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EFEMÈRIDE TERRORISME 

Deu anys després del final d'ETA: 
184 presos i uns vint escapats 
La policia encara té per resoldre més de 300 casos de la banda armada 

I MADRID I Fa deu anys que la ban
da terrorista ETA va anunciar, 
mitjançant un comunicat en ví
deo, la seua dissolució corn a or
ganització armada i sol-licitava 
un "diàleg directe" amb l'Estat. 
Des d'aleshores, la presència vi
sible de la ja extinta organitza
ció terrorista s'ha reduït a 184 
reclusos de la banda repartits 
en les presons franceses i espa
nyoles, 73 dels quals en centres 
penitenciaris del País Basc; i una 
vintena de membres escapats, Ja 
rnajona a Sud-amèrica. Malgrat 
la seua dissolució, la persecució 
als etarres no va cessar i una 
prova és que la Policia Nacio
nal ha practicat 35 detencions 
des que la banda va anunciar 
el final de l'activitat armada, 
les dos primeres tan sols vuit 
dies després d'aquell comunicat. 

Amb ETA derrotada, hi va 
haver actuac10ns policials con
tra el conegut corn front de pre
sons: entre el gener del 2013 i 
l'abril del2015, hi va haver po
lèmiques accions policials cen
trades en advocats als quals es 
va acusar d'actuar en conni
vència amb la banda armada. 
Actualment hi ha més de 300 
casos sense resoldre, tenint en 
compte que hi ha terroristes am
nistiats en la Transició i també 
investigacions en els primers 
anys de democràcia amb ates
tats incomplets. 

Imatge del vídeo en el qual ETA va anunciar la dissolució com a organització terrorista l'octubre del2011. 

Una dècada després de 
l'anunci de dissolució, ETA ha 
continuat present en el debat 

polític i també en l'imaginari 
col· lectiu. Des dels sectors més 
conservadors encara se sol as
sociar la banda armada a qual
sevol opció política abertzale i 
fins i tot a formacions d'esquer
res i independentistes fora de 
l'àmbit basc. 

Per la seua part, el PSOE re
cordava el cap de setmana pas
sat, en l'àmbit del seu congrés 
federal, que la banda terrorista 
va caure amb els soci;ilistes en 
el poder (vegeu la pàgina 12). 

CANÀRIES DESASTRE NATURAL 

Un guàrdia civil de Lleida, entre 
els 864 assassinats per la banda 
• Un guàrdia civil de Lleida i 
un militar casat amb una do
na de Tremp es troben entre 
les 864 víctimes d'ETA. El 
lleidatà i guàrdia civil Jesús 
María Freixes Montes va mo
rir a Madrid juntament amb 
onze agents mentre viatjaven 
en un comboi el14 de juliol 

del1986, víctima d'una born
ba. El segon va ser el briga
da d'Infanteria Mariano de 
Juan, assassinat el10 d'abril 
del1995 a Sant Sebastià. De 
Juan va ser enterrat a la capi
tal del Pallars Jussà, localitat 
de la qual era natural la seua 
dona. 

SERVEIS ELECTRICITAT · 

PANORAMA I 13 I 

Arriben 450 migrants en 
pastera només en un dia 
I MADRID I Al voltant de 450 
persones migrants van arri
bar ahir en pasteres a les cos
tes de les Balears, Canàries, 
el País Valencià, Andalusia 
i Múrcia, entre les quals tres 
dones embarassades, alguns 
menors i també un home ja 
mort en una embarcació que 
va arribar a Mogan (Gran 
Canària). Mentrestant, con
tinua la recerca dels desapa
reguts en el naufragi d'una 
pastera a Barbate, a Cadis. 
La troballa de dos cadàvers 
ahir eleva a deu els cossos 
recuperats de l'embarcació 
sinistrada dijous passat en 
la qual viatjaven vint-i-vuit 
persones. 

Lliures els acusats 
d'atropellar a Vacarisses 
I TERRASSA I El jutjat de guàr
dia de Terrassa va decretar 
ahir la llibertat per als cinc 
detinguts pels fets ocorre
guts dissabte a la matinada 
a Vacarisses (Barcelona), on 
presumptament es va produir 
un intent d'atropellament a 
diverses persones i atemptats 
contra les autoritats. 

Detenen una banda que 
robava a l'aeroport 
I ELX I Agents de Policia Nacio
nal adscrits al Post Fronterer 
de l'aeroport d'Alacant-Elx 
han desmantellat una orga
nització criminal composta 
de tres persones, tots homes, 
de Kosovo i d'entre 33 i 49 
anys, que pertanyien a un 
grup que estava especialit
zat en furts realitzats a l'in
terior de les instaHacions de 
l'aeroport. 

