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Jordana Salvadó, una doble campiona 
d'Espanya de trineus amb gossos 
que viu a Torà i que serà al Mundial 

I pàg. 42 
Lleida repetirà Sant Jordi, que cau en 
diumenge, a Francesc Macià i Ferran 

,. amb actes davant el nou Morera 
è 
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Onze càmpings de Lleida 
suspenen l'examen de la 
CHE sobre inundabilitat 

Lleida ciutat 
concentra 
pediatria en 
només dos CAP a 
partir de l'abril 
A Eixample i Onze 
de Setembre 

Els Centres d'Atenció Primària 
(CAP) de l'Eixample i Onze de 
Setembre unificaran el servei 
de Pediatria de tot Lleida ciutat 
a partir d'aquest pròxim mes 
d'abril, segons van confirmar 
fonts del departament de Sa
lut, i concentraran també en 
aquests dos centres tots els 
professionals. 

. ~ I 
La normativa davant 
de riuades obliga a 
evitar riscos en zones 
pròximes als rius 

J l ~ I La 
Confederació n'ha 
analitzat uns 40, 
dotze han aprovat i la 
resta es tramiten 

El sagrari després de ser 
recuperat i a la dreta, 
dos imatges del robatori. 

• Iler • -
I. . 

La Confederació Hidrogrà- sobre risc d'inundacions i ha 
fica de l'Ebre ha ana litzat informat desfavorablement 
més de quaranta plans espe- en el cas d'onze dels expedi
cials urbanístics de quaranta ents. Dotze més han aprovat 
càmpings de Lleida que estan les mesures contra inundabi
en procés d 'adaptació de les litat i els restants es troben 
instal·lacions a la normativa en tràmit. 

ÉS NOTICIA I 3 LLEIDA I7 

' . 

L'Alt Urgell, quaranta anys 
reivindicant el Pirineu 

COMARQUES 11 6 

SEGRE inaugura a la Seu l'exposició sobre 
les quatre dècades d'història compartida 

Detingut per robar a 
ancians guanyant-se 
la seua confiança 
Els Mossos van detenir di
marts un home acusat de 
robar a ancians després de 
guanyar-se'n la confiança. 

LLEIDA 111 

• [!] .. 

GUIAI32 

Empreses podran 
obligar a fitxar 
al sortir a fumar 
El Suprem ha sentenciat que 
les empreses puguin obligar 
els treballadors a fitxar si 
surten a fumar. 

ECONOMIA I 23 

DEMANA CITA PRÈVlA 
I GAUDEIX DEL TEU 
XE<: PROMOCIONAU 
CJ Gennanetes 2 
25002 Lletda 

f m 
973 2811 11 
www.ilerdent.com 
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COMADQ lUES Roba a plena llum del dia el sagrari Consulta veïnal per a un local social 
~ de l'església de la Pobla de Segur. al poble de Guarda-si-venes. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

La Generalitat facilitarà l'accés al congost de 
Mont-rebei des de la carretera C-12 a Ager 
Treballs al camí de 7 quilòmetres que enllaça amb Carç~ i la Pertusa i que ha de millorar la mobilitat 
dels vehicles pel Montsec li J un a1 ¿ arn l'adequa cio de camins a Sant Esteve de la Sarga 

E. FARNELL 
I LLEIDA I La Generalitat preveu 
millorar l'accés al congost de 
Mont-rebei des de la carretera 
d'Àger per millorar la mobilitat 
per la serra del Montsec, i evitar 
col·lapses de vehicles en aquest 
popular enclavament turístic 
entre la Noguera i el Pallars 
Jussà. A la primavera s'actuarà 
en els set quilòmetres del camí 
des de la C-12 fins als nuclis de 
Corçà i Agulló i el pàrquing de 
l'ermita de la Pertusa. Aquests 
treballs compten amb un pressu
post de 275.000 euros i consis
tiran a reparar la calçada, molt 
danyada i amb clots, millorar 
del paviment i adequar els dre
natges i les cunetes, a més de la 
senyalització. 

