
Les lleidatanes, que disposaven d’una renda de 10 punts

El Club Bàsquet Torrefarrera va
caure derrotat per deu punts de
diferència davant el Club Bàsquet Igualada (59-69) en l’últim
partit de la temporada a casa.
Les barcelonines van superar
la defensa lleidatana en l’inici
del partit (10-16), i tot i un segon quart més igualat (11-12),

aconseguida en el partit d’anada,
van dominar el marcador des de
l’inici del partit i no van deixar
marge a la sorpresa del conjunt
taronja. D’aquesta forma, en la
Final a 4 que es disputarà aquest
cap de setmana a Agramunt, el
conjunt vermell s’enfrontarà al
CB Tremp en les semifinals.

van marxar al descans amb set
punts d’avantatge (21-28).
Les lleidatanes no van ser
capaces de frenar el vendaval
ofensiu de les visitants al tercer
quart (14-21), i tot i adjudicar-se
un últim parcial vibrant (23-20),
van caure derrotades en l’últim
partit a casa de la temporada.