Les colades del 
volcà avancen 
amb una gran 
I/energia" 

El preu .. de la llum pujarà 
avui fins als 227 euros, 
un 8,5% més que ahir 

Ahir es va complir un 
mes de l'erupció 
I LA PALMA I Fa un mes que va 
començar l'erupció del volcà 
de Curnbre Vieja, a l'illa de La 
Palma, i la situació no millora. 
I és que les colades que s'ubi
quen al sud de la muntanya de 
La Laguna continuen evoluci
onant en direcció a l'oest de 
l'illa amb una "enorme apor
tació d'energia" i són amb 
prou feines a uns centenars de 
metres del mar. Així mateix, 
el centre d'emissió que es va 
reactivar fa un parell de dies 
continua amb una activitat in
termitent però molt menor. 

El director tècnic del Pevol
ca, Miguel Angel Morcuende, 
va indicar ahir que la colada 
primigènia continua alimen- . 

Imatge d'un dels cràters del volcà expulsant lava. 

tada de manera "molt feble". 
Tanmateix, la colada que es 
troba més pròxima a la mun
tanya de La Laguna té una 
"enorme aportació d'energia", 
igual com la que se situa més 
al nord i de la qual va sorgir 
un apèndix "molt prim", de tot 
just 5 metres d'ample. Aques
ta colada, segons Morcuende, 

avança cap al sud i la previsió 
és que torni a unir-se a la que hi 
ha més pròxima a La Laguna, 
que continua evolucionant cap 
a l'oest i se situa a una distància 
d'uns 200 metres del mar. La 
superfície afectada per l'erup
ció és de 724,95 hectàrees i 
l'amplada màxima entre les 
colades és d'uns 2.350 metres. 

I MADRID I El preu mitjà de l'elec
tricitat al mercat a l'engròs s'ha 
situat per avui en 227,45 eu ros 
el megawatt hora (MWh) , la 
qual cosa suposa un augment 
del8,5% respecte al preu fixat 
ahir. Serà el cinquè preu més alt 
des que n'existeixen registres. 

Segons les dades de l'Opera
dor del Mercat Ibèric de l'Elec
tricitat (OMIE), el preu màxim 
per avui es registrarà entre les 
21.00 i les 22.00 hores, quan 
serà de 280 euros/MWh, men
tre que el mínim serà de 193,73 
euros/MWh entre les 14.00 i les 
15.00. 

El preu per demà serà un 
21% més barat que el rècord de 
288,53 euros/MWh registrat el 
7 d'octubre passat. Tanmateix, 
serà gairebé un 26% més elevat 
que el que es va pagar el dilluns 

anterior, fa una setmana. Així, 
el preu de l'electricitat torna a 
repuntar després d'encadenar 
dos dies consecutius de caigu
des, i torna a superar per onzena 
vegada la barrera dels 200 eu
ros/MWh, totes durant aquest 
mes d'octubre. D'altra banda, el 
preu d'avui multiplica per més 
de sis el valor que va marcar el 
mercat a l'engròs el tercer di
lluns d'octubre de l'any passat 
(35,71 euros). 

Amb aquesta nova pujada, 
en els primers divuit dies d'oc
tubre el preu mitjà de l'electri
citat al mercat a l'engròs se situa 
en 205,86 euros/MWh, la qual 
cosa el convertiria en el mes . 
més car de la història. L'aug
ment del preu de la llum també 
afecta països com Portugal i el 
Regne Unit. 
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Golejada del 
Mollerussa i 
lesió de Sidibe 

MOLLERUSSA VISTA ALEGRE 

4 1 
Bosch, Fabregat, Aragón, Sanchez, 
Tàpies, Porta, Barón, Pérez, Aparicio, Bella, 
Graells, Puiggròs, Saban, Heredia, 
Delgada, Pedrós, Martínez, Grau, 
Sid i be i Aleu. Guibernau i Reyes. 

Canvis: Fernandez Canvis: Gonzalez per 
per Fa bregat (70'), Martínez (29'), 
Purti per Delgada Maldonado per Reyes 
(73'), Martí per Barón (44'), Faura per Pérez 
(73'), Ars per Pedrós (571. Gracia per Sa ban 
(89'), Soumah per (57'). Trejo per 
Sfdibe (89'). Guibernau (57'). 

Gols: 1-0, Graells (10'). 2-0, Porta (22'). 3-0, 
Graells (53') (p). 3-1, Aparíclo (57'). 4-1, Graells 
(68') 

Arbitri!: Garriga Alonso. Va amonestar els locals 
Sldibe, Pedrós i Gra ells i el visitant Sanchez. 

Incidències: Partit corresponent a la tercera jor-
nada de Primera Catalana. Disputat al Municipal 
de Mollerussa. 

1 MOLLERUSSA I El Mollerussa va 
guanyar amb autoritat un Vista 
Alegre que amb prou feines va 
inquietar la porteria de Bosch 

(4-1). Els d'Alexis Pintó es van 
lluir davant de l'afició i van mos
trar el bon estat de manera que 
travessen en un partit intens 
que va tenir la nota negativa 
en l'aparatosa lesió de Sidibe, 
que va haver de ser retirat en 
ambulància en el minut 70. El 
Mollerussa va dominar des de 
l'inici i amb bones triangulaci
ons i un joc alegre i de qualitat 
va desbordar la defensa visitant. 
Graells, autor de tres dels gols 
locals, va obrir el marcador en 
el minut 10. 

