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El trànsit va haver de restringir-se a la C-14 a causa dels treballs a la muntanya.

C. SANS

C. SANS/A. BATLLE
❘ ORGANYÀ/BAIASCA ❘ Els veïns de Ba-
iasca (Llavorsí) que aquesta set-
mana van abandonar les seues
cases per culpa de l’allau de fang
i roques que dilluns va destros-
sar la carretera d’accés al poble
van tornar ahir als seus domici-
lis després d’acabar els treballs
de reobertura del pas, que tot i
així continuarà sent provisional.

Baiasca recupera l’accés viari i
els veïns tornen a les seues cases
Dos famílies amb nens petits van passar uns dies allotjades a Llavorsí ||
Restriccions de trànsit a la C-14 a Organyà per instal·lar malles a la muntanya

CARRETERES SEGURETAT

L’alcaldessa de Llavorsí,Anna
Panisello, va explicar que els tèc-
nics del consell comarcal del So-
birà i de la Diputació de Lleida
van decidir acabar d’apuntalar
el nou accés amb unes barreres
de formigó que serveixin per fre-
nar nous lliscaments de terres o
caigudes de roques.

D’altra banda, a Organyà, la
circulació de vehicles per la car-

retera C-14 a l’altura del túnel
deTres Ponts es va veure afecta-
da per les obres que hi porta a
terme el departament deTerri-
tori i Sostenibilitat per millo-
rar la seguretat en aquest tram,
que consisteixen a col·locar bar-
reres i malles de seguretat a la
muntanya després del seu sane-
jament, que va provocar la cai-
guda de roques sobre la calçada

i va obligar que es donés pas al-
ternatiu als vehicles. Els treballs
i les restriccions seguiran fins a
principis de maig. Per la seua
part, el Conselh Generau d’Aran
va informar que ja ha fet les ges-
tions pertinents davant de Ter-
ritori per poder reparar el tram
de l’accés a Canejan que va que-
dar danyat pel temporal de la
setmana passada.

Reobren l’accés nord
de la Seu d’Urgell
❘ LA SEU ❘ L’accés el nord de la
Seu des de la carretera N-145
procedent d’Andorra ha que-
dat obert després que l’em-
presa que executa la urbanit-
zació de l’avinguda Valls
d’Andorra restringís el tràn-
sit dimarts. Les obres formen
part del projecte per implan-
tar un hipermercat Mercado-
na. El tall obligava els conduc-
tors procedents d’Andorra
que volien anar al centre de
la ciutat a desviar-se fins a la
rotonda dels Bombers.

CiU presenta la seua llista
a Puigverd de Lleida
❘ PUIGVERD DE LLEIDA ❘ La vicepre-
sidenta d’Unió, Joana Orte-
ga, presidirà dilluns que ve la
presentació de la candidatu-
ra de CiU per a les munici-
pals a Puigverd de Lleida, so-
ta el lema “Junts per Puig-
verd”.

Reparen desperfectes en
voreres de Torrefarrera
❘ TORREFARERA ❘ La brigada mu-
nicipal deTorrefarrera ha ini-
ciat reparacions en voreres
allà on veïns han advertit dels
desperfectes a través de l’apli-
cació MilloraTorrefarrera, se-
gons va anunciar el consisto-
ri.

Mobilització contra
l’autopista elèctrica
❘ LLEIDA ❘ La plataforma contra
l’autopista elèctrica espera
acordar mobilitzacions a fi-
nals d’aquest mes contra el
projecte per a la nova línia
de molt alta tensió a través
del Pirineu aragonès.

L’accés provisional a Baiasca, ja reobert.

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ



Indaguen si un membre 
de Societat Civil va fer 
el cartell de Solsona
L’alcalde porta als Mossos missatges 
on aquest s’atribuiria l’autoria

L’aparició d’uns missatges de 
WhatsApp a través de les xarxes 
socials en els que un membre de 
Societat Civil Catalana s’atribui-
ria l’autoria del polèmic cartell 
de Carnaval de Solsona va obli-
gar ahir als Mossos d’Esquadra a 
obrir una nova línia d’investigació 
per esclarir aquests fets.

L’alcalde de Solsona va portar 
ahir a la Unitat de Delictes Infor-
màtics dels Mossos una captura 
de pantalla on apareix una su-
posada conversa en un grup de 
WhastApp de Societat Civil Ca-
talana. En aquest moment de la 
conversa, un dels participants del 

grup, D.C., assegura “El cartell és 
un fotomuntatge meu. El que és 
vomitiu és el vídeo”.

Ara, els Mossos investiguen si 
aquests missatges són verídics i 

si la persona que surt parlant a la 
conversa té realment alguna co-
sa a veure amb la confecció del 
cartell que animava als assistents 
al carnaval de Solsona a “matar 
espanyols en un ambient festiu, 
pacífic i familiar”. Però aquesta és 
només una de les hipòtesis que 
tenen sobre la taula els Mossos 
que no descarten que la conversa 
pugui ser un muntatge i tenen al-
tres línies d’investigació obertes.

Cal recordar que Fiscalia va 
obrir una investigació oberta 
entorn a aquest cartell i a l’acte 
central del carnaval de Solsona 
després de que el Sindicat d’Ul-
tradreta Manos Limpias i el Par-
tit Popular denunciessin que són 
constitutius d’un delicte d’incita-
ció a l’odi. El cartell va aparèixer 
una setmana després del carna-
val i no és l’oficial de la festa.

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, acompanyat 
de l’alcalde de la població, Josep 
Ibarz, va presidir ahir al migdia, 
la cloenda de l’exposició Alma·
celles. Descobreix una ciutat il·
lustrada a les Terres de Lleida. 

Una exposició, ubicada en un 
dels espais d’exposicions tempo-
rals del Centre Cultural el Born, 
que ha rebut prop de 80.000 
visitants –des del passat 17 
de febrer en què es va inaugu-
rar– que han passat per aquest 
recinte i que han pogut veure i 
apreciar les particularitats urba-
nístiques, arquitectòniques i his-

tòriques, que han fet del centre 
històric d’Almacelles, un Bé Cul-
tural d’Interès Nacional. 

