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El Palau trasllada misses 
al geriatric i a la llar de 
jubilats al tancar l'església 

Malda elimina taxes per 
promoure la construcció 

J.G.M. 
1 ELPALAUO'ANGI.BOLA 1 La parrO
quia del Palau d'Anglesola ha 
trosllodat la celebrnció de les 
misscsnla llar dejubilau i a 
la residlmcia per a la tercera 
edal Ca La Cilela pel tonca
ment de l'esglésin n mitjans 
d'aq11est mes d'~gost per des
preniments. Al casal s'oficia
ran les misses deis dissabtcs, 
i elsdiumenges tindran lloc a 
la residencia geria trica. 

hi va ha ver danys personals 
i e ls l~cnics municipals van 
apunta lar la zona afectada. 
D 'aquesto manera, mentre 
es porten a tenne els t reballs 
per identificar e ls da nys a l 
temple i s'executen les re· 
p arncions corresponc nts, 
les misses se celebraran en 
aquests dos equipamenls de 
In locaJitnt. 

Deroga l'impost sobre edificacions, que suposava "una doble 
imposició" 11 Per beneficiar el desenvolupament de les empreses 

L'església de Sant Joan 
Baplista es t raba tancada 
després que es dctectessin 
despre niments a )'interior. 
Els donys a l temple van te· 
nir lloc el 17 d'agost a la zo
na d'accés a l'immoble. No 

l..'esglésio del Palau d 'An· 
glesola data de l'any 1802 
i jo ha afrontot di verses re
formes, com In de lo tculada 
que cobreix la nau del tem· 
pie, que es va po rta r a ter
me a través d'aportocions 
de veins, e l consistori i la 
parroquia. 

XII Edició concurs 

SEGRE TARREGA 
1 MALDA 1 L'ajuntament de Molda 
ha aprovat, de forma provisi
onal, la derog::tció de l'orde
nan~a fiscal d~ 1 'impost sobre 
construccions, i nst~Hacions i 
obres. L'alcaldc, Josep Batlle 
(JxCot), va explicar que aques
ta mesura pretén " fomentar 
l'activitat econbmica del po
ble" oixí com la rebabi litació 
d'habitotges. Es tracta d' una 
mesura encaminada també al 
(oment de l'ocupació. Segons 
Batlle, "eximird'aqucst imposl 
beneficia l'economia deis par· 
ticula rs i e l desenvolupamenl 

LES MEUES VA.CANCES 
Participa-hi i guanya tantastics premis! 

Escapada rornantb 
al Pirineo lleidata 

Setmana de 7 nits 
a Mallorca, en holel 4 • 
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lmatge d'un deis carrers d" Mald• . 

de les empreses, queja pagtten 
prou impostes". En aquest s:en
tit, )'alcalde de Mnlda va re· 
corda r que aqucst imposl és 
d'un 2 per ccnt del pressupost 
de )'obra, per In q ua ) cosa en 
cas de grnnges o ni tres cons
truccions de gran magnitud su
posava " molts diners". Batlle 
va afcgir que "al nost rc parer, 
aquest impost suposava una 
doble imposici6, a )'aplicar-se 
i sumar-se ambla laxa perles 
lliccncics d'obres". 

Entre les propostes electo
rals de )'actual equip de ~overo 
hi havia In de suprimir 1 dero
gar el reci\rrec del 50 per cenl 
en la quoto de l' lmpost de B~ns 

EDUCACIÓ 

Queixes per un 
professor de 
l'institut de la 
Pobla de Segur 
iLLEIDA 1 Una família denuncia 
que un pro[cssor do matcma
tiques de l'institut de la Pobla 
de Segur, on csl11dien cls seus 
fil ls, " mcn ysprcn cls olum· 
nes perque diu que no saben 
el que ham·ien de saber". En 
una carta, asseguren que els 
cstudiants i les famílies han 
rebut "agressions verbals" i 
"humiliacions". 

