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Una família d’Agramunt amb tres 
nens salva l’escola de les Ventoses
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R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ L’aeroport d’Alguaire 
voreja ja el miler de vols en el 
que va d’any, una xifra rècord 
que supera de molt la de tot el 
2017. Són 983 davant els 636 de 
l’any passat, una cosa que es deu 
a l’augment d’avions comercials 
i, especialment, al creixement 
d’altres activitats com pràcti-
ques de vol per a pilots i vols 
d’entitats esportives com l’aero-
club de Lleida i el de Sabadell. 
Així ho va explicar el secretari 
general de Mobilitat de la Gene-
ralitat, Ricard Font. Després de 
la sessió de la taula estratègica 
de l’aeroport celebrada ahir a 
Lleida, va apuntar que cinc tu-
roperadors i companyies aèries 
esperen tancar el 2018 superant 
els 32.000 viatgers, la xifra ha-
bitual d’anys anteriors, amb cinc 
turoperadors i aerolínies con-
firmades fins ara: Neilson, Air 
Nostrum, Quality Travel, Jet2 
i nous avions contractats per a 
viatges de la Imserso (vegeu les 
claus).

Aquesta previsió de viatgers 
arriba després que l’aeroport 
lleidatà hagi registrat la sego-
na millor temporada d’hivern 
de la seua història. Les xifres 
definitives eleven el nombre de 
viatgers a 26.084, tot just tres-
cents menys que els 26.480 de la 
campanya hivernal 2011-2012, 
la de més afluència de viatgers a 
Alguaire. Font va destacar que 
aquests resultats es donen sense 
“violentar el mercat” amb pràc-

tiques com subvencions directes 
a les companyies i va apuntar 
que només apliquen “incentius” 
com bonificacions temporals en 
les taxes aeroportuàries.

D’altra banda, Font es va 
mostrar convençut que l’ae-
roport podrà acollir ben aviat 
noves activitats industrials. En 
aquest sentit, va argumentar 
que aquest és un objectiu “més 
assequible” per a Alguaire que 
el transport de mercaderies 
(vegeu el desglossament) i va 
indicar que la fira aeronàutica 
que se celebrarà al juny servirà 
també per donar a conèixer la 
disponibilitat de les instal·laci-
ons per a aquestes activitats.

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

Alguaire voreja ja els mil vols des del gener, 
un rècord que supera els 636 de tot el 2017
La Generalitat espera depassar aquest any la xifra habitual de 32.000 viatgers amb els avions de cinc 
aerolínies i turoperadors || Després de la segona millor temporada d’hivern en la història de l’aeroport

La sessió de la taula estratègica de l’aeroport d’Alguaire celebrada ahir a Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

VOLS COMERCIALS
Air Nostrum, Neilson, Jet2, 
Quality Airlines i vols de 
l’Imserso transportaran 
passatgers a Alguaire

Atreure indústria, 
una meta “més 
assequible” que 
les mercaderies
n Atreure activitat indus-
trial a l’aeroport d’Alguai-
re és un objectiu “més as-
sequible” que utilitzar-lo 
per al transport de mer-
caderies, una reivindica-
ció que han tornat a posar 
sobre la taula aquest mes 
la patronal Pimec i la Di-
putació (vegeu SEGRE del 
dia 4). 

Així ho creu Font, que 
es va mostrar obert a pro-
jectes relacionats amb el 
transport aeri, encara 
que va valorar que és 
un sector amb una forta 
competència d’aeroports 
ja consolidats i sense ne-
cessitat per ara de noves 
instal·lacions. En canvi, 
considera que “hi ha més 
recorregut” per a Alguai-
re en activitats com la for-
mació de pilots i proves de 
prototips, entre d’altres.

LES CLAUS

Fira aeronàutica
z La fira aeronàutica que se 
celebrarà els dies 2 i 3 de juny 
a l’aeroport reunirà més de 
mig centenar d’expositors del 
sector i guanyarà protagonis-
me respecte a l’espectacle 
aeri Lleida Air Challenge que 
se celebrarà diumenge.

Vols a Londres en venda
z Jet2 ha posat a la venda bit-
llets per volar des d’Alguaire 
a Londres (Stansted). Seran 
vols setmanals en diumenge 
des del 23 de desembre fins 
al 17 de març, amb un total 
de 5.000 places.

Quality Travel repetirà
z El turoperador suec Qua-
lity Travel tornarà a volar a 
l’hivern a Alguaire, després 
d’una primera campanya 
amb 2.000 viatgers al febrer 
i al març.