El Mollerussa va continuar 
buscant més gols i el2-0 va ar
ribar en el 22 per mediació de 
Porta. Ja a la segona part, el Vis
ta Alegre va tractar d'inquietar 
una mica més en atac però no 
ho va aconseguir. El 3-0 va ar
ribar en la transformació d'un 
penal en el minut 53 per part 
de Graells. Al 70 va arribar la 
lesió de Sidibe que va enfosquir 

FUTBOL QUARTA CATALANA 

1 TREMP B S TORRES DE SEGRE 

7 BENAVENT DE SEGRIA 0 MAGRANERS 

Derrota d/un Tremp 
amb moltes baixes 
TREMP B: Ahmed, Miguel, Xavier, Yassine, Abder
rahim, DaviQ, Rachid, Jose Maria, Farid, Mohamed 
Arrotbi i Wesley. També Arnau, Danilo, Zaidi i Mo
hamed Ounacer 

BENAVENT DE SEGRIA: Eric, Axel, Raul, Ca mara, 
Santíago, Antonio, Bou noure, Francisco, Roger lsi
drio, Marc i Joel. També Cristian i Jordi. 

Gols: 0-1, Cama ra (8'), 0-2, Cristian ( 18'), 0-3, Cristi
an (32'), 1-3, Yassine (35'), 1-4, Franci sc o (56'), 1-5, 
Francisco (64'), 1-6, Francisco (69'), 1-7, Francisco 
(82'). 

Arbitre: Guillem lñiguez. Va amonestar Yassine, 
Mohamed Arrotbi i (amara. 

El Tremp va caure derrotat (1 -7) da
vant del líder Benavent en un partit 
en què el conjunt local tenia moltes 
baixes i això li va passar factura. Els 
visitants van saber dominar el matx 
i ser superiors. 

1 ALFÉS 

1 MIRALCAMP 

Primer punt 
per a I/Alfés 

ALF~S: Gerard, lgnacio, Roger, Pau, Guillem, Joel, 
Marc, Mady, Toni, Abdoulaye i Marbres. També Jordi, 
Rubén, Christian, Adrià i Arnau. 

MIRALCAMP: Mouhamadou, lsmail, Xavier Font a
net, Abdelaziz, Nicolas, Elias, Vicente, Abdessamad, 
Roger, Sekou i RauL També Joel i Javier Cañadilla. 

Gols: 1-0, Marbres (11 '), 1-1, Vicente (88'). 

Arbitre: Aleix Reves. Va amonestar lgnacio, Xavier 
Fontanet. Javier Cañadilla i Abdelaziz. 

El Miralcamp va empatar a Alfés a 
l'últim minut de partit. 

Bon partit i golejada 
del Torres de Segre· 
TORRES DE SEGRE: Sergi Castillo, Pau, Sergi Bala
gueró, Moussa, Marc, Xavier, Pau, lzan, Aleix, Faty i 
OrioL També Gerard, Auger, Pau, Arnau, Christian, 
Marlon i David. 

MAGRANERS: Daniel, Saad, Jose, Joel, Yousef, E ric 
Metau, Edgar. Joe, Biel, Xavi i Maria. També Adrià, 
Salvador, Bilal, Sergio i Eric Cruz 

Gols: 1-0, Xavier (161, 2-0, lzan (18'), 3-0, Marc (22'), 
4-0, lzan (39'), 5-0, Arnau (87'). 

Àrbitre: David Mata. Va amonestar Sa ad, E ric, Ed
gar, Xavi i Jose. Va expulsar Faty. 

El Torres de Segre va guanyar sense 
problemes (5-0) un Magraners poc 
efectiu. El conjunt local va dominar 
tot el duel i va generar moltes ocasi
ons de gol. c:i> RAMON TORRENT 

2 AEM 

2 VERDÚ 

LAEM aconsegueix un 
empat in extremis 
AEM: Abderaouf, Kevin, Adrià Marsa, Eduard, Sergi, 
Roger, Ismael, Marc Gonzalez. Marc Sisteré, Daniel i 
Ra món. També Ferran, Bam mou, David, Adrià Ruiz, 
Aleix i Javier. 

VERDÚ: Flavià, Jordi, Josep M., Adrià, Carlos, Joel, 
Ferran, Marc, Alejandro, Youssouf i Arnau Herrero. 
També Arnau Clavé, Mohamed, Aleix i Joan. 

Gols: 0-1, Youssouf (2'), 1-1, Adrià Ruiz (72'). 1-2, 
Joan (73'), 2-2, Marc Gonzalez (89'). 

Arbitre: Juan Fernandez. Va amonestar Kevin, Da
niel, Ramón, Adrià, Marc i Pere Claver. 

