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Dictan prisión para una mujer 
acusada de robar y agredir a 
una anciana en Tremp | PÁG.10

TEMPORADA DE ‘BOLETS’. 
Vaticinan que será de “récord” por 
las lluvias de julio y agosto | PÁG.10

EL SALÓ IMMOBILIARI, CON UN MILLAR 
DE VISITANTES. El sector explica que todos 
los API han cerrado operaciones en un año 
que ha habido poco alquiler en oferta | PÁG.8

DEPORTES

►El Força Lleida 
cae 59-56 ante 
el Barça Lassa B 
y no disputará 
la final

►El Barça sigue 
líder a pesar  
del empate a 
dos goles con 
el Girona

FOTO: J.C. / El piloto de Cervera se lleva el Gran Premio de Aragón

Márquez suma su sexta victoria y 
consolida su liderazgo en Moto GP
Aumenta su ventaja sobre Dovizioso hasta los 72 puntos en 
una carrera marcada por la caída de Lorenzo.

FOTO: Núria García / Lleida y Cornellà empataron a un gol

El Lleida cede su primer empate en 
el Camp d’Esports frente al Cornellà
El conjunto azul tuvo un mal inicio de partido y pese a avan-
zarse en el marcador al final cedió dos puntos. | PÁG.2-5

| PÁG.16.17

| PÁG.18

| PÁG.6-7

El conseller de Treball, que 
ayer participó en un acto de 
Aspros y visitó Balaguer, dice 
que si el Gobierno actúa con 
“transparencia” se podrá dar 
una respuesta “más organi-
zada”. Homrani cifra en 3.000 
los jóvenes que pueden llegar 
hasta finales de año. | PÁG.3

Homrani pide
“transparencia” 
sobre la llegada 
de jóvenes no 
acompañados

Cultura retomará la 
restauración de la 
Seu Vella en 2019

PÁG.9

Atribuye al 155 el retraso de las obras de la Porta dels 
Apòstols, las cubiertas del claustro y parte de la torre

FOTO: Conrad Miquel Antich / La patrulla Águila, durante una de sus acrobacias ayer en Alguaire | PÁG.6

La Festa al Cel 
cierra el telón

El ICG Software derrotó 
ayer a un recién ascen-
dido Sant Cugat en el Pa-
velló Onze de Setembre 
y encaró así una nueva 
temporada en la OK Liga 
con la vista puesta en el 
reto europeo. | PÁG.19

El Llista bate 
al Sant Cugat 
(7-3) y fija su 
mirada en la 
Supercopa
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Toni Yus Piazuleo // Tàrrega
Maratons solidàries amb la 
natura

A l mes de maig Catalunya acollí la ‘Ultra Clean 
Marathon’ des de Sant Feliu de Guíxols fins la platja 
del Somorrostro (Barcelona). Una cursa associant 

esport i medi ambient, coordinada entre la Xarxa de Custòdia 
del Territori, la de Voluntariat Ambiental de Catalunya i 
la Generalitat, per conscienciar-nos sobre la necessitat 
de cuidar el medi ambient, demostrant de nou el paper 
capdavanter de Catalunya en temes socials. 
Una cursa encapçalada pels corredors Albert Bosch i Nicole 
Ribera on a més es recolliren residus en un recorregut de 295 
kilòmetres (diaris de 1, 5, 10 o 42 quilòmetres) per territoris 
catalans de gran valor paisatgístic), inscripció gratuïta (a títol 
individual, associacions, escoles, administracions, empreses) 
i calent sols la signatura conforme la persona participant 
(ambaixadora de la natura) es compromet a respectar el 
medi ambient, amb premis proporcionals a quantitat, pes, 
perillositat i curiositat dels residus recollits. Una activitat 
emmarcada en la Setmana de la Natura, i una bona iniciativa 

que podria estendre’s al dia Mundial del Medi Ambient (5 de 
juny) a ciutats i pobles a fires d’Ecologia i Medi Ambient (com 
a Tàrrega a Octubre). 
Amb tot, des d’associacions es realitzen jornades periòdiques 
de neteja de la llera de rius, però es podrien encetar iniciatives 
de voluntariat d’aquest tipus, independentment de qui les 
organitzi o del valor paisatgístic (implicant administracions, 
associacions, etcètera), i poder elegir entre cursa o caminada 
i kilòmetres i, a poder ser, classificant residus. 
I  el passat 15 de setembre amb motiu del Clean up the world 
es realitzaren neteges arreu del món per cridar l’atenció 
sobre la contaminació per envasos plàstics dins l’operació 
PlasticOff: aconsellar reduir l’ús de plàstics; informar de 
convocatòries per participar a neteges reivindicatives 
(plastic attacks); reclamar a empreses i administracions 
que canviïn de política per frenar l’ús excessiu de plàstics, 
realitzar auditories de marca per identificar empreses a les 
què corresponen els envasos abandonats al nostre entorn, 
etcètera. 
I  vistes algunes queixes sobre la brutícia a alguns pobles i que, 
tot i ser competència dels ajuntaments, també és cert que 
hem de començar pel nostre civisme i educació. Recordem 

que el millor residu és el que no es genera. On vas i de què 
vas, envàs? el medi ambient retorna el que li fem. El Karma.