Fonts proximcs o l'institut 
van afirmar que el professor 
fa més de vinLanysquc lreba
lln en aquest centre i que "si 
hi hagués hagut alguna quei
xa s'hauria posat en coneixe
menl deis serveis territorials 
d'Educació". Van nsscnyolar 
també que és "exigcnt" i una 
"persona que té uno huma
nitnt" q11c no es cor rcspon 
amb els fets que denuncien 
els pa res. 

lmmobles (IBf) a ls propietaris 
de cases bu id es que va aplicar 
)'anterior consistori . Aquest a 
mesura volin fomentar tnmbé 
l'cconomia, cl llogucr de les 
cases buides i evitar la dcgra
dnció del pare immobilinri . De 
mornent, l'actuaJ govern encara 
no ha actual en aquest sentit. 
Al programa electoral, .lxCat 
argumentava que "els redir
recs no són altra cosa que un 
c1tstig" i afcgin q ue "els ob
jectius que persegueix lla me· 
sura] haurien de buscar-se a 
través d'a lt res incentius com, 
pcr cxcmplc, cxcmpcions i l>o
ni ficacions en lloc de recórrer 
el cllstig". 

ENERGIA 

Els productors 
de renovables 
demanen tramits 
més senzills 
1 LLEIDA 1 l..'Associnció Nacio· 
na l de Productors d 'Encrgia 
Fotovoltaica ha demanat a la 
Comissió Nacional deis Mcr
cats i In Competencia que les 
insta 1-lacions de producció 
renovable en agrupacions 
mcnors de 5 MW, que con
ncclin a xarxa de distribució 
de tensi6 fins a 30 kV, tinguin 
un mecanisme de l.ramitació 
nbrcujat i uns tcrminis de res
posta de REE i de la dist ribu
Idora q ue no excedeixi deis 
quinzc dies naturals. També 
de mana que les insta l-laci
ons de producció renovable 
en agrupacions menors de 2 
MW, que connectin a xnrxn 
de distribució de lensió fins a 
30 kV no necessitin permfs de 
REE,ja quclascun incidencia 
en la xa rxa de t ransp orl és 
insignificant. 
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SUCCESSOS EMERGENCIES 

Hospitalitzat un jove al ser 
apunyalat en una baralla a Cervera 
La batussa es va produir al carrer i va acabar amb un deis tres implicats ferit a 
l'esquena 11 Els Mossos han obert una investigació i busquen els agressors 

X. SANTESMASSES 
1 CERVERA 1 Un jove de 24 anys va 
resultar ferit ah ir al matí al ser 
apunyalat durant una baralla 
al carrer Guinedilda de Cerve· 
ra. La discussió va ten ir lloc al 
voltanl de les nou del malf per 
causes que es desconeixen i in· 
vestiguen i es va produir en pie 
carrcr. Pel que sembln, tres per· 
sones es van embolicar en una 
baralla que va acabar amb un 
d 'ells ferit a l'esquena per arma 
blanca. Els altres dos implicats 
van fugirdelllocdelsfets. Efec· 
tius del Sistema d'Emerg~ncies 
Mediques (SEM) van atendrc 
el jovc al lloc i finnlmcnt va ser 
trasiJada! a !'hospital d'lgua· 
lada, tol i que el seu estat no 
era grcu i cstavn previst que 
durant les prllximes hores rebi 
!'alta m~dica. 

Fins nl lloc deis fcts es van 
trnslladar cfectius deis Mossos 
d'Esquadra i de la Policia Local. 
La Policia Autonomica, que ahir 
java portar a terme un operntiu 
de recerca per la zona per lo
calitzar el presumple agressor, 
s'ha fet corree de lo investigació 
per deter·minar les c ircumstiín· 
cies de la baralla i busca els im
plic:~ts. Al tancament d'aqucsta 
cdició, no s'hnvia prodult cap 
de tenci6 per aquests fets. Per 
la seua banda, un ve( de Graus 
de cinquanta-vuit anys va ser 
arresta! e l passat 22 d'agost pels 
Mossos i la Guardia Civi l coma 

VIstes del carre r Gulne dllda, on ahlr a l moti van tenlr lloc e ls fe t s. 

presumpte auto•· d'un homicidi 
comes l 'any passat o Snnt Feliu 
de Llobregat. 