L'AEM va rebre el Verdú en un partit 
~n què els visitants es van avançar 
molt aviat. L'AEM va reaccionar i va 
empatar en l'últim sospir. 

El Mollerussa es va imposar amb autoritat a un fluix Vista Alegre. 

una mica l'alegria pel bon par
tit dels locals. El Vista Alegre 
va aconseguir el seu gol en una 
jugada aïllada en el 57 però no 
van tenir opció a més perquè 
el Mollerussa va tornar a tenir 
noves ocasions i Graells, amb 

1 PONENT 

4 BORGES B 

El Borges Bes manté 
a la zona alta 
PONENT: Marc Jesus, Marc Llovet, lñaki, Javier, 
Oriol, Pau, Carles, Marc, Robert, Jonatan i Víctor. 
També Manuel, Franclsco, Jordi, Roger, Edgar i Pere. 

BORGES B: Adrià, Simon, Humbert, Sergi, Marc 
Cots, Arnau, Aleix, Mateu, Marc Gonzalez, Abdeljalil 
i Aleix. També Marc Carrasca, Xavier, Rafael, Arnau, 
Jordi i Marc Rius. 

Gols: 0-1, Marc Gonzalez (27'), 1-1, lñaki (56'), 1-2, 
Xavier (60'), 1 -3, Abdeljali l (77'), 1-4, Abdeljalil (87'). 

Àrbitre: Eric Bochaca. Va amonestar Víctor i Marc 
Llovet. 

El Ponent no va poder frena r un 
Borges B que va acabar golejant a 
la segona meitat del partit i segueix 
invicte. 

el seu tercer gol, va coHocar 
el definitiu 4-1 en el minut 68. 
Amb aquesta nova victòria, el 
Mollerussa suma sis punts i se 
situa segon a la taula classifica
tòria a un sol punt del líder, el 
Valls, que en té set. 

2 RIALP 

0 SANTGUIM 

Primera victòria per 
a un ferm Rialp 
RIALP: Jordi, Sergi, Blai, Ignasi, Alberto, Ma nu, 
Albert Solé, Adrià, Albert Gironès, Pau i Eloi. També 
Albert Caselles. 

SANT GUIM: Sergi, Mahamadou, Nil, Hamza, Jordi 
Pares, Jordi Salat, Roman, Lamin, Roger, Abdelaziz 
i Aziz. També Malamin, Santiago, Marc, Mamadi 
i Bernat. 

Gols: 1-0, Albert Gironés ( 1 0'), 2-0, Ignasi (36'). 

Arbitre: Samuel Gutierrez. Va amonestar Alberto 
i Hamza. Va expulsar Jordi. 

El Rialp es va imposar en ·un bon 
pa rtit al Sant Guim. Els locals van 
marcar en el minut 1 O i van resoldre 
el matx amb un penal a favor en el 
36. cy FRANCESC VIRÓS 

¡ QUARTA CATALANA I 

Classificació general Resultats 
EQUIP PT J G E p GF GC Trem~ B- Benavent 1-7 
Benavent 13 5 4 1 o 23 9 Alfés - Miralcamp 1-1 
Borges B 12 4 4 o o 15 3 AEM-Verdú 2-2 
Torres S. 11 5 3 2 o 15 6 Rial ~-Sant Guim 2-0 
Coll Nargó 9 4 3 o 1 16 5 Torres S.- Magraners 5-0 

Verdú 7 4 2 1 1 13 9 Ponent - Borges B 1-4 

AEM 7 4 2 1 1 10 7 Coll Nargó- BeiHioc 4-1 

Albesa 6 3 2 o 1 12 4 R. d'Ondara -Tem21ers 5US2· 
Albesa ..... Descansa 

Magraners 6 4 2 o 2 5 10 

Sant Guim 4 4 1 1 2 13 11 ·Pròxima jornada 
Miralcamp 4 4 1 1 2 3 7 
R. d'Ondara 3 3 1 o 2 7 7 Miralcamp -Tremp B 

Ria lp 3 4 1 o 3 6 12 
Verdú -Alfés 

Sant Guim- AEM 
Ponent 3 4 1 o 3 7 16 Magraners- Ríalp 

Alfés 1 2 o 1 1 2 6 Templers -Torres S. 

TrempB o 2 o o 2 2 9 Borges B- R. d'Ondara 
Bell-lloc- Ponent 

Bell-lloc o 3 o o 3 2 12 Albesa - Coll Nargó 
Templers o 3 o o 3 1 19 Benavent. .... Descansa 

ESPORTS I 23 I 

Al Solsona se 
li'n van dos 
puntsal89 

0 SOLSONA 

1 VALLS 

• 

SOLSONA: Figueras, Guijarro, Murcia, Ribe
ra (Ratera, 60'), Alsina, Bellido, Vila josa na, 
Albert (Marcos, 77'), Barniol (Castillo, 46'), 
Ferrer.(Sala, 85') i Torres (Dfaz, 77'). 