Els departaments de Territori 
i Acció Climàtica sufragaran 
aquestes obres. La Generalitat 
ha impulsat la redacció del pro
jecte i execució de l'obra, llarga
ment reivindicada pel municipi 
d'Àger per millorar la seguretat 
d'aquest accés al congost, a l'er
mita de la Pertusa i al pantà de 
Canelles. 

De forma paraHela, Territori 
treballa per millorar la xarxa 
de camins de Sant Esteve de la 
Sarga, on actualment es concen
tra la major part del trànsit dia
ri per anar a Mont-Rebei. S'ha 
de recordar que el consistori 
reclama el traspàs de la titula
ritat de la carretera local a la 
Diputació, al considerar que és 
d"'interès turístic" i amb trams 
amb risc geològic en els 17 qui
lòmetres entre el nucli de Maror 
i el congost. 

Una classe d'esqur ahir a Port Ainé. 

Els operaris treballaven ahir a pintar la senyalització horitzontal de la nova ronda d'Artesa de Segre. 

Últimes obres per obrir la variant d'Artesa de Segre 
• Territori ha reprès els tre
balls per acabar la variant 
d'Artesa de Segre a la C-1412b, 
d'1,1 quilòmetres. Les baixes 
temperatures a començaments 
d'any havien retardat l'entrada 
en servei d'aquesta via al fal
tar l'última capa de paviment. 
Ara, al millorar les condici
ons meteorològiques, els ope
raris han pogut reprendre els 
treballs i aquesta setmana ja 
s'està pintant la senyalització 

horitzontal en aquesta nova 
ronda. Fonts del departament 
de Territori van avançar que 
l'entrada en servei de la ron
da serà imminent, ja que "~stà 
pràcticament acabada". 

La construcció ha suposat 
una inversió de cinc milions 
d'euros i va estar acompanyada 
de polèmica, ja que el comerç 
d'aquesta localitat va consi
derar que no era necessària i 
que afectaria negativament la 

seua activitat, ja que trauria 
· gran part del trànsit de vehi

cles del centre de la població. 
Davant aquesta oposició, un 
54 per cent dels veïns d'Artesa 
de Segre es van mostrar a fa
vor d'aquesta infraestructura, 
després d'un sondeig que va 
fer el consistori per demanar 
al Govern contraprestacions 
per l'obra, com més promoció 
turística del municipi o un pla 
econòmic. 

ESQUÍ CONFLICTE LABORAL 

Primer tram de 
la reforma de la 
carretera del port 
deComiols 
• La ronda d'Artesa de 
Segre forma part de la 
millora la carretera de Co
rniols, de 30 quilòmetres 
de longitud entre Artesa 
de Segre, a la Noguera, i 
Isona i Conca Dellà, al Pa
llars Jussà. És l'únic tram 
en obres de tot el traçat. 
La Generalitat preveu 
treure a concurs les obres 
d'algun tram dels 15 qui
lòmetres entre Artesa i 
Folquer, a l'encreuament 
de la L-512 i la C-1412b. 
L'última part fins a Isona 
haurà d'executar-se per 
fases i inclou quatre tú
nels i altres tants viaduc
tes. D'altra banda, Junts 
va demanar ahir a la Ge
neralitat que desencallí 
les obres d'aquest eix del 
Pirineu. 

Variant de Térmens 
La Generalitat redacta 

l'estudi informatiu i d'im
pacte ambiental de la vari
ant de la C-13 a Térmens, 
que tindrà 4 quilòmetres, 
passarà per la zona sud de 
la localitat per enllaçar 
amb la variant de Vilano
va de la Barca i suposarà 
una inversió d'entre 35 i 
40 milions d'euros. 