Els fets van ten ir !loe el 21 
d'abril del2018 duran! una dis· 
cussió. La víctima va ser apu· 
nyalada amb una arma blanca a 
la portn d'un bar després d'una 
d iscussió. Coma conseqücncia 
de les ferides, va morir una set· 
mana més tard. La policia va ini· 

DROGUES OPERACIÓ POLICIAL 

Confiscades més de SO 
plantes de marihuana 
als Ares i Senterada 
La Guardia Civil va arresta r tres persones 
REDACCIÓ 

ciar un disposil iu al comprovar 
que el presumptc agressor hnvia 
fugit a Graus. 

Fa LlllS mesas, ellO de mar~, 
un jove de vint·i-vuit anys de 
Juneda va resultar ferit de gra
velatdurant una baralla entre 
dos gmps duran tia fcsta de Car
naval de Cervia de les Ga rri
gues. Una segona persona va 
patiderides i, en a-quella ocasió, 

els Mossos van deteni•· un vef de 
la localital de trent::Hres onys 
com a presumpte autor de les 
agressions. Aixf mateix, a finals 
de febrer van arrestar un borne 
que va clavar di verses punyn· 
lades a un a ltre després d'una 
baralla en pie ca r·rer a Ager. 
L'horne va [ugir i el van loca lit· 
zar hores més tard al congost de 
Mont-rebei. 
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MALTRACTAMENT 

Troben gats en 
un <ontenidor 
de Torrefarrera 
1 LLEIDA 1 La Protectora Amics 
del Segria va denunciar ahir 
l 'abandó de quatre críes 
de gat que es van trobar a 
!'interior d'un contenidor a 
Torrefarrera. A l seu pedil 
de Faccbook, la protectorn 
explica que "com a societat 
no evolucionem, ja que fem 
que aquesta mena de s iltta
cions es repeteixin". 1 és que 
fa lot jusi una setmana, la 
protectora ja va acolli r una 
llorigoda de gats que von ll'O· 
bar abandonada en un con
tenidor d 'escombraries. Els 
felios ja han passnt In revisió 
veterinñria. 

Mediadors culturals 
a la presó de Ponent 
IWIDA 1 El Centre Penitcnciori 
Ponen! incorporara a partir 
del setembre dos mediadors 
culturals per facilitar l'adap· 
tació deis intcrns estrangcrs. 
A l conjunt de Catalunya, se 
o'incorporornn lret;::e. 

Ferida lleu en una 
col•lisió a Arbeca 
1 AR8ECA 1 Una conductora va 
resultar ferida lleu a hir al 
coJ.I idir contra un tractor a 
Arbcca. Com n conseqücncia 
de !'impacte, elturisme va 
bolear. Aixi matcix, un trae· 
torva bolear ah ir a In tarda 
a la carretera N-260 a la Seu 
d'Urgell. 

1 BELLVIS¡ La Guilrdio Civil va lo· 
calit;::ar i va confiscar dimarts 
un total de 54 plan tes de ma
rihuana de dos plantacions ubi· 
cades als Ares, nucli de Bellvfs, 
i Senterada, al Pallars Jussa. Se· 
gons va informar el e os policial, 
la planta ció més importan! era 
la deis Ares, amb un lota! de 45 
plantes de dos metres i un pes 
aproxima! de 323 quilos. 

ment, tots e lls de nacionaHtat 
romaneso. L'operoció policial 
va comen<yar al juny, quan els 
agents van ten ir coneixement 
quehi podria haver una planta· 
ció il·lcgal de cannabis a prop de 
Bellvfs. La plarllaci6 es trobava 
a !'aire lliure i funciooava "n ple 
rcndiment", scgons va informar 
la Guardia Civil, que també va 
preciS3r que es lrobava a la fase 
final del seu cultiu i eslava ocul- La plantacló d•ls Ares •stava e o berta amb mall•s per • vltar qu• fMsln vbtes p• r la pollcla. 

