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Aclariment 

Un dels premis Gran Persona 
que concedeixen els Armats 
de Lleida va recaure en la 
Floristeria Arroyo, establi
ment que vam publicar amb 
un nom erroni, per la qual 
cosa demanem disculpes. 

Inductors del delicte 
per omissió del deure 

Sr. Director: 
Diu el refrany: "L'arbret 

es redre~a des de petit." I 
a1xo passa també amb les 
persones: si no es corregeix 
a temps el nen, de gran sera 
més difícil. Pero, quina part 
de culpa té eljardiner (els pa
res) de les repercussions que 
l'arbret pugui produir en el 
seu entorn? Cree que només 
Déu pot jutjar si tata o part 
de la culpa de les malifetes 

COL· LABORACIÓ 

LA CARTA DEL DIA 

Cal passejar més perque és saludable i distret 
SR. DIRECTOR: 

Hi ha moltes maneres d'ocupar el 
temps de lleure pero cap de tan senzi
lla i relaxant com caminar a poc a poc, 
sense pressa, observant tot el que pass a 
al voltant. Un luxe impagable i gratui:t a 
l'abast de qualsevol. 

Si vius en una ciutat, al camp, a la 
muntanya o davant del mar, a qualse-

vol d'aquests ambients se li pot treure un 
gran profit si ens animero a caminar cada 
dia la distancia que ens demani el cos. 

Sortir a passejar tranquil-lament sen
se anim de batre cap record pot ser un 
saludable exercici i un valuós entreteni
ment, perque és una bona fórmula per 
mantenir-se en forma sense fer grans 
excessos. El que vulgui córrer que corri, 

ENRIQUE STUYCK ROMA 

el que gaudeixi fent dos mil flexions que 
les faci, pero passejar també pot ser un 
bon exercici. El diccionari ens diu que 
passejar és anar caminant per esport, 
exercici físico simplement prendre !'ai
re. Dones penso que poden ser les tres 
coses alhora. Ho cree i m'ho die cada 

· dia perque em fa una mandra mortal 
posar-me en marxa. 

deis fills la tenen els pares, 
perque hi ha tants casos com 
persones al món. 

Igual com els pares han 
de posar límits als fills per 
educar-los, la llei té aquesta 
mateixa funció en els adults. 
De manera que si no es posen 

límits, si no es castiga el de
licte, no només es tornara a 
repetir, sinó que augmentara 
la infracció. 

Quan va esclatar l'escan
dol del Tito Berni, els dei
xebles del PSOE van tornar 
repetir al temple de la parau-

la el mantra del i tu més. I 
amb aixo sembla que vulguin 
treure ferro a l'assumpte. I jo 
els diría que els errors d'un 
no justifiquen la corrupció 
de l'altre. Que la gravetat del 
cas Tito Berni és el que ens 
ensenya i el que aprenem ... 

Que la tristor que es despren 
d'aquest cas és comprovar el 
poc respecte que ens tenen. 
I que no castigar !'infractor 
et fa inductor del dany que 
aquest i altres individus pu
guin ocasionar en el futur. 

VENANCIO ROORIGUEZ SANZ 

-~-- ~ ~ _ En_vleiJ!a,v~s_~cartaac~~cl~~s~g~~()rT\.E!! P~.d~~~~l~s~p-ljaaSEG~ --~~----_ ~ 

El reg a la Canea de Tremp (II) 
LIP 1 FILLAT 

hora abans que es dictés una 
resolució administrativa, que 
obligava a donar compliment 
a les cond.icions establertes en 
les condicions concessionals 
dels anys 1908 i 1910, toma, 
per enesima vegada, a dece
bre els agricultors, propieta
ris i vilatans dels pobles de la 
Conca de Tremp que veuen , 
impotents, com el tren passa 
de nou sense aturar-se; finals 
deis anys seixanta. 

estava tractat, signat i tancat, 
"pacta sunt servanda -els con
tractes hi són per complir-se- " 
i que el que calia era reprendre 
l'execució dels projectes on es 
van deixar, que els acords i con
venís se signen per complir-los. 

les petlcions i demandes inter
posades, i que va collaborar a 
partir d'aquestes analisis a di
buixar el full de ruta que varem 
seguir fins al 2014. En segon 
lloc, a un Advocat de l'Estat per 
tal que, de manera neutra, de 
nou i de forma exclusivament 
tecnicojurídica, inforrni de coro 
hauria d'actuar la Comunitat 
de Regants. 