L’exposició mostrava en 20 
panells expositors amb fotogra-
fies i textos explicatius de la vila 
en diferents idiomes.

Aquesta excepcionalitat, s’ha 
donat a conèixer gracies al con-
veni de col·laboració, entre els 
Ajuntaments d’Almacelles i de 
Barcelona signat el 2005 i que 
està destinat ha potenciar els 
trets històrics i culturals que els 
hi són comuns, els quals han 
permès que es tirés endavant 
amb aquesta iniciativa.

Almacelles clausura 
l’exposició al Born amb 
prop de 80.000 visitants

FOTO: Jordi Pascual / Reñé i Ibarz, a la cloenda de l’exposició del Born

FOTO: / Captura de la conversa

La brigada municipal de Torre-
farrera està reparant diferents 
voreres del municipi que esta-
ven en mal estat. Les obres són 
comunicades pels veïns a través 
de l’aplicació Millora Torrefarre·
ra situada a la part superior de la 
pàgina web de la localitat. Un cop 

rebuts els avisos, des dels serveis 
tècnics municipals es programa 
la feina i la brigada va executant 
les reparacions. L’alcalde de Tor-
refarrera, Jordi Latorre, va expo-
sar que “gràcies a la col·laboració 
ciutadana es poden rebre les in-
cidències en qualsevol moment”. 

La brigada municipal de 
Torrefarrera repara les 
voreres en mal estat 

FOTO: Ajuntament de Torrefarrera / La brigada treballant en les millores
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Redueixen un niu de cigonyes a Mollerussa 
Tècnics de Fauna del Departament d’Agricultura van reduir ahir el volum i el pes del niu de cigonyes 
que hi ha al capdamunt del campanar de l’església de Sant Jaume de Mollerussa. Es tracta d’una 
operació que es repeteix cada 5 o 6 anys i que es fa per reduir el risc de despreniments a la via pública 
de la llenya i els materials diversos que les cigonyes utilitzen per fer el nou. /FOTO: Oriol Bosch (ACN)

BEGOÑA RUIZ
@Ruiz_Arredondo
Lleida
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Conferències a l’INEFC■ El centre de Lleida va acollir diven-
dres el quart seminari del grup d’investigació en Sistemes Com-
plexos i Esport amb diverses ponències, entre aquestes la del
lleidatà Juan Carlos Oliva, exentrenador d’Alabès i Recreati-
vo, entre d’altres; José LuisArjol, vicedegà del Grau CAFD de
la Universitat de San Jorge de Saragossa; i LorenaTorres, pro-
fessora de l’INEFC de Lleida.

Nou àlbumde l’Escola de Futbol Cervera
❘ CERVERA ❘ L’Escola de Futbol
Cervera va presentar divendres
passat l’àlbum de la nova tem-
porada, en el qual apareixen
tots els equips que aquesta
campanya té en competició

l’entitat de la Segarra.A l’acte
van assistir representants de
l’ajuntament de Cervera, així
com directius del Club de Fut-
bol Cervera i de la mateixa es-
cola.

JAX

Sessiód’estiramentsperaMarcMàrquez■ El bicampió del món
de MotoGP continua la posada al punt per al debut del prò-
xim 29 de març a Qatar.A l’espera de tornar a pujar a la mo-
to la setmana que ve en el traçat qatarià de Losail, en l’últim
test oficial abans d’afrontar el primer Gran Premi de la tem-
porada, el pilot de Cervera intensifica la forma física.Ahir li
va tocar sessió d’estiraments.

El Suzuki Graumarca bons temps a l’Estatal de supermotard
❘ ALBAIDA ❘ Els lleidatans del
Suzuki Grau Racing van ar-
rancar amb bon peu el Cam-
pionat d’Espanya de supermo-
tard que avui aixeca el teló a

Albaida (València). David Gi-
ménez vamarcar el segon cro-
no a la categoria reina, la
SMOpen, en què Àngel Grau
va ser cinquè. En Promeses, la

taula de temps la va copar
l’equip lleidatà amb el colom-
biàValerio Piedrahita, Joan
Martínez i Oriol Peris, que són
favorits a la victòria.

Arranca la Copa Catalana de gimnàstica artística a Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ Més de mig mi-
ler de gimnastes van prendre
part ahir en la primera jorna-
da de la Copa Catalana de
gimnàstica artística que té com

a escenariTorrefarrera.Ahir es
va disputar la competició de
promogym, en la qual van des-
tacar Salt, l’Hospitalet, Osona
i La Salle de Gràcia, mentre

que les representants de l’Inef
van quedar molt enrere.Avui
entren en competició també
l’Alcarràs i el Club Gimnàstic
Fedac de Bellvís.

AMADO FORROLLA

Haja Gerewu i Albert
Herrero, lluny del
podi a l’Estatal

❘ MONTIJO ❘ Els atletes lleidatans
Haja Gerewu iAlbert Herre-
ro van acabar lluny dels llocs
d’honor en el Campionat d’Es-
panya de llançaments llargs
que es va disputar ahir a Mon-
tijo (Badajoz). Haja Gerewu,
del FC Barcelona, va ser cin-
quena amb una marca de
48.85,mentre que Herrero va
acabar vuitè amb un millor
llançament de 48.93. Els dos
atletes van rebre sengles me-
dalles commemoratives del
campionat.

SUMMIT EVENTS / JORDI SARAGOSSA
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D’empresaris
i emprenedors
CADAVEGADAmés, i en més
mitjans, es parla d’“emprene-
dors” referint-se genèricament
a aquelles persones amb inici-
atives empresarials.

Personalment no paro de do-
nar voltes si aquest concepte,
el d’emprenedor, es diferencia,
conceptualment, al tradicional-
ment denominat “empresari”,
i al final he conclòs que, tal com
s’utilitza, no.

Crec que l’emprenedor
d’avui és l’empresari d’ahir.
L’únic que la paraula emprene-
dor agrada més, ja que s’allu-

nya d’alguns dels adjectius que
en els últims temps s’han assi-
milat de manera negativa a la
figura de l’empresari.

