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Els veïns d’Alcoletge decideixen 
sobre la circulació al poble

p. 15
Les Garrigues elegeix l’oferta de 
l’UTE de Voltes per a l’abocador

p. 16

Els passatgers del tren de l’R-14 que van haver de fer transbord a Montblanc per arribar a Lleida.

ITMAR FABREGAT

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ L’enèsim robatori de ca-
ble de coure a la línia de tren de 
la costa per les Borges (R-14) va 
obligar ahir a tallar la circula-
ció durant unes tres hores entre 
Lleida i Montblanc. Renfe va 
explicar que el succés va tenir 
lloc entre les estacions de June-
da i Puigverd de Lleida i que 
dos trens es van veure afectats 
per aquesta incidència (el que 
sortia de Lleida a les 13.10 ho-
res i el que havia d’arribar des 
de Barcelona a les 14.55 hores). 
Així mateix, prop de cinquanta 
passatgers van haver de viatjar 
amb autocar entre la capital del 
Segrià i Montblanc amb el trans-
port alternatiu que es va habili-
tar quan es va detectar aquesta 
incidència. Fonts de Renfe van 
assegurar que “cap passatger” 
es va quedar atrapat en un tren, 
perquè quan van tenir constàn-
cia del que havia passat ja es 
va posar en marxa el servei de 
transport per carretera per als 
següents combois previstos per 
a la jornada. Aproximadament 
a les 15.00 hores, una quinzena 
de passatgers van arribar amb 
autocar a l’estació de tren de 
Lleida després de fer transbord 
a Montblanc pel tall a la circu-
lació de ferrocarrils.

Les mateixes fonts van apun-
tar que es van arribar a acumu-
lar retards de mitja hora ja que 
el viatge amb autocar és més 
lent que amb tren, ja que para a 
totes les estacions perquè “cap 
dels passatgers es quedés a ter-
ra”. Des d’Adif van apuntar que 
el robatori del cable de coure del 

Tallada tres hores la línia de tren de Lleida  
a Tarragona per l’enèsim robatori de coure
Entre les estacions de Juneda i Puigverd de Lleida i Adif ja avalua els danys per presentar la denúncia 
als Mossos || Fins a cinquanta passatgers van ser traslladats amb autocar entre Lleida i Montblanc

TRENS INCIDÈNCIES

sistema d’electrificació, que es 
va detectar aproximadament al 
migdia, va deixar la línia sense 
subministrament elèctric. Se-
gons Adif, els operaris van tre-
ballar des del primer moment 

per resoldre la incidència al 
més aviat possible, perquè “la 
prioritat era reparar la infraes-
tructura” per normalitzar la cir-
culació dels combois. El servei 
va quedar restablert poc abans 
de les 15.00 hores, de manera 
que el tren que havia de sortir 
de Lleida a les 15.45 hores va 
poder circular amb normalitat. 
Adif avaluarà ara els danys per 
presentar la denúncia per aquest 
succés als Mossos d’Esquadra, 
que formalitzaran durant els 
pròxims dies, una vegada ha-

gin finalitzat els estudis sobre el 
que va passar i puguin precisar 
quants metres de coure s’han 
sostret. Un dels últims furts 
d’aquestes característiques a la 
línia de tren de la costa va te-
nir lloc el març del 2017, quan 
es es van sostreure uns vint-i-
cinc metres de cable de coure a 
l’estació de les Borges Blanques. 
Les comarques de Lleida han 
patit més de quaranta robato-
ris de coure a les vies de tren 
durant els últims quatre anys 
(vegeu el desglossament).

SUCCÉS
La incidència es va  
detectar al migdia i el  
servei es va restablir poc 
abans de les 15.00 hores

Més de quaranta 
furts els últims 
quatre anys a les 
vies de Lleida
n Les línies de trens de 
Lleida han tingut entre 
els anys 2015 i 2018 més 
de quaranta robatoris de 
coure que han provocat 
retards i servei per car-
retera. El 2015, Lleida 
era la tercera demarcació 
espanyola amb més furts 
d’aquest material a les vies 
i entre el gener i l’abril es 
van sostreure 14,8 quilò-
metres de coure i entre el 
gener i el juny d’aquell any 
es van registrar vint-i-set 
robatoris. El 2016 van ser 
almenys tretze els furts 
dels quals es va tenir cons-
tància. El 2017, van robar 
vint-i-cinc metres de cable 
a l’estació de les Borges 
Blanques, encara que en 
aquest cas no va provo-
car retards. L’agost passat, 
una explosió a l’estació de 
tren de Puigverd va dei-
xar inutilitzable el sistema 
de gestió del trànsit ferro-
viari i va obligar a limitar 
la circulació de trens entre 
Lleida i les Borges durant 
tretze dies. No obstant, 
els retards, les avaries i 
altres incidències tant en 
aquesta línia com a la de 
Manresa (R-12, R-13 i R-
14) són habituals.