Anul·len reserves en hotels i avancen 
classes per la vaga a Espot i Port Ainé 
I LLEIDA I La convocatòria de va
ga a partir d'avui a Espot i Port 
Ainé ha provocat que escoles 
d'esquí d'aquestes dos estaci
ons decidissin avançar algunes 
de les classes i les van impartir 
ahir. Per la seua part, hotels del 
Pallars han registrat canceHa
cions de reserves previstes per 
a aquest cap de setmana. Les 
aturades parcials les van con
vocar UGT i la Intersíndical per 
la falta d'acord al nou conveni 
col·lectiu. A més d'avui, estan 

previstos demà i diumenge en
tre les 10.00 i les 13.00 hores. 
També es repetiran el cap de 
setmana que ve. 

Aquesta mobilització ha tin
gut conseqüències per al sector 
turístic. Des de l'hotel Pessets 
de Sort van explicar que han 
perdut un 30% de les reserves 
d'aquest cap de setmana i van 
assenyalar que el degoteig de 
canceHacions és constant. La 
vaga també afecta la Molina i 
coincideix amb els campionats 

del món de Para Snowboard. 
Per la seua part, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
(FGC), propietària de les tres 
estacions, va criticar la vaga al 
considerar que la negociació del 
conveni està molt avançada i 
"en cap cas" bloquejada. 

Port del Comte, tancada 
En un altre ordre, Port del 

Comte va tancar ahir les íns
taHacions a causa de l'estat de la 
neu (vegeu les pàgines 14 i 15). 
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MOSSOS SUCCESSOS ROBATORIS 

SEGRE 
Divendres, 1 O de març del2023 

Caçats robant en 
una nau de 
'maria' de 
Torregrossa 

Roba a plena llum del dia el sagrari 
de l'església de la Pobla de Segur 

I TORREGROSSA I Els Mossos d'Es
quadra van detenir dimarts 
a la nit a Juneda dos homes 
de 40 i 31 anys per intentar 
robar en una nau de Tor
regrossa precintada des de 
dimarts de la setmana pas
sada pel mateix cos en una 
macrobatuda contra el tràfic 
de marihuana. Un agent fora 
de servei va observar dos in
dividus forçant la nau. Poste
riorment, van ser localitzats 
i arrestats a Juneda. 

El lladre surt amb el tabernacle i l'arrossega pel carrer davant de diversos testimonis 
fins que és detingut li a\ ta entrd dtes abans a la sagrist.a ptro sense endur-se'n res 

Precisament, dos homes 
i una dona van ser detin
guts dimecres de la setmana 
passada a Artesa de Lleida 
quan intentaven robar en 
una altra de les plantacions 
desmantellades. 

L. GARCrA/J. TEIXIDÓ 
I LA POBLA DE SEGUR I Els Mossos 
d'Esquadra van detenir dimarts 
a la tarda un individu que poc 
abans havia entrat a plena llum 
del dia i davant de la mirada de 
diversos testimonis a l'interior 
de l'església de la Pobla de Segur 
per emportar-se arrossegant el 
sagrari. Tota la seqüència dels 
fets va ser gravada per les cà
meres d'un local proper. A les 
imatges es veu l'individu arri
bar amb un gos i un carro que 
podria haver robat d'un super
mercat. Va entrar a l'església 

Ajuntament de Talarn 

ANUNCI 

El Ple de l'Ajuntament de Talarn, en sessió extraordinària de data 1 de març 
de 2023, va adoptar els següents acords: 