I dic de manera negativa per-
què, impròpiament (segons la
meua opinió), s’ha atribuït a
l’empresari conceptes com ca-
pitalista, amb certa sospita
d’“explotar” la classe treballa-
dora, etc.

Recordem que les pimes en
aquest país representen el 80%
del seu teixit econòmic, i con-
tinuen sent les que donen fei-
na, posant generalment com a

aval tots els seus béns presents
i futurs.

Partim, doncs, del significat
que per al verb emprendre es-
tableix el diccionari de la RAE:
“Acometer y comenzar una
obra, un negocio, un empeño,
especialmente si encierran di-
ficultad o peligro.”

Potser no és el mateix per
emprendre una iniciativa em-
presarial? Potser això no és or-
ganitzar racionalment mitjans
personals i materials en ordre
a la consecució de beneficis?
No és, per exemple, una perru-
queria, una sabateria, un taxi,
un negoci? I per què a la perso-
na que la inicia se l’anomena
ara emprenedor i no empresa-
ri?

Com va advertir Sebastián de
Covarrubias al segle XVII, em-
prendre era sinònim de “deter-
minar-se a tractar algun negoci
ardu i dificultós”, assimilant els
antics cavallers amb els seus es-
tendards amb els actuals joves
(o menys joves) que s’aventu-
ren a l’hostil terreny de l’em-
presa en els temps que corren.

Amb aquesta nova forma de
denominar els empresaris de
tota la vida, es dibuixa una me-
na de figura nova, desvestida
dels esmentats adjectius i con-
notacions negatives, i la ment
col·lectiva el relaciona amb una
persona llançada a un propòsit
somiat: muntar una empresa.

I per això l’actuació dels po-
ders públics ha estat pensada

en el sentit indicat: dotar els
empresaris d’una nova targeta
de presentació, un nou vestit,
alliberat ja de l’al·lèrgia a la
connotació negativa de la pa-
raula empresari.

Tot plegat, crec, no és més
que una operació de màrque-
ting, ja que si bé dogmàticament
el verb emprendre és la prime-
ra fase de l’empresa, el subs-
tantiu s’ha venut com un nou
concepte, l’últim dels vehicles
al qual pujar aquestAmancio
Ortega que tots els somiadors
porten dins de si mateixos.

L’emprenedor d’ara té il·lu-
sió, somia travessar el desert i
trobar aigua en aquest oasi amb
què tant ha somiat. Doncs bé,
l’empresari d’ahir, també.

Els pisos del Seminari,
operatius el pròxim abril
Ahir van celebrar una nova jornada de portes obertes

SERVEISSOCIALSHABITATGE

Simpatitzants d’aquest projecte del bisbat de Lleida i la PAH van visitar ahir els pisos acabats.

LLEONARD DELSHAMS

M.MOMBIELA
❘ LLEIDA ❘ Les primeres sis famíli-
es seleccionades per entrar a
viure als pisos socials del Semi-
nari ho faran la segona quinze-
na del pròxim mes d’abril.Ai-
xí ho va afirmar ahir el porta-
veu del bisbat de Lleida, Car-
les Sanmartín, durant una jor-
nada de portes obertes que es
va celebrar en aquestes ins-
tal·lacions, un projecte de la di-
òcesi de 19 habitatges per a fa-
mílies desnonades gestionat per
Càritas i la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH). Se-
gons Sanmartín, els 19 pisos
s’aniran ocupant de forma pro-
gressiva a partir de les entrevis-
tes que es faran als potencials
usuaris.

Més d’un miler de persones

ja han visitat els pisos.Ara el
que més falta fa sónmobles per
acabar de condicionar els ha-
bitatges. Els visitants d’ahir van
destacar la qualitat del projec-
te i la seua gran aportació en
l’àmbit social. “És una fita per
a les persones i per a la ciutat
de Lleida.Veure els pisos cons-
truïts i la cura amb què s’ha dut
a terme el projecte em fa mol-
ta il·lusió” , va afirmar Natàlia,
una de les visitants. Per la seua
part, Santi, un altre simpatit-
zant, va destacar el “gran tre-
ball” que ha fet el bisbat de
Lleida fent realitat aquests pi-
sos al centre de la ciutat.

Els pisos del Seminari comp-
ten amb habitatges de tres i
quatre habitacions amb bany
i llum exterior. Estan pensats

per a famílies desnonades que
estiguin empadronades a Llei-
da. El servei de bugaderia es
troba a l’exterior dels pisos i es
compartirà entre tots els inqui-
lins.També hi haurà un treba-
llador social que els acompa-
nyarà en el seu procés de re-
inserció social i laboral. Els usu-
aris podran viure en aquests pi-
sos socials durant tres anys i
hauran de contribuir a les des-
peses de subministraments bà-
sics.

Teràpies naturals ahir a l’ajuntament de Torrefarrera.

SALUTBENESTAR
AMADO FORROLLA

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament
deTorrefarrera ha organitzat
aquest cap de setmana la pri-
meraTrobada deTeràpies Na-
turals i Benestar. L’objectiu
del certamen és donar a co-
nèixer els professionals que
treballen en els diferents àm-
bits relacionats amb les terà-
pies naturals i el benestar fí-
sic i emocional i poder aju-
dar persones de qualsevol
edat a partir d’aquestes dis-
ciplines.

Durant ahir i avui hi ha
programades diverses con-
ferències, tallers, tractaments,
ponències i altres activitats,
totes gratuïtes i dirigides a to-
ta la ciuatadania.

Paral·lelament, al telecen-
tre de la localitat, ubicat al
mateix edifici de l’ajunta-
ment, s’oferirà una ludoteca
per als més petits perquè les
persones amb nens puguin
disfrutar plenament de les jor-
nades.

Trobada de teràpies
naturals a Torrefarrera

Impulsen el lleure nocturn saludable i respectuós

❘ LLEIDA ❘ El programa Nits Q Lleida ha ampliat el seu calenda-
ri d’activitats per al mes de març amb tres sortides que pro-
mocionaran el lleure nocturn segur, atractiu i respectuós.
L’equip de Nits Q recorrerà la ZonaAlta, fent un itinerari per
Bonaire,Teuleries, Sans i Ribes, Panera,Alfred Perenya i Riu
Éssera.