Vols a les Balears
z Air Nostrum repetirà aquest 
estiu els seus vols a Menorca 
i Eivissa, que s’afegiran a la lí-
nia regular que uneix tot l’any 
Alguaire amb Palma.

ARIADNA SÁNCHEZ
❘ BALAGUER ❘ La variant de la C-12 
que circumval·la el nord-oest 
de Balaguer entrarà en servei 
a finals d’aquest mateix mes. 
Així ho va anunciar ahir el 
secretari de Mobilitat, Ricard 
Font, en una visita d’obres a 
aquesta infraestructura, amb 
un cost de3,6 milions d’euros i 
que permetrà reduir entre cinc 
i dotze minuts els trajectes per 
aquesta carretera cap al nord 
de la comarca i els Pallars.

“Els conductors estalviaran 
temps i els veïns de Balaguer 
guanyaran qualitat de vida”, 
va assenyalar Font, que va 
subratllar que, a més d’una 
millora en la mobilitat, la va-
riant servirà també per desviar 
part del trànsit que ara passa 
pel nucli urbà de la capital de 
la Noguera. 

Això, va apuntar, desconges-
tionarà la circulació de vehicles 
i reduirà la contaminació a la 
ciutat. La nova variant, pràcti-

cament acabada, té una longi-
tud de dos quilòmetres.

Sinistralitat a l’N-240
D’altra banda, Font va asse-

nyalar que les solucions per re-
duir la sinistralitat de l’N-240, 
tant la duplicació de la calçada 

com la desviació de camions 
per l’AP-2, estan ja acordades 
entre la Generalitat i l’Estat, i 
que correspon a aquest últim 
executar-les. Va insistir a de-
manar celeritat i va destacar 
que “es tracta de protegir vides 
humanes”.

Compte enrere per obrir a finals 
de mes la variant de Balaguer

Visita d’obres ahir a la nova variant de Balaguer.

DEPARTAMENT DE TERRITORI

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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LA DADA

Imatge d’arxiu de la localitat d’Alcarràs.

SEGRE

R. RÍOS
❘ ALCARRÀS ❘ El departament de 
Salut ha detectat a Alcarràs un 
cas de tuberculosi pulmonar, 
la variant més freqüent i con-
tagiosa d’aquesta infecció, en 
un temporer resident a la loca-
litat, segons van confirmar a 
aquest diari fonts de la conse-
lleria. Després de tenir conei-
xement de la malaltia, que es 
va diagnosticar dies enrere a 
una persona originària de l’Àfri-
ca subsahariana que viu entre 
aquesta localitat del Segrià i un 
assentament pròxim, Salut va 
activar el protocol correspo-
nent per prevenir i tractar pos-
sibles contagis. Així, personal 
de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya (Aspcat) va posar en 
marxa un estudi de les persones 
que tenien un contacte més gran 
amb el malalt, que va haver 
d’ingressar a l’hospital Arnau 
de Vilanova per rebre el trac-
tament corresponent, segons 
ha pogut saber aquest diari. A 
totes les persondes amb risc de 
contagi, fonamentalment com-
panys amb qui residia en l’as-
sentament així com voluntaris 
de Càritas que ofereixen atenció 
als temporers a Alcarràs, se’ls 
ha practicat la prova de la tu-
berculina, que mostra si la per-
sona està infectada pel bacteri. 
De moment, el departament de 
Salut no ha facilitat els resultats 
de les proves practicades.

Salut pren mesures a Alcarràs al 
detectar un cas de tuberculosi
Activa el protocol i efectua proves a persones de l’entorn de l’afectat, un temporer 
resident a la localitat || Va haver d’ingressar a l’Arnau de Vilanova

EPIDEMIOLOGIA INFECCIONS

Segons l’últim informe de 
l’Aspcat, els hospitals de la re-
gió sanitària de Lleida van di-
agnosticar el 2016 un total de 
80 casos de tuberculosi, una 
xifra un 10% més baixa que 
el 2015, quan van ser 89. En 
el conjunt de Catalunya, les 

infeccions d’aquesta malaltia 
contagiosa també van registrar 
una tendència a la baixa (van 
descendir un 7 per cent), amb 
un total de 999 casos el 2016. 

D’aquesta forma s’acumulen 
8 anys de reducció de la incidèn-
cia de la tuberculosi. Les dades 
demostren que la incidència de 
la malaltia és molt dispar entre 
la població autòctona (8 casos 
per cada 100.000 habitants) i 
la població nouvinguda (35). 
Els factors de risc que més es 
repeteixen entre els malalts són 
el tabaquisme i la precarietat 
social.