Projecte per millorar un encreuament de 
la C-13 a Tremp i la via d’accés a Llimiana

PROJECTES INFRAESTRUCTURES

El tram de l’accés a Llimiana des de la C-13 que ja es va millorar.

❘ LLEIDA ❘ El departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha adjudi-
cat per 36.000 euros la redacció 
del projecte de la millora de la 
cruïlla de la C-13 al seu pas per 
Tremp. Aquesta actuació con-
sistirà en la reordenació de la 
confluència de la travessia urba-
na amb diversos carrers per afa-
vorir la seguretat dels vehicles 
i vianants, i la canalització del 
trànsit a l’entorn del quilòmetre 
87 de la via, a la zona nord del 
nucli urbà.

Els treballs permetran regu-
lar el trànsit en aquest encreua-
ment amb la construcció d’un 
model de rotonda que inclogui 
els carrers que conflueixen en 
aquest punt amb una gasoline-
ra. El departament preveu un 
cost estimat de les obres d’uns 
700.000 euros. D’altra banda, la 
Diputació ha donat llum verda 
al projecte constructiu de mi-
llora de l’últim tram de la via 
local LV-9121, des de la C-13 a 
Lliminana, amb un pressupost 

de 697.745 euros. L’ens provin-
cial ja va executar la millora 
d’un tram d’aquesta via que va 
suposar la supressió de set dels 
nous revolts d’un tram d’1,7 qui-
lòmetres, obra que  va donar 
resposta a una demanda que el 
municipi va plantejar fa més de 
dos dècades. Les obres van cos-
tar més d’un milió i van incloure 
l’obertura de petites variants a 
l’antic traçat. Ara s’actuarà al 
tram central d’aquesta via que 
dóna accés a la població.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
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Una euga i el seu poltre, sota una bandada de voltors dilluns passat a Tornafort.

LLÀTZER MORENO

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Ramaders del Pallars 
Sobirà van denunciar dilluns 
passat la mort de dos poltres als 
municipis de Soriguera i Vall de 
Cardós, que atribueixen a atacs 
de voltors quan els animals en-
cara eren vius. En tots dos casos 
van donar avís als Agents Ru-
rals, que van anar al lloc dels 
fets a aixecar acta. La Genera-
litat haurà de dictaminar si es 
tracta de predacions a bestiar 
viu, i només en aquest cas els 
propietaris dels animals morts 
podran rebre indemnitzacions.

Un dels denunciants, Àngel 
Marqués, era a Sort quan un veí 
del poble d’Anàs (Vall de Car-
dós) el va avisar que una banda-
da de voltors atacava una euga 
de la seua propietat mentre es-
tava parint. La mateixa persona 
que va donar l’avís va foragitar 
les aus, però el poltre nounat ja 
havia mort a causa de les feri-
des. Així ho va explicar el fill 
de Marqués, que porta el seu 
mateix nom i que fa dos anys 
va denunciar un atac de l’ós a 
vaques de la seua propietat. “Ja 
ens sentíem amenaçats per l’ós i 
ara només ens faltaven els vol-
tors”, va dir.

A Tornafort (Soriguera), el 
ramader Llàtzer Moreno va 
denunciar també la mort d’un 
poltre poc després del part. “Em 
vaig adonar que passava alguna 
cosa quan vaig veure una ban-
dada de voltors sobrevolant 
la zona i vam anar al lloc”, va 
explicar. A l’arribar, va afegir, 
del poltre, només en va trobar 
ossos. “Ens perjudiquen tant els 
voltors com els cérvols, cabi-
rols i senglars que transmeten 
brucel·losi als nostres animals, 
en un moment en què a més la 
Generalitat no paga ajuts a la 
ramaderia”, va explicar. More-
no no té gaires esperances d’ob-

Ramaders del Pallars atribueixen 
dos poltres morts a atacs de voltors
Aquest dilluns passat en pobles dels municipis de Soriguera i Vall de Cardós ||  
Els propietaris d’aquests animals denuncien els fets als Agents Rurals

FAUNA AUS

Restes devorades pels voltors a Tornafort.