Lourdes Camps // Barcelona
Exposiciones de arte

L a polémica era de esperar.  La exposición de esculturas 
sexuales de Antoni Miró en La Marina de Valencia, 
sorprende por su temática. Los dirigentes políticos 

de la Conselleria de Cultura y la Generalitat Valenciana no 
han querido entrar en la polémica y lo definen como un 
debate artístico cuando en realidad se trata de un debate 
sobre moralidad pública. No es un tema a exponer en un 
paseo público por donde transitan personas de todas las 
edades por lo que el Foro de la Familia exige su retirada. 
No se trata de romper tabúes. Cada cosa en su sitio. No se 
habría provocado tanto revuelo si la exposición estuviera en 
un recinto cerrado al que se accediera sabiendo lo que se 
va a encontrar. El señor Fernando Castro, comisionado de 
la muestra, declaró que “parece como si nos preocupara 
más el erotismo que la corrupción ó el terrorismo”. Pues sí 
señor Castro, nos preocupan las tres cosas puesto que en 
este caso, las tres dañan nuestra sociedad.

la veu dels lectors: 
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L a Diputació de Lleida ha aprovat definitivament la 
resolució de la convocatòria del Pla de manteniment 
de camins, de titularitat municipal, amb una dotació 

pressupostària de 1.370.000 euros i els beneficiaris de la 
qual són tots aquells ajuntaments i entitats descentralitzades 
que ho hagin sol·licitat, en concret, són 269. Com a diputat 
de l’àrea i alcalde de Tremp poso en valor aquesta tasca de 
cooperació municipal que permet que aquests ajuts, que 
reben els nostres ajuntaments, es destinin, en aquest cas, a 
la millora, l’arranjament i la pavimentació de camins locals 
d’accés a nuclis.  
L’acció de govern de la Diputacio de Lleida se centra en el 
desplegament de polítiques a favor del desenvolupament del 
nostre territori. Si ens referim als serveis i les accions, que ens 
enforteixen com a demarcació, sens dubte també hi incloíem 
l’aposta pel desenvolupament econòmic i turístic de les 
comarques de muntanya. Vull destacar que aquesta vocació 
de proximitat i de col·laboració estreta amb el món local passa 
per atendre les demandes, tant a nivell professional com 
econòmic, i per tirar endavant aquells projectes esportius, 
urbanístics culturals dels nostres pobles. 
L’actual equip de govern de la Diputació de Lleida estem 
sempre al costat del territori, actuem i ajudem els nostres 
ajuntaments en aquelles actuacions urgents, com les 
esllavissades que recentment s’han produït en diferents vies 

a causa de les inclemències meteorològiques, siguin de la seva 
titularitat o no. Així mateix, és ferm el nostre compromís de 
donar veu a les reclamacions del territori instant tant al govern 
de Madrid com a la Generalitat de Catalunya perquè solucioni, 
de forma definitiva i ràpida, l’alta sinistralitat d’aquelles 
carreteres, com és la N-230 i la N-260,  i asseguri amb un bon 
manteniment la seguretat dels seus usuaris.  En el cas de les 
vies de muntanya, algunes veus del Pallars Jussà reclamen més 
ajudes públiques per a un futur de qualitat dels seus pobles i 
evitar el despoblament d’aquestes zones. És del tot cert que les 
zones de muntanya necessiten d’unes polítiques específiques 
que garanteixin els serveis bàsics dels nostres ciutadans i ens 
assegurin una xarxa viària de qualitat. Fins aquí tots hi estem 
d’acord. Per això, ja fa temps que la Diputació treballa fent 
reunions al territori, amb els alcaldes i els consells comarcals, 
escoltant les seves reivindicacions, les trasllada i les defensa 
davant de les administracions competents.  Des del meu punt 
de vista, penso que el nostre Pirineu està viu. Crec que la gent 
del Pirineu hem de continuar treballant plegats i amb consens 
per fer escoltar les nostres reclamacions.
Tan sols, vull afegir que sobre la xarxa de camins no hi hauria 
d’haver un debat de transferències, és a dir, que no és tan 
important debatre la seva titularitat sinó el fet de tenir recursos 
suficients per a mantenir-los. I aquí també hem de ser-hi tots.

JOAN UBACH I ISANTA
DIPUTAT DE L’ÀREA DE COOPERACIÓ 

MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
I ALCALDE DE TREMP

Un nou pla de camins per un Pirineu viu

L’actual equip de Govern de 
la Diputació estem sempre al 
costat del territori, actuem i 

ajudem els nostres ajuntaments
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Presó per la dona de 36 
anys acusada de robar 
i agredir una anciana   
a casa seva a Tremp
La detinguda va tallar el cable del 
telèfon per evitar l’alerta a la policia
Lleida
ACN
 Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dimecres passat una dona 
de 36 anys, de nacionalitat es-
panyola i veïna de Balaguer, com 
a presumpta autora d’un delicte 
de robatori amb violència i intimi-
dació a l’interior d’un domicili del 
carrer Indústria de Tremp. 

L’acusada va accedir amb en-
gany a casa de la víctima, una do-
na d’edat avançada, i després de 
colpejar-la li va sostreure diners 
i joies. Tot seguit va arrencar el 

polsador d’emergència i va tallar 
la línia telefònica per tal que no 
pogués alertar dels fets. Tot i això, 
just quan fugia del lloc va arribar 
la cuidadora de la dona, que im-
mediatament va alertar als ser-
veis d’emergència.