FACTORS DE RISC
Els factors de risc que més 
es repeteixen entre els 
pacients són la precarietat 
social i el tabaquisme

❘ LLEIDA ❘ Dos càrrecs de la Diputa-
ció, M.M.O., cap de l’Àrea d’Or-
ganització i Gestió, i G.S.M., 
coordinador de Noves Tecno-
logies, es van asseure ahir a la 
banc del jutjat penal 2 de Lleida 
acusats de mòbing per un exin-
terventor de l’ens provincial i 
un tècnic informàtic i delegat 
sindical. El primer va assegurar 
haver patit assetjament laboral 
des del 2011 per negar-se a au-
toritzar uns pagaments que ell 
considerava irregulars i que va 
ser cessat com a “càstig” i “se’l 
va aïllar” en un despatx sense 
llum i amb una porta bloque-
jada per armaris. L’altre funci-
onari va declarar que després 
de denunciar el cessament de 
l’exinterventor se’l va traslladar 
“forçosament” a la Caparrella 
i se li va intervenir l’ordinador. 
També va declarar el director 
de Recusos Humanos de l’ens, 

Acusen de mòbing dos càrrecs de 
la Diputació i aquesta ho nega

JUSTÍCIA TRIBUNALS

Un moment de la primera sessió del judici, ahir, al Penal 2.

ÒSCAR MIRÓN

que va dir que s’havien rebut 
queixes dels ajuntaments sobre 
l’exinterventor. Des de l’ens van 
considerar ahir que a la primera 
sessió del judici (la segona serà 

divendres vinent) no ha que-
dat acreditada l’existència de 
mòbing al “no haver aportat 
l’acusació cap testimoni direc-
te sobre els fets”.

El conductor que gairebé 
atropella un ciclista a 
Balaguer té 85 anys

MOSSOS INVESTIGACIÓ

❘ BALAGUER ❘ El conductor del cot-
xe que dimecres passat gai-
rebé va atropellar un ciclista 
quan circulava per la carre-
tera C-53 a prop de Balaguer 
(vegeu SEGRE d’ahir) és un 
veí de Bellcaire d’Urgell de 85 
anys. L’ancià va acudir ahir a 
la comissaria dels Mossos de la 
capital de la Noguera en quali-
tat d’investigat per un delicte 
contra la seguretat en el trànsit 
per conducció temerària des-
prés que la policia autonòmica 
el denunciés penalment. No 
obstant, el xòfer es va acollir 
al seu dret a no declarar, ja que 
ha decidit fer-ho davant del 
jutge, segons va poder saber 
aquest diari de fonts properes 
al cas. En un primer moment 
els Mossos van identificar el 
propietari del vehicle, que ha 

resultat ser el mateix que el 
conduïa en el moment dels 
fets. El ciclista declararà da-
vant de la policia autonòmica 
la setmana que ve. Un vídeo 
gravat pel mateix ciclista, un 
professional de Puigverd de 

Lleida, es va fer viral a les xar-
xes i va permetre als Mossos 
obtenir la matrícula del vehi-
cle. A les imatges es pot veure 
com el cotxe passa a gran ve-
locitat fregant el ciclista.

DENUNCIAT
Els Mossos d’Esquadra 
l’han denunciat 
penalment per  
conducció temerària

Ferit en un 
accident amb un 
quad a Andorra

TRÀNSIT

❘ ANDORRA LA VELLA ❘ Un home 
de quaranta-dos anys va 
resultar ferit dijous en un 
accident entre un quad i un 
turisme que va tenir lloc a 
Andorra. Els fets van ocórrer 
poc abans de dos quarts de 
nou del vespre a la localitat 
d’Encamp. 

Per causes que es desco-
neixen, tots dos vehicles, de 
matrícula andorrana, van 
col·lidir a l’avinguda Fran-
çois Mitterrand, a l’altura del 
número 106. A conseqüència 
de l’impacte, el conductor del 
quad, resident al Principat, 
va resultar ferit.

Formació dels 
Mossos de Lleida 
a Endesa

MOBILITAT

❘ LLEIDA ❘ Els Mossos de Lleida 
han començat aquesta setma-
na a impartir classes de for-
mació sobre mobilitat segura 
en l’àmbit laboral als emple-
ats d’Endesa. L’acció pretén 
conscienciar dels accidents 
de trànsit i sobre conductes 
segures, a fi de promoure la 
seguretat viària en els des-
plaçaments laborals. Fins al 
28 de maig impartiran deu 
sessions a Lleida, Llavorsí, 
Vielha, el Pont de Suert i 
Tremp, en les quals partici-
paran uns 200 empleats de 
la companyia.

