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L’Atlètic Segre
segueix completant
un gran inici de
temporada

FOTO: Esportlleida.com / Imatge del Cervera-Atlètic Segre de Segona Aleví disputat el passat dissabte

El Mollerussa lidera els 3
grups de la categoria
després de 3 jornades
FOTO: F. Capdevila / Imatge de l’equip Benjamí de l’Atlètic Segre

Atlètic Segre, Almacelles i Pardinyes continuen encapçalant
la categoria Benjamí Preferent
després de tres jornades de lliga, ja que els tres conjunts van
guanyar els seus partits el passat
cap de setmana.
L’Atlètic Segre va superar amb
comoditat al La Seu per 10-1,
l’Almacelles va patir una mica
més per sumar els tres punts
contra el Tàrrega (4-3) i el Pardinyes també va haver de patir
per superar a l’Orgèl·lia per 2-3.
També van guanyar els seus
partits el Mig Segrià, l’AEM i el
Mollerussa.

FUTBOL

Pel que fa a la Primera Divisió, FIF Lleida i Atlètic Segre van
tornar a guanyar els seus partits
i es mantenen a dalt de tot de la
classificació amb 13 punts.
El FIF va derrotar al Bordeta
per 4 gols a 1 i l’Atlètic Segre va
superar al Balaguer a casa per
5-0.
El Mollerussa, per altra banda, també va començar la jornada amb els mateixos punts que
els dos líders, però el fet que
aquest passat cap de setmana li
toqués descansar va fer que provisionalment se situï tercer amb
10 punts.

Els del Pla d’Urgell van derrotar a
FIF Lleida, Escola F. Tremp i Alpicat
El Mollerussa segueix
liderant els grups de
Preferent, Primera i Segona
de categoria Aleví. Els tres
equips van guanyar els seus
partits el passat cap de
setmana i tots segueixen
invictes.
Lleida
REDACCIÓ
Nova jornada exitosa per als
equips del Mollerussa en catego-

ria Aleví. Els diferents conjunts de
l’entitat del Pla d’Urgell van guanyar els seus respectius partits el
passat cap de setmana i, després
de tres jornades disputades, tots
ells lideren els seus respectius
grups.
En la categoria Preferent, el
Mollerussa va derrotar a un rival
de la part alta com el FIF Lleida fora de casa per un ajustat 2-3.
També van obtenir bons resultats el Bordeta i l’Atlètic Segre,

que després de guanyar a l’Orgèl·lia i al Lleida Esportiu, continuen posant pressió al líder.
En Primera i Segona, el Mollerussa va guanyar contra l’Escola F. Tremp i contra l’Alpicat i, en
els dos casos, els del Pla d’Urgell
segueixen sense deixar escapar
cap punt.
També segueixen guanyant tot
el que juguen At. Segre i Balàfia a
Primera i Baix Segrià i Les Garrigues a Segona.

Juvenil Primera Divisió

El Tàrrega derrota al FIF
Lleida per un ajustat 1-2 i
segueix intractable
El Tàrrega segueix intractable a la
Primera Divisió Juvenil i aquest
cap de setmana va sumar la quarta victòria consecutiva després
de superar al FIF Lleida per un
ajustat 2-1.
El Mollerussa, l’Andorra i el
Pardinyes, els seus màxims perseguidors actualment, també

van guanyar els seus partits i segueixen posant pressió als de la
capital de l’Urgell.
El Mollerussa i l’Andorra van
derrotar els dos per 3-1 al Bordeta i al Baix Segrià, respectivament, i el Pardinyes va superar
per 5 gols a 2 a l’Escola de Futbol
Les Garrigues.

FOTO: Esportlleida.com / Imatge del Bordeta-Solsona de la Jornada 3

Pel que fa a les primeres divisions de les altres dues categories
de futbol 11, la Cadet i la Infantil,
l’Atlètic Segre i el Mollerussa són
els dos únics equips que ho han
guanyat tot fins al moment.
En categoria Cadet, l’Atlètic
Segre va derrotar a Linyola per
4-0, sumant d’aquesta manera
el quart triomf consecutiu. També van guanyar els seus partits el
Tàrrega, el Lleida Esportiu, l’Andorra, el Magraners, el Mollerussa,
el Cervera i el FIF Lleida.
En Infantil, el Mollerussa va
derrotar al La Noguera per 3-0.