ADVOCAT 
GUARDIA DE TREMP 

SI AMB el final del redactat de 
la primera part de l'article l'op
timisme era la norma perqué 
les obres del regadiu s'estaven 
executant, de cop, l'any 2015, 
amb la fallida de !'empresa 
contractada adjudicataria de 
l'obra tot s'atura. La Genera
litat, que podía donar resposta 
en base la Llei de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), no fa 
la feina que toca en aquestes 
situacions. I la Conca de Tremp 
torna als malelts tapies del fa
talisme pallares com ara: "No 
hi ha res afer", "aixo no es 
fara mai" o el "ja us ho deia, 
JO". Tot d'excuses perdonar 
la culpa al veí per justificar la 
incapacitat de fer front amb ar
guments i rigor als problemes 
plantejats. 

Així dones, des d'aquella 
reunió amb l'advocat Felix Si
mó l'any 1994, en que varem 
afrontar el problema de cara i 
varem a conseguir una solució 
ferma, rigorosa i justa al rega
diu de la Conca de Tremp, el 
2015, vint-i-un anys més tard, 
tornavem a estar amb la feina 
a mig fer i, fins i tot, pitjor que 
quan es va comen~ar. 

Tot i que en aquest assump
te no hi tinc cap responsabi
litat organica des del2014, sí 
que vull fer la meva aportació 
personal de manera diferent a 
com ho vaig fer entre els anys 
1994-2014. 

Allo que es va comen~ar a 
lluitar l'any 1908 amb la con-

cessió de la_Noguera Palla
resa per a regadiu al senyor 
Domingo Sert i Badia, que 
l'any 1910 va vendre a Riegos 
y Fuerzas del Ebro, i aquesta 
empresa, dos anys més tard, 
va acordar amb la Sociedad 
de Regantes Ribereños de 
la Canea de Tremp de cons
truir un regadiu per a 4.500 
ha a la mateixa canea, i per 
cert, aquest fet va esdevenir 
a Guardia de Tremp, amb la 
signatura del senyor Francisco 
Fillat Pinós, el meu besa vi i al
calde d'aleshores. La sentencia 
del Tribunal Suprem de l'any 
1928 que obliga va !'empresa al 
compliment de la concessió; la 
signatura del final d'obra l'any 
1935; !'informe brillant el1940 
del notari Fraguas Masip, de 
Tremp, que dibuixava un full 
de ruta jurídicament impecable 
per tal que, l'aleshores FECSA, 
donéscompliinentalesseves 
obligacions concessionades i 
conveniades; la feina feta per 
la Hermandad de Agricultores 
i l'Ajuntament de Tremp, amb 
l'impuls de !'Alcalde Sr. Ter
risse i l'assessorament jurídic 
del senyor Jordana de Pozas, 
un dels millor catedrcHics de 
Dret Administratiu de !'epo
ca i membre d'una nissaga de 
juristes que han estat redac
tors materials de les diferents 
Lleis d'Aigües .. . Tot s'acaba 
amb la cacicada franquista 
de fer retirar la reclamació de 
l'Ajuntament de Tremp mitja 

Vuit anys després que es pa
rés l'obra (2015-2023), sense 
que ningú n'esclareixi ni les 
causes ni els motius, en l'As
semblea Ordinaria de la Comu
nitat de Regants del proppassat 
desembre del2022, davant el 
desencant i la incredulitat dels 
pocs membres de la comunitat 
que estavem presents, la Junta 
de la Comunitat ens comunica 
que, per a tirar endavant el re
gadiu, caldria que els propieta
ris/regants signessin un com
promís d'adhesió al regadiu i 
que, sense aquest document, el 
Departament d'Acció Climáti
ca, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya 
no mouria ni un dit. A més a 
més, van afegir que caldria per
centatge, que no es va concre
tar, per reprendre les obres. I 
que en funció de les zones i de 
sihi hagués quorums concrets, 
s'hi portaría el regadiu, o no. 

La Junta de la comunitat de 
regants va indicar que el 13 de 
gener del 2023 s'havia de ce
lebrar una reunió amb tots els 
actors. A hores d'ara, no tenim 
noticies de que s'hi va acordar. 