PRIMER.· Aprovar inicialment la Modificació de les Normes Subsidiàries del 
municipi de Talarn per regular les instal.lacions generadores d'energies 
renovables i construccions en sòl no urbanitzable, redactada per Joan Llort 
Corbella, arquitecte i Ignasi Grau Roca, enginyer agrícola, amb l'objectiu 
d'actualitzar la normativa del sòl no urbanitzable i per a la regulació d'aques
tes intal.lacions. 
SEGON.- Suspendre pel termini d'1 any o fins a l'aprovació definitiva . de 
conformitat amb l'establert per l'art 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, la tramitació de plans 
urbanístics derivats, projectes i l'atorgament de llicència i/o autoritzacions 
d'edificació, instal·lació o ampliació relatius a activitats i usos de producció 
d'energies renovables ( eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions així 
com d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, així com les relacionades amb les construccions en sòl no urbanit
zable, excepte dels fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas 
que no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitiva
ment aprovat. L'àmbit territorial de la suspensió correspon a tot el sòl no 
urbanitzable del municipi de Talarn, d'acord amb el plànol de delimitació que 
consta com annex a la corresponent documentació tècnica de la suspensió. 
TERCER.· Queden exceptuades de la suspensió les llicències i autoritzacions 
per a instal·lacions d'energia solar ( tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum. 
QUART.· Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb 
l'article 73.3 del TRLUC, al diari Segre i en la pàgina web municipal, durant el 
termini d'un mes, per tal de poder consultar-lo, i presentar al.legacions o 
suggeriments, si s'escau. 
CINQUÈ.· Atorgar audiència las ajuntaments el terme municipal dels quals 
limiti amb el de Talarn. 
SISÈ.· Contra l'acord de suspensió de llicències, per tractar-se d'un acte 
administratiu de tràmit qualificat. es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des 
de l'endemà de la seva notificació. 
Contra la resta d'acords, per tractar-se d'actes administratius de tràmit no 
qualificats, no procedeix la interposició de cap mena de recurs. 

De conformitat amb l'article 8.5.a) del TRLUC, en la informació pública 
d'aquest acord, caldrà exposar un plànol de delimitació de l'àmbit de la 
suspensió, el qual ha de restar a disposició del públic a les oficines de l'admi
nistració actuant al llarg del termini de suspensió, publicant-se en la seu 
electrònica de l'Ajuntament. 
L'expedient es podrà consultar a les oficines de l'Ajuntament en dies hàbils i 
hores d'oficina C/ Pau Coll, 3, 25630 Talarn. i a la web municipal: 
www.talarn.cat 

Talarn, 3 de març de 2023. 
Alex Garcia Balust 
Alcalde 

de la Mare de Déu de Ribera 
i va sortir pocs minuts després 
amb el sagrari a sobre. Va in
tentar pujar-lo al carro, però no 
va poder. Fins i tot un ciutadà, 
aparentment sense saber que 
l'objecte era robat, va intentar 
ajudar-lo. Finalment, se'n va 
anar carrer avall arrossegant 
el tabernacle fins que va ser de
tingut pels Mossos d'Esquadra, 
que van poder recuperar la pe
ça, greument danyada. 

La policia catalana va con
firmar que l'individu va ser 
arrestat i, després de passar la 
nit a comissaria, va quedar en 
llibertat a l'espera de ser citat 
pel jutjat. Des de la parròquia 
indiquen que aquest individu ja 
havia entrat dies abans, dissab
te, a la sagristia, la va registrar 
però no se'n va endur res. "El 
que més ens ha sorprès i dolgut 
és que la gent veia com arrosse
gava el sagrari i ningú va trucar 
a la policia. Ho va fer un bomber 
voluntari, que ens va avisar", va 
assenyalar el rector. També va 
lamentar que és el tercer roba
tori que pateixen i que això els 
obligarà a prendre mesures, ja 
que fins ara el temple està obert 
durant tot el dia. "Només obri
rem durant dos hores i tancarem 
després de cada celebració", va 
afirmar. El rector va explicar 
que el sagrari, d'uns 70 anys 
d'antiguitat, es va restaurar fa 
un any i mig, i que la reparació, 

SUCCESSOS BALANÇ 

Fotografia del sagrari destrossat després de ser recuperat. 

al quedar greument danyat, serà 
molt costosa. Pel que sembla, 
l'individu el va destrossar a l'in
tentar obrir-lo. El detingut és 
un home que va arribar fa poc 
a la Pobla i viu en una caravana, 
segons fonts pròximes. 