LLÀTZER MORENO

tenir compensació. El 2017 va 
denunciar un episodi similar i 
no va rebre indemnització, ja 
que la Generalitat no va consi-
derar que fos un atac de fauna 
salvatge.

Situacions similars a aquesta 
són objecte polèmica des de fa 
anys. Davant de les restes d’un 
animal menjat per voltors, pot 
resultar difícil determinar si les 
aus es van alimentar d’un ca-
dàver o bé el van atacar quan 
estava viu. UP i ramaders cre-
uen que les indemnitzacions 
estan molt per sota del nombre 
real de predacions. L’adminis-
tració, que anys enrere negava 
que aus rapinyaires s’alimentes-
sin d’animals vius, admet ara 
aquesta possibilitat (vegeu el 
desglossament).

“Filmar-ho sempre 
que sigui possible  
i trucar aviat als 
Agents Rurals”
n Filmar els atacs de vol-
tors amb el mòbil sempre 
que sigui possible i presen-
tar denúncia amb rapidesa 
als Agents Rurals per evi-
tar que es perdin possibles 
proves com escatxics de 
sang (que indiquen que 
el cor de l’animal encara 
bategava mentre el devo-
raven). Aquests són els 
consells del responsable 
del coordinador de les 
comarques de muntanya 
d’Unió de Pagesos (UP), 
Joan Guitart, perquè els 
ramaders obtinguin in-
demnització per predaci-
ons d’aquestes a bestiar 
viu. Guitart va assenyalar 
que Unió de Pagesos par-
ticipa des de l’estiu passat 
en el grup d’experts sobre 
el voltor que inclou repre-
sentants de la Generali-
tat i de la Universitat de 
Lleida, entre d’altres. Va 
apuntar que, en el marc 
d’aquestes reunions pe-
riòdiques, s’han posat 
sobre la taula diferents 
casos d’atacs de voltors i 
que alguns s’han recone-
gut com a tals i s’han rebut 
indemnitzacions.

L’assegurança per 
indemnitzar atacs 
a Aran, deserta
n El concurs que el Con-
selh Generau d’Aran va 
obrir el mes de març pas-
sat per a la contractació 
d’una assegurança amb 
la qual indemnitzar atacs 
d’óssos i voltors a ramats 
de la Val (una mesura si-
milar a la que la Genera-
litat aplica en el conjunt 
del Pirineu) ha quedat de-
sert al finalitzar el termi-
ni sense que cap empresa 
hagi presentat ofertes 
per adjudicar-se aquest 
contracte.

El Jussà aprova traspassar la titularitat 
dels 475 km de carreteres municipals

POLÍTICA PLENS

X. R. / E. F.
❘ TREMP ❘ El consell del Jussà va 
aprovar ahir per unanimitat una 
moció per demanar el traspàs de 
la titularitat dels seus 475 quilò-
metres de carreteres d’accessos 
a nuclis de població a la Dipu-
tació o a la Generalitat perquè 
“puguin destinar els recursos 
econòmics, tècnics i humans 
necessaris per garantir la via-
bilitat i la seguretat” d’aques-
tes vies. A la moció, denuncien 
que els ens locals del Jussà són 

titulars del doble de quilòme-
tres de carreteres dels que són 
competència de la resta d’ad-
ministracions. El president de 
l’ens comarcal, Constante Aran-
da, va explicar que el text es va 
consensuar amb tots els grups 
polítics del consell (PDeCAT, 
ERC i PSC) i que s’ha redactat 
de manera que altres ens locals 
puguin aprovar també la moció. 
En aquest sentit, els alcaldes del 
Pallars Sobirà preveuen acordar 
avui una moció en la mateixa 

línia que es ratificarà demà al 
ple del consell. El despreniment 
de roques del dia 16 d’abril a 
Castell de Mur, que va provo-
car la mort de dos persones, va 
reactivar aquesta petició d’alcal-
des i consells del Jussà, Sobirà i 
Alta Ribagorça.