VALLS: Alfonso, Torre, Ma rtf (Batista, 70'), 
Miró, Guasch (Nin, 83'),.Gómez, Giralte (san
tos, 63'), Plana, Miranda (Sa baté, 85), Toldrà 
i De Antonio (Domingo, 46'). 

Gol: 0-1, Miró (89'). 

Arbitre: Canavese Pujol. Va amonestar els 
locals Ribera i Guijarro i els visitants Gira i
te, Martí i Miró. 

I SOLSONA I El Solsona i el Valls 
van jugar un igualat partit 
en el qual el domini del joc 
va correspondre una part a 
cada equip. Els visitants van 
dominar d'inici, encara que 
sense crear gaire sensació de 
perill per a la defensa local. A 
la segona part, va canviar la 
decoració i va ser el Solsona 
qui va dominar. Els locals 
van tenir fins a cinc clares 
ocasions per marcar que no 
van poder concretar. Quan 
l'empat semblava el resultat 
final, el Valls va marcar el 
0-1 a l'últim minut. 

4 COLL DE NARGÓ 

1 BELL-LLOC 

Plàcid triomf del 
Coll de Nargó 
COLL DE NARGÓ: Alex, Juan Ramón, Bryan, Josep, 
Joel, Jan, Edgar, Marco André, Aleix Martin, Xavi
er i Joan. També Oriol, Marc, Aleix Rispa, Daniel 
Felipe i Pau. 

BELL -LLOC: lssa, Xavier, Dabo, Miquel, Jonathan, 
Guillem, Nabil, Gerard, Ramon, Souf ian i Jaume. 
També Eric Noria, Sergi i Eric Sibila. 

Gols: 1-0, Marco Andre (12'), 2-0, Jan (1 6'), 2-1, 
Guillem (23'), 3-1, Edgar (44'), 4-1, Joel (82'). 

Àrbitre: Marti lturbe. Va amonestar Bryan, Miguel 
i Jan. 

El Col l de Nargó va derrotar còmo
dament (4-1 ) el Bell-lloc en un partit 
molt disputat entre els dos equips. 
A la primera meitat, el conjunt local 
va marcar dos gols en menys de cinc 
minuts (12' i 16'), el segon de penal. 
Els visitants no van abaixar els bra
ços i van arribar a porteria per posar 
el 2-1 en el marcador i ficar-se en el 
partit, però no ho van aconseguir. 
Els locals van reaccionar ràpid i van 
retallar diferències per anar-se'n al 
descans amb avantatge (3-1 ). A la 
segona meitat, els dos equips van 
sortir molt forts i no van abaixar el 
ritme. Malgrat la millora i a la recer
ca del segon gol, el Bel l-lloc no va 
arribar a la porteria contrària. El Coll 
de Nargó va aprofitar un contraatac 
per marcar l'últim gol del partit i 
emportar-se els tres punts en joc. 
Amb aquesta contundent victòria, 
el Col l de Nargó se situa quart a la 
classificació genera l amb 9 de 12 
punts possibles i amb setze gols 
a favor. En la pròxima jornada de 
Lliga, tornen a jugar a casa i reben 
l'Albesa. c:i> ALBERT REIG 
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El Golmés segueix 
ferm i es posa 
líder del seu grup 

~ 

GOLMÉS ALCOLETGE 

3 1 
Sergi Castro, I van, Hec tor, Roger, Jose, 
Narm, Gu1llem, Serg1 Josep, Alex. Miquel, 
Mir, Jaume, Papa, Jordi, David, Eric, 
Abdou, Josep, Baye i Antonio i Manuel 
Bismou. 
Canvis: Serg1 Subirats Canvis: Sergio per 
per Josep (64'), Miquel (46'), Eloi per 
Gerard per Bis si rou Jose (63'), Sergi Clariso 
(64') i Lamine per per David (63'), Robert 
Sergi Mir (77'). per Manuel (88') i Sergi 

Merino per Roger (88'). 

Gols: i -0, Sergi Mir (6'), 2-0, Baye (p) (30'), 2-1, 
Enc (65'), 3-1, Gerard (97') 

Àrbitre: Pau Te has San¡uan. Va amonestar Gui-
llem, Baye, Abdou, Papa i Lamme per part local 
i Enc, Josep, Jordi, Serg1o I Roger per part dels 
v1s1tantss. 

Incidències: L'entrenador nval va veure la tar-

I GOLM~s I El Golmés va vèncer 
ahir l'Alcoletge en un duel que 
enfrontava dos equips que no
més havien aconseguit victòries 
en els seus encontres anteriors. 
El matx es va acabar decantant 
per al conjunt local, que va ju
gar un molt bon primer temps 
en què va aconseguir els seus 
dos primers gols. Ja a la segona 
meitat, el conjunt local, obligat 
a fer un pas endavant, va acon
seguir el gol que ficava pressió 
als locals, que veien com els vi
sitants s'anaven encoratjant per 
minuts. El xoc va ser molt dis
putat i prova d'això van ser els 
set minuts que es van afegir al 
final del temps reglamentari. En 
aquest marge afegit, el Golmés 
sentenciaria marcant el tercer i 

EsPoRTs r zs 1 

geta roja per una protesta. últim gol. Un jugador del Golmés condueix la pilota mentre és perseguit per un rival. 