80
CASOS EL 2016

Són els casos de tuberculosi a 
Lleida el 2016, un 10% menys 
que el 2015.

61%
HOMES

La infecció té més incidència 
entre els homes, especialment 
d’origen immigrant.

LES CLAUS

Símptomes
z En el cas de la tuberculosi 
pulmonar, la més freqüent i 
contagiosa, el símptoma més 
habitual és la tos persistent, 
de més de tres setmanes. 
També febre i malestar.

Transmissió
z Al parlar, tossir o esternu-
dar, els malalts expulsen go-
tes microscòpiques amb bac-
teris. Si una persona sana res-
pira aquest aire, el bacil entra 
en l’organisme.

cfarre
Resaltado

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

MUSEUS
LLEIDA

TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE 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.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.
CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES
AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.  
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 
AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual 
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  
Arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec. 
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 
Hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 
CERVERA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.
COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678
COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973 
383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.
GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 
GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.
GUISSONA.  Museu Eduard Camps.  Pl. 
Vell-Plà, 1. 973 551 414. 
ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu, 
7. 973 665 062.
LINYOLA. Museu Pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 
LLESSUI.  Ecomuseu Els Pastors de la Vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 
MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals 
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 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.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. Museu de les Papallones de 
Catalunya. 973 620 743.
SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.
LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell. 
Major, 11. 973 312 960.
EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.
TREMP. Museu Comarcal de Ciències 
Naturals. Passeig del Vall, 13.  973 653 470.
TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major, 
26.  973 641 815.

CASTELLS
I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONS I GALERIES

AVUI  RECOMANEM
FESTES

09.00
MOLLERUSSA. TOT EL MUNICIPI.

Festa major a Mollerussa
La capital del Pla celebra la seua fes-
ta major amb una matinal que reu-
neix un mercat, esports, un autocròs, 
un concurs infantil de pintura ràpida 
i jocs infantils. Al migdia, sardanes 
amb la cobla orquestra de Blanes i 
a la tarda arriba la IV Jove Fest, un 
concert de la Blanes, animació infan-
til amb Sac Espectacles, exhibicions 
esportives, la Trobada Gegantera i 
exhibició de ball. A les 21.00 arriba 
Quim Masferrer amb Bona gent a 
L’Amistat i, en acabat, revetlla.

12.00
LLEIDA. EIX COMERCIAL.

Arriben els Moros i Cristians
La plaça de Sant Francesc acull el 
Vermut Medieval, que obre la festa 
de Moros i Cristians. A les 19.30, la 
plaça de la Paeria serà l’escenari de 
la lectura de les Ambaixades, quan 
les tropes cristianes arriben a la ciu-
tat demanant la rendició de les tro-
pes mores. El seu rebuig anuncia la 
batalla de demà.

SORTIDES

10.00
POBLES DE LES GARRIGUES.

‘Les Garrigues en flor’
Després de l’èxit de l’any passat, 23 
pobles participen en la iniciativa 
del consell comarcal Les Garrigues 
en flor, un concurs per embellir els 
carrers, places i balcons dels pobles. 
Fins al 3 de juny.

10.00
ERILL LA VALL. C. INTERP. ROMÀNIC. 9/14 €

Romànic amb botes
Itinerari circular per quatre joies del 
romànic: Santa Eulàlia d’Erill la Vall, 
Sant Joan de Boí, Sant Climent de 
Taüll i Santa Maria de Taüll. L’activi-
tat, de mig dia de durada, és apta 
per a tots els públics, amb la possibi-
litat de visitar les esglésies de Taüll.

11.00
BALAGUER. PL. MERCADAL.

Units contra la violació
Amb el lema Prou cultura de la vio-
lació, el consell comarcal i l’ajunta-
ment organitzen una lectura col·lec-
tiva de la sentència de La Manada, 
amb l’objectiu de denunciar que la 
cultura de la violació és una realitat.

11.30
CERVERA. PL. DE SANTA ANNA. 5 €

‘Muralles, bruixots i...’
Cervera proposa la visita interpreta-
da Muralles, bruixots i carrerons, des-
cobreix tots els racons!, que organitza 
el centre d’Acollida Turística.