Imatges ..... ·dels fets. L!.J L!.J 

SEGRE-~s . 
Vegeu el vídeo al • 
mòbil amb el codi. I!J , 

Quatre denúncies a la setmana 
per desaparició a Lleida el2022 
Segons els Mossos d'Esquadra, que van registrar 220 casos 
L.G. 
I LLEIDA I Els Mossos d'Esquadra 
van registrar l'any passat 220 
denúncies per persones desa
paregudes a les comarques llei-

1 datanes. Això representa una 
mitjana de quatre casos a la 
setmana. Concretament, a la 
Regió Policial de Ponent es van 
instruir 209 denúncies i 11 més 
a la Regió Policial del Pirineu. 
En total, són un 13,7% menys 
respecte al 2021, quan es van 
comptabilitzar 255 denúncies. 

En el conjunt de Catalunya, la 
policia catalana va instruir l'any 
passat 3.620 desaparicions, la 
qual cosa representa una mit
jana de 302 persones desapare
gudes al mes. Respecte a l'any 
anterior, suposa un augment del 
8,6%. Les dades es van publicar 
ahir amb motiu del Dia de les 

Persones Desaparegudes sense 
Causa Aparent. 

L'índex de resolució dels ca
sos investigats durant el2022 va 
ser del 98% i a 31 de desembre 
van quedar 72 casos oberts. Del 

MENORS 

El 27% dels casos 
denunciats l'any passat a 
Catalunya van ser de 
menors de 13 a 17 anys 

total de persones desaparegu
des, 1.332 van ser reincidents, la 
qual cosa equival al36,8% del 
total. El percentatge d'homes 
desapareguts és del 60% res
pecte al40% de dones. Pel que 
fa a les desaparicions de menors 

d'entre 13 i 17 anys, representen 
el 27% del total i l'any passat 
van baixar un 17,2%, fins als 
985 casos. La reincidència en 
aquesta franja d'edat es va situ
ar en un 49%, encara que l'any 
passat va baixar un 25% en re
lació amb l'any 2021. Quant als 
nens i nenes de O a 12 anys, es 
van registrar 67 desaparicions, 
un8%menys. 

D'altra banda, les denúncies 
per desaparicions de persones 
majors de 65 anys van augmen
tar un 31% i la majoria estan 
relacionades amb trastorns cog
nitius, com l'Alzheimer. Des del 
2010, la Unitat Central de Per
sones Desaparegudes ha comp
tabilitzat 30 desaparicions en 
l'àmbit criminal, dels quals 23 
han estat homicidis, entre els 
quals 14 feminicidis. 

cfarre
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LA SEXTA 

La santeria, 
a 'Equipo de 
investigación' 
L'aparició d'estranys objectes 
i restes de cerimònies en di
versos punts d'Espanya reve
la una pràctica que prolifera 
en temps de crisi, convertida 
en refugi d'estafadors i far
sants. Aquesta nit, Equipo 
de investigación de La Sex
ta estrena Santeros: la cara 
oculta. L'equip que dirigeix 
Glòria Serra mostra quatre 
tíb1es humanes trobades en 
un soterrani de Madrid. Les 
han utilitzat en una cerimò
nia de màgia negra. A Valèn
cia es profanen tombes i a les 
Canàries apareixen animals 
decapitats. 

07.20 Mejor llama a Kiko. 
07.50 Alerta cobra. Sangre y 

agua. Sèrie d'acció. 
08.40 Heldt. Solo lo mejory Genial, 

viva la vida. Sèrie. 
10.20 Alerta Cobra. La rehén, 

Fies to familiar i Héroe de 
la carretera Sèrie. 

13.15 En boca de todos. Magazín 
informatiu diari presentat 
per Diego Losada. 

----- ----
TARDA ----------

1 5.20 Noticias Cuat ro. 
15.40Todoesmentira.Magazín 

d'entreteniment. 
18.00 Cuat ro al dia. 
20.00 Cuatro al día. 
20.40 Noticias Cuatro. 

____ Nc::clc.:..T ___ _ 

21.00 El tiempo. 
21.05 First Dates. Cites a cegues. 
22.00 Cine. Objetivo: La Casa 8/an· 

ca (2013). Dir.: A. Fuqua. 
00.1 S Cine. El agente (2017). Dir.: 

RobW.King. 