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE DE 2018

D’AQUÍ I D’ALLÀ

EM BALLA
PEL CAP
| Cristina
Torrent
@cris_torrent |

Telèfon: 973 001 140
DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD

Esperant...
Quan el gat no hi és, o dorm,
les rates ballen. Resumint
molt, i adaptat al context,
aquest refrany explica prou
bé la situació política que patim avui dia a Catalunya: per
una banda, el problema a casa nostra no és que el gat hagi marxat, el problema és que
n’hi ha més d’un i no sabem
ben bé qui mana ni que fan:
a Lledoners, a Waterloo o al
Pati dels Tarongers? Tampoc
no sé que és pitjor: els recels,
la falta o excés de lideratge,
les desavinences, l’immobilisme o la por. Sigui com sigui,
ja no podem perllongar més
aquesta indigència política.
Esperant què? Per l’altra banda, a Madrid, les rates ballen.
Per molt que el govern espanyol hagi canviat de camisa, la

Teresa Jordà
Consellera
d’Agricultura

El Parlament va donar ahir llum
verda a la tramitació de la Llei d’Espais Agraris, que permetrà la creació d’un banc de terres per als joves
que vulguin treballar al camp.

Antonio Tajani
President del
Parlament Europeu

FOTO: CEEILleida

Cinc institucions de Lleida,
a la Xarxa d’Allotjaments
Empresarials de Catalunya

Ja no podem
perllongar més
aquesta indigència
política. Esperant què?

L

a Xarxa d’Allotjaments Empresarials de Catalunya
(XAEC) es va constituir ahir al
Centre de Serveis per a les empreses i l’emprenedoria de Can
Gavarra de Polinyà (el Vallès Occidental).

música que sona segueix essent la mateixa. I al mig d’uns
i altres ens trobem, atordits,
els catalans, sense saber ben
bé què passa ni com ens en
sortirem. Des de l’1 d’octubre
ençà, el desconcert ha anat in
crescendo. Personalment, tinc
la sensació de vagabundejar.
Em sento com Vladimir i Estragon, els dos sensesostre d’En
attendant Godot, una obra de
teatre de l’absurd escrita per
S. Beckett: ambdós personatges es troben al mig del no-res
(route de campagne avec arbre) esperant en va un tal Godot. No saben qui és. Han quedat (potser) amb ell, però no
vindrà mai. Així, què fem? Seguim esperant o despertem?

Odontologia

E

starà integrada per 14 institucions catalanes que gestionen vivers d’empresa, de les
quals cinc seran de les comarques
de Lleida, concretament la Fundació CEEILleida, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell (aquest a l’espera que el ple de l’ajuntament
ratifiqui la seva adhesió), a més
de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de Lleida i
l’Ajuntament de Torrefarrera. La
XAEC és la unió d’ajuntaments,
consells comarcals, diputacions i

-

Ortodoncia

-

L’organisme
està format per
14 entitats que
gestionen vivers
d’empreses
altres entitats d’arreu de Catalunya que gestionen espais d’allotjament empresarial i de serveis
a l’emprenedoria, la innovació i
d’assessorament en la planificació i creació d’empreses. El seu
objectiu principal és el de millorar
la coordinació interadministrativa i treballar de manera conjunta
per tal de compartir iniciatives i

Implantologia

-

experiències Així mateix, suposa
la constitució d’un únic interlocutor davant l’Administració i, per
tant, la unió de forces dels seus
membres a l’hora de cercar noves
fonts de finançament, contractar
formació o proposar nous serveis.

L

’adhesió a la XAEC permetrà
als seus membres coordinar
accions formatives i de captació de talent i projectes que es
puguin allotjar en aquests espais,
la creació de noves sinèrgies que
potenciïn les empreses allotjades
i la defensa dels interessos comuns. Els allotjaments empresarials a Catalunya disposen d’aproximadament 700 despatxos i una
trentena de coworkings o espais
de treball compartits, i actualment donen servei a més de 300
empreses del territori.

Periodoncia

1

Implantes y dientes fijos en Dia
Expertos en casos Sin hueso
Máximo nivel Profesional

-

El ple del Parlament Europeu va reclamar ahir la il·legalització de fundacions que exalten o glorifiquen el
fascisme, com ara la fundació Francisco Franco.

Rodrigo Rato

Exvicepresident
del govern espantol

L’expresident de Bankia va entrar
ahir a la presó per complir la condemna de quatre anys i mig per l’ús
de les targetes black. Abans d’entrar, però, va demanar perdó.

Un fotògraf del diari va acudir
dimecres al vespre a cobrir el
curs de cuina portuguesa que va
tenir lloc al supermercat Sunka,
amb motiu del festival Interfado
d’aquest dies a Lleida. Quan el
fotògraf va arribar ja era cap al
final i, molt amablement, li van
oferir un saborós plat que s’havia elaborat. No sabem si no tenia sopar a casa o si li va agafar
gana de cop, però se’l va cruspir
en un tres i no res. Va confessar
que “estava molt bo”.

Estetica dental

IMPLANT E
DENTAL

390€

1ª Visita, Radiografia y Estudio GRATIS
LLEIDA 973 28 99 99

BALAGUER 973 28 33 33

MOLLERUSSA 973 64 33 33