INFANTIL

10.30
LLEIDA. BIBLIOTECA PÚBLICA. ARAGÓ, 10.

‘Sons per a nadons’
Alquímia musical ofereix l’activitat 
Sons per a nadons, dirigida a nens Mostra ‘Fotomaton ciutadà’ al CaixaForum. Lleida.

MUSEU D’ARQUITECTURA I URBANISME. ALMACELLES. C/ PITÀGORES, 2.

Retrospectiva de Manuel Molí. Reuneix 27 peces del pintor, un ex-
pressionista oníric amb cert component polític. Fins al 31 de maig.

MUSEU DE LA NOGUERA. BALAGUER. PL. DEL MUSEU.

Els primers trets de Francesc Boix. Imatges de la vida al Front del 
Segre durant l’estada del fotògraf a la zona. Fins al 24 de juny.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT S/N.

À table. Josep Guinovart. Reuneix algunes peces representatives de 
la relació de l’artista amb la iconografia alimentària. Fins al 24 de juny.

UDL. RECTORAT. LLEIDA. PL. VÍCTOR SIURANA.

Una veu rebel. Commemora el centenari del naixement de l’escriptor 
de la Segarra Manuel de Pedrolo. Fins al 26 de juny.

FUNDACIÓ VALLPALOU. LLEIDA. ROGER DE LLÚRIA, 2.

D’això, no me’n sé estar. Exposició de Vall Palou, comissariada per 
Glòria Bosch i textos del poeta Jaume Pont. Fins al 2 de juliol.

CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a La Maison Rose. Mostra d’una 
col·lecció de 65 obres d’un dels artistes més destacats del modernisme 
català, d’entre els segles XIX i XX. Fins al 22 de juliol.

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL MERCAT.

No serà veritat. Col·lectiva. Processos creatius. Fins al 9 setembre.

FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2 BIS.

Óscar Muñoz: des/materializaciones. Explora la fixació de la imatge 
en un suport, la fugacitat del temps i la memòria. Fins al desembre.

Múltiples activitats 
pel Dia i la Nit  
dels Museus

d’entre 6 i 36 mesos. Es repetirà a les 
11.30 hores. És necessari inscriure’s.

MÚSICA

20.00
BALAGUER. ANT. PATI ESCOLAPIS.

Clausura de ‘Jazz al pati’
Dos concerts posaran aquesta nit el 
punt final al cicle Jazz al pati. Primer, 
Tom Amat Trio presenta un dels jo-
ves pianistes amb més projecció en 
el gènere, i a les 21.30, el quintet 
basc Furia Txistulari abordarà un 
repertori de temes propis i clàssics 
de la més pura tradició del jazz dels 
anys 60.

22.30
LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. 13 €

The Muggs al Cafè
Amb tres dècades de sòlida trajec-
tòria als Estats Units i Europa, The 
Muggs han creat un so propi molt 
reconeixible entre el blues, blues 
rock i hard rock, amb dosi de gara-
ge i psicodèlia. La seua música re-
cull el llegat de Motown i de bandes 
de Detroit com MC5, The Stooges, 
Mitch Ryder & The Detroit Wheels 
i The Amboy Dukes, sent en l’actu-
alitat un dels grups més respectats 
de Detroit.

ART

22.00
AGRAMUNT. ESPAI GUINOVART.

Guinovart i la nit
Per a la Nit dels Museus, l’Espai 
Guinovart acull la conferència Gui-
novart i les constel·lacions del cel noc-
turn d’Agramunt, que pronunciarà 
l’enginyer i divulgador astronòmic 
Ramon Drudis.

PROJECCIONS

21.00
BELLVÍS. POLIESPORTIU.

‘Estiu 1993’ i Carla Simón
Projecció d’Estiu 1993, de Carla Si-
món i estrenada l’any passat. En 
acabat s’obrirà un debat amb la ma-
teixa directora i l’script Arnau Vilaró, 
veí de Bellvís.

ESCENES

21.00
LLEIDA. TEATRE DE LA LLOTJA. 13/21/26 €

‘Sugar’, teatre musical
La Llotja es transforma en un club 
de Chicago dels anys 20 per a l’obra 
Sugar, inspirada en la pel·lícula Con 
faldas y a lo loco (Ningú no és per-
fecte) de Billy Wilder. Cinc músics i 
divuit actors ompliran de música, 
swing i glamur l’escenari.