Com va informar SEGRE 
ah ir, els agents van detenir els 
tres prcsumptes responsables 
del cultiu, que estova vigila! de 
forma inínterrompuda les 24 
hores del dia. Els acusats d 'un 
delic tc contra la salut pública 
són dos homes i una dona, de 
32, 37 i 43 anys, respectiva-

CULTIUS 

La plantació més 
important era la deis 
Ares, que funcionava 
Ha pie rendimentH 

ta sota una malla pe•·que no [os 
detectada pels agents. 

En el cas de la plnntació de 
Senterada, la Guardia Civil de 
la Pobla de Segur va decomis
sar no u plantos d ~ marihuana 
de diferents mides amb un pes 
tota l d'uns vint q'llilos i va de-

nunciar-ne el responsable, un 
home de quaranta·tres anys.dc 
nacionnlitnt cspanyola. L:últimn 
operació duta a te rme contrae) 
trñfic de drogues vo t en ir lloc 
fa tot just unes setmanes, el dio 
13 d'agosl a Lleida, i es va sal
dar a mb dos detinguts, tlrl deis 

quals un meno•· de disset anys, 
per vendre maria. El mes de 
fcbrer, e ls Mossos d'Esquadra 
van organit;¡,ar una macroba
tuda contra el traiic de cocalna, 
hero'ina i marihuana a lo ciutat 
de Lleida. Set persones vnn ser 
arrestades. 
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SALUT ALIMENTACIÓ MEMORIA 

Més listeriosi a Catalunya El funeral de 
Conxita Grangé 
tindra lloc el4 
desetembre L'Agencia de Salut Pública estudia quatre possibles casos relacionats amb el 

brot andalús 11 Dos a la província de Barcelona idos a la de Girona Prop de 1.600 visites a 
la mostra en record seu 

AGI:NCIES LESCLAUS 

Més de 200 conflrmats 
1 El mlnlsterl de Sanltat ha con
flrmat un total de 203 casos 
de listeriosi relacionats amb el 
consum de carn contaminada, 
deis quals 196 són a Andalusla., 
tres a Aragó, dos a Extremadu
ra i un a Castella i Lleó i Madrid. 

Dos morts 
1 Fins al moment són dos les 
persones mortes confirmades 
a causa d'aquest brot, una do
na de 74 anys i una altra de 90 
anys que van morir en els pri
mers dies del brot, les dos a 
Andalusia. 

1 BARCELONA 1 L'Ag~ncia de Salut 
Pública de Catalunya té cons· 
tilncia de quall'e nous casos sos· 
pilosos de listeriosi relacionals 
nmb el b1·ot d'Andnlusia, i espe
ra les analítiqucs pcr verificar 
si es tracia de casos confirmats. 
Dossón a la provfncia de Barce
lona concretament a les comnr· 
ques del Barcelon~s i el Vall~s 
Occidental, i els a !tres dos sos· 
pitosos es traben a la provfncia 
de Girona a les comarques del 
Girones i la Garrotxa (Girona), 
va explicar ahir la conselleria 
de Salut de la Gencralitat de 
Catnlunya en una pllblicació 
al perfil oficial de Twitter."En 
tots aquests casos s'ha consumit 
carn entatxonada d'Anda lusia, 
que ha general quadres amb 
sfmptomes lleus, com diarrees 
ambo sense fcbre", dctallava 
la publicació. Anteriorment, 
des de l'inici del brot, la Ge
neralitat de Catalunya havia 
detectat cinc casos probables 
més de listeriosi relacionada 
nmb el brot, encara que el mi
nisteri de Snnitnt va informar 

El minlsteri de Sanitat confirma un total de 203 casos. 