El ple del Jussà també va do-
nar llum verda al conveni amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a la cessió de l’explotació 
de les tretze depuradores de la 
comarca.

Tàrrega conclou les obres de la plaça Lluís Millet
❘ TÀRREGA ❘ Tàrrega ha conclòs la rehabilitació de la plaça de Lluís 
Millet, al costat de l’església de Santa Maria de l’Alba. Operaris 
municipals han substituït l’antic parterre enjardinat per un ferm 
de pedra, per evitar els problemes d’humitat que el regadiu de 
la plaça provocava en un mur del temple.

Endesa inicia un taller educatiu en escoles de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El taller itinerant d’Endesa Educa, PlayEnergy, va co-
mençar ahir en escoles d’Artesa de Segre i Almenar. Passarà 
per vuit escoles de la Noguera, el Pallars Jussà i el Segrià.

Tercera edició de Benvinguts a Pagès a Lleida
❘ LLEIDA ❘ La tercera edició de Benvinguts a Pagès, el cap de 
setmana de portes obertes a explotacions agràries que se cele-
brarà els dies 9 i 10 de juny, reunirà més de 230 explotacions, 
allotjaments, restaurants i activitats a Lleida.
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Oriol Pujol i la dona, a la banqueta 
per corrupció en el cas de les ITV

p.19
Armènia, paralitzada pel rebuig
del Parlament de recolzar Pashinyan

p.21

AGÈNCIES
❘ BILBAO ❘ La banda terrorista 
ETA va anunciar ahir per carta 
la dissolució de “totes les seues 
estructures”, donant per fina-
litzat el seu “cicle històric i la 
seua funció”. La carta, escrita 
en eusquera i amb data del 16 
d’abril passat, va ser remesa per 
l’organització a diverses insti-
tucions i actors polítics. En la 
lletra, es publica la decisió de 
posar fi “al seu recorregut”, 
adoptada després d’un debat a 
nivell intern. Tot i així, aquesta 
carta no suposa l’anunci defini-
tiu, ja que l’escenificació s’es-
pera en la Conferència Inter-
nacional que tindrà lloc demà 
a la localitat bascofrancesa de 
Cambo-les-Bains. 

De la mateixa forma, s’espe-
ra que avui facin pública una 
declaració sobre la seua disso-
lució, que estaria gravada i es 
difondria a través de mitjans 
bascos i internacionals. Aques-
tes publicacions, a pocs dies de 
la que s’espera que sigui la dis-
solució definitiva de la banda, 
s’haurien produït davant de la 
inquietud a certs sectors que no 
es dugués en terme el desmante-
llament total de la banda, arran 
del comunicat emès el 20 d’abril 
passat en el qual l’organització 
terrorista només admetia el mal 
causat per la seua “lluita” a una 
part de les víctimes. En aquest 
sentit, els mediadors interna-
cionals involucrats en la seua 
dissolució “van garantir” ahir 
a institucions, agents polítics 
i socials que la declaració de 
demà serà “concloent” i que es 
produirà abans de la trobada 
prevista per al migdia. 

La trobada de Cambo-les-
Bains, organitzat pel Grup In-
ternacional de Contacte (GIC), 
Bake Bidea i el Foro Social, ci-
tarà prop d’un centenar de per-
sones pertanyents al món polític 
i sindical. Per la seua part, el 
PNB i Bildu ja van anunciar que 
assistiran a la trobada. El presi-
dent del PNB, Andoni Ortuzar, 
encapçalarà la representació de 
la formació jeltzale, a l’entendre 
que “en la seua condició de pri-
mera força” d’Euskadi han d’as-
sistir al tancament d’“una de les 
pàgines més doloroses” de la 
seua història. Per la seua part, 
el lehendakari Iñigo Urkullu va 
voler agrair la tasca exercida pel 
GIC. Mentrestant, el coordina-
dor general d’EH Bildu, Arnal-
do Otegi, encapçalarà la repre-
sentació de la seua formació, 
al costat de la seua portaveu al 

ETA ratifica la seua dissolució i la qualifica com 
el final de “la seua funció i d’un cicle històric”
Interior adverteix que les Forces de Seguretat “seguiran perseguint els terroristes” || El PNB i EH Bildu 
acudiran demà a l’acte al País Basc francès en el qual la banda escenificarà la seua desaparició

TERRORISME EUSKADI

Imatge d’arxiu d’una pintada a favor de la banda terrorista ETA.