Adverteixen que els productes ‘light’ no aprimen

❘ VALÈNCIA ❘ Experts sanitaris van advertir ahir que és fals que
els productes light siguin més naturals o saludables, no facin
guanyar pes o ajudin a aprimar-se perquè “l’únic que indi-
ca aquesta denominació és que, en el cas dels aliments, con-
tenen entre un 10 i un 30%menys de calories que el seu ho-
mòleg sencer”.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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MUSEUS
LLEIDA

TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMAR-
CAL. Sant Crist, 1. 973 283 075.

DIPÒSIT DEL PLADE L’AIGUA.Múrcia, 10.
973 211 992.

MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori,
s/n. 973 211 992.

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major,
31. 973 700 419.

MUSEU D’ART MORERA. Exposicions
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

MUSEUHISTÒRICMUNICIPAL. Pl. Paeria,
I. 973 700 394.

CENTRED’ART LAPANERA. Pl. de la Pane-
ra, 2. 973 262 185 / 973 700 399.

COMARQUES

AGRAMUNT. FUNDACIÓ ESPAI GUINO-
VART. Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. CASAMUSEUDE POESIAVI-
SUAL LO PARDAL. Pl. del Pare Gras, 5. 973
390 718 / 973 391 089.

ALMACELLES. MUSEU D’ARQUITECTURA
I URBANISME JOSEP MAS DORDAL.
Pitàgores, 2. 973 742 001.

ARTESA DE LLEIDA. MUSEU LOCAL AR-
QUEOLÒGIC. Castell, 3, 973 167 162.

ARTESA DE SEGRE.MUSEUDELMONTSEC.
Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAGUER. MUSEU DE LA NOGUERA. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.

BASSELLA. MUSEU DE LA MOTO. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.

LES BORGES BLANQUES. PARC TEMÀTIC
DE L’OLI. N-240 km 71. 973 140 018.

CASTELLDANS. MUSEU DE L’OLI I DEL
MÓN RURAL. Empit, 9. 973 120 002.

LA CENTRAL DE CAPDELLA. MUSEU HI-
DROELÈCTRICDE CAPDELLA. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.

CERVERA.MUSEUCOMARCALDE CERVE-
RA. Major, 115. 973 533 917.

COLL DE NARGÓ. MUSEU DELS RAIERS.
Carrer del Roser s/n. 973 383048/636
417678

COLL DE NARGÓ.MUSEUDELSDINOSAU-
RES SALA LÍMIT K-T, carrer de la Unió, 10.
973 383048/636 417678

ESTERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU DE LES
VALLSD’ÀNEU. Camp, 20-24. 973 626 436.

GÓSOL.MUSEUPICASSO. Pl. Major, 1. 973
370 035.

GUISSONA. MUSEU EDUARD CAMPS. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.

ISONA.MUSEUDE LACONCADELLÀ.Mu-
seo, 7. 973 665 062.

LINYOLA. MUSEU PEDRÓS. Salmerón, 11.
973 575 084.

LLESSUI. ECOMUSEUELS PASTORSDE LA
VALLD’ÀSSUA. Escoles de Llessui s/n. 973
621 798.

MOLLERUSSA. ESPAI CULTURALDELS CA-
NALS D’URGELL. Av. Jaume I, baixos. 973
603 997.

MOLLERUSSA. MUSEU DELS VESTITS DE
PAPER. Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606
210.

EL PONT DE CLAVEROL. MUSEU DELS
RAIERS. Únic, s/n. 973 681 493.

PONTS. MUSEUFRANCESCBONCOMPTE.
Av. Catalunya, 11. 973 460 085.

PUJALT. MUSEU DE LES PAPALLONES DE
CATALUNYA. 973 620 743.

SALÀS DE PALLARS. CIAC. BOTIGUES-MU-
SEU. De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973
676 003.

LA SEU D’URGELL.MUSEUDIOCESÀD’UR-
GELL. Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.

SOLSONA.MUSEUDIOCESÀ I COMARCAL.
Pl. Palau I. 973 482 101.

TÀRREGA. MUSEU COMARCAL DE L’UR-
GELL. Major, 11. 973 312 960.

TREMP. MUSEU COMARCAL DE CIÈNCIES
NATURALS. Passeig del Vall, 13. 973 653
470.

TUIXÉN. MUSEU DE LES TREMENTINAI-
RES. Pl. Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

VIELHA. MUSEU DERAVAL D’ARAN. Ma-
jor, 26. 973 641 815.

CASTELLS

Informació i reserves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DEMONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DEMONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DEMUR (Pallars Jussà).
CASTELL DEVICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

SOCIETATAgenda

La Julià Carbonell
interpreta‘Els quadres
d’una exposició’

AVUIRECOMANEM

ESCENES

10.00
CERVERA. G. TEATRE DE LA PASSIÓ. 11/22 €

‘LaPassió’deCervera

Cervera representa una nova funció
de La Passió, amb un espectacle re-
novat, només en català, però que
manté el text d’abans, assumit pels
seus 300 actors, en un drama bíblic
entorn de la passió i mort de Jesús
de Nazaret.

FIRES I FESTES

10.00
SOLSONA. CENTRE DEL MUNICIPI

FiradelTrumfo i laTòfona

Activitat comercial entorn de les pa-
tates autòctones i la tòfona, que es
completa amb la fira de productes
alimentaris i artesanies de la comar-
ca. A més a més, exposicions, inter-
canvi de plaques de cava i presenta-
ció dels Cavallets de Solsona durant
el matí.