Per primer cop en 8 anys 
vaig demanar la paraula per 
tal d'indicar que aquest tema 

Vaig afegir que, al meu en
tendre, reabrir ara aquestes 
qüestions, i en particular la de 
les noves adhesions dels propi
etaris regants com a condició 
sine qua non per tal de reinici
ar l'execució del projecte, jun
tament ambla resta de condi
cions que s'enunciaven, no era 
res més que una excusa i una 
justifica ció per part de la Gene
ralitat de no voler fer les obres. 
En definitiva, de no voler tirar 
endavant el projecte. 

Desconec quina és la posi
ció de la Junta de la Comunitat 
de Regants. Altrament, sí que 
sé que faria jo, el mateix que 
varem acordar l'any 1994 al 
despatx del senyor Felix Simó: 

1r. Prescindir de qualsevol 
instancia administrativa i/o 
política per a afrontar el pro
blema. El projecte de la con
centració i del regadiu és dels 
propietaris i deis agricultors. 
De fet, quan s'ha subrogat a les 
institucions i entitats públiques 
les coses no han anat bé. 

2n. Amb el material de que 
es disposa com ara acords, 
convenís, projectes, contrae
tes, drets histories ... ; caldria 
sol licitar dos informes jurídics 
a dos especialistes en la mate
ria. El primer, sense cap me
na de dubte, al catedr[itic de 
Dret Administratiu i lletrat a 
les Corts, que des del1995 ha 
assessorat la Comunitat, que ha 
estat l'advocat que ha presentat 

3r. No fer públic, en cap cas, 
el resultat i les conclusions deis 
informes esmentats. Haurien 
de quedar reservats per a la 
Junta de la Comunitat. Cal un 
nou full de ruta per tal de ges
tionar bé aquest assumpte. 

4t. No prendre cap com
promís fins que no es tinguin 
aqu~sts informes, perque, en la 
meva modesta opinió, aquest 
assumpte de l'execució del re
gadiu i de la concentració es 
resoldra judicialment. De fet, 
cada cop que el regadiu de la 
Con ca de Tremp ha avan~at és 
perque hi ha hagut una senten
cia judicial. 

Per acabar, poso a disposi
ció de la Junta de la Comunitat 
de Regants la meva experien
cia coro a secretari-vocal de la 
Comunitat de Regants els anys 
1994 a 2014, en que vaig treba
llar en la redacció de la majoria 
dels documents formalitzats 
per l'entitat. 

Cal que la Comunitat de Re
gants tingui el seu propi full de 
ruta a partir dels acords i drets, 
que també ho són dels regants 
de la Conca de Tremp. Un no u 
full de ruta que obligui tothom 
a complir llurs obligacions i a 
no estar subordinats a decisi
ons de tercers, perque sempre 
hiperdem. · 

-r 

edoussin
Resaltado
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FUTBOL TERCERA CATALANA 

El Pobla 
inaugura el seu 
camp guanyant 
el Bellpuig 
Veterans locals i del Barça 
van jugar un partit 

POBLA BELLPUIG 

3 2 
Roger, Clua, Juangran, Eduard, Canela, Casals, 
Miquel, Roset, llebot. Jaume. Francesc, Erik. 
Joan, Jose, Gerard. Abou, Norbert, Daniel, 
Albert 1 Jav1er. Marc i Pau. 

canvis: lluc per Canvis: Nil per Daniel 
Gerard (61'), Josep (60') i Solé per Norbert 
per Jose (61 '), Jordi (88'). 
per Javier (70'), Turch 
per Juangran (70') i 
Rachid per Albert 
(86'). 

ESPORTS I 21 I 

Gols: 0-1 (14'), Canela. 1-1 (32'), Albert 2-1 
(67'). lluc. 3-1 (74'), Albert. 3-2 (891, Solé. Familiars i jugadors del futbol base acompanyats per Joan Talarn i Lourdes Ravetllat en l'acte inaugural del camp. 
Arbitre: Adrià Pérez. 

Incidències: Partit corresponent a la Jornada 
23 del Grup 1 S de Tercera catalana. El Pobla 
va maugurar el nou camp municipal amb tota 
una sèrie d'actes que van incloure un partit de 
veterans entre exjugadors de l'equip local1 del 
FC Barcelona. Tambe es va descobm una placa 
commemorativa i es van presentar els equ1ps 
de base. 