10.00
LLEIDA. TOTA LA 
PROVÍNCIA.

Els museus de la Xarxa de Museus de 
les Terres de Lleida i Aran i altres cen-
tres culturals de Lleida celebren el Dia 
i la Nit dels Museus amb música, con-
ferències, visites guiades, tallers jocs i 
altres activitats, com a l’Ecomuseu d’Es-
terri d’Àneu, els comarcals de Cervera i 
de l’Urgell (Tàrrega), el d’Isona i la Con-
ca Dellà, el Jaume Morera (Lleida), el 
de la Noguera (Balaguer), el de Lleida, 
el de la Val d’Aran (Vielha), el Diocesà 
d’Urgell (la Seu), el Diocesà de Solsona 
i el de Guissona.

L’Ecomuseu d’Esterri mostra peces prehistòriques.
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CINE A CASA

PEL·LÍCULA HORA CADENA CRÍTICA PÚBLIC GÈNERE

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
08.00 Malas pulgas. Mascotes.
10.00 El encantador de perros.
11.00 Callejeros viajeros. 

TARDA

14.00 Noticias Cuatro.
14.45 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro deportes.
15.25 Deportes Cuatro.
15.45 Home cinema. Ninja Turtles 

(2014). Dir.: J. Liebesman.
17.35 Home cinema. Astérix en 

los juegos olímpicos (2008). 
Dir.: Frédéric Forestier i Tho-
mas Langmann.

NIT

20.00 Noticias Cuatro.
21.00 El tiempo.
21.10 Deportes Cuatro 2.
21.25 De Suecia a Rusia...
21.30 First Dates. Cites.
22.15 El Blockbuster. Ninja Tur-

tles: Fuera de las sombras 
(2016). Dir.: Dave Green.

00.10 Cine Cuatro. Operación 
Koh-I-Noor (2014). 

06.00 Segre.com Cercle.  
07.30 Notícies vespre diven-

dres. Red.
08.15 Aran TV resum setmanal. 

Resum de l’informatiu diari 
que s’emet en aranès. 

08.45 Club Banyetes. Guardar un 
secret. El Plutó compra una 
nova joguina per donar la 
llauna al grup de la caseta 
de l’arbre, però demana a 
la Chavela que li guardi el 
secret. Programa dirigit al 
públic infantil.

10.00 La Ba-Ba. Els més petits 
de casa aprendran un munt 
de coses sobre els animals, 
de la mà d’aquesta simpà-
tica girafa.

10.30 Sindicats. CCOO. Espai 
setmanal que dóna veu a 
les centrals sindicals.

11.00 De tee a green.  Programa 
dedicat al món del golf.

11.30 InfoNoguera. Revista 
setmanal d’actualitat sobre 
la comarca, les poblacions 
que la conformen i la gent 
que hi habita.

12.00 Adolescents.  
12.30 Aventura’t.  

TARDA

13.00 Copa Atlas Energia. Atl. 
Segre E-Igualada.  

13.30 Copa Atlas Energia. Bor-
deta-Fud.Terrassa 1906.  

14.00 Copa Atlas Energia. Balà-
fia-Mollerussa.  

14.30 Pica Lletres. Concurs. Red.
15.00 El debat de Lleida Activa.  

Especial 25 aniversari de 
Fruits de Ponent. Economia, 
amb Josep Maria Sanuy.

16.00 1món.cat. Magazín.
18.00 Bàsquet en joc.  
20.30 Teló de fons. Red.  
21.00 Gaudeix la festa. Red.  

NIT

21.30 Al dia notícies.  
22.00 DiS. La Nit dels Museus. 

Glòria Farré entrevista Àn-
gel Galobart, director de 
dos museus dedicats als 
dinosaures.

22.30 Especial. Resum de la Fes-
ta Major de Tàrrega. Red.

23.30 1món.cat. Red. 

06.00 8 de 8. Cobla Sant Jordi i 
Névoa: Alt e amor d’on gran 
desig s’engendra.

06.30 Catalunya blues. The 
suitcase brothers.

07.00 RAC 1. Retransmissió en 
directe del programa ma-
tinal de ràdio.

11.59 Televenda.

TARDA

15.03 Arucitys Weekend. Resum 
del magazín d’entreteni-
ment que dirigeix i presenta 
Alfons Arús.

16.21 Doyle. Padres e hijos, El re-
greso del angel del dolor i La 
duquesa de George. Sèrie.

20.28 White collar. El okupa i 
Embotellado. Sèrie.

NIT

22.02 Miss Fisher murder mys-
teries. Sangre y circo  i Ases-
inato en la oscuridad. Sèrie.

00.03 Suits. Michael Ross es 
guanya la vida vorejant els 
límits de la legalitat.

01.32 Clips. Música.

06.56 Los Windsor al descubier-
to. Programació dedicada 
a l’enllaç reial.

07.40 La coronación.
08.37 Isabel II, la reina de los 

récords. Documental.
09.25 Los jóvenes Windsor.
10.25 Harry y Meghan, una 

boda real.
11.17 Cine. Enredados.
12.56 Pool Fiction.