Segarra TV. cat 

ST T 

06.00 Espais musicals. inclou 9 
i 9 i Catalunya Blues. 

07.20 Espais comercials. 
08.20 Sèries. Bonanza. Tots els 

camins passen per La Pon· 
derosa, el ranxo dels Cart· 
wright a Virgínia. 

1 S.1 O Mundo natural. Salut, 
alimentació, exercici físic 
i qualitat de vida. 

____ TARD...:cA=----

1S.40 La gran contradicció. 
Entrevistes de Marta Polo. 

16.1 S Sèries. Agatha Christie: 
Asesinato en la Kermes. 

18.00 Opina CAT. Debat polític 
diari moderat per Cari os 
Fuentes. 

NIT 

20.30 El Pentàgon. Programa 
que analitza l'actualitat 
política amb Vicent Sanchfs. 

22.00 El circ. Magazín d'entrete· 
ni ment amb Frank Blanca, 
els seus col·laboradors i un 
convidat d'actualitat. 

00.30 El circ. Red. 

TELEVISIÓ GUIA 147 I 

PROGRAMES SOCIETAT 

'Trinxeres' del Pallars, al 33 
El Canal33 dedicarà els divendres a la memòria 
històrica, amb l'emissió des d'avui d'un episodi 
de Trinxeres, un altre de la docusèrie La veri
tat sobre la dictadura de Franco i un cicle de 
cine, que obre amb Terra i llibertat. El primer 
capítol de Trinxeres va d'Esterri a Tremp, amb 
testimonis com el de Juanita d'Isavarre (imatge). 

06.00 Minutos musicales. 
07.30 Aruseros. Entreteniment. 
11.00 Al rojo vivo. Magazín amb 

Antonio García Ferreras. 

TARDA 

14.30 La Sexta Noticias. 
14.5S la Sexta Noticias.Jugones. 
1 S.20 La Sexta meteo. 
1 S.4S Zapeando. Humor. 
17.1 S Mas vale tarde. Magazín 

informatiu que condueix 
Cristina Pardo. 

20.00 la Sexta Noticias. 

___ _.:...:.N~IT. ___ _ 

21.00 La Sexta Clave. 
21.20 La Sexta meteo. 
21.2S la Sexta Deportes. 
21.30 La Sexta columna. Medi· 

ador: ¿Nos hacemos u nas 
foti/los? Actualitat. 

22.30 Equipo de investigación. 
Santeros: la cara oculta. Re· 
fugi d'estafadors a Madrid 
i València. 

02.SO Pokerstar Casino. 

L O' RGEL 
PlaUrgeiiTV.cat 

#O 
08.1 O Anima les con camaras. 

Océanos i Australia. 
09.50 Los crímenes de lon

dongrado. Tres episodis. 
12.26 Putin yOccidente. Europa 

en jaque. Sèrie documental. 
13.26 Martínez y Hermanos. 

Dani Martínez rep Carfos 
Vives, Carolina lglesias i 
Món ica Carri ilo. 

TARDA 

14.26 Diari o de los Oscar. Red. 
14.33 la resistencia. 
1 s.ss Cine. La muerte os sienta 

tanbien. 
17.36Cine. Tiburón. 
19.37 Críptomonedas: guía 

para prinéipiantes. 
20.30 llustres ignorantes. DJ. 

NIT 

21.00 Martínez y hermanos; 
Amb Carlos Vives, Carolina 
lglesias i Mónica Carri Ilo. 

22.00 Cine. Malditos bastardes. 
00.29 Diario de los Oscar. 
00.36 Showriano. Humor. 
01.36 llustres ignorantes. DJ. 

T 

06.1 S Notícies lleida. Ed. Vespre. 
Informatiu. Red. 

07.00 Notícies en xarxa. Les 
primeres notícies del dia. 

09.00 Fet a mida. Magazín diari 
amb tota l'actualitat cata· 
lana.Red. 

11.00 Cafeïna. Magazín que con· 
dueix Mariví Chacón. Red. 

11.30 A diari. Magazín amb ter· 
túlia sobre l'actualitat. Red. 

13.00 Connecta lleida Pirineus. 
Magazín de tarda. Re d. 

13.30 180•. Magazín. Red. 