Mentre el SEM atenia l’ancia-
na, els Mossos van muntar un 
dispositiu policial per localitzar 
l’agressora, que va ser intercepta-
da al carrer Montllobar de Tremp. 
En un primer escorcoll li van tro-
bar joies i diners de dubtosa pro-
cedència. Un cop a comissaria, li 

van fer una escorcoll més acurat 
que va permetre trobar les joies 
que havia sostret al domicili.

La detinguda, que té antece-
dents, va passar dijous a disposi-
ció judicial davant del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàrdia de 
Tremp, el qual va decretar el seu 
ingrés a presó.

L’any passat els Mossos d’Es-
quadra van detenir 5 persones  
per robatoris amb força a domi-
cilis d’una trentena de localitats 
d’arreu de Catalunya, entre elles 
la de Tremp.

10 LLEIDA | LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2108

Els Bombers van haver de res-
catar ahir tres excursionistes en 
diferents indrets. El primer res-
cat va ser entorn les 8.30 hores  
a l’Estany de Saburó (la Torre de 
Cabdella). Es va activar un heli-
còpter dels GRAE per rescatar 
una noia amb un esquinç al ge-
noll. La van dur fins a l’heliport 
de Tírvia, on una ambulància 
la va traslladar a l’Hospital de 
Tremp. A les 14.06 hores es va 

rebre un altre avís ja que una 
noia de 33 anys, veïna de Mo-
llerussa, s’havia torçut el peu a 
Aigüestortes. Un helicòpter i una 
dotació terrestre i una ambulàn-
cia es van dirigir cap al lloc on es 
trobava la noia i la van evacuar 
a l’Hospital de Vielha. A Bossòst, 
cap a les 15.00 hores, els Bom-
bers van evacuar una noia de 38 
anys a l’Hospital de Vielha per 
una torçada de turmell.

Els Bombers de la Generalitat 
practiquen 3 rescats en el 
dia d’ahir a Tremp i l’Aran

FOTO: @bomberscat / Rescat a l’Estany de Saburó (Torre de Cabdella)

Solsona 
ACN 
L’investigador i micòleg del Cen-
tre de Ciència i Tecnologia Fo-
restal de Catalunya (CTFC), Juan 
Martínez de Aragón, considera 
que enguany la temporada de 
bolets s’ha avançat de mane-
ra notable i, si les previsions se-
gueixen així, podria tornar a ser 
una temporada “de rècord”, com 
la que hi va haver el 2014. “De 
moment anem cap aquí, però ja 
veurem si continua”, assenyala.

L’investigador explica que, en-
guany, les grans precipitacions 
durant els mesos de juliol i agost 
han provocat que la producció 
de bolets hagi començat abans. 
Les zones on estan creixent més 
fongs se situen, sobretot, al Pi-
rineu. La mitjana en aquests in-
drets, on ja s’està collint des de 
fa un mes i mig, és de 250 quilos 
per hectàrea, “una barbaritat per 
l’època en què ens trobem”.

A dia d’avui, tot i que els ex-
perts encara no han tancat les se-

Els experts auguren que aquest 
any serà una temporada “de 
rècord” pel que fa a bolets

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Boletaires a Montferrer i Castellbò 

ves previsions, ja poden assegurar 
que aquesta temporada de bolets 
és molt millor que la de l’any pas-
sat. L’investigador i micòleg del 
CTFC, Juan Martínez de Aragón, 
explica que a hores d’ara a tot Ca-
talunya, s’estan recollint de mitja-
na 20 quilos per hectàrea, mentre 

que la mitjana de l’any passat du-
rant tota la temporada va ser 10 
quilos. L’investigador assenyala 
que als boscos catalans pràctica-
ment ja es poden trobar totes les 
espècies, “sobretot les que més 
ens agraden”, com els ceps, els 
rossinyols, rovellons, apagallums, 

fredolics o camagrocs. A més, la 
qualitat és molt bona perquè el 
micelis tenen pocs cucs. De mo-
ment, les espècies que més han 
aparegut són els rovellons, ceps, 
rossinyols i camagrocs. El micòleg 
explica que es pot anar pel bosc 
i “trobar-te tranquil·lament un 
mantell groc per tot arreu”.

Tot i que la zona del Pirineu 
destaca per sobre de la resta, els 
bolets també es poden trobar en 
aquelles comarques on ha plo-
gut més i que es troben en plena 
producció com Osona, el Bergue-
dà o el Solsonès. Malgrat que les 
quantitats mitjanes ara estan als 
20 quilos per hectàrea, Martínez 
de Aragón pronostica que en les 
setmanes següents anirà creixent 
i se situarà ja als 25. “Una quanti-
tat realment important”, diu l’in-
vestigador. Ara mateix, afegeix el 
micòleg, “qui vagi al bosc, trobarà 
bolets sí o sí”.

FUTUR INCERT AMB EL CANVI 
CLIMÀTIC

El canvi climàtic també és 
un dels factors que interfereix, i 
molt, en la producció de bolets 
i en tants altres processos natu-
rals. El micòleg Juan Martínez de 
Aragón explica que la qüestió del 
canvi climàtic afecta a la produc-
ció, però el que encara no se sap 
és de quina manera i en quina 
magnitud. 