10.00
LLEIDA. FIRA DE LLEIDA. CAMPS ELISIS. 4 €

FiraNatura

Última jornada de la fira Natura, de-
dicada al medi ambient i al benestar.
Entre les activitats, destaquen les
conferències sobre reflexologia, la
ramaderia porcina industrial, els be-
neficis de l’aigua antioxidant amb hi-
drogen, la comunicació entre pares
i adolescents, la cooperativa de crè-
dit solidària i l’ós del Pirineu. Els ta-
llers proposen un hort ecològic, ga-
letes saludables, costura de reciclat-
ge de roba, salut postural, cuina amb
olles de baix consum, elaboració de
formatges i escultures en fusta amb
serra mecànica. A més a més, de-
mostracions, mostres, ludoteca i
mercat.

11.00
TORREFARRERA. SALA DE PLENS

Teràpiesnaturals

Segon dia de la Jornada de teràpies
naturals i benestar, que comença
amb la conferència de Jordi Vila so-
bre La vibració de les emocions. El se-
gueix Marta Aguilera, que parlarà de
Viure des de l’amor per recuperar la
salut i Maite Yago dissertarà sobre Bi-
oneuroemocions i curació bioenergè-
tica. A la tarda, Ángela Fernández i
Meritxell Benavente parlaran sobre
la Comunicació correcta i tanquen
Natàlia Aguilà i Sarah Gaset amb una
ponència titulada Escolta el símpto-
ma, unamirada al teu interior.

INFANTIL

11.30
ALCARRÀS. SALA CULTURAL LO CASINO. 1/2 €

‘La caputxetavermella’

En el cicle d’Arts escèniques A Prop,
la companyia El Sidral posa en esce-
na l’espectacle de titelles La caputxe-
ta vermella,a Alcarràs.

19.00
LLEIDA. CAIXAFORUM. AV. BLONDEL, 3

Màgiaa la taulaperiòdica

La màgia de la taula periòdica és un
xou de ciència per a majors de 10
anys, dels professors Miquel Duran i

Pep Anton Vieta, de la Universitat de
Girona, i Fernando Blasco, de la Uni-
versitat Politècnica de Madrid. Va-
lent-se de la relació entre màgia i ci-
ència, combinen la part lúdica amb
l’aprenentatge i l’increment de la
cultura entre el públic.

8 DEMARÇ

11.00
LA SEU D’URGELL. CAPELLA IMMACULADA

Manifest imúsica

La Seu celebra el 8 de Març amb la
lectura del manifest i després, con-
cert de Noves Veus, el cor de veus fe-
menines de l’escola Municipal de
Música.

17.00
SORT. AJUNTAMENT I OF. TURISME

Manifest i contes

Lectura del manifest institucional,
col·locació del llaç morat i, ja a l’ofi-
cina de Turisme, contes per a adults
protagonitzats per dones, amb Pilar
Puig. Majors de 16 anys.

17.30
MOLLERUSSA. TEATRE L’AMISTAT

Conferència imúsica

Amb motiu del Dia de la Dona Tre-
balladora, l’advocada especialitzada
en Dret i Família Magda Oranich im-
parteix la conferència La dona d’avui.
Perspectives de futur.Després, home-
natge de l’associació Albada als seus
membres veteranes i, a l’acabar, es-
pectacle Musicals dels musicals, que
posa en escena la Colla dels 50 i + de
Mollerussa.

MÚSICA

12.00
TÀRREGA. ESPAI MERCAT. ENTRADA LLIURE

Concertde clausura

El cicle Tàrrega sona a... clàssica rep
l’Orquestra Infantil Terres de Lleida
amb Un tast de danses, el concert
amb què clausura la seua quarta
temporada. Aquesta orquestra està
formada per un centenar de nens i
nenes de set escoles de música.
D’ells, 25 intèrprets són de l’escola
Local de Música, sota la direcció d’Al-
bert Gumí i Sònia Peiró.

20.30
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 12 €

Neumanpresenta‘If’

Neuman s’ha convertit, en els últims
anys, en un important referent de
culte. Arriba al Cafè amb If, un disc
gravat amb Paco Loco, amb la sensi-
bilitat i el vendaval de colors que ca-
racteritzen els seus potents directes.

19.00
LLEIDA. AUDITORI
E. GRANADOS. 12 €

L’orquestra Julià Carbonell de les Terres
de Lleida presenta Els quadres d’una ex-
posició,amb Mateu Ferré al clarinet i
Eduard Boleda a la viola com a solistes,
dirigits per Alfons Reverté. Es tracta de
la versió de Maurice Ravel d’una gran
obra del repertori simfònic, composta
originalment pel músic rus Modest
Mussorgski. Comencen amb l’obertura
de la Clemenza di Tito, de Mozart, segui-
da del concert per a clarinet i viola de
Max Bruch i altres obres de Mozart,
Bruch, Mussorgski i Ravel.

L’Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

‘La taula de l’arquitecte’, de Sàez-Casals, al COAC. Lleida.

EXPOSICIONS I GALERIES
GALERIA TERRA FERMA. LLEIDA. BISBE RUANO, 15.

González Alacreu. Pintures. Fins al 19 de març.

DEMARCACIÓDEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA. LLEIDA

La taula de l’arquitecte.Mostra didàctica del desenvolupament de pro-
jectes dels arquitectes Carme Casals i Carles Sàez. Fins al 20 de març.

BIBLIOTECA PÚBLICA. LLEIDA. RAMBLA ARAGÓ, 10.

Llibres i Biblioteques. Tresors del Ministeri de Defensa. Plafons in-
formatius i edicions actuals. Fins al 21 de març.

ARXIU COMARCAL DE L’URGELL. TÀRREGA. C/LES SITGES.

Per bruixa i metzinera! La cacera de bruixes a Catalunya. Explica el
fenomen social que va tenir lloc als s. XV i XVII. Fins al 21 de març.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT.

Una proposta, una sorpresa i, com a resultat, tota una trajectòria.
Peces de Guinovart a museus catalans. Fins al 22 de març.

MUSEU DE LLEIDA. LLEIDA. SANT CRIST, 1.

Murals. Pintures murals de Víctor P. Pallarés. Fins al 22 de març.

CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA.