ILLEIDAI La incineració de les 
restes de la Jleidatana Con· 
xita Grangé, !'última super
viven! del camp de concen
traci6 nazi de Ravensbrock. 
tindrii lloc dimccres vinent 4 
de selembre a la localital de 
Tolosa, on va vi u re eJs últims 
anys de vida. Lo casualitat 
va fer que Grangé m01ís just 
un mes després de l'home
natge q ue va rcbre a In vall 
Fosca el 26 de julio! passat. 
Des d'aqucll dia el Museu 
Hidroelectric de Capdella 
i fins al18 d'aqucst mes va 
acollir l'exposici6 El camp 
de conce11traci6 pera do>~ es 
de Rauc11sbrück, perla qunl 
van passar un total de 1.588 
persones. A l'homenatge va 
nssistir In consellera de Jus· 
tícin de la Generalitot, Estor 
Ca pella, que a l con~ixer la 
noticia va assegurar que "les 
nostres polítiqucs de memo· 
ria historica han d'estar n 
]'altura del seu llega t. Natu· 
ral d'Espui, ol Pnllars Jussi\, 
Grangé vn morirals 94 anys. 

que eren negatius i finalment 
els va descartar. El secretaride 
Salut Públicn cata!~, Joan Guix, 
java advertir dimarts que podi
cn aparcixer més casos a causa 
dclllarg procés d'incubaciódc 
la listcria, i va a regir que no és 
una pntologin estrnnya. D'altra 
banda, va remarcar que l'any 

Leopoldo Pomés Campello 

t 

Creu de Sant Jordi 

El president i el Govern 
de la Generalltat de Catalunya 

expressen el seu dol 

Generalltat de Catalunya 

19e anlversarl de la mort del senyor 

Javier 
N art Espinet 
(29·8·2000) 

T'estlmem. T'enyorem. 
M. Angels Sanuy, Xavler 1 Eduard. 

Bellcaire d'Urgell - Balaguer, 29 d'agost del2019 

2018 hi va ha ver· as casos a Ca
talunya, se.nse tenir res a veure 
amb cap brot. 

En un nitre ordre de coses, 
!'Hospital Universitari Central 
d'Astúries va registrar ahir un 
cas de lister iosi en un pacient 
de seixanta-quatre anys ingres
sat ala Unitatdc Cures lntensi-

ves, que segons va informar el 
govcrn asturiil no té cap relaci6 
amb e l brot original a Anda
lusia. Es tracia d'un cns clínic 
alllat d'afecció per aquest bac· 
teri Listcria mOIIOCytogenes. 
El malalt esta a l'UCI, on rcp 
tractament i té una evoluci6 
favorable. 

Segundo aniversario del fallecimiento de 

Don Félix 
Vallejo Muñoz 
Hace dos años que nos dejaste y tu presencia querida 
está siempre en nuestra vida. Esposa, hijos y n etos. 

Hoy, jueves dfa 29, tendrá lugar una misa en su recuerdo en la parroquia 
de Sant Martí a las 19.30 horas. 

Lleida, 29 de agosto de 2019 

19e aniversari de la mort del senyor 

Javier N art Espinet 
(A.C.S.) 

Els seus companys de BANASEGUR SAU Correduria de Seguros preguem una 
oració per l'etern descans de la seva anima. 