Arriba la tardor 
a les comarques 
de Lleida amb 
temperatures d’estiu
La tardor va arribar ahir però 
les temperatures van continuar 
sent d’estiu. La màxima a Lleida 
va ser de 33,9 graus centígrads 
mentre que la mínima es va si-
tuar en 16,5. A Balaguer es va 
arribar als 31,4 de màxima i la 
mínima es va situar en els 16,9.  
graus. A Arties es va arribar als 
28,8 graus de màxima mentre 
que la mínima va ser de 11,5. 
La Seu va arribar als 30,6 graus.

El Santa Maria 
acull una exposició 
sobre la cooperació 
lleidatana al món
L’Hospital Universitari Santa 
Maria acull des d’avui i fins el 
15 d’octubre l’exposició Objec-
tius de desenvolupament sos-
tenible - De Lleida al món, una 
mostra que recull la feina feta 
durant els últims tres anys per 
les associacions i ONGs lleida-
tanes arreu del planeta. La in-
auguració serà al vestíbul de 
l’hospital a les 10.30 hores.
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PONTS
LA SEU D’URGELL 2

1
La Seu d’Urgell: Ángel Bryan, 
Albert (Ángel, 80’), Toni (David, 
80’), Rubén, Josep, Arneu, Jose, 
Hugo, Marc (aleix, 55’), Jose Ma-
nuel (Edgar, 55’) y Josep (Antoni, 
55’).
Ponts: David, Xavier, Miquel (Fe-
lip, 62’), Francisco (Oleg, 80’), 
Xavier, Ismael, Aitor, Jaume, Gui-
llem, Sergi y Fadel (Antoni, 68’).
Goles: 0-1 (Xavier, 9’), 1-1 (Josep, 
50’), 2-1 (Guillem, 55’)
Árbitro: Marcel Arbós. Sacó tar-
geta amarilla a Toni, Albert y Hu-
go del La Seu d’Urgell y a Ismael, 
fadel y Felip del Ponts. 
Un gol en el 55 de Guillen le dio el 
triunfo a el Ponts

OLIANA
TORÀ 1

2
Torà: Adrian, Jordi, Josep, Sergi, 
Gerard, Aleix (Robert, 55’), Al-
bert, Gerard, Martí, Xavier y Jordi 
(Ricard, 79’).
Oliana: Francesc, Oriol, Xavier, 
Bryan Steven, Víctor (Abdenour, 
70’), Denis, Josep (Genís, 63’), Ali, 
Juan Ramón, Joel y Gilbert.
Goles: 0-1 (Gilbert, 7’), 1-1 (De-
nis, 12’), 1-2 (Sergi, 28’).
Árbitro: Xavier Campanera. Sa-
có targeta amarilla a Gerard del 
Oliana y a Xavier, Gilbert, Juan 
Ramón y Oriol del Oliana.
Partido con una primera hora de 
juego muy intensa en la que un 
gol de Sergi en el 28 acabó sien-
do definitivo. Durante la segunda 
parte el Torà lo intentó pero no 
encontró portería.

BELLPUIG
VERDÚ 1

2
Verdú-Vall del Corb: Flavià, 
Moussa, Ali. Ngagne, Cheikh, Jor-
di, Antoni (Rachid, 46’), Mamady 
(Jordi, 82’), Rachid, Lamine (Cris-
topher, 75’) y Joan.
Bellpuig: Ganis, Éric, Xavier, Ber-
nat, Jordi, Oussama (Genís, 87’), 
Albert, Mohamadou, Jaume (Bo-
naventura, 65’), Roger y Gerard.
Goles: 0-1 (Roger, 38’), 1-1 (Chei-
kh, 60’), 1-2 (Mohamadou, 84’).
Árbitro: Unai Guerrero. Sacó tar-
geta amarilla a Joan y Jordi del 
Verdó-Vall del Corb y a Oussama 
y Gerard del Bellpuig. 
Un gol de Mohamadou en el 84 

FÚTBOL  Tercera Catalana

El Angulària vulve a golear
El Bellpuig le sigue de cerca con otra victoria a domicilio

FOTO: @fclaseu (Twitter) / Imagen del equipo La Seu d’Urgell antes del encuentro contra el Ponts

 Guissona - Verdú
 Solsona - Bellcairenc
 Oliana - Tornabous
 Butsènit - Torà
 Pobla de Segur - Angularia
 Rialp - Tremp
 Ivars d’Urgell - Vilanova
 Torregrosa - La Seu d’Urgell
 Ponts - Bellpuig

PRÓXIMA JORNADA - 30/09/18

GRUPO 14
RESULTADOS   JORNADA 4

Angularia 4 4 0 0 18 3 12
Bellpuig 4 3 1 0 8 2 10
Oliana 3 3 0 0 10 5 9
Tremp 4 3 0 1 8 5 9
Torà 4 2 1 1 8 2 7
Tornabous 4 2 1 1 6 5 7
La Seu d’Urgell 4 2 1 1 6 6 7
Torregrosa 4 2 0 2 10 3 6
Ponts 4 2 0 2 7 4 6
Guissona 4 2 0 2 8 9 6
Pobla de Segur 4 2 0 2 7 9 6
Ivars d’Urgell 3 1 1 1 5 5 4
Solsona 4 1 1 2 6 10 4
Butsènit 4 1 0 3 6 9 3
Verdú 4 0 1 3 5 10 1
Bellcairenc 4 0 1 3 1 10 1
Vilanova 4 0 1 3 5 15 1
Rialp 4 0 1 3 2 14 1

CLASIFICACIÓN J G E P GF GC PT

La Seu d’Urgell-Ponts 2-1
Torà-Oliana 1-2
Verdú Vall del Corb-Bellpuig 1-2
Solsona-Tremp 0-2
Butsènit-Guissona 1-2
Tornabous-Ivars d’Urgell 1-3
Angulària-Rialp 8-0
Vellcairenc-Torregrosa 0-4
Vilanova-Pobla de Segur 2-4

decantó la balanza para el Oliana 
y desató la euforia entre los juga-
dores y el banquillo. 