3 SOLSONAB 

1 VALLFOGONA 

El Solsona B segueix en 
ratxa i torna a vèncer 
SOLSONA B: Gerard Barcons, Ferran, Joan, Ignasi, 
Sergi (Eduard, 64'), Gu1u, Modes tas (Brahim, 781, 
Gerard Bah elias (Artem, 58'), Joel (Albert, 78'), Marc 
I Jordi (Hug, 46') 

VALLFOGONA: Prosper, Ignasi, Roger Bonet (Oscar, 
70'), Nil, Quim, Blai (Oi ego, 58'), Yaya, Joan, Xavier 
!Eduard, 75'), Roger Mayals (Antonio, 58') i Airald. 

Gols: O-l, Bla1 (17'). 1-1, Gerard Baliellas (26'), 2-1; 
Gerard Baliellas (51'), 3-1, Joel (6 1 ') 

Àrbitre: Jose Mana Ribes Grimaldos. 

El Solsona B va sumar la tercera vic
tòria consecutiva a la Lliga i a més, 
fent-ho d'una forma envejable, efec
tius a dalt i permetent poc darrere. 
Després de tres jornades jugades, 
l'equip urgellenc suma t retze gols a 
favor i només tres en contra, sent el 
segon equip menys golejat del grup 
setze de la Tercera Catalana. La prò
XIma jornada, el Solsona B visitarà 
el Torà. 

3 AGRAMUNT 

1 BUTS~NIT 

Tercera victòria seguida 
de l'Agramunt 
AGRAMUNT: Marcel, Ramon, Gerard Silvestre 
(Arnau, 72'), Gerard Cahelles, Jaume (Mass. 65'), 
Ferran, Xavier, Oscar (Sergi, 63'), Gerard Tarruella, 
Aboubacar (Albert, 69') i Mario (Arlex Mauriclo, 63'). 

BUTSÈNIT: Jordi, Xavier, Florin (German, 46'), Ar
mand (Roger, 53'), Josep Angel, Andherson, Mou
hamadou, Eudald, Manel (Sega, 62'), Erici Hector. 

Gols: 1-0, Oscar (41'). 2-0, Aboubacar(59'), 3-0, 
Ferran (61 '), 3-1, And_h_er_so_n_(S_l_'). _ _ _ _ 

Àrbitre: Sergi Sanchez Esteve. Roja a Eric per do

~e groga. __ --- - --

L'Agramunt va tornar a aconseguir 
una nova victòria al vèncer el But
sènit en la tercera jornada. Així, 
suma tres victòries en tres partits 
aquesta temporada i sent la millor 
defensa de la lliga, amb només un 
gol encaixat. 

Grup 15 
Arbeca-Torregrossa 

AIEicat B - Rosselló 
Alguaire-At. Almacelles 
Golmés -Alcoletge 

Vva. Barca - Pin~ana 
Albagés- Pardin~es B 
Castelldans- Alcarràs B 
Puigvertenc- Soses 

Classificació general 
EQUIP PT J G E 

1 Golmés 9 

2 Alguaire 9 

3 Puigvertenc 7 
4 PardínyesB 6 o 
5 Alcoletge 6 o 
6 Pinya na 6 

7 Soses 3 1 
8 Rosselló 3 1 

9Aiba~ 1 

10Arbeca 3 1 . o 
11 Castelldans 3 
12AipicatB 

13 Torregrossa 

14 At. Almacelles 

15 AlcarràsB 

16 Vva. Barca 

4 ARBECA 

2 TORREGROSSA 

~Arbeca recull el 
seu primer triomf 

o 

4-2 
1-3 
3-1 
3-1 
1-4 
1-3 
1-o 
2-2 

P GF GC 

o 
o 

1 

11 

9 

6 

8 

12 

ARBECA: Pau Perello, Joaquim (Guillermo, 68'), 
Pau Sans, Ad ria Perera Blanc, Albert, Antonio, Adrla 
Perera Selles (David, 77'), Yeray (Marc, 54'), Jordi (Ot, 
68'), Daniel i Javier. 

TORREGROSSA: Víctor, Arnau (Joan Mir, 81 '), Jordi, 
Robert, Mahamadou, Aleix, Laurentiu (Sergi Puig, 
81 '), Franc (Joan Vall, 60'), Pau (Gerard, 72'), Crist
hiam (Sergi lglesias, 72') i Mustapha. 

Gols: o-1, Mustapha (37'), 1-1, Yeray (46'), 1-2, Franc 
(50'), 2-2, Ot (71 '), 3-2, Marc (85'), 4-2, Marc (90'). 

Àrbitre:Aibert Figuerola German. 