1 SUDANELL 

0 ARBECA 

Segon triomf en lliga 
SUDANELL: Ges, Pau, Eduard. Santiago, Sergio, 
Mikel (Toni, 82'), Tarlbó, Daniel (Jordi, 18'), Aimar, 
Adriàn 1 Josu (Antonio, 89'). 

ARBECA: Diop, Masane (llyas, 73'), Cabezas, Marsal, 
Ot Antoni, Adrià, Mam ad ou, Josep (Abdoulaye. 63'), 
Sekou i Javier (Marc, 38'). 

Gols: 1-0 (69'),_Jo_su_. _ _ _____ _ 

Arbitre: Aleix Quintana. 

El Sudanell va guanyar justament i 
va sumar el segon triomf en lliga. El 
porter local va parar un penal clau 
amb 0-0 al marcador. cy PERE OROMI 

1 VVA. DE L'AGUDA 

3 PONTS 

El Ponts, superior 
VVA. DE L'AGUDA: Marc, Ousmane. Mamady, 
Fadel, Roger (Gerard, 74'), Andreu, Pol (Lucas, 86'), 
Jaume, Baba (Sarr, 46'),11yas i Josep (Sa ban do, 74'). 

PONTS: David, Nabil (Joan, 60'), Jordi (Xavier, 46'), 
lhor, Adrian (Estany, 46'), Oriol, Santiago, Joel, Torra, 
Tudor (Puig, 60') i Pau (Torra, 86'). 

Gols: O-l (14'),Jordi.l-1 (2T},Josep.l-2 (44'),Torra. 
1-3 (70'), Torra. 

Arbitre: Oriol Lampurlanés. 

El Ponts va vèncer el Vilanova gràci
es a una bona segona meitat. 

1 VVA. DE LA BARCA 

1 ALCOLETGE 

Empat local amb 10 
VVA. DE LA BARCA: Antoni, Julio, Dídac, Pau, Ra
món (Baba, 71'), Isaac (Héctor, 51'), Roger, Daniel 
(Ros, 71'), Joan (Àngel, 87'). Adrià i Segura. 

ALCOLETGE: Héctor, Roger (Ethan, 87'), Jorge, 
Josep, Alex (Miki, 44'), Oriol (David. 75'), Miquel 
(Jord1, 44'), Eric, Robert, Aleix i Sergio (Elies, 71'). 

Gols: 0-1 (79'), Miki. 1-1 (8S'), Segura. 

Arbitre: Edgar Hurtado. El local Adrià, expulsat (40'). 

El Vilanova va sumar un punt a casa 
contra l'Alcoletge malgrat estar 60 
minuts amb un jugador menys. 

I LA POBLA I El Pobla va guanyar 
el Bellpuig (3-2) i va posar la ci
rereta a l'acte oficial de la inau
guració del nou camp de futbol 
municipaL Van assistir a l'acte 
el president de la diputació de 
Lleida, Joan Talarn, i la repre-

Grup 14 
At. Almacelles- Albagés 3-0 
Castelldans- Pardin~es 8 0-3 
Alcarràs 8 -Rosselló 5-3 
Torregrossa-Golmés 0-0 

Soses- Albi 2-0 
Puigvertenc- Borges 8 1-0 
Sudanell- Arbeca 1-0 
Vva.la Barca -Alcoletge 1-1 

Classificació general 
EQUIP PT J 6 E p 6f 6( 

1 Puigvertenc 45 22 14 
2 AlcanàsB 41 21 12 
3 At Almacelles 40 21 12 
4Soses 40 21 12 
S Golmés 38 21 12 
6A!coletge 35 22 10 

7 AlpicatB 34 21 10 
8BorgesB 32 ll 9 
9 Albagés 32 ll 9 

10 Rosselló 31 22 10 
1 1 Torregrossa 26 21 7 
12 PardinyesB 26 ll 
13 Vva.la Barca 25 ll 
14Aibl 25 22 
15 Arbeca 21 ll 
16Castelldans 19 21 

17Sudanell 8 22 

5 ALCARRASB 

3 ROSSELLÓ 

Pluja de gols 
al Xoperal 

5 46 31 
41 25 
44 24 
46 30 
57 so 
48 34 
41 34 

38 36 
so 39 

1 11 43 46 
5 9 25 37 
s 10 48 55 
4 11 33 36 
4 11 32 39 
6 11 25 39 
4 12 25 41 

2 18 27 74 

ALCARRÀS B: Lazaro, Ferran, Gerard, Aleix (lzan, 
46'), Sergi, Jordi (Mas, 70), Maciej (Javier, 60'), Jesús. 
Esteve, Pere i Abel (Llorenç, 27'). 