Llelda, 29 d'agosl del 2019 
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Elmón ~y 
casteller 
LA PAGINA DELS C~STULERS DE llEIDA 

Castellers de 
Lleida actua per 
primer cop a lsona 
Gracies a la iniciativa de l'Associació de 
la Gent Gran Sant Antolí 

CARLES PUIG· GROS 

Els de la camisa bordeus 
van actuar aquesl díu
mcngc passat pcr primer 

cop :< la vi lo d'lsona per ini· 
dat iva de l'Associació de la 
Gent Gran Sant Antolf d'lso
na i Conca delliJ, i per primer 
cop compartien placra amb e ls 
seus fi llo ls, e ls Malfargats de 
Pallnrs. 

Per a la colla de la capital 
del Segria, va ser una actuació 
que vn servir per reactivar-se 
després de l'oturada d'estiu, 
estrenar canalla i a lgunes po
sicions noves en uns caste lls 
forc;a al seu abast, com c l 4 de 
6, el4d6 amb ag11lla i e13 de 7 
(assolit en el segon intentdes
p•·és d 'un de desmuntat) i e ls 
tradicionals pilars d'entradn i 
de com iat. El més re llevant, 
castcllerament parlan!, per 
nls del Segria vn ser !'estrena 
del terc; més jove que ha pa
raL un pilar de cinc en la se va 
historia. 

El gran atractiu de la t raba
da era poder veure el primer 

caste ll de sis pisos de lo colla 
en fonnació del Pa llars. Els 
Ma lfargats ho van intentar 
per dos cops e l 3 de 6, pero 
els van dcsmuntar abans de 
coronar-los. En tot dos in tents 
es va poder veure el bon tre
ball queduen, pero tombé e ls 
rnolts nervis d'afrontar per 
primer cop els 6 pisos. De 
bcn segur que a vial l'assoli
ran amb suficiencia. L'actuo
ció la van completar a mb una 
torre de S molt bcn cxecutada 
i pilars d'entrado i de comiat. 

Resum de l'actuació: 
- Malforgats de Pallars: p4, id 
3d6, 2d5, id 3d6 i 4 pilars de 3. 
-Castellers de Lleidn: 2 p4, 
4d6, 4d6a, id 3d7, 3d7, pS, 2 
p4. 

In id del Setembre Bordeus 
Com cada ony, Castellers 

de Lleida organitzn un seguit 
d'activitats per tal que el co
lor bordeus predomini durant 
tot e l mes de sctembrc, coin
cidint amb el periode de més 

Properes actuacions 

131/08 
1 Ago munt. 1 S.OO h Amb: Ton ai

res de Montblanc. 

Horaris d'assajos 
Dllluns, de 19.00 na 20.30 h 
Olmtcres, de 19.3 Oh a 22.00 h 
Divendres, de 21.110 h a 23.00 h 

importancia castellera de la 
temporada, que ha de culmi
nar amb uno gran Diada de 
Sant Miqucl. 

Gimca nes, exposicions, 

(iu "'" 18.00 hAmb:Marge
ners de Gulssona, Xiquets de Reus 
1 Castellers de Badalona. 

Escala de castells 
Obert a tothom qui vulgui 
aprendre a fer castells 

GUIA 49 1 

15/09 
Vil .non 11• Geltru. 12.00 h 
Amb: Bordegassos de V tia nova 
C. de Sants 1 Nens del Vendrell 

Divendres, de 20.00 na 21 .00 h 

E·mail· corrou~osttllorsdellolda~•• /Toltfon: 607 840 00 

concursos, concerts i molts 
castells han de servir per 
mobil itznr la massa social de 
la Colla i atansar la resta de 
la ciutadania de la ciutat de 

Lleida i volt:.nts al món deis 
castells. Podeu obten ir més 
informació de les d iferents ac
tivitats a la web de la Colla: 
www.castellersdelleida.cat. 