L'Arbeca va poder guanyar aquest 
cap de setmana el seu primer partit 
de lliga al vèncer el Torregrossa com 
a local. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

Grupo 16 
TremE - Ivars d'U. 7-2 
OlímEic -la Fullola 1-1 
Vilanovenca- Vva. de l'Aguda G-2 
Agramunt- Butsènit 3-1 
Solsona B-Vallfogona 3-1 
Tornabous-Torà 2-1 
Oliana- Ponts 1-o 
Bellcairenc - Pobla 2-o 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1Tremp 9 

2 Solsona B 9 3 
3 Agramunt 9 3 
48ellcalrenc 6 

5 Oliana 5 
6 Tornabous 4 

71.aFuliola 4 

S Torà 4 

9Ponts 

10 Butsèn~ 

11 Vva. de l'Aguda 

1201impk 2 
13 Val~ogona 2 
141varsd'U. 

15 Vilanovenca 1 3 o 
16 Pobla o 3 

2 TORNABOUS 

1 TORA 

16 

13 
10 

1 1 

6 

El Tornabous tomba 
un gran Torà 

11 

10 

TORNABOUS: Albert, Tarik, Jordi, Eduard (Adrian 
Jimenez, 65'), Yassine Raie, Josep M (Mustapha, 461, 
Sergi (Tudor, 72'), Marc (Odin, 46'), Adrian Coste!, 
Mouhssine. i Yassine Chafai. 

TORÀ: Jordi Bove, Jordi Caseta s, Arnau (Jordi Rial, 
65/, Aleix, Robert, Albert, Nayden (Angel, 70'), Fer
ran (Oscar, 70'), Martí, Xavier i Josep. 

Gols: 0-1, Martí (lS'), 1-1, Sergi (47'), l-1, Mou
hssine (501. 

Àrbitre: Andres Felipe Díaz Díaz. Roja directa a 
Albert. 

El Torà visitava Tornabous sense 
conèixer la derrota i va sortir amb la 
primera derrota. Un gran Tornabous 
va saber remuntar el matx. 

Arbeca i Castelldans 
guanyen per 
primera vegada 
• En la tercera jornada ja 
es comença a veure quins 
equips lluitaran per pujar de 
categoria i qui batallarà per 
evitar el descens. En el grup 
quinze Golmés i Alguaire 
se situen a la part alta amb 
nou punts, mentre que Alma
celles, Alcarràs B i Vilanova 
de la Barca continuen sense 
saber què se sent al guanyar. 
A l'altre grup hi ha un triple 
liderat compartit ~r Tremp, 
Solsona B i Agramunt, que 
tenen un historial perfecte, 
mentre que la Pobla de Segur 
continua sense aconseguir 
puntuar a la Lliga, acumu
lant tres derrotes en els tres 
encontres disputats fins al 
moment. 

2 PUIGVERTENC 

2 SOSES 

El Puigvertenc cedeix 
un empat amb el Soses 
PUIGVERTENC: Sergi, Oriol, Gerard, Marc, Oscar 
S alana, Robert Salagaray (Savio, 85'), Antonio, Pau 
(Oscar Gallard o, 62'), Carles, Robert Beso i Alex (Ar
phang, 60'). 

SOSES: Raul (Sergi, 77'), Gerard Mesalles(Mou
hcine, 62'), Oscar (Gerard Viladegut, 62'), Marc 
Estrella, Jacob, Martí, Marc Viladegut (Bilal, 77'), 
Joan, Pau, Oriol i Joan Francesc. 

Gols: 1-0, Antonio (19'), 1-1, Pau (27'), 1-2, Robert 
Beso (pp)(62'), 2-2, Robert Salagaray (66'). 

Àrbitre: Angel Escalona Buatas. 

El Puigvertenc es va deixar els pri
mers punts a l'empatar com a local 
davant del Soses, que per la seua 
part continua sense perdre. 

7 TREMP 

2 IVARS D'URGELL 

El Tremp goleja 
sense pietat l'Ivars 
TREMP: Cheikh (Ahmed, 83'), Adria (Xavier Verges, 
59'), Jordi Durany, Jonatan, Miquel, Sergio (David, 
73'), Xavier Farre, Aleix Farre, Aleix Raventos (Deniz, 
73'), Sinbara i Nicol a e (Jordi Bacardit, 59'). 

IVARS: Mihai, Guillem, Ricard (Nervin, 59'), Bogda, 
Gerard, Xavier, Joel Cantero, Aleix, Hugo, Albert i 
Joel Perez. 

Gols: 1-0,Jonatan (23'), 1-1, Hugo (29'), 2-1, Xavier 
Farre (49'), 3-1, Aleix Raventos (57'), 3-2, Guillem 
(65'), 4-l, Jonatan (67'). 5-2, Xavier Verges (78'), 6-2, 
Miquel (p)(80'), 7-2, Jordi Bacardit (89') 

Àrbitre: Andreu Rivas Monfa. Roja directa a Albert. 

