
~ ~ 

I 
SEGRE 
Dilluns, 1 O d'octubre del 2022 ES NOTICIA I 3 

El diagnòstic de nous pacients de càncer fa anys que augmenta de forma anual un 3,5% a les comarques de Lleida, 
i l'1ndex de supervivència és del 50%. 'Els tumors de mama, pulmó i còlon sumen gairebé la rneit~t dels casos. La 
detecció va caure a causa de la pandemia, però ja s'ha recuperat la normalitat en les consultes oncològiques. 
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SALUT BALANÇ -+ 

Els casos de càncer pugen un 3,5% i la 
meitat són de mama, pulmó i còlon 
L'increment anual és sostingut a Lleida, però la supervivència ja arriba al SO% 
L.GARCfA 
I LLEIDA I El diagnòstic de nous 
casos de càncer a les comar
ques lleidatanes augmenta un 
3,5% de forma anual, i gairebé 
la meítat dels tumors diagnosti
cats són de mama (310), pulmó 
(300) i colorectal (325). Salut 
prioritza els tractaments dirigits 
a millorar la qualitat de vida i a 
augmentar la supervivència dels 
pacients, que ara és del 50 per 
cent. Segons explica a SEGRE 
la doctora Antonieta Salud, 
cap de la unitat d'Oncologia de 
l'Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida, l'any passat 
es va diagnosticar un total de 
2.025 nous pacients de càncer 
a ls hospitals de Lleida, Tremp 
i la Se u. En el cas de l'Arnau, 
van ser 1.850. En el que va del 
2022, s'ha registrat un augment 
del 3,5%, una pujada que és 
constant des de fa anys excep
te el 2020, exercici marcat per 
la pandèmia de la Covid, que 
va fer caure els diagnòstics un ' 
6%, ja que hi havia retard en les 
proves o els pacients no anaven 
a l'hospital. Aquest percentatge 
va ser inferior en comparació 
amb hospitals com el de la Vall 
d'Hebron, amb un descens del 
15%. En aquest sentit, Salud 
destaca que aquesta caiguda 
en la detecció de casos ja es va 
poder corregir l'any passat al 
poder recuperar la normalitat 
en l'atenció. 

Els tractaments i les investi
gacions van dirigides a millo
rar la qualitat de vida dels pa
cients 1 a aconseguir augmentar 
la supervivència, que a Lleida, 
com a la resta de Catalunya i 
de l'Estat, és delS O% si s'inclou 
tots els tipus de tumors. 

I per aconseguir aquests ob
jectius, el futur avança cap a una 
medicina més dirigida. Segons 
indica Salud, els tractaments 
nous a destacar serien la im
munoteràpia i els tractaments 
dirigits, el que es diu medicina 
de precisió. "Serien aquells que 
van dirigits a una mutació. que 
expressa el tumor i el fàrmac 
bloqueja aquesta mutació atu
rant la proliferació molecular 
i cronificant la malaltia. Amb 
aquests tractaments som més 
eficients, ja que tractem els pa
cients que tenen capacitat de 
resposta i no els que no la te
nen, de manera que s'evita la 
tox icitat del tractament i, per 
tant, s'augmenta la qualitat de 
vida", destaca. 

"Part d'aquests tractaments 
estan reemborsats pel CatSalut 

2 
NOUS TUMORS 

Casos de càncer diagnosticats el 
2021 als hospitals de l'Arnau de 
Vilanova de Lleida, al de Tremp i el 
de la Seu d'Urgell. 

DADES 

CASOS 

De càncer colorectall'últim any. És 
el més freqüent, seguit pel de ma
ma, amb 310, i el de pulmó, amb 
300. 

CAIGUDA PER LA PAND~MIA 

El descens del diagnòstic i l'aug
ment de pacients que no anaven a 
les consultes va fer baixar el nom
bre de casos el 2020. 

CaixaBank 

SUPERVIV~NCIA 

Percentatge de pacients oncolò
gics que sobreviuen a la malaltia, 
amb un tractament cada vegada 
més personalitzat. 

El moment de la sortida de la caminada contra el càncer que es va celebrar ahir a Lleida. 

i altres es porten a terme a la 
nostra unitat d'assajos clínics, 
que incrementa el nombre de 
projectes que es duen a terme 
de forma exponencial a causa 
de l'estructura amb què compta 
el Servei d'Oncologia Mèdica a 
l'IRBLleida", explica Antonieta 
Salud. En aquest sentit, la cap 
d'Oncologia de l'Arnau afegeix 
que des del juliol del 2021 està 
finançat en tota mena de tumor 
avançat l'estudi de les mutacions 
que pot presentar un tumor. Ai
xò permet saber si el pacient pot 
beneficiar-se d'un tractament 
dirigit, un enfocament que mi
llora el pronòstic dels pacients 
oncològics i augmenta la seu a 
supervivència amb qualitat de 
vida. 