EFE

❘ SANT SEBASTIÀ ❘ La presidenta 
del Col·lectiu de Víctimes del 
Terrorisme (Covite), Consue-
lo Ordóñez, va situar ahir la 
ciutadania a respondre amb 
“dignitat”, amb “altura moral, 
memòria i menyspreu intel·lec-
tual” ETA en la seua recerca 
de l’“absolució històrica” du-
rant l’acte d’entrega del Pre-
mi Covite. Segons Ordóñez, 
l’única frase decent que podria 
pronunciar l’organització ter-
rorista comença i acaba amb 
un “mai no hauríem d’haver 
existit”. 

La presidenta del col·lectiu 

va criticar que “ara els únics 
que reben tractament d’herois 
són els terroristes” i va emfa-
titzar la figura d’Ignacio Eche-
verría, conegut com l’heroi del 
monopatí, assassinat per Estat 
Islàmic quan va acudir a socór-
rer un policia britànic durant 
l’atemptat del 3 de juny passat. 

Ordóñez va carregar també 
contra el Govern central, qui 
va acusar d’haver “furtat a les 
víctimes d’ETA la foto de la 
derrota” de la banda i va opi-
nar que aquest no és el final 
que “mereixen”.

En el mateix acte a Sant Se-

bastià, intel·lectuals i víctimes 
del terrorisme van presentar 
el manifest ETA vol posar el 
comptador a zero, en el qual 
es demana que la banda terro-
rista aclareixi els més de 350 
assassinats sense resoldre i que 
ja acumula unes 40.000 firmes.

Entre els defensors, Fernan-
do Sabater, coautor del ma-
nifest, va demanar d’acabar 
amb “l’intent de privatitzar les 
víctimes”. 

En aquesta línia, el filòsof 
Martín Alonso, va remarcar 
que ETA tan sols pretén “ma-
nipular la història”.

Víctimes del terrorisme, contra 
l’“absolució històrica” de la banda
Unes 40.000 persones demanen que es resolguin tots els crims

parlament basc Maddalen Iri-
arte i representants del partit a 
Navarra. Tant el Partit Popular 
com el Partit Socialista Obrer 
Espanyol van rebutjar assistir a 
l’acte. El ministre de l’Interior, 
Juan Ignacio Zoido, va assegu-
rar que les Forces i Cossos de 
Seguretat “continuaran perse-
guint els terroristes” a partir de 
demà, mentre que el president 

del PP basc, Alfonso Alonso, va 
opinar que el gest que ha de fer 
el Govern és detenir el membre 
d’ETA José Antonio Urrutiko-
etxea Josu Ternera. La secre-
tària general del PSE-EE, Ido-
ia Mendia, va opinar que ETA 
“va desaparèixer de la vida dels 
bascos” el 2011 i va titllar de 
“maquillatge” l’acte de demà. 

Per la seua part, el líder de 

Ciutadans, Albert Rivera, va fir-
mar un manifest anomenat Per 
un final d’ETA sense impunitat 
i va assegurar que encara hi ha 
300 famílies “destrossades” que 
esperen que paguin per això. El 
diputat de Podem, Íñigo Erre-
jón, va considerar una “bona 
notícia” la dissolució de la ban-
da, encara que segons la seua 
opinió ha arribat massa tard.

Un guàrdia civil de 
Lleida i un militar 
vinculat a Tremp, 
entre les víctimes

Gairebé seixanta 
anys de violència 
amb 864 morts  
en atemptats

n Un guàrdia civil de Llei-
da i un militar casat amb 
una dona de Tremp es tro-
ben entre les 864 víctimes 
mortals que se li atribu-
eixen a ETA. El lleidatà i 
guàrdia civil Jesús María 
Freixes Montes tenia 21 
anys quan va morir jun-
tament amb onze com-
panys mentre viatjaven 
en un comboi el 14 de ju-
liol del 1986, a la plaça de 
la República Dominicana 
de Madrid, víctima d’una 
bomba. El segon va ser el 
brigada d’Infanteria Mari-
ano de Juan, assassinat el 
10 d’abril del 1995 a Sant 
Sebastià. Encara que no 
era lleidatà de naixement, 
De Juan va ser enterrat al 
cementiri de Tremp, loca-
litat de la qual era natural 
la seua esposa i on tenia 
previst anar a passar les 
vacances.

n Euskadi Ta Askatasu-
na (ETA) va nàixer sota 
el nom d’Ekin el 1952, 
per posteriorment can-
viar-lo el 1958, assumint 
que la defensa de la pàtria 
basca havia de passar ne-
cessàriament per l’ús de 
la violència. Després de 
gairebé seixanta anys, 
la banda ha deixat unes 
7.265 víctimes, entre elles 
864 morts, segons dades 
del ministeri de l’Interior. 