TARDA 

14.00 Notícies lleida. Ed. Migdia. 
14.30 la porteria. Pitu Abril · 

condueix aquest programa 
dian dínformació i tertúlia 
esportiva. 

1 S.30 Cafeïna. Mariví Chacón 
condueix aquest magazín 
centrat en temes de cultura 
i societat a Ponent. 

16.00 Notícies lleida. Ed Migdia. 
Informatiu. Red. 

16.30 Fet a mida. Magazín. 
18.30 Generació Dona. Dones 

destacades al seu sector. 
19.00 Connecta lleida Pirineus. 

Magazín diari presentat per 
Mariví Chacón. 

19.30 180•. Laura Ribes dona pas 
als equips de les 36 te levi· 
s ions locals que participen 
per donar una mirada de 
180 graus als temes que 
marquen l'actualitat a Ca· 
talunya. 

20.00 Connecta lleida Pirineus. 
Red. 

20.30 Notícies lleida. Ed. vespre. 
Informatiu. 

21.00 Lliga Leb Or. Força Lleida. 

SegriaTV.cat 

NIT 

22.4S A diari. Magazín diari 
condu'1l per Sant i Roig que 
comenta i reflexiona sobre 
l'actualitat del dia. En la 
tertúlia participaran Òs· 
car Ordeig, Marta Vilalta, 
Jordi Fàbrega, Pau Juvillà 
i Nogay Ndiaye. 

00.13 Inspiradores. 
00.2S Notícies lleida. Ed. Vespre. 

Informativa. Red. 
OO.SS Cafeïna, Red. 

JOSÉCARLOSMURANDA boig per tu 

El millor dels inicis 
• De tots és sabut que per estrenar 
com Déu mana un programa de televi
sió, més que unes exceHents crítiques, 
encara és millor una bona polèmica, 
perquè fa d'efecte crida per als espec
tadors. Això és el que li ha passat a 
Focus, un programa sobre reportatges 
de Cuatro que pretén ser original - no 
hi ha presentador i el ritme pretén ser 
suposadament vertiginós- però que 
no hauria passat de discret -de fet 
les seues audiències no van ser es
pectaculars- si no fos ser perquè un 
dels quatre reportatges inaugurals ha 
aixecat polèmica a les xarxes. 

Les Flos Mariae, objecte de polèmica. 

Els tres primers no van passar de 
discrets amb el desconegut ofici de 
l'estibador, la falta de la vitamina D 
a la població espanyola i l'assetjament 
escolar a les aules d'aquest país. Però, 
ah, el quart!, l'últim se centrava en el 
peculiar grup musical Flos Mariae, 

fundat l'any 2012 per les germanes 
Bellido Duran amb temes religiosos, 
que van aguantar durant sis anys, 
demanant que la Verge curés la seua 
mare malalta. 

Ara viuen recloses en un poblet de 
Castella-la Manxa. I no els va agradar 
en absolut. 

CINE A CASA 

Terra i llibertat 
CANAL 33 I 00.00 **** 
Gran Bretanya. 1995. 11 O minuts. Gènere: Drama 
bHiic. Director: Ken Loach. Intèrprets: lan Hart, 
lcíar Bolla in, Rosana Pastor, Tom Gilroy, Marc Mar· 
tínez, Frédéric Pierrot, Sergi (alleja. Comentari: La nd 
and Freedom és una de les grans pel·lícules sobre la 
Guerra Civil espanyola, vista des de la perspectiva de 
les Brigades Internacionals a partir de la figura del 
protagonista, un jove comunista britànic a l'atur que 

es presenta voluntari per lluitar contra el feixisme al 
front d'Aragó. Allà entrarà en contacte amb una sèrie 
de milicians procedents de tot Europa i els Estats 
Units que li marcaran la vida, per bé o per mal, per 
sempre. A destacar la presència, breu però intensa, 
de l'enyorat Jordi Dauder com a alcalde republ icà 
en una arenga que va improvisar sense necessitat 
d'escriure cap guió. 