ROSSELLÓ: Víctor, Carulla (Aiain, 46'), lker, Jesús, 
Sa bau, Jordi (Albert, 75'), Oriol, Seu ma (Fabio, 75'), 
Pau, Moreno (Zafra, 8S') i Mayoral. 

Gols: 1-0 (S'). Aleix. 1-1 (16'), Pau. 2-1 (2S'), Jordi. 
2-2 (36'), Jesús. 3-2 (67'), Sergi. 4-2 (73'), Javier. 4-3 
(80'), Sabau. S-3 (85'), Mas. 
Arbitre: Jorge Fajardo-.-------

L'Alcarràs B va guanyar el Rosselló 
en un partit amb 8 gols. Els canvis 
efectuats a l'equip local van acabar 
decantant la balança al seu favor.= 
FERRAN SISCART 

sentant territorial d'Esports, 
Lourdes Ravetllat. 

L'alcalde de la Pobla va recor
dar que el projecte del nou camp 
es remuntava a l'any 2015. Des
prés de més de dos anys d'obres, 
l'equipament és ja una realitat 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

Grup 15 
Coll Nargó-Bellcaire nc 3-0 
Butsènit-VallfQ9ona 2-3 
Solsona 8-Torà 0-0 
Vva. I'Aguda - Ponts 1-3 
Tornabous-Vi lanovenca 4-1 
Andorra 8- Olím~ic 6-1 
Pobla Segur- Bell~ui g 3-2 

Oliana - Ivars Urgell 2-0 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P 6f GC 

1 Oliana 46 ll 14 4 
2 Pobla Segur 43 22 1S 
3 Vallfogona 42 22 12 
4 Bellpuig 39 21 12 
S La Fuliola 38 21 12 
6Torà 38 ll 11 

7Ponts 36 22 11 
8Coll Nargó 34 21 10 
9 Vilanovenca 34 22 

10Tomabous 30 22 
11 Andorra B 28 22 4 10 
12 Solsona B 26 22 s 10 
13 Vva.I'Aguda 21 ll 6 11 
140limpic 16 21 1 15 
15 Blffiènit 15 21 4 3 14 
16 Bellcairenc lS 21 3 6 13 
171va~Urgell 13 21 4 14 

2 BUTSÈNIT 

3 VALLFOGONA 

Dolorosa derrota 
del Butsènit a casa 

44 19 
66 38 
41 28 
40 33 
39 28 
37 28 
50 32 

40 25 
38 31 
38 29 
42 40 
24 49 
33 48 
36 53 
30 57 
29 51 
15 53 

BUTSÈNIT: Guix, Roger, Josep, Armand (Niang, 
63'), Marius, Eroles, Ba. Eudald (Kevin, 29'). Keita, 
Pau (Heiny. 69') i Jeander (Eric, 57'). 

VALLFOGONA: Julià, Ignasi, Pol (Esteban, 63'), 
Nil, Quim, Xavier, Miquel, Joan (Blai, 24'), Martínez, 
Monesma i Andreu. 

Gols: 0-1 (22'), Quim. 1-1 (79'), Keita. 1-2 (8S'), MI
quel. 2-2 (87'}, Eric. 2-3 (89'), Martínez. 

Arbitre: David Rojas. 

El Butsènit va perdre a casa amb el 
Vallfogona i segueix immers en una 
mala ratxa que no els permet sortir 
de la zona baixa. Els locals en van 
merèixer més, però el Va llfogona va 
ser més efectiu de cara a porta. 

gràcies a una inversió de l'ajun
tament d'1,09 milions d'euros i 
una ajuda de 92.000 euros de 
la Diputació. 

Després dels parlaments, es 
va descobrir la placa comme
morativa i es va fer la presen-

Puigvertenc i 
Oliana es retroben 
amb la victòria 
• Els líders dels grups 14 i 
15, Puigvertenc i Oliana 
respectivament, van tornar 
a guanyar després de per-
dre en l'anterior jornada. El 
Puigvertenc va guanyar per 
la mínima en un partit molt 
igualat davant del Borges 
Blanques B (1-0), i l'Oliana 
es va imposar a l'Ivars a casa 
(2-0). Els tres punts permeten 
a tots dos equips mantenir 
la distància amb els seus im-
mediats perseguidors, que 
aquesta jornada no van fallar 
i van guanyar tots. D'altra 
banda, val a destacar la bona 
ratxa del Coll de Nargó, que 
encadena 7 part its invicte i 
comença a sortir a les posici-
ons davanteres del grup. 