Augmenten els pacients d'entre 40 i 60 anys 
• L'envelliment de la pobla
ció, amb Lleida com la pro
víncia catalana amb un índex 
més gran, fa que augmenti la 
mitjana d'edat dels pacients 
diagnosticats amb algun tipus 
de càncer. Tanmateix, la doc
tora Salud també destaca que 
hi ha un augment progressiu 
de malalts entre els quaranta 
i els cinquanta anys, i especi
alment entre els cinquanta i 
els seixanta. 

"La causa exacta és desco
neguda, i a part dels carcinò
gens coneguts, ha d'existir una 
predisposició a presentar la 
malaltia de forma més precoç, 

però desconeguda en l'actua
litat", afirma. 

Durant la pandèmia es va 
detectar un augment de pa
cients que es diagnosticaven 
en estadis més avançats, una 
situació que ara ja s'ha nor
malitzat a l'haver recuperat 
al cent per cent els programes 

CONSULTES AL 100% 

Ja s'ha normalitzat la 
situació de diagnòstic, 
amb l'increment de les 
consultes post-Covid 

de screening i per l'increment 
de les consultes de diagnòstic 
ràpid de tumors pels Serveis 
de Medicina Interna, amb tres 
de diàries, per a diagnòstic 
de tumors digestius i d'altres 
tipus. 

Segons afirma Salud, en 
Pneumologia se'n fan dos dies 
a la setmana i en Urologia, ca
da dia. També hi ha un incre
ment de famílies estudiades a 
la Unitat del Consell Genètic 
i Càncer Hereditari, fent es
tudis genètics complexos que 
permeten fer profilaxi d'apari
ció de tumors en famílies d'alt 
risc de patir un càncer. 

cfarre
Resaltado
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MUNICIPIS PROMOCIÓ 

Alfarràs tanca amb èxit la 
primera fira sobre la pesca 
El municipi ha rebut uns 4.000 visitants I Ajuntament i 
aficio ~ usquen -a e nso d qt:. st certamen 

Una de les activitats de la jornada d'ahir de la FiraPesca d'Alfarràs. 

X.R. 
I ALFARRÀS I Alfarràs va clausurar 
ahir la primera edició de la Fi
raPesca, amb la qual ha promo
cwnat aquest esport entre els 
assistents al certamen. L'alcal
de, Joan Carles Garcia, va in
dicar que han passat per la fira 
entre 3.000 i 4.000 persones i 
va apuntar que tant l'ajunta
ment com els expositors estan 
"molt satisfets" amb el resultat 
del certamen. Així mateix, va 
indicar que la fira d'Alfarràs és 

PALLARS DINAMITZACIÓ 

l'única a Lleida i a Catalunya 
dedicada exclusivament a la 
pesca i va assegurar que tant 
el consistori com els pescadors 
tenen "ganes de consoli~ar-la". 

Durant la jornada d'ahir els 
assistents van poder veure el 
riu Noguera Ribagorçana des 
de l'aire, ja que es van oferir 
vols en globus aerostàtic des 
del camp de futbol. També es 
van repetir les demostracions 
de pesca amb mosca que van 
tenir lloc dissabte i es va oferir 

Llimiana reuneix unes 
1.000 persones a la 
Xlii Fira del Mostillo 
Amb 30 parades gastronòmiques i d'artesania 

X.R. tació com formatges, embotits i 
vi i també hi va haver estands 
d'artesans, que van posar a la 
venda productes com per exem
ple joies. 

una xarrada sobre la pesca 
esportiva. Per la seua bañda, 
els cuiners Pol Cura i Jonat
han Fermíndez van oferir un 
showcooking. 

El vedat de pesca d'Alfar
ràs és el més visitat d'Espanya 
i cada any rep entre 6.500 i 
7.000 aficionats a aquest es
port (vegeu SEGRE d'ahir). 
El certamen, que ha comptat 
amb quaranta expositors, és 
biennal i s'alterna amb la Fira 
del Préssec. 

.. 

CERTAMEN BALANÇ 

SEGRE 
Dilluns, 1 O d'octubre del2022 

Talarn (segon per l'esquerra) a la fira de Llobera. 

La Fira de l'Empelt de 
Llobera, "un revulsiu per 
a l'economia local" 
I LLOBERA I Llobera ha celebrat 
aquest cap de setmana la di
novena edició de la Fira de 
l'Empelt. El president de la 
Diputació, Joan Talarn, va 
inaugurar ahir el certamen i 
el va posar com a exemple de 
fira dinamitzadora de l'eco
nomia local i va apuntar que 
"les fires són el mecanisme 
amb el qual cada municipi 
es reivindica exhibint el que 
millor sap fer, aquella singu
laritat que dona sentiment 
particular a ser de Llobera, 
per exemple, i serveix de re
vulsiu per a l'economia lo
cal". Per això, va destacar 
que el suport als certàmens 
sempre figura en les línies 
d'actuació de la corporació 
provincial per fer arrelar 
projectes de vida als muni
cipis, per millorar la quali
tat i les condicions de vida 

dels pobles i per "reivindicar 
amb força que als municipis 
rurals es viu millor que a les 
grans ciutats", sempre tenint 
en compte que "si els muni
cipis es buiden, Catalunya 
es buida". 