Elgolpe 
TR3CEI 16.15 
EUA. 1973. 129'. Gèn.: Drama 
mafiós. Dir.: George Roy Hill.lnt.: 
Robert Redfo rd, Paul Newman. 
Com.: Set Oscars per a aquesta 
obra mestra en la qual un grup 
d'estafadors prepara una brillant 
estafa, al Chicago dels anys 30, 
contra un mafiós que va ordenar 
assassinar un dels seus. 

Objetivo: La Casa Blanca 
CUA TRO I 22.00 
EUA. 2013. 111'. Gèn.: Acció. Dir.: 
Antoine Fuqua.lnt.: Gerard Butler, 
Aaron Eckhart. Com.: Inici d'una 
comercial saga amb un agent del 
Servei Secret que salva, ell solet, 
el president després d'un assalt 
coreà a la Casa Blanca. 

Hable con ella 
LA 2 I 22.05 
Espanya. 2002. 1 1 2~ Gèn.: Melo· 

PEL·LICULA 

El gol pe 
Objetivo; La Casa Blanca 
Hable con ella 
Impacto súbito 
Scream 2 
Rfo Rojo 
Sin perdón 
Fuga de Alcatraz 

drama. Dir.: Pedra Almodóvar. 
Int.: Javier Ca mara, Leonor Wat· 
ling. Com.: Oscar per a Almodóvar 
al millor guió en aquesta sensible · 
història d'amor entre un infermer 
i la seua relació amb una ballarina 
i una torera en coma. 

Impacto súbito 
LA 1 I 22.15 
EUA. 1983. 117~ Gèn.: Thriller po· 
licíac. Dir.: Clint Eastwood. Int.: 
Clint Eastwood, Sondra Locke. 
Com.:_ Quarta entrega de la saga 
sobre Harry Calla han que inves· 
tiga aquí una sèrie de misteriosos 
assassinats en un poble costaner. 

Saeam2 
PARAMOUNT NETWORK I 22.15 
EUA. 1997. 120~ Gèn.: Thriller ter· 
ror. Dir.: Wes Craven.lnt.: Neve 
Campbell, Courteney Cox. Com.: 
Seqüela del film que presentava 
en societat el sàdic Ghostface. 

HORA CADENA CRITICA 

RíoRojo 
TR3CE/ 22.30 
EUA. 1948. 133'. Gèn.: Western. 
Dir.: Howard Hawks. Int.: John 
Wayne, Montgomery Clift. Com.: 
Un clàssic amb la relació d'amor· 
odi entre un ramader i el seu in· 
conformista fill adoptat. · 

Sinperdón 
MEGA I 22.30 
EUA. 1992. 126'. Gèn.: Western. 
Dir.: Clint Eastwood. Int.: Clint 
Eastwood, Gene Hackman. Com.: 
Quatre Oscars per a aquesta pel· li· 
cula sobre la sagnant revenja d'un 
veterà pistoler. 

Fuga de Alcatraz 
LA 1 I 00.05 
EUA. 1979. 112~ Gèn.: Drama car· 
cerari. Dir.: Don Siegel. Int.: Clint 
Eastwood, Patrick McGoohan. 
Com.: L'audaç fuga en un dels pe· 
nais més segurs del món. 

PÚBLIC G~NERE 

16.15 Tr3ce ***** **** Drama mafiós 
22.00 Cuatro ** *** Acció 
22.05 La 2 **** *** Melodrama 
22.15 La 1 *** *** Thriller polidac 
22.15 Paramount ** *** Thnller terror 
22.30 Tr3ce **** *** Western 
22.30 Mega ***** **** Western 
00.05 La 1 **** **** Drama carcerari 

Obra mestra ***** Molt bono**** Bona*** Regular 1<'1< Dolenta* Sense QualifiG!rt 

cfarre
Resaltado