La Colla Vella va exhibir el segon 2de8 del cap de setmana 
Amb poques hores per digerir 
la gran exhibició rosada del 
Catllar, els va llenes van reinci
d ir a I'Arboo;, on van repetir la 
mate ixa seqü~ncia, i van con
firmar, per s i h i hnvia dubtes, 
q ue gaudcixcn d' un impeca
ble 2de8 sense folre, q ue van
tornnt o descarregar. Allil els 
Castcllcrs de Vilafrnnca van 
deixar a mitges el3del0fm 
q ue, coma Vi la nova, només 
van poder fer-li !'aleta, mentre 
que la Jove de Tarragona es va 
anotar la t ripleta vilafraquina. 

L'Arbo~ va ser testimoni de 
)'enorme esta t de forma de la 
C olla V e lla de is X iquets de 
Valls, que va aprofitar el seu 
gron 2dc8 pcr tornar-lo a exhi
bir. ~s una pet;a de museu, que 

en poques hores es va tomar a 
degustar a pla~n. fins i tot hnu
ria millorat el que van plantar 
al Catllar. 1 és que els va llenes 
gairebé ni es van despentinar. 
Al completar-se, fins i tot les 
camises rosades van reclamar 
pujar-lo "un pis més!". La Vella 
va repetir la mnteixa sequcn
cia, a l'obrir amb cl4de9f i pi· 
lar del qua! també havien ofert 
millors prestacions. Sera cas
tcll de recurs si a lguna cosa no 
va bé a Sant Felix, pero vist e l 
moment que atravesso la colla 
ara mateix esta c:~pucitnda de 
(cr tot nllo que es proposi. El 
3de9f, que va segellar lo tercera 
ronda, tnmbé va ser de postal 
i hnuran de corúinr en el folre 
i les m anilles perque de cara a 

Sant Felix es converteixi en el 
castcll de 10. En aquesta ocasió 
el pilar de comiat va ser el de 
7. Plet/>rics! 

El.s Cas1elle rs de Vilo franca 
ja bavien ovant;nl les ganes de 
tornar a encarar-se al3de10, i 
finalment, a l'aconseguir col
lnboració de la pln~a, el van 
atacar en segona ronda, dcs
prés d'anotar-se la qunrta torre 
de 9 d'aquesta temporada. El 
col6s es va veurc 1rcmolndfs 
a les primeres de ca nvi, i van 
apar~ixer d ificultats sobretot 
a lo part baixn. Van fer molts 
esfor~os per d ibuixar )'a leta 
i pocs segons després es va 
acnb:~r trencant entre quarts i 
quims. El cnstcU hi va ser i de 
ben segur que d ivendres po-

dran dominar-lo per completar 
el primer de l'any. 

Els vilafranquins es van re
fer completant amb determina
ció el 4de9f. Per acomiadar-se, 
van fer el pilnr de 7 folrat i van 
estrenar l'aixecadora. 

Jler la seva part, la Colla Jo
ve Xiquets de Tnrragona va 
buscar una actunci6 a l'abast, 
tenint en compte la caiguda del 
Sde91 a l Catllar i el nombre de 
ca mises que es va dcspla~ar a 
l'A rbo~. Van comen~ar comple
tan! un bonic3de9fi en segona 
tanda el 4de9f, desprésdede
fcnsor-lo amb bon ofici pcr als 
te~os i quarts. Van completar 
el 4de8 amb l'agulla , del qua! 
podrien aixecar un pis més di
vendres vinent a Vilafranca, 

així com el pi lar de 7 amb folre 
per segcllar l'actuació. 

Ln eolio local, els Minyoos 
de I'Arbo~, no travessa el seu 
millor moment, perb en la seva 
Cesta mojor van aconseguir el 
3de7, el primer castcll de 7 de 
la temporada. Era el quart atac 
de l'any sobre la construcci6 
i aquesta vegada no es va re
sistir. En canvi, van deixar en 
carregadn la tot·re de 6 de la 
scgona ronda, després de pntir 
el despenjament de l'enxancta 
i darrere seu la resta del tronc. 
El 4de6 amb l'agulla va tancar 
1 a tercera ronda i es van nco
miadar a mb un su al pilar de S 
de comiat. 
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