TARDA

13.56 LocoMundo. Mayo 68.
14.28 Ilustres Ignorantes. Los 

idiomas.
15.00 Cero en Historia.
16.00 La duquesa.
17.50 Cachorro polar.
18.45 Radio Gaga. Casa de los 

Xuklis, Barcelona. Red.
19.50 Los jóvenes Windsor.

NIT

20.55 Liga Endesa. Prèvia.
21.10 Liga Endesa. Valencia 

Basket - FC Barcelona Lassa.
23.15 En tierra hostil.
01.23 El día del fútbol.

06.00 Minutos musicales.
07.45 Bestial.
08.30 Hoteles con encanto.
09.45 Crea lectura. Fernando 

Aramburu parla de Patria.
10.00 Los Hygge. Valencia.
10.30 Equipo de investigación.

TARDA

14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
15.00 La Sexta deportes 1ª ed.
15.15 La Sexta meteo 1ª ed.
15.30 Cine. Temblores 4: Comi-

enza la leyenda (2004). Dir.: 
S.S. Wilson.

17.40 Cine. Cerberus (2005). Dir.: 
John Terlesky.

18.45 Cine. Secuestro aéreo 
(2010). Dir.: John Willis III.

NIT

20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.45 La Sexta meteo 2ª ed.
21.00 La Sexta deportes 2ª ed.
21.30 La Sexta noche. Convida-

da: l’alcaldessa Ada Colau.
02.30 Comprando en casa.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓ

elSegrià
SegriaTV.cat

La venganza del conde de... 14.55 Cuatro ★★★ ★★★ Aventures
Ninjas Turtles 15.45 Cuatro ★★ ★★ Aventures
Sonata per a violoncel 17.15 TV3 ★★ ★★ Melodrama
Las chicas del calendario 17.55 Paramount ★★★ ★★★ Drama social
Mustang 21.55 La 2 ★★★★ ★★ Drama 
Planes de boda 22.05 La 1 ★★ ★★ Comèdia
El niño 44 22.10 Antena 3 ★★ ★★ Thriller
The Queen 23.45 La 1 ★★★ ★★★ Drama polític

La venganza del conde...
TR3CE / 14.55
EUA. 2002. 115’. Gèn.: Aventures. 
Dir.: Kevin Reynolds. Int.: Jim Ca-
viezel, Guy Pearce. Com.: Encara 
que amb certes llicències sobre el 
text original, una cuidada adapta-
ció del clàssic d’Alexandre Dumas.

Ninja Turtles
CUATRO / 15.45
EUA. 2014. 101’. Gèn.: Aventu-
res fantàstiques. Dir.: Jonathan 
Liebesman. Int.: Megan Fox, Alan 
Ritchson. Com.: Remake amb més 
efectes especials però menys ima-
ginació que l’original. A les 22.15, 
la seqüela Fiera de las sombras.

Sonata per a violoncel
TV3 / 17.15
Espanya. 2015. 107’. Gèn.: Me-
lodrama. Dir.: Anna Bofarull. 
Int.: Montse Germán, Juanjo 
Puigcorbé. Com.: Un concertista 

internacional de violoncel lluita 
contra una irreversible fibromi-
àlgia que amenaça de destruir la 
seua carrera.

Las chicas del calendario
PARAMOUNT CHANNEL / 17.55
Gran Bretanya. 2003. 108’. Gèn.: 
Drama social. Dir.: Nigel Cole. Int.: 
Helen Mirren, Julie Walters. Com.: 
Un grup de dones madures d’un 
poblet rural provoca un autèntic 
terratrèmol a la seua comunitat 
al posar nues per a un calendari 
benèfic.

Mustang
LA 2 / 221.55
França. 2015. 97’. Gèn.: Drama 
adolescent. Dir.: Deniz Gamze Er-
güven. Int.: Günes Sensoy, Doga 
Seynep. Com.: Cinc germanes es 
rebel·len, en un estiu iniciàtic, con-
tra la seua família, que les prepara 
per ser mullers i mares.