La Fira de l'Empelt era un 
dels certàmens que se cele
braven durant els segles XVII 
i XVIII al Solsonès i que es 
va recuperar fa dos dècades. 
Durant els dos dies en els 
quals es desenvolupa ofereix 
una variada oferta d'estands 
amb productes artesans de 
proximitat i diferents activi
tats culturals i de lleure com 
una caminada popular, una 
xarrada sobre gestió forestal · 
per a la prevenció d'incendis 
o una exposició de pessebres. 
També hi va haver una jorna
da de portes obertes a l'esco
la i es va sortejar una panera. 

1 LLIMIANA I Llimiana va celebrar 
entre dissabte i ahir la XIII edi
ció de la Fira del Mostillo i la 
primera trobada de Músiques 
del Pirineu, que ha atret apro
ximadament 1.000 persones. 
L'alcalde, Josep Terré, va asse
nyalar ahir en aquest sentit que 
el certamen va comptar amb la 
participació d'una trentena de 
parades de productes d'alimen-

Els visitants van poder gau
dir ahir a primera hora del matí 
de l'esmorzar popular a base de 
llonganissa amb mongetes, pa 
torrat i vi i també de la trobada 
de vehicles d'època de la Secció 
del Pallars del Club de Vehi
cles Històrics de Lleida. També 
hi va haver una degustació de 
plats amb mostillo, que és una 
elaboració a base de most, fa-

Imatge de l'actuació del grup Tradimix a la Fira del Mostillo de Llimiana. 

ACTIVITATS 
Es va organitzar un 
esmorzar, una trobada de 
vehicles d'època i una 
actuació del grup Tradimix 

. rina i fruita seca. 
Per la seua banda, el grup 

Tradimix va amenitzar la jor
nada festiva en aquest municipi 
del Pallars Jussà. Així mateix, 

ahir també es va oferir un ta
ller de ceràmica, a càrrec de 
Sara Parcerisas, i al Centre 
d'Interpretació del Montsec 
de Llimiana es va projectar el 
vídeo Un vol per Llimiana de 
Jaume Elies. A la Fira del Mos
tillo també es va sortejar una 

cistella amb productes dels ex
positors que van participar en 
el certamen i es va rifar un vol 
en parapent. 

Així mateix, dissabte a la tar
da va tenir lloc una actuació de 
Tradimix, que va oferir un ta
ller de dansa folk i un ball amb 

els seus acordions diatònics. A 
la nit, els alumnes de l'aula del 
taller de la companyia Maitant 
Teatre van representar l'obra 
Oh My Princess, una comèdia 
sobre els personatges dels con
tes clàssics que perpetuen les 
desigualtats de gènere. 

cfarre
Resaltado
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FUTBOL SEGONA CATALANA 

Ple de triomfs per 
a la Seu després 
de dos partits 

LA SEU ARTESA S. -~ 

2 1 
GaiCla, V1go Peña, Utges, Ros, Selva, 
lopez, Del Agu1la, Jou nou, Gazquez, 
Sabarrch. F1te, Monclus, Castelló, 
Maranges, Balletbó. Martínez 1 Galceran 
Oms 1 Benitez. I 

Canvis: Cayola per J Canvis: R1era per 
F1te (SS'), Mairal per Galceran (67'). Ahssine 
Peña (SS'), R~ya per per Jou (7S') i Guardia 
López (76'), Rodriguez per Selva (79') 
per Cayola (88') 1 
Casanovas per 
Balletbó (88'). 

Gols: 1-0, Del Agulla (56'). 2-0, Balletbó (64') 
2-1, Re1g (67') 

Àrbrtn~: Gallarda Cerv1lla. 

Incidències: Partit corresponent a la jornada 4 
del Grup S B de la Segona Catalana, disputat al 
Munrc1pal Em1lr Vrcenre. 

PERE OLM 
1 LA SEU D'URGELL 1 La Seu d'Ur
gell va vèncer un fort Artesa 
de Segre que va lluitar en tot 
moment. A la primera meitat, 
els visitants van dominar més 
el joc però van ser els locals els 
que van tenir les ocasions de 
gol més clares tot i que el mar
cador no es va moure. Ja a la 
segona meitat, els locals s'avan
çaven per partida doble gràcies 
als gols de Del Àguila i Ballet
bó (2-0, 64'). Minuts més tard, 
l'Artesa de Segre va escurçar 
distàncies amb un gol de Reig 
que va donar emoció al tram 
final del partit. Finalment, la 
Seu hauria pogut sentenciar el 
partit amb el tercer però es va 
mantenir el marcador i es va 

SEGRE 
Dilluns, 1 O d'octubre del 2022 

emportar els tres punts. Un jugador de la Seu d 'Urgell intenta passar l'esfèric a un company davant la pressió dels rivals . 