TREMP
SOLSONA 0

2
Solsona: Albert, Ignasi (Moha-
med, 46’), Ponç, Ni, David, Gui-
llem, Agustín, Aitor (Ferran, 40’), 
Arnau, Toni (Lluís, 67’) y Manel.
Tremp: Roger, Mohamed (Xavier, 
65’), Gabriel, Ion, Mame (Nicolae, 
85’), Miquel (Wesley, 80’), Lean-
dro, Gustavo, Xavier (Jordi, 80’), 
Deniz y Adrià.
Goles: 0-1 (Miquel, 8’), 0-2 (Mi-
quel, 30’).
Árbitro: Santiago Álvarez. Sacó 
targeta amarilla Ion del Tremp.
Dos goles en la primera media ho-

ra encarrilaron el encuentro para 
el Oliana. 

GUISSONA ‘B’
BUTSÈNIT 1

2
Butsènt: Franco, Jorsi, Mostapha, 
Ioan, Roger (Frank, 67’), Robert 
(Bryan, 75’), Marius (Andherson 
46’), Vasile, Adrián (Gerard, 78’), 
Mohamed y Tudor.
Guissona ‘B’: Gabriel, Oumar, 
Adrià, Adrià, Nabil, Pere, Josep, 
Barhame (Mikhalo, 75’), Andrei 
Sorin (Gerard, 67’), Joan y Joel.
Goles: 0-1 (josep, 11’), 1-1 (Vasile, 
16’), 1-2 (Josep, 75’).
Árbitro: Marc Estéban. Sacó tar-
jeta amarilla a Adrián y Marius 
del Butsènit y a Andrei Sorin del 
Guissona.

IVARS D’URGELL
TORNABOUS 1

3
Tornabous: Albert, Joel (francesc, 
62’), Jordi, Sergi, Gerard, Josep, 
Odin (Marc, 67’), Adrià, Moha-
med (Josep, 46’), Oriol y Slava (Si-
meó, 46’).
Ivars d’Urgell: Isaac, Bogdan, Ma-
rius, Xavier, Álex, Toni (abba, 46’), 
Guillem, Aleix, Gerard, Lamine y 
Manel (Albert, 76’).
Goles: 0-1 (Aleix, 49’), 0-2 (Aeix, 
57’), 0-3 (Aleix, 63’), 1-3 (Josep, 
74’).
Árbitro: Daniel Gallardo. Sacó 
tarjeta amarilla a Sergi del Tor-
nabous y a Xavier, Manel, Aleix y 
Gerard del Ivars d’Urgells.

RIALP
ANGULÀRIA 8

0
Angulària:  Jean Carlos, Jaume, 
Mohamed, Manel, Johnatan, 
Marc, Óscar, Abdoulaye, Pau, Ar-
nau y Xavier (Jonatan, 46’).
Rialp: Joel, Eduard, Sergi (Joel, 
68’), Marc, Josep, Jose Alberto, 
Adrià, Manu, Jonathan Pedro 
(Andreu, 14’), Mauricio y Gui-
llem.
Goles: 1-0 (Óscar, 39’), 2-0 (Ós-
car, 47’), 3-0 (Johnatan, 53’), 4-0 
(Marc, 61’), 5-0 (Jonatan, 62’), 
6-0 (Jonatan, 69’), 7-0 (Arnau, 
75’), 8-0 (Jonatan, 77’).
Árbitro: Artur Calbeto. Sacó tr-
geta amarilla a Jose Alberto del 
Rialp y expulsó a Jonatan del An-
gulària.

Tal como indica el marcador, el 
Angulària pasó por encima de un 
Rialp voluntarioso, pero que no 
pudo aguantar el ritmo de los lo-
cales.Con tanto sólo un gol mar-
cado a la primera parte, que fue 
el tiempo que los visitantes tuvie-
ron fuerza. A la segunda mitad, y 
a partir del segundo gol, el Rialp 
bajó los brazos, incapaces de 
aguantar el festival de juego, que 
derivaba en goles. Sobre el terre-
no de juego, se vio reflejadala di-
ferencia existente en la tabla.
El Angulària se mantiene lider 
destacado, con cuatro victorias 
de cuatro partidos jugados.

TORREGROSA
BELLCAIRENC 0

4
Bellcairenc: Jordi (Marc, 76’), Ro-
ger (Genís, 76’), Pere, Gerard, Al-
bert, Robert, Manel, Daniel, Marc 
(Marcel, 46’), Robert (Albert, 56’) 
y Marc (Xavier, 56’).
Torregrosa: Víctor, Tonet (Aleix, 
53’), Sergi (Jaume, 78’), Fran-
co David (Sergi, 46’), Barga, Jon, 
Gerard (Oumar, 46’), Mohamed, 
Juan Manuel, Fabián y Daniel 
(Antonio, 62’).
Goles: 0-1 (Daniel, 15’), 0-2 (Ser-
gi, 37’), 0-3 (Sergi, 46’), 0-4 (Sergi,  
88’).
Árbitro: Edgar Silva. Sacó tarjeta 
amarilla a Jon del Torregrosa.
Victoria cómoda del Torregrosa.