Planes de boda
LA 1 /22.25
EUA. 2001. 100’. Gèn.: Comèdia 
romàntica. Dir.: Adam Shankman. 
Int.: Jennifer Lopez, Matthew Mc-
Conaughey. Com.: Organitzado-
ra de casaments s’enamora d’un 
client seu.

El niño 44
ANTENA 3 / 22.10
EUA. 2015. 137’. Gèn.: Thriller. Dir.: 
Daniel Espinosa. Int.: Tom Hardy, 
Noomi Rapace. Com.: A l’URSS, un 
policia investiga una sèrie d’assas-
sinats de nens.

The Queen
LA 1 / 23.45
Gran Bretanya. 2006. 97’. Gèn.: 
Drama polític. Dir.: Stephen Fre-
ars. Int.: Helen Mirren, James 
Cromwell. Com.: Els fets que van 
sacsejar Buckingham Palace des-
prés morir Diana de Gal·les.

Estats Units. 1975. 124 minuts. Gènere: Thriller marí. 
Director: Steven Spielberg. Intèrprets: Roy Scheider, 
Robert Shaw, Richard Dreyffus, Lorraine Gary, Murray 
Hamilton, Carl Gottlielb, Peter Benchley. Comentari: 
Spielberg es va fer popular amb aquesta pel·lícula –la 
seva anterior El diablo sobre ruedas va ser idolatrada 
després– com un dels quatre directors que als setanta 
van canviar la manera d’entendre el cine: Coppola 

amb El Padrí, Lucas amb La guerra de les galàxies i 
Scorsese amb Taxi Driver. Amb una magistral, com 
totes les que fa, banda sonora de John Williams, Spi-
elberg inventa el primer Blockbuster de la història 
amb la desigual lluita d’un home ordinari –en aquest 
cas un rutinari xèrif– que s’enfronta a una situació 
extraordinària com és la presència d’un depredador 
de vuit metres.

TR3CE / 20.30  ★★★★

Tiburón 

n Per relaxar-nos una mica de tanta 
tensió informativa res millor que una 
dosi de bon rotllo i millor humor de 
Polònia, on es demostra que a TV3 
encara no s’ha perdut del tot l’esperit 
crític, que massa vegades no obser-
vem als informatius. Dijous va debu-
tar al programa Quim Torra encarnat 
per Ivan Lavanda, el responsable de 
donar vida al president de la Gene-
ralitat, el cinquè actor que afronta la 
responsabilitat després de Pep Pla-
za (Pujol), Queco Novell (Maragall i 
Puigdemont), Sergi Mas (Montilla) i 
Bruno Oro (Mas). Va ser una carica-
tura molt bona, amb una audiència 
bàrbara, malgrat que l’espectador 
encara no estigui familiaritzat amb 
els tics del 131 inquilí de la plaça de 
Sant Jaume. Molt divertit el gag inicial 
de la recerca de càmeres i micròfons 
al despatx fins que descobreixen que 

els únics que hi ha són els col·locats 
per Puigdemont a l’exili. I la remata-
da musical, de nota alta, davant de 
les preguntes del reporter inquisidor. 
Molt millor que el trist, sobri, fred 
i, sobretot, breu directe de la presa 
de possessió del Quim Torra real. 
Descoratjador.

Que mai falti l’humor

Artadi i Torra al ‘Polònia’.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tuLLEIDA TV CULTURA
LLEIDA TV

El ‘DiS’ mira als museus
Amb motiu del Dia i la Nit dels Museus, Glòria 
Farré rep al DiS de Lleida TV Àngel Galobart, 
director del museu Dinosfera de Coll de Nargó 
i del museu de la Conca Dellà d’Isona, dedicat 
igualment als dinosaures. El convidat i la pre-
sentadora conversaran sobre el patrimoni que 
es conserva en aquests dos centres culturals.

El conflicte d’Israel 
i Palestina, a ‘La 
Noche Temática’

LA 2

Amb motiu del 70 aniver-
sari de la creació de l’Estat 
d’Israel –el 14 de maig del 
1948– La Noche Temática 
de La 2 analitza a les 23.30 
la gènesi del conflicte entre 
Israel i Palestina, sota el títol 
Una tierra dos veces prome-
tida. S’emet un documental 
en dos parts: 1897-1948: El 
nacimiento de un Estado i 
1948-1967: De guerra en 
guerra, amb el punt de vista 
de les dos parts i els moments 
clau del conflicte a través de 
testimonis directes, histori-
adors i arxius recentment 
descoberts i remasteritzats.
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