0 TREMP 

3 ARTESA DE LLEIDA 

L'Artesa goleja el Tremp 
TREMP: Farre. Tresserres, Colom (Besliu, 46'), Raile
an, M. Bautista, J. Bautista (Raventos. 85'), Sirvant, 
llovet (Ben, 71'), De Pedro (Panera, 85'), Durany i 
Bacardit !Tuca, 46') 

ARTESA DE LLEIDA: Garcia, Catalan, Ferrr, Pitam!, 
R1us, Grau, Gerard IPagu, 80'), Reluy, Manuel (Edu
ard, 61') Alvarez (Palac1os, 61') i Hortal (Miquel, 67'). 

Gols: 0-1, m1n.8 Rius~ 0-2, min.9. Manuel. 0-3, 
mrn.81. Pagu. 

Arbitre: Parra Cacho. - ------

L'Artesa de Lleida va sentenciar el 
Tremp en deu minuts. 

1 ALGUAIRE 

1 TÉRMENS 

Repartiment de punts 
ALGUAIRE. Ricart, Salv1a (Canal, 72'), Domingo, 
Lelyk, Fraile (Galiana, 72'), Colomo{Gonzalez, 46'), 
Sabate (Ros, 56'), Pulrdo, llers. Garrié I Mostany 

T~RMENS: Batalla, Carrasca, Adrrà, F. Pascual (Gar
deñes, 84'), Bernal (Ort1z, 681. S. Pascual, Musa, Sag
nà (Fiore¡acs, 34'), Darias, El Asrr i Banda (Sarr, 68'). 

Gols: 0-1. min.47. Carrasca. 1-1, min.83. Mostany. 

Àrbitre: Gutièrrez Galera. 

L'Alguaire va empatar amb el Tér
mens en un partit igualat. 

0 PARDINYES 

3 JUNEDA 

Letal atac visitant 
PARDINVES: Neggazi, De Castro, Aparicio (León, 
6'), Dom1ngo. Pedescoll (García, 61'), Marco (Ca
sas, 66'), Sisawo, Salde, Díallo (E ric, 46'), Romero 
i Cantos (Oiao, 46'). 

JUNEDA: Kande, Solans, E. Lahuerta, O. Masbernat 
(Cusmè, 80'). Aixalà, Farrando, Roura (1. Lahuerta, 
66'). Barrull (Torrent 72'), Flrx (J Masbernat, 66'), 
G1né i Bigordà. 

Gols: Q-1, m1n.8. Giné o-2, min.42. O. Masbernat. 
0-3. m1n.61 Aixalà 
Àrbitre:Sabri-. - --------

El Juneda va vèncer el Pardinyes pel 
gran encert de cara a porta. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS . I 
~==========================~==~========~ 

Grup A 
Alguaire -Térmens 1-1 

Tremp- Artesa lleida Q-3 
"'AI""ca""rrà:-s"=- l""or"'ref""'arre=ra--------=3-1 

Borges- Balàfia S-1 
Pard1nyes - Juneda Q-3 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Alcarras 
2Juneda 

10 4 1 10 

9 
o 3 Artesa Uerda 

4Aiguaire 

9 4 
8 4 

6 3 
s 3 
3 

2 o 10 

5 Borges 
6llt1daB 

7Téll1lens 

S Tremp 

9 Pardinyes 

10Balhlia 

2 4 
3 

11Torrefarrera O 

Pròxima jornada 

lleida B-Algum 
Ténnens- Artesa lleida 

Tremp -Alcarràs 
Torrefa1rera- Borges 
Balàfia- Pardinyes 

3 ALCARRÀS 

1- TORREFARRERA 

L'Alcarràs segueix en 
ratxa i imbatible 

9 4 

6 4 

15 

ALCARRÀS: V1udez, Beamud, Pinllla, Montoy (Me
cemmene, 89'1. Pasanau ~Sawadogo, 46'), Martín 
(Guiu, 801. Banguero, Estany (Rom e ro, 46'), Fernan
dez (Rodríguez, 84'), Pujol I Roque. 

TORREFARRERA: Gómez, Merroun, Martfnez, 
Diaby (Orammeh, 37'). Clivillé (Marong, 67'), Del 
Moral (lzquierdo, 46'), Casals (Garcfa, 82'). Regany, 
Zoungrana (Spa1mic, 82'). Fernandez i Carulla. 

Gols: 1-0. min.19. Pasanau. 1-1, min.25. Del Moral. 
2-1, min.74. Ma"ín. 3-1, min.89 Rodriguez. 

Arbitre: Pu1ggr6s Castelló. 