Biennal Leandre Cristòfol. Amb obres d’Eva Fàbregas, Marco Godoy,
Andrés Jaque, Mercedes Mangrané, Guillermo Mora, Juan Pérez Agirre-
goikoa, Teresa Solar, Julia Spínola, Àlex Trochut + Xavier Mañosa, Antònia
del Río, Mauro Vallejo i Verónica Vicente. Fins al 24 de maig.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

GeorgesMéliès. Lamàgia del cinema.Mostra d’aparells i projeccions,
dedicada al primer il·lusionista del cine. Fins al 19 de juliol.
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La Paeria obre el concurs per
a la discoteca deGardeny
Nova concessió per 4 anys per a un complex que obrirà delmaig
al setembre ||Mentrestant, la Fiscalia investiga l’anterior

ADMINISTRACIÓLICITACIONS

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Lleida
ha obert el termini de presen-
tació d’ofertes per a la conces-
sió d’un complex de lleure a
Gardeny, després que el But-
lletí Oficial de la Província
(BOP) hagi publicat el plec de
bases aprovat pel ple.Aquest
concurs arriba just quan la Fis-
caliaAnticorrupció ha obert
una investigació sobre l’última
pròrroga atorgada a l’anteri-
or concessionari l’estiu passat.

L’objectiu d’aquest concurs
és adjudicar, en règim de con-
cessió per un període de qua-
tre anys, un terreny de 7.010
metres quadrats, bàsicament el
que va utilitzar l’antiga disco-
teca Larida fins a la passada
tardor.

El BOP va publicar la licita-
ció divendres passat i el termi-
ni per presentar ofertes finalit-
zarà el quinzè dia natural a par-
tir d’aquesta publicació.

Les bases estableixen que
aquest complex es podrà obrir

al públic durant els mesos de
primavera i estiu, des de l’1 de
maig fins al 30 de setembre.

“Seguretat i tranquil·litat”

Per la seua part, l’alcalde,
Àngel Ros, va destacar que des
de la Paeria “apostem per un
espai de lleure per a joves a

Gardeny durant la primavera i
l’estiu, per a la seua seguretat
i la tranquil·litat dels seus pa-
res”.

En aquest sentit, el primer
edil va recordar que aquest es-
pai és a la mateixa ciutat i és
accessible a peu, en taxi o en
autobús.

Imatge de l’antiga discoteca Larida a Gardeny.

SEGRE

Les jornades sobre teràpies naturals de Torrefarrera.

CERTAMENFIRA
AJUNTAMENT DE TORREFARRERA

❘ TORREFARRERA ❘Torrefarrera va
posar fi ahir a la seua prime-
raTrobada deTeràpies Natu-
rals i Benestar, amb nou es-
tands d’empreses locals del
sector i un cicle de conferèn-
cies a l’ajuntament que va re-
unir més de vuitanta perso-
nes en cada sessió.Des de dis-
sabte passat, el públic va po-
der assistir a una desena de
ponències sobre temes com
l’aromateràpia i la incidència
de les emocions sobre la qua-
litat de vida. El telecentre del
municipi, a la mateixa seu del

consistori, va acollir un ser-
vei de ludoteca per a nens,
per tal de facilitar que les se-
ues famílies poguessin assis-
tir a les conferències.

Bona afluència de públic

L’alcalde, Jordi Latorre, va
expressar satisfacció davant
de la bona resposta del pú-
blic a aquesta iniciativa i va
apuntar a la possibilitat de
buscar una altra data per a la
pròxima edició, a fi de no co-
incidir amb la celebració de
Fira Natura a Lleida.

Jornades de teràpies
naturals a Torrefarrera
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FUTBOL SEGONA DIVISIÓ NACIONAL

DerrotaalRecasens
L’AEM cau a casa davant del Seagull i veu trencada una ratxa de tres partits sense
perdre || Les badalonines dobleguen les lleidatanes a la segona meitat

Una de les poques jugades d’atac que el Seagull va permetre a les lleidatanes.

AMADO FORROLLA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ L’AEM va caure ahir de-
rrotat al Recasens davant del Sea-
gull, en un partit que les badalo-
nines van resoldre a la segona
meitat (0-2). D’aquesta manera,
les lleidatanes van veure trunca-
da una ratxa de tres jornades se-
guides sense perdre (2 victòries
i 1 empat) i hauran de mantenir-
se alerta en la lluita per la per-
manència, a sis jornades per a la
conclusió del campionat.

El tàndem d’entrenadors for-
mat per David García i Jordi Cor-
tés, conscients de la dificultat que
comportava el compromís da-
vant del Seagull, equip de la zo-
na alta, van plantejar d’inici un
partit defensiu. Durant la prime-

ra meitat van aconseguir aguan-
tar força bé i els seus rivals úni-
cament van generar perill a pi-
lota aturada (0-0, descans). Però
la resistència lleidatana es va
trencar en els primers compassos
de la segona meitat, en una ju-
gada aïllada en la qual Xènia va
guanyar l’esquena a la seua de-
fensora i va creuar el seu xut per
batre Judith sota pals (0-2, 52’).

Aquest gol va obligar l’AEM a
prendre més riscos. Carla, Sara
i Paola van entrar al camp i
l’equip es va posicionar amb tres
defenses i va poblar amb més ju-
gadores la zona ofensiva.
D’aquesta manera, les lleidata-
nes van començar a atansar-se.
Van avisar amb trets des de fora
de l’àreaVesela i Sara, però la
més clara va ser per a Pixu, que

no va poder superar en el mà a
mà la portera barcelonina Mi-
reia. Quan es van complir els 90
reglamentaris, l’equip lleidatà es-
tava bolcat a la recerca de l’em-
pat i va ser llavors quan el Sea-
gull va firmar el gol de la sentèn-
cia, en un contraatac culminat
per Anna (0-2, 90’). El pròxim
rival serà l’Europa a domicili, un
altre dels forts.

0 2

Gols: 0-1, Xènia (52’). 0-2, Anna (90’).

Àrbitre: Miguel Emeterio Martínez. Va amones-
tar la local Lídia i les visitants Xènia i Anna.

Incidències: Partit corresponent a la vintena
jornada de la Segona Divisió Nacional femeni-
na (Grup 3), disputat al camp de Recasens de
l’AEM.