6 ANDORRAB 

1 OLIMP lC ARTESA 

Còmoda victòria 
de l'Andorra B 
ANDORRA B: De La Fuente, Carles (Lufs, 62'), 11-
defonso, Miguel, Adam (Rui, 76'), Tiago, Noham 
(Lucas, 76'), Marc (Víctor, 62'), Sergio (leone!, 76'), 
Jose i Marco. 

OL[MPIC ARTESA: Lluís, Puigpinós, Que!, Guillem 
(Oussama, 621. Isaac, Jaume. Roger (Sellart. 76'). 
Camats (Aachour, 62'), Xavier, Hermann i Francesc 
(Pau,46'). 

Gols: 1-0 (30'), Marc. 2-0 (41'), Tiago. 2-1 (56'), Isaac. 
3-1 (61'), Tiago. 4-1 (?S'), Miguel. S-1 (87'), Víctor. 
6-1 (89'), Víctor. 

Arbitre: Xavier Campanera. 

L'Andorra B va guanyar fàci lment un 
Olímpic Artesa que va estar incòmo
de durant el partit. 

tació dels equips de l'Escola de 
Futbol Pobla. 

Com a part de h festa de la 
inauguració hi va haver _el partit 
disputat entre els veterans del 
Pobla i el Barça, que van gua
nyar els blaugranes (1-3). 

2 OLIANA 

0 IVARS D'URGELL 

Victòria soferta 
OLIANA: Espuga, Carles (Omar, 78'), Bullich, 8arto
lo, Escolies, Bernaus (Ruiz, 73'), De nis, Arturo, Oliva, 
Ricard (Gorkis. 50') i Pallarès. 

IVARS: Domènec, Guillem, Gerard, Xavier (Ama
ra, 75'), Biel, Jordi, Aleix, Jan (Touré, 69'), lshak, 
Adrià i Toni. 

Gols: 1-0 (85'), Denis. 2-0 (891. Escolies. 

Arbitre: Sergi Cuadrat. 

L'Oliana va guanyar contra el cuer 
Ivars, que va aguantar 85 minuts. 

0 CASTELLDANS 

3 PARDINYES 8 

Massa càstig 
CASTELLDANS: Josep, David, Pol (Feixa, 78'), Cal
deró, Torre (Pedrol, 61'), Brian (Carles, 71'), Mariko, 
Toro, López, Qui (Font, 46') i Car los (Trit, 46'). 

PARDINYES 8: Pelozo, lacob (Adrià, 80'), Harald, 
Moya (Seni, 71'), Fargues, Joan, lssa (Villegas, 64'), 
Hugo (Miquel, 64'), Felis, Joaquim i Víctor (Alfon
so, 74'). 

Gols: 0-1_(33'), Fargues. 0-2 (63'), Fargues. 0-3 (73'), 
Vi llega s. 

Arbitre: Ni colàs Alonso. 

El Castelldans va perdre en un part it 
més igualat del que el resultat re
flecteix. cy POL PARIS 

3 COLL DE NARGÓ 

0 BELLCAIRENC 

El Coll, enratxat 
COLL DE NARGÓ: Ronald, Xavier, Juan, Michael 
(Gabriel, 67'). Jose (Pol, 81 '), David, Marc (Minat
ta, 81'), Aleix, Danny, Cristian (lzai, 52') i Jaume 
(Marco, 67'). 

BELLCAIRENC! Ruben, Josep (Marcet. 65'), Genís 
(Lucas, 46'), Sala. Marcel (Pons, 60'), Pol (Xavier, 
81'), Gerard, Reda, Genis (Arnau, 46'), Xavier i Pere. 

Gols: 1-0 (1 1'), Jaume. 2-0 (60'), Jaume. 3-0 (n'), 
Jose. 

Arbitre: Andrei Cristian Sora. 

El Coll de Nargó va guanyar davant 
d'un combàtiu Bellcairenc i suma 7 
partits invicte.""' ALBERT REIG 

cfarre
Resaltado
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