L'Alcarràs va derrotar el Torrefarrera 
en un partit en què els locals van ser 
superiors i que van aconseguir re
soldre a la segona meitat. "" R. ERES 

GrupB 
Castellserà - Palau 2-0 

Cervera- S::::olc;:so~na,____ _ ____ -:2:....:·0,_ 
Agramunt- Guissona 0-0 

.::Lac::.Se:.:u'-,--:.::Art2es=a-=.:Se2gr:.:.e _ ___ ___;2-1 
Organyà- Angulàña 3-0 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1Gwssona 

2Ac¡r.11nont 

31.aSeu 
4 Solsona 

10 

8 
6 
6 

4 

o 
o 

5 Artesa Segre 

60rganyà 

6 
4 

o 

7 Angulàlia 

8 Palau 

9Cerma 
10 Castellselà 

11 Linyola 

Pròxima jornada 

Linyola - Castellserà 
Palau - Cervera 

Solsona -Agramunt 
Guissona -La Seu 

Artesa Segre- Organyà 

o 
o 
2 

4 

2 

5 BORGES BLANQUES 

1 BALÀFIA 

'Maneta' del Borges 
Blanques al Balàfia 

6 

BORGES BLANQUES: Purroy, Quintil! à, Pelegri, 
Alvarez (Ogbebor. 67'). Rodrfguez, Sanchez (Valero, 
62'). Gras (Aionso, 75'), Cervelló, Suñol (Guerrera, 
56'), Mansilla (Ballo, 56') i Contreras. 

BALAFIA: Oró, Barberan (Quimbita, 65'), Nieto 
(Bah, 65'), Bosch, Ba, Ticó. Acosta (Cornadó, 67'). 
Clavera (Tallis, 561, Ma1deu (Rodriguez, 56'), Vilés 
iNabil. 

Gols: 1-o. min.lO. Suñol. 2-0, min.21. Suñol 3-0, 
min.40. Sanchez. 4-0, min.57. Cervelló 4-1, min.82. 
Ba. 5-1, min.87. Valero. 

Àrbitre: Ortiz Pérez. 

El Borges va atropellar el Balàfia en 
un partit que van dominar els locals 
de principi a fi. 

Ja hi ha primers 
líders de grup al cap 
de quatre jornades 
• Al Grup S B el Guissona 
és líder amb 10 punts i se
gueix invicte a l'empatar amb 
el perseguidor, l'Agramunt, 
que suma 8 punts i també 
continua sense conèixer la 
derrota. Val a destacar que 
la Seu suma 6 punts en no
més dos partits. Al Grup S A 
l'Alcarràs també està imbatut 
i suma un total de 10 punts 
després de tres victòries i un 
empat. El segueixen de prop 
amb 9 punts l'Artesa de Llei
da i el Juneda, amb tres tri
omfs i una derrota cada un. 
Ja a la quarta plaça es troba 
l'Alguaire, que després d'em
patar amb el Térmens suma 
8 punts i segueix invicte amb 
dos victòries i dos empats. 

3 ORGANYÀ 

0 ANGULÀRIA 

Àlex dona el triomf a 
l'Organyà amb un doblet 
ORGANYÀ: Cano, Fernandes (Casanova, 54'), Da 
Costa, L. Markovic. Pérez (Jordana, 70'), Martos 
(Roig, 54'), Capdevila, I. Markovic, Àlex, Sylla (Guer
rera, 70') i Nevarez (Escales, 77'). 

ANGULÀRIA: Anne (Matamala, 70'), Agnero, Yousfi, 
Benet (Arguig, 61'), Ximénez, Cissé (Laarif, 46'), 
Welle (Belhadji, 6'), Nordine, Florean, Faye i Baha 
(Marfn, 64'). 

Gols: 1-0, m1n.26. Àlex. 2-0, min.47. fernandes. 
3-0, min.70. Àlex. 

Àrbitre: Salse Carrera. 

L'Organyà va superar I'Angulària en 
un partit amb domini local i amb 
una gran actuació d'Àiex, que va 
anotar dos dels tres gols.""' J. ROIG 

2 CERVERA 

0 SOLSONA 

El Cervera s'estrena 
CERVERA: Planell, Casadesús, Botet, López, Feher, 
Boumedol, Nsingani (Zurita, 71'), Abuu (Diallo, 46'), 
Navarro, Perales (Kane, 46'; Morales, 75') i Mases 
(Vila, 63'). 

SOLSONA: Soria, Ballara, Barn iol, Vendrell, Mon
taner, Serra, El Haddan (Garcfa. 46'). Maarouf 
(Vendrell, 76'), Baliellas (Melnyk, 27; Deac, 44'), 
Alt i Meln1kas. 

Gols: 1-0, m1n 44. Casades ús. 2-o. min.69. Vila. 

Àrbitre: lturbe Sainz de la Maza. 

El Cervera va guanyar el Solsona 
amb un gol a cada meitat. 

2 CASTELLSERÀ 

0 PALAU D'ANGLESOLA 

Victòria en 21 minuts 
CASTELLSERÀ: Casals, Ba bot. Priego (Planes, 60'), 
Pons, Grribet. Ndoye (A ~res, 521, Eroles (Freixes, 76'), 
Edil e (Navau, 60'), Bah (Camps, 76'), Cabrera i Sala. 