AEM SEAGULL

Mireia, Gina,
Meri, Xènia, Alba,
Mar, Sara, Eule,
Yosse, Clara i
Guerrero.

Canvis: Anna
per Clara (46’);
Bea per Yosse (82’).

Judith, Neus,
Vesela, Fanny,
Sònia, Zamora,
Achoura, Janira,
Pixu, Lídia i Anna.

Canvis: Carla
per Anna (58’);
Sara per Achoura
(58’); Paola per
Fanny (68’).

1 R. Madrid 23 19 4 1974 1783

2 Unicaja 23 19 4 1863 1716

3 BARCELONA 23 16 7 1896 1648

4 Bilbao 23 16 7 1783 1714

5 JOVENTUT 23 15 8 1777 1764

6 València 23 13 10 1851 1764

7 CAI Saragossa 23 13 10 1797 1788

8 Laboral Kutxa 23 12 11 1927 1811

9 G. Canària 23 12 11 1779 1786

10 Tenerife 23 11 12 1767 1756

11 Múrcia 23 11 12 1773 1789

12 Obradoiro 23 9 14 1645 1719

13 Estudiantes 23 9 14 1689 1780

14 Gipuzkoa 23 8 15 1623 1721

15 Fuenlabrada 23 6 17 1703 1809

16 ANDORRA 23 6 17 1664 1770

17 MANRESA 23 6 17 1632 1828

18 Sevilla 23 6 17 1693 1890

EQUIP PJ PG PP PF PC

Classificació general

Fuenlabrada - Sevilla . . . . . . . . . . . .82-81
València - CAI Saragossa . . . . . .106-109
Tenerife - Estudiantes . . . . . . . . . . .81-74
JOVENTUT - R. Madrid . . . . . . . . . . .80-81
Gipuzkoa - Obradoiro . . . . . . . . . . .97-94
G. Canària - BARCELONA . . . . . . . .76-70
MANRESA - Unicaja . . . . . . . . . . . . .80-76
Laboral Kutxa - ANDORRA . . . . . . .89-74
Múrcia - Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . .91-65

Resultats

Triomf de Ricky Rubio
i derrotes dels Gasol
❘ MINNESOTTA ❘Victòria delsWol-
ves davant dels Trail Blazers
(121-113) amb un triple clau
de Ricky Rubio (13 punts i 15
assistències). Els Grizzlies de
Marc Gasol (8 punts i 7 re-
bots) van caure amb els Pe-
licans (95-89), mentre que els
Bulls del seu germà gran Pau
(23 i 15) van perdre amb els
Spurs (116-105).

Toni Bou,més líder al
guanyar al Sant Jordi
❘ BARCELONA ❘Toni Bou (Monte-
sa) va guanyar ahir per nove-
na ocasió el Trial Indoor de
Barcelona, disputat al Palau
Sant Jordi davant d’uns
10.000 aficionats, i va aug-
mentar així el seu avantatge
en el Mundial.Adam Raga, el
seu màxim rival, va ser segon.

Tres de tres per a Ogier
en elMundial de Ral·li
❘ CIUTAT DE MÈXIC ❘ Després de gua-
nyar les dos primeres proves,
Montecarlo i Suècia, el fran-
cès Sébastien Ogier (Volkswa-
gen) va mantenir el ple de tri-
omfs en l’arrancada del Mun-
dial, en el qual defensa títol,
al guanyar també el de Mè-
xic, la qual cosa li permet re-
fermar-se més en el lideratge.

ElManlleu conquereix la
primera Copa de la Reina
❘ LLORET DE MAR ❘ El Manlleu va
conquerir ahir la Copa de la
Reina d’hoquei sobre patins
al guanyar per 3-2 elVoltre-
gà a la final.Aquest és el pri-
mer títol de la història per al
club, que va pujar a l’OK Lli-
ga fa tot just tres temporades.

POLIESPORTIU

❚ L’Actel Força Lleida és sisè a la
classificació després de la victòria
de divendres. Ahir, Palma i Peñas
Osca van guanyar els seus res-
pectius partits.

❚ El Barça cau contra el Gran
Canària i Abrines es lesiona.

LEB ORLLIGA ACB

1 Burgos 22 16 6 1780 1469

2 Breogán 22 16 6 1644 1579

3 Ourense 22 15 7 1689 1497

4 Navarra 23 14 9 1601 1584

5 Valladolid 22 14 8 1588 1540

6 ACTEL LLEIDA 22 14 8 1472 1467

7 Palma 23 13 10 1723 1708

8 Palència 22 13 9 1602 1440

9 Melilla 23 11 12 1675 1690

10 Oviedo 23 9 14 1720 1793

11 Corunya 22 9 13 1490 1528

12 Clavijo 23 8 15 1636 1780

13 Osca 22 7 15 1575 1676

14 Prat 23 5 18 1601 1742

15 C. Rincón 22 4 18 1405 1708

EQUIP PJ PG PP PF PC

Classificació general

C. Rincón - Breogán . . . . . . . . . . . . .73-80
Corunya - Palma . . . . . . . . . . . . . . . .68-77
Osca - Prat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-76
Burgos - Oviedo . . . . . . . . . . . . . . .109-64
Valladolid - Navarra . . . . . . . . . . . . .71-58
ACTEL LLEIDA - Clavijo . . . . . . . . . .74-56
Palència - Melilla . . . . . . . . . . . . . . .59-62
Ourense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Descansa

ResultatsDominibarceloní
a laCopa
Catalanade
Torrefarrera

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

❘ TORREFARRERA ❘ Unes 300 gimnas-
tes van competir ahir en la se-
gona jornada de la Copa Cata-
lana de gimnàstica artística, que
es va disputar aTorrefarrera.Van
dominar els clubs barcelonins
de l’Hospitalet, La Salle de Grà-
cia i l’Egiba de Manresa. Entre
les participants lleidatanes van
destacar els concursos de Di-
ana Pla, de l’Alcarràs, en cate-
goria Promogym; de Gala Cu-
artiella, Cora de la Sierna i Mi-
reiaAlmarcha, de l’Inef; i de Jú-
lia Ftolarczyk i Blau Garcia, del
Fedac, totes aquestes en catego-
ria Inigym.