POBLA DE SEGUR
VILANOVA 2

4
Vilanova: Genís, Albert, Andreu, 
Cristian, Gerard (Juan, 53’), Sergi, 
Roger, Marc, Cheikh, Joan Marc 
(Adrià, 67’) y Jacint.
Pobla de Segur: Daniel, Josep, 
Ramón, Miquel (Andreu, 79’), 
Andreu, Josep Maria, Gerard 
(Joan, 53’), Ali, Roger (Uly, 53’), 
Josep e Iván (Jose Maria, 69’).
Goles: 1-0 (Sergi, 8’), 1-1 (Josep 
Maria, 44’), 1-2 (Miquel, 49’), 1-3 
(Iván, 65’), 2-3 (Cheikh, 70’), 2-4 
(Josep Maria, 89’)
Árbitro: Cristian Pacurar. Sacó 
Tarjeta Amarilla a Roger, Jacint y 
Cheikh del Vilanova y a Jose Ma-
ria y a Jose Maria del Pobla de 
Segur.
El Pobla de Segur no pudo sen-
tenciar el encuentro hasta el mi-
nuto 89. Antes, el Vilanova recor-
tó distancias en el marcador para 
poner el 2-3.
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BALÀFIA ‘B’
SGM PONENT 7

1
SGM Ponent: Óscar, Jordi, Geor-
ge Daniel, Lionel, Carles, Pau, Xa-
vier, Lluís, Josep, Iván y Pere.
Balàfia ‘B’: Francisco, Manel, Va-
lentín, Josep, Raúl, Alejandro, 
Saúl, David, Jonathan, Juan Pedro 
y Ioan.
Goles: 1-0 (Iván, 28’), 2-0 (Daniel, 
29’), 3.0 (Daniel, 35’), 4-0 (Lionel, 
37’), 5-0 (Daniel 38’), 5-1 (Carlos, 
40’), 6-1 (Daniel, 77’), 7-1 (Lionel, 
82’).
Árbitro. Pol Muñoz. Sacó targeta 
amarilla a Óscar del SGM Ponent.
El Balaguer pasó por encima de 
un Balàfia que en 15 minutos, 
justo al antes del descanso, reci-
bió hasta 5 goles.

ESCOLA F TREMP
PARDINYES ‘B’ 1

3
Pardinyes ‘B’: Marc, Anass, Ge-
nís, Jose, Jordi, Álex, Guerau, Mi-
quel, Saikou, Genís y Andreu.
Escola Tremp: Cheikh, Joel, An-
drés Eduardo, Rubén, Jordi, Sim-
bara, David, Emanuel, Sergio Jor-
di y Vinicius.
Goles: 0-1 (Vinicius, 16’), 1-1 (Sai-
kou, 37’), 1-2 (Vinicius, 37’), 1-3 
(Sergio, 89’).
Árbitro: David Sánchez. Sacó Tar-
geta amarilla a Pau y expulsó a Ja-
vier del Pardinyes. 
El Escola F. Tremp tuvo que espe-
rar al último minuto del tiempo 
reclamentario para sentenciar un 
encuentro que decantó gracias a 
un gol antes del descanso de Vi-
nicius.

VILANOVENCA
LA FUIOLA 0

5
La Fuiola: Sergi, Guillem, Enric, 
Mario, Héctor, Eduardo, Josep 
Maria, Oriol, Arnau, Juan David y 
Arnau.
Vilanovenca: Pol, Jordi, Abel, 
Eduard, Jaume, Mohamed, Sergi, 
Abdelkrime, Josep, marc y Pep.
Goles: 0-1 (Jaume, 4’), 0-2 (jau-
me, 27’), 0-3 (Jaume, 55’), 0-4 
(Jaume, 85’), 0-5 (albert, 90’).

FÚTBOL  Cuarta Catalana

El Vilanovenca golea a La 
Fuiola y se mantiene líder 
El Balaguer y la Escola F. Tremp también siguen invictos 
gracias a dos victorias frente al Pardinyes y al Bell-Lloc

FOTO: S. G. / Imagen del encuentro Pardinyes-Escola F. Tremp disputado en el Municipal de Pardinyes

 Sant Guim - Albagés
 Bell Lloc - Coll de Nargó
 Magraners - Barbens
 Balaguer - Castelldans
 Escola F. Tremp - Ribera d’Ondara
 Torres de Segre - La Fuiola
 Albesa - SGM Ponent
 Balàfia ‘B’ - Pardinyes ‘B’
 Vilanovenca - Linyola ‘B’

PRÓXIMA JORNADA - 00/00/00

GRUPO 21
RESULTADOS   JORNADA 4

Vilanovenca 3 3 0 0 14 2 9
Balaguer ‘B’ 3 3 0 0 11 3 9
Escola F. Tremp 3 3 0 0 7 3 9
Albesa 3 2 0 1 13 3 6
La Fuiola 3 2 0 1 9 5 6
Magraners 3 2 0 1 4 7 6
Castelldans 2 1 1 0 5 1 4
Torres de Segre 2 1 1 0 3 1 4
SGM Ponent 2 1 0 1 7 2 3
Coll de Nargó 3 1 0 2 8 7 3
Linyola 2 1 0 1 5 4 3
Bell-Lloc 3 1 0 2 10 15 3
Sant Guim 3 1 0 2 3 8 3
Albagés 2 0 1 1 1 2 1
Pardinyes ‘B’ 3 0 1 2 3 6 1
Ribera d’Ondara 3 0 0 3 1 10 0
Barbens 2 0 0 2 1 10 0
Balàfia ‘B’ 3 0 0 3 5 21 0