PALAU D'ANGLESOLA: López, Montalvo (Pubill, 
60'), Expos1to, Salvia, Amorós, Simó (Pascual, 6'; 
Serra, 60'), Baja (Huguet, 52'). Gras, Rubio, Dumi
trache i Serra (Mayoral, 52'). 

Gols: 1-0, mrn.15~ Ndoye. 2-Q, min.21. Bah. 

Àrbitre: Lavega Al onso. 

El Castellserà va vèncer el Palau amb 
dos dianes en 21 minuts. 

0 AGRAMUNT 

0 GUISSONA 

Empat sense gols 
AGRAMUNT: M. Cahelles, Abraham, Manter, Ga
lla", G. Ca he lles (M. Rodrfguez, 25'), Pedrol, lsla, J. 
Rodriguez (Valls, 75'), Castelló (Figuera, 89'). Bouc
hatab (Garcia, 89') i Oliver (Baha, 29'). 

GUISSONA: Castellana. Sunyer, Leculeanu, Donaire 
(Sarr, 60'), Molina, Florica (Garrabou, 75'), Calafell, 
Jbilou (Trilla, 701. Majoral, Gené (Bueno, 70') i Parra. 

Arbitre: ~ma Perat 

Primer i segon es van repartir punts 
en un partit igualat en tots els as
pectes. e@ H. GIMBERT 

cfarre
Resaltado
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SEGRE 
Dilluns, 1 O d'octubre del 2022 

FUTBOL TERCERA CATALANA 

El Bellpuig 
encadena la 
tèrcera vidòria 

BELLPUIG IVARS D'URGELL 

2 o 
Marc, Sergi u, Jordi, Domènec, Guillem, 
Mohamadou. Ca ne la, Gerard, Xavier, Biel, 
Casals, Jaume, Erik, lonut. Albert, Jordi, 
Norbert. Marc i Pau. Aleix. Jan i Adri~. 
Canvis: Francesc per Canvis: Albert per 
Serg1u {45'), Oriol per Xavier {6'), Ricard per 
Mohamadou {45'), Aleix {45'), Roger per 
Francesc per Norbert Capdevila {45'), Amara 
{45') i Closa per Casals per lonut {571 i Hugo 
{63'). per Albert {571. 

Gols: 1.0, Erik {44') 2-0, Francesc {54'). 

Àrbitre: Edgar Hurtado S.ínchez. 

Incidències: Partit corresponent a la Jornada 4 
del Grup 15 de Tercera Catalana. 

2 LAFULIOLA 
ft Dll'l"c:"~"-"~ 
V DU I .:.~;l'lli I 

Pas ferm de la Fuliola 
LA FULIOLA: Azzedine, Guillem, Oscar, Marc, 
Cortes, Sillah, Assan, Arnau {Andreu, 571. Pabón, 
Tarlk llmad. 

BUTS~NIT: Jordi, Xavier, Hector, Roger, Puig {Ar
mand, 461, Posada, Ba, Ca no, Jan {Brutaru, 651. Pau 
{He i ny, 65') i Sega {Amadou, 46'). 

Gols: 1-0, Tari i\. {27'). 2-0, Assan, {89'). 

Arbitre: Una i, Guerrera Tell o. Va expulsar Posada 
{29'). 

Partit travat en el qualla Fuliola va 
ser més efectiva i va aprofitar l'ex
pulsió visitant.= JOEL BORTOLÓ 

0 ALBAGtS 

1 ALCARRASB 

L'Albagés perdona 
ALBAGtS: Gerard, Diouf, Aitor {Costel, 781, Crístían 
{Molina, 591, Kevin, Oscar, Xabier {Roger, 59'), Eloy 
{Gallega, 68'), He i tor, Pape i Bangally (Abdou, 59'). 

ALCARRÀS B: Lazaro, Gallart, Gerard, Javier, lzan 
(Eríc, 59'), Sanjuan, Maciej {Gimeno, 89'), Parra, 
Uorenç {Fernandez, 78'), Agustí i Vasile {Javier, 73'). 

Gols: 0-1, Vasile, {24'). 

Àrbitre: Adria, Sangra Miquel. 

L'Albagés va ser superior però no va 
poder materialitzar <» ANGEL OLIVA 

2 ATH. ALMACELLES 

1 ALPICATB 

Triomf in extremis 
ALMACELLES: Daniel, Marc, Oriol, Pardo, Maria, 
Santiago, lker (Yeray, 46'), Joel {Da bo, 80'), David 
{Roger, 81 '). Mark (Popa, 46') i Xavier (Mohammed, 
46'). 

ALPICAT B: Jordi, Joan, Oscar, Eric (Cama ra, 88'), 
Alcaina (Ainoza, 46'), Edgar (Munuera, 61 '), Vidal, 
Dídac, Aiçaguer (Fernandez, 46'), David i Llu is. 