Aquesta competició, que re-
uneix les millors gimnastes de
Catalunya, es reprendrà els prò-
xims 21 i 22 d’aquest mes a la
mateixa localitat del Segrià i hi
prendran part unes altres 10 gim-
nastes lleidatanes. Una de les competidores, en un dels exercicis.

AMADO FORROLLA
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Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a segre.com

Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors
de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.

Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos,
felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins
pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens proposis.

cercle@segre.comc/del Riu, 6. 25007 Lleida www. segre.com973 248 000
Cercle

Puyi 007. Josep Antoni Moreno Fernández va aconseguir que la policia municipal d’Alcarràs posés al cos-
tat de l’actor Jordi Ríos, que encarna Carles Puyol al programa Crackòvia de TV3.

Participaiguanya ‘Selfies’ amb famosos

T’has fet recentment un ‘selfie’ amb algun famós?

Envia’ns la foto, juntament amb les teues dades i una breu
explicació, a cercle@segre.com o al c/del Riu, 6 de Lleida. Fins al 19
demarç. Entre totes sortejarem un cap de setmana per a dos
persones a lesTermes de la Baronia de Les (allotjament
a la pensió Es Neres) de la Val d’Aran.

El nom del guanyador el publicarem el 20 de
març a FB i TW de Cercle.

Galeria
d’imatges a
segre.com

Amb la col·laboració de:

‘Selfie’ radiofònic. Núria i Marta Cirera van assistir com a públic al programa de Rac1 La Competència i
es van fotografiar amb els seus presentadors, Òscar Andreu i Òscar Dalmau.

Fotomodel. Andreu Rodríguez es va trobar amb Judit Mascó a Barcelo-
na el passat Sant Jordi i va tenir l’ocasió de fotografiar-se amb ella. “És
molt simpàtica”, assegura.

Viatge amb sorpresa. Jaume Ra-
monTorné va coincidir ambTxe Ara-
na en un viatge al Marroc.

Màgia. Tony Fernández va assis-
tir a l’espectacle del Mag Pop i
després s’hi va fotografiar.

Dos grups d’alumnes de tercer d’ESO de l’IES Joan Solà de Torrefarrera han visitat el Grup SEGRE.
Moltes felicitats pel teu primer
anyet!!! T’estimemmolt! Petonets.

Moltes felicitats, Jacobo, i que sigui
un gran dia. De la mami!



IMÁGENES DE ACTUALIDAD

Joan Lladós, fuera del podio

1.500 mujeres en Barbastro

Una avería aparta a Esteve

Cerca de 400 atletas en Vielha

El de Alcoletge, piloto oficial de Aprilia, tuvo un percance nada 
más empezar y eso le relegó a la octava posición, aunque el 
arranque puede considerarse bueno  /FOTO:  S. Lladós

La tercera edición de la Carrera de las Mujeres de Barbastro, 
organizada por el club local, tuvo un gran éxito de participación. 
Núria Sierra se impuso en la línea de meta /FOTO:  Iter5

El piloto leridano del KH7 empezó el Estatal de Rallys Todo 
Terreno 2015 con un abandono por problemas mecánicos en 
Lorca, aunque las sensaciones fueron buenas /FOTO:  G. G.

La Cursa de la Dona de Vielha reunió a 380 participantes, que 
completaron un recorrido de 5 kilómetros, y fue uno de los actos 
organizados ayer por el Conselh Generau d’Aran /FOTO:  N. S.
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ATLETISMO  Carreras

La carrera SED-Lleida 
recauda 8.000 euros
Para tres proyectos en Paraguay
Lleida
REDACCIÓN
Un millar de personas se mobi-
lizaron ayer en la primera Cursa 
100% solidària SED-Lleida des-
tinada a recaudar fondos para 
tres microproyectos solidarios en 
Horqueta (Paraguay). El colegio 
Maristes Montserrat fue el pun-
to de encuentro de corredores y 
caminantes.

El recorrido tenía una pro-
puesta de 3,5 y otra de 5 kilóme-
tros por la canalización del Segre 
y el centro de la ciudad. Los 800 
inscritos respondieron a la lla-
mada, juntamente con un cen-
tenar de volunarios y decenas de 
acompañantes, muchos infanti-
les. La organización agradeció el 
apoyo de las 40 empresas cola-
boradoras. Esta implicación per-
mite destinar integramente los 

más de 8.500 euros recaudados a 
los tres microproyectos, que son 
construir gallineros y dotar de 
cocinas y baños familiares. La ca-

rrera, además, puntuaba para la 
Lliga Ponent. Antoni Carulla ganó 
en hombres (15:06) y en mujeres 
Noemí Aumedes (18:36).

FOTO: Iter 5 / El trazado recorrió la canalización del Segre y el centro

POLIDEPORTIVO  Competiciones

Gimnastas en el Juanjo Garra
El Juanjo Garra acogió la segunda fase CCEE zona sur, donde 
destacaron el Munigim’s Club (Almacelles) y el club Patrícia. En 
Torrefarrera terminó la Copa Catalana. /FOTOS:  T. A./Munigim’s

Marta Riba y 
Marc Pinsach, 
campeones de 
España en Boí

Gran victoria del 
Vila-Sana frente a 
un rival directo, el 
Mataró (5-2) 

El estatal de esquí de montaña 
se celebró en la estación leri-
dana de Boí-Taüll y proclamó a 
los ganadores, el esquiador de 
Cassà Marc Pinsach, que domi-
nó de principio a fin, en cate-
goría masculina, y Marta Riba, 
que consiguió su primer título y 
ya ganó este Open el año pasa-
do, en categoría femenina.

Las leridanas confirmaron su 
buena racha y lograron su se-
gundo triunfo consecutivo ante 
un duro contrincante, el Mata-
ró, manteniéndose así lejos de 
la zona peligrosa de la tabla. En 
la próxima jornada, el Vila-Sana 
recibe al Vilanova, uno de los 
‘gallitos’ de la categoría.
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