CLASIFICACIÓN J G E P GF GC PT

SGM Ponent-Balàfia ‘B’ 7-1
Pardinyes ‘B’-Escola F. Tremp 1-3
La Fuiola-Vilanovenca 0-5
Coll de Nargó-Albesa 0-3
Ribera d’Ondara-Torres de Segre 1-3
Barbens-Castelldans 1-5
Bell-Lloc-Balaguer ‘B’ 2-3
Linyola ‘B’-Sant Guim 5-2
Albagés-Magraners 0-0

Árbitro: Pau Bonastra. Sacó tarje-
ta amarilla a Héctor de La Fuiola y 
a Sergi del Vilanovenca.
Un gol en los primeros 5 minutos 
del Vilanovenca encaró el partido 
para los visitantes.

ALBESA
COLL DE NARGÓ 0

3
Coll de Nargó: Roberto carlos, 
Víctor, Jose, Izai, Brais, Henry Da-
niel, Alexandre, Eliel, Martí, Cris-
tofer y Joel.
Albesa: Ángel, Pau, Andrei, Ma-
llol, Sergi, Musa, Joel, Arnau, Ar-
nau, Ángel y Antoni.

Goles: 0-1 (Joel, 28’), 0-2 (Joel, 
37’), 0-3 (Musa, 44’).
Árbitro: Adrián Buzgar. Sacó tar-
jeta amarilla aDavid y a Brais del 
Coll de Nargó, a Joel y a Mallol del 
Albesa y expulsó a Martí del Coll 
de Nargó.
Una fulminante recta final de pri-
mera mitad del Albesa, con tres 
goles apenas 15 minutos, le sir-
vió a los visitantes para ganar el 
partido sin tener que sufrir en la 
recta final.

TORRES DE SEGRE
R. D’ONDARA 1

3

Riera d’Ondara: Iván, Abdoulie, 
Gerard, Simbara, Román, Abde-
lkader, Sergi, Mariov, Pau, Dídac 
y Santiago.
Torres de Segre: Jonathan, Axel, 
Roger, Rida, Álex, Josep, Roger, 
David, Arnau, Hamza y Nico.
Goles: 1-0 (Gerard, 7’), 1-1 (Ar-
nau, 18’), 1-2 (Hamza, 35’), 1-3 
(Roger, 76’).
Árbitro. Marc Boleda. Sacó tarje-
ta amarilla a Santiago, Dídac, Ma-
tiov y Sergi del Ribera d’Ondara y 
a Nico y Roger del Torres de Se-
gre.
El Torres de Segre se llevo la vic-
toria en Riera d’Ondara grácias a 
dos goles de Hamza y Roger.

CASTELLDANS
BARBENS 1

5
Barbens: Matheus, Iliass, Bouba, 
Gerard, David, Javier, Meziane, 
Javier, Raúl, Marc y Sargis.
Castelldans:  Roger, agustín, Ge-
rard, Christian, Rafael, Carlos, Ser-
gi, Abel, Rafael, Carlos y Albert.
Goles: 1-0 (Sergis, 10’), 1-1 (Marc 
en p. p., 15’), 1-2 (Abel, 44’), 1-3 
(Rafael, 73’), 1-4 (Josep, 74’), 1-5 
(Albert, 89’).
Árbitro: Gerard Creus. Sacó tarje-
ta amarilla a Roger, Issam y a Ja-
vier del Barbens y a Abel, Josep y 
Christian del Castelldans.

BALAGUER ‘B’
BELL-LLOC 2

3
Bell-lloc: Issa, Francesc Xavier, 
Roger, Jose maria, Manuel, Marc, 
Charlynton, Eloi, Ignasi, Souley-
mane y Antonio.
Balaguer ‘B’: Pol, Airald, Pau, Tu-
dor, Felipe, Josep, David, Nil, He-
nard, Albert y Sergio.
Goles: 0-1 (Tudor-Dorín, 3’), 0-2 
(Albert, 42’), 1-2 (Roger, 44’), 2-2 
(Charlynton, 54’), 2-3 (Nil, 71’).
Árbitro: Arnau Capdevila. Sacó 
tarjeta amarilla a Souleymane y 
Roger del Bell-lloc y a Tudor-Do-
rín del Balaguer.

SANT GUIM
LINYOLA ‘B’ 5

2
Linyola ‘B’: Javier, Gerard, Arnau, 
Gerard, Xavier, Josep, Marc, Car-
los, Younesse, Adrià y Álex.
Sant Guim: Papa Ndiaga, Eduard, 
Jordi, Oriol, Juan José, Josep, 
Jouad, Ramón, Mohamed, Adam 
y Joan.
Goles: 1-0 (Adrià, 6’), 2-0 (adrià, 
17’), 3-0 (Jaume, 42’), 3-1 (Oriol, 
43’), 4-1 (Abdelaziz, 50’), 4-2 
(Jaouad, 50’), 5-2 (Joel, 70’).
Árbitro: Jose Aurelio Rivas. Sacó 
tarjeta amarilla a Marc, Younes-
se y Sergi del Linyola y aJaouad y 
Juan José del Sant Guim.
Una gran primera mitad del Lin-
yola, que fue muy efectivo de ca-
ra a portería, encarriló un partido 
con una segunda mitad muy plá-
cida.