Gols: 1-0, Popa, {49'), 1-1, Oscar (60'), 2-1, Moham
med, (89'). 

Àrbitre: Cristina, Tortella Jaume. 

Un gol de Mohammed al89'va ser
vir a l'Almacelles per adjudicar-se els 
tres punts. 

I BELLPUIG I El Bellpuig va encade
nar la tercera victòria al vèncer 
amb comoditat a casa un Ivars 
inferior. El duel va començar 
amb un primer temps igualat, 
en el quals cap dels dos conjunts 
acabava de portar la iniciativa 
del joc, però just abans d'arri
bar al descans, Erik amb un gol 
de murri va aconseguir obrir la 
llauna, i el duel va arribar a la 
mitja part amb 1-0. Ala segona 
meitat, el Bellpuig es va mostrar 
millor i va aconseguir ampliar 
l'avantatge amb un gol de Fran
cesc al minut 54. 

L'Ivars a penes va tenir opor
tunitats i l'equip local encara va 
poder fer el tercer. Amb aquest 
triomf, el Bellpuig es col-loca 
a les posicions d'honor de la 
classificació. 

Grup 14 
Rosselló - Soses 1-S 
Pardinyes B-Torregrossa 
At. Almacelles- Al picat B 2-1 
Albagés - Alcarràs B 0.1 
Albi- Sudanell 2-1 
Golmés- Puigvertenc 4-S 
Arbeca -Alcoletge 2-2 
Borges B-Vva. Barca 

Classificació general 
EQUIP PT J G E P GF GC 

1 Soses 
lAicanàsB 
3 Vva. Barca 
4Puigvertenc 

s Pardinyes B 
6Aibi 
7 Alcoletge 
S Golmés 
9Torregrossa 

10 Borges S 
11 AlpicatB 
12 At Almacelles 

13 Rosselló 
14Arbeca 
15 Castelldans 
16 Albagés 

9 

9 
9 

9 
7 4 
7 4 
6 
6 
s 3 

4 
4 
4 

2 

4 o 

o 

10 

11 

13 
6 

11 13 

3 

10 

17 Sudanell o 4 o o 4 4 17 

4 VALLFOGONA 

1 WA DE L'AGUDA 

Els locals segueixen 
guanyant-ho tot 
VALLFOGONA: Prosper, Joel, Ignasi, Xavier (Pol, 
63'), Miquel (Oscar, 70'), Andreu, Jordi, Bonet 
(Quim, 9'), Martínez, Lluís {Blai, 70') i Aleix. 

VVA DE L'AGUDA: Franco (Puig, 25'), Ousmane 
(Villanueva, 78'), Mamady, Fadel, Andreu, Sergi, 
Pol {Lucas, 63'), Joan, Baba (Higor, 46'), llyas {Kevin, 
63') i Josep. 

Gols: J-0, Xavier, (3'), 1-1, Sergi, (13'), 2-1, Ignasi, 
(52'), 3-1, Joel, (60'), 4-1, Lluís, (63'). 

Àrbitre: David, Roldan Rojas. 

El Vallfogona va guanyar després 
d'una excel-lent segona meitat un 
Vilanova que no va abaixar els bra
ços en cap moment de l'encontre 
malgrat el resultat. 

L'onze amb el qual va sortir al camp el Bellpuig. 

RESULTATS I CLASSIFICACIONS 

Grup 15 
La Fuliola- Butsénit 2-0 
Bellcairenc-Solsona B 2-2 
Vallfogona- Vva.I'Aguda 4-1 
Torà-Tornabous 1-1 
Ponts- Andorra B 4-1 
Vilanovenca- Pobla Segur 3-0 
Olímpic- Olia. na 1-2 
Bellpuig -Ivars Urgell 2-0 

Classificació general 
EQUIP PTJGEPGFGC 

1 Vallfogona 
2 Oliana 
3 Bellpuig 
4l.a Fuliola 

5 Ponts 
6 Solsona 8 
7 Andona B 
S Tornabous 
9 Vilanovenca 

10 Pobla Segur 

lllvars Urgell 

12 Butsén~ 
13 Vva.I'Aguda 

14Coll Nargó 
15 Bellcairenc 
16 Torà 

12 4 11 
10 
9 

9 
7 
7 4 2 
6 4 2 

4 
5 4 
4 4 
4 4 

3 

2 

11 
12 
4 
6 

1701ímpic O 

1 
s 

El Soses guanya amb 
hat-trick d'Arnau 

10 

11 
6 

ROSSELLO: Víctor, Edgar. Ca rulla, Kevin (Oriol, 55'), 
lker (Albert, 51'), Pach, Josep (Macia, 62'), Adrian 
(Pau, 77'), Albir, David i Rafel (Jordi, 77'). 

SOSES: Eudald, Gerard (Palau, 46'), Abad (Sergi, 
81 '),Jacob, Pau, Viladegut Joan {Estrella, 62'), Oriol 
(Soler, 46'), Gimenez, Flix (Gerard, 46') i Arnau. 