El Tremp va tornar a collir aquest 
cap de setmana una nova victòria, 
i una altra vegada ho va fer amb un 
voluminós resultat. El seu rival va vi
sitar la capital del Pallars Jussà amb 
pocs efectius i no va poder contenir 
les nombroses ocasions que va tenir 
el conjunt local. Aquest resultat si
tua el Tremp com a colíder al costat 
de Solsona B i Agramunt, i deixa els 
tres equips amb ple de victòries en 
el caseller. 

3 ALGUAIRE 

1 ALMACELLES 

~Alguaire supera 
un bon Almacelles 
ALGUAIRE: Arnau Salvia, Nazariy, Arnau Canal, 
David (Aziz, 75'), Javier (Gabriel, 37'). Salvador (Aiex. 
81 '),Mohammed, Jordi (Carles, 45'), Rau! Gonzalez, 
Rau I Redondo i Aleix (Pau, 81 '). 

ALMACELLES: Daniel, Hicham, Joel (Roger, 45'), 
Marc Pardo, Rafael, Mario, Xavier (Mohammed, 61'), 
Djella (Santiago, 69'), Mlrcea (Serigne, 45'), Marc 
Argelich i Joan Antoni (Zakariae, 45'). 

Gols: 1-0, Javier (17'), 2-0, Aleix (48'), 2-1, Marc 
Pardo (SS'), 3-1, Aleix (67') 

Àrbitre: Jaume Jove Elies. 

L'Almacelles va tornar amb les mans 
buides, ara davant del líder Alguaire, 
que només coneix la victòria i sem
bla candidat a l'ascens. 
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Equlp ment La Fuliola homenatja els que 
van construir el pavelló poliesportiu. 

SEGRE 
Dilluns, 18 d'octubre del2021 
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oncer s Cirereta al Festival Musiquem 
Lleida! a Guissona. 
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SOLIDARITAT INICIATIVES 

Centenars de lleidatans van tornar a acudir en massa a primera hora del matí d'ahir al punt de sortida, al pont que travessa el riu Segre a l'altura dels Camps Elisis. 

Sense restriccions contra el càncer 
Més de 1.400 persones van participar ahir a Lleida en la novena edició de la caminada popular 
'En Marxa' de l'AECC li Lentitat va premtar e gimnàs, empresa i escola amb mes inscrits 

M.CABELLO 
1 LLEIDA I Més de 1.400 persones 
van sumar ahir esforços en la 
lluita contra el càncer en la no
vena edició de la caminada po
pular En Marxa, organitzada 
per l'AECC de Lleida. Després 
que l'ar.y passat se celebrés de 
forma individual i al llarg de di
versos dies per evitar aglomera
cions per Ja Covid, els lleidatans 
van tornar a acudir en massa 
a la passareHa que travessa el 
riu Segre a l'altura dels Camps 
Elisis. Des d'allà va començar la 
ruta de deu quilòmetres, fins a 
Grenyana i de tornada al punt 
de partida. Com a novetat, 
l'AECC va crear un podi per 
als clubs esportius, les empre
ses i les escoles que sumessin 
més participants. Els guanya
dors van ser Albert Soler, com 
a empresa amb més treballadors 
mscrits, el Club Natació Llei
da, com a club amb més socis 
inscrits, i el Col·legi Episcopal, 
amb més pares i nens que es van 
sumar a la iniciativa. Tots els 
participants opten a sortejos de 

Representants de l'Episcopal, el col·legi amb més participants_. 

caps de setmana en càmpings i 
packs gastronòmics, entre al
tres regals. Els guanyadors es 
publicaran a les xarxes socials 
de l'associació al llarg d'aquesta 
setmana. 

Per la seua part, el president 
de l'entitat, Eduardo Serrano, 
es va mostrar ahir iJ.lusionat 
davant del gran èxit de la que 

va descriure com "l'edició més 
especial" d'aquesta caminada 
popular contra el càncer, que 
pràcticament va igualar els n i
vells de participació anteriors a 
la pandèmia. 

"Després d'un any complicat 
per la Covid-19, per fi hem po
gut tornar a caminar tots junts 
per visibilitzar la lluita contra 

El Club Natació Lleida, un dels 'guanyadors' aquest any. 

el càncer a Lleida", va explicar 
Serrano, que va assegurar que 
"ha estat molt bonic veure pe
tits i grans units en aquesta gran 
causa". La iniciativa, els bene
ficis de la qual per les inscripci
ons dels participants es destinen 
íntegrament a la lluita contra el 
càncer, també té com a objectiu 
conscienciar sobre la importàn-

cia de la cura de la salut. Altres 
municipis com Vielha, Tremp, la 
Pobla de Segur, el Pont de Su
ert i Alguaire es van afegir ahir 
també al circuit de caminades 
En Marxa de l'AECC de Lleida. 
I el24 d'octubre vinent es durà 
a terme a Almacelles, Alcarràs, 
els Alamús, Torres de Segre i la 
Vall Fosca. 
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