MAGRANERS
ALBAGÉS 1

2
Albagés: Gerard, Marc, Manel, 
Cristian, Sebastián, Enric, Kevin 
Nicolás, Marc, Heitor, Ángel y 
Costel-Iulian.
Magraners: Eric, Ayoub, Éric, 
Juan Felipe, Genís, Juan, José, 
Carlo, Adrià, Javier y david.
Goles: 0-1 (Juan, 14’), 0-2 (Luis, 
56’), 1-2 (Mohamed, 76’).
Árbitro: Albert Manrique. Sacó 
tarjeta amarilla a Iulian, Moha-
med, Kevin Nicolas y Enric del Al-
bagés y a David, Javir, Juan José, 
Marc y Josep del Magraners.
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AMB LA 
VÈNIA  
| María José 
Horcajada |

Esperando 
a Europa
El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ( TJUE) se va a 
pronunciar de nuevo en relación 
con las cláusulas abusivas de las 
hipotecas , en concreto en re-
lación con la cláusula de venci-
miento anticipado, una cláusula 
que permite al banco exigir la 
totalidad de la deuda en caso de 
impago de alguna de las cuotas 
del préstamo hipotecario, debi-
endo resolver una cuestión de 
prejudicialidad planteada por 
nuestro Tribunal Supremo sobre 
las consecuencias y efectos de 
la nulidad de dicha cláusula en 
el procedimiento hipotecario. El 
Abogado General del TJUE se ha 
pronunciado y considera que la 
jurisprudencia española podría 
ser contraria al derecho comu-

nitario y que iniciado un proce-
dimiento de ejecución hipoteca-
ria si se alega y declara abusiva 
la cláusula de vencimiento anti-
cipado no puede continuar la 
ejecución aplicando supletoria-
mente la Ley de Enjuiciamiento 
Civil por lo que, salvo pacto ex-
preso entre las partes, no po-
dría continuar el procedimien-
to de ejecución hipotecaria. Si 
el TJUE acaba pronunciándose 
en idéntico sentido deberá va-
lorar el cliente con su abogado 
que es lo que más le conviene 
,si es más beneficioso  para el 
consumidor continuar o no con 
el procedimiento de ejecución 
iniciado. De momento a esperar.

El TJUE decidirá 
las consecuencias 
de la nulidad de 
la cláusula de 
vencimiento 

a

Més de 1.500 persones 
van participar ahir a la 
caminada organitzada 

por l’Associació Espanyola con-
tra el Càncer de Lleida (AECC) 
que va recórrer 10 quilòmetres 
pers diversos punts de la ciutat 
fins a l’ermita de Grenyana, on 
hi havia el punt d’avituallament.

Aecc en Marxa, que ahir va 
celebrar la setena edició, 
pretèn donar suport a la 

lluita contra aquesta malaltia 
amb un acte que també vol fo-
mentar la pràctica de l’activitat 
física a més d’un estil de vida sa-
ludable. 

La caminada de l’AECC també 
va servir per recaptar fons 
per garantir les prestacions i 

serveis que desenvolupa aques-
ta associació de forma gratuï-

Més de 1.500 persones 
participen a la caminada 

per lluitar contra el càncer

FOTO: Selena García

DILLUNS 24 DE SETEMBRE DE 2018

Alguaire ha acollit aquest cap 
de setmana la Festa al cel, un 
espectacle aeri en el que els avi-
ons són els principals protago-
nistes. I com que tot depèn del 
prisma amb que es miri dissab-
te hi havia alguna crítica a les 
xarxes socials per l’exhibició de 
banderes espanyoles en algun 
dels espectacles. Altres però, 
subratllaven que les acrobàcies 
aèries dels avions havien dibui-
xat uns llaços al cel d’Alguaire. 
Per gustos, colors, que diuen.
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La cinquena edició del Saló Immo-
biliari Ciutat de Lleida que organit-
za el Col·legi d’Agents de la Propi-
etat Immobiliària va tancar portes 
ahir amb un miler de visitants.

Vilagrassa ha celebrat aquest cap 
de setmana una nova edició de la 
Fira de l’Ametlla, un certamen que 
promociona un cultiu de vital im-
portància a la comarca de l’Urgell.

El membre de l’executiva del PP 
va tornar a demanar ahir a Pedro 
Sánchez una nova aplicació del 155 
en un acte que va fer amb la mili-
tància popular a Saragossa.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

FOTO: Paeria

ta al conjunt de les comarques 
de Ponent i del Pirineu. D’altra 
banda, l’entitat també va posar 
l’accent en conscienciar sobre la 
importància dels hàbits de pre-

venció. A més de la capital del 
Segrià, AECC en marxa també té 
previst fer caminades a Vielha, 
Tremp, la Pobla, Cervera, Alcar-
ràs, la Seu i el Pont de Suert.

48 quotes. Entrada de 4.994,50 €
Última quota:  9.115,29 €. TAE 7,69% 

P E R    1 9 0 €/ mes

T R I A  T O Y O T A

Pol. Ind. La Creu del Batlle - Ctra. N-II, Km. 462,20 
C/ August Font, 4 - 25194 LLEIDA
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