Gols: 0-1, Gimenez, (24'), 1-1, Pach, {44'), 1-2, Ar
nau, (44'), 1-3, Arnau, (SO'), 1-4, Jacob, (89'), 1-5, 
Arnau, {89'). 

Àrbitre: Unai, Guerrera Te Ilo. 

El Soses, més efectiu de cara a por
teria, va superar un Rosselló com
batiu a la primera meitat, però que 
al tram final va sucumbir a l'elevat 
ritme de l'equip rival.~ ALEX BEN ITO 

El Vallfogona 
es manté com 
a líder destacat 
al Grup 15 
• El Vallfogona de Balaguer 
segueix invicte en Lliga i 
manté el liderat del Grup 15 
una setmana més. L'Oliana, 
que va punxar la setmana 
passada, segueix a l'aguait 
dels de la Noguera. La Fuli
ola i Bellpuig, que tenen un 
partit menys, els segueixen 
de prop. Al Grup 14, hi ha 
canvi de líder, després de la 
contundent victòria del So
ses contra el Rosselló. Els del 
Segrià segueixen invictes en 
Lliga i, amb un partit menys, 
se situen primers per avera
ge, ja que l'Alcarràs B tam
bé ha guanyat els tres partits 
que ha disputat. 

4 PONTS 

1 ANDORRAB 

El Ponts s'imposa 
amb claredat 
PONTS: Ramon, Duro (Daniel, 86'), Puig, Nabil, 
Estany {Joan, 86'), lhor {Adrian, 72'), Ismael (Jordi, 
45'), Oriol, Santiago, Joel (Sergi, 82') i Guillem. 

ANDORRA B: Angel, Carles (Pereira, 611. Marco (Ja
vi er, 83'). Marinho, Iva n. Gracia {Caglieri, 8'). No ham 
(Marc, 45'), lker, Cristian, Daniel (Sergio, 45'), i Jose. 

Gols: 1-0, Guillem, {4'), 2-0, Guillem, (20'). 3·0, Es
tany, (22'), 3-1, lvan, 4-1, Guillem, (60'). 

Àrbitre: Hector. Craviotto Nogue. 

El Ponts va obtenir una clara victòria 
amb un rival d'entitat que es va veu
re superat en tot moment per l'atac 
local capitanejat per Guillem Torra. 
Aquest va aconseguir un hat-trick. 
<» JAUME TORRA 

i 
1 

ESPORTS I 2 7 I 

TORNABOUS 

Empat sense futbol 
TORÀ: Gillem, Jordi, Xavier, Pau, Aleix (Serra, 56'), 
Robert, Oscar (Viladevay, 46'), Isaac (Lamine, 46'), 
Argerich, Martí i Adrià (Josep, 46'). 

TORNABOUS: Toth, Faddaoui (Batalla, 64'). Joan, 
Arnau (Eduard, 64'), Al ex, Sergi (lsmail, 64'), Ferran, 
Adrian, Arguig, Mbaye i Ricard (Yassine. 461. 

Gols: 0-1, Aleix, (34'), 1-1, Nil, {751. 

Àrbitre: Adria, Perez Oliva 

Torà i Tornabous van empatar en un 
partit molt físic. 

3 VILANOVENCA 

0 POBLA DE SEGUR 

Primers tres punts 
VILANOVENCA: Pol, Pau, Joel, Oriol, Mohamed, 
Genis (Diop, 67'). Manel, Betancourt (Bernat, 53'). 
Arnau (Quim, 46'), Ndiaye (Josep, 86') i Ramon 
(Aiaa, 62'). 

POBLA: Roger, Josep, Rachid (Tomàs. 77'), Salvador, 
Xavi, Aleix (Al sina, 70'), Chouaib, Uebot, Farré (Soto, 
53'), Andreu {lonut, 53') i Javier. 

Gols: 1-0. Mohamed, (72'). 2-0. Mohamed, (84'), 
3-0, Bernat, (87'). 

Àrbitre: Edgar, Boix Alves 

El Vilanovenca va sumar el primer 
triomf del curs en un partit decidit 
als instants finals. 

2 ALBI 

1 SUDANELL 

Remuntada de l'Albi 
ALBI: David, Abdennassar, Sergi, Moragues (Cíura· 
na, 31 '), Francesc, Mohammed, Sofyan, lvan (Daniel, 
46'), lbouda {Javier, 66') i Juan Carlos. 

SUDANELL: Antonio, Noureddine {Joel, 53'), Adrl
an, Angel (Eduard, 61'). Santiago, Hadj, Jordi, Mikel, 
Daniel {Carles, 70'), Oscar i Josu. 

Gols: 0-1, Angel, (42'), 1-1 , Daniel, (67'). 2-1 , F ran· 
cesc, (76'). 

Àrbitre: Juan, Fernandez Gamez 

L'Albi va aconseguir reposar-se del 
gol del Sudanell, al capgirar el mar
cador en el segon temps. 

, 
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