La pr imera v íct ima 
mortal va ser la del guàr-
dia civil José Antonio 
Pardines, mort el juny 
del 1968, sent el primer de 
més de dos-cents agents 
de la Guàrdia Civil assas-
sinats, col·lectiu només 
superat pel de la població 
civil, amb prop de 350 
víctimes, sent la primera 
un taxista de Burgos mort 
l’any 1969.
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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
07.00 El Zapping de Surferos. 
08.00 Gym Tony XS. Sèrie.
09.15 Alerta cobra.
11.20 Las mañanas de Cuatro. 

Magazín amb Javier Ruiz.

TARDA

14.15 Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo.
14.50 De Suecia a Rusia. 60 

años y 15 mundiales.
14.55 Noticias Cuatro deportes.
15.25 Deportes Cuatro.
15.45 Mujeres y hombres... 
17.00 Hawai 5.0. Sèrie.

NIT

19.45 Noticias Cuatro. 
19.50 De Suecia a Rusia. 
20.20 El tiempo.
20.25 Deportes Cuatro 2. 
20.30 Ven a cenar conmigo.
21.30 First dates.
22.45 Cine Cuatro. Parker (2013). 

Dir.: Taylor Hackford.
01.10 Cine Cuatro. La negocia-

dora (2016). Dir.: P. Gagnon.

02.30 Segre.com Cercle. 
06.15 Notícies vespre. Red. 
07.00 Notícies xarxa. 
08.00 Club Banyetes. Red. 
08.15 Notícies en xarxa. Espai 

informatiu. 
09.00 L’entrevista. 
10.00 Ben trobats. Magazín.
12.00 Cafeïna. Red. 
13.15 Segre.com Cercle. 
13.30 Segrià TV. Red. 
13.45 Garrigues TV. Red. 

TARDA

14.00 Al dia Ponent. Informatiu 
territorial en coproducció 
entre Lleida TV, Pirineus 
TV, Aran TV, Balaguer TV, 
Tàrrega TV i Mollerussa 
TV, per a la Xarxa de Co-
municació Local.

14.35 Aran TV. Informatiu diari 
que s’emet en aranès.

14.45 Cafeïna. El magazín que 
condueix Mariví Chacón 
presenta l’estudi Estat del 
Racisme a Catalunya 2017 i 
la campanya Dret a vot per 
a tothom, tots dos de SOS 
Racisme.

16.00 Al dia Ponent. Red. 
16.30 7 Dies. 
17.30 Club Banyetes. Red. 
17.45 La Ba-Ba. 
18.00 Aventura’t. 
18.30 Caminant per Catalu-

nya. Red. 
19.00 Connecti.cat. Magazín.

NIT

20.00 Notícies vespre. Espai in-
formatiu amb Núria Sirvent.

20.45 El temps. Les previsions 
meteorològiques. 

20.47 Aran TV. Informatiu.
21.00 Noguera TV. 
21.15 Pla d’Urgell TV. 
21.30 Lleida al dia. L’entrevista. 

Inclou un reportatge sobre 
la Fira Exploclàssic.

22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 
Debat d’actualitat que mo-
dera Santi Roig.

23.00 Notícies vespre. Red. 
23.45 Cafeïna. Red.
01.00 Lleida al dia. L’entrevis-

ta. Red. 
01.30 Lleida al dia. La tertú-

lia. Red. 
02.30 Segre.com Cercle.

06.00 8 De 8. Sardanes.
06.30 Catalunya blues.
07.00 El món a RAC1. Retrans-

missió en directe del pro-
grama matinal de ràdio.

10.00 Televenda.
13.00 Interferencias. Selec-

ció dels millors moments 
emesos per la televisió, 
YouTube i els vídeos que 
s’han fet virals.

TARDA

14.00 Arucitys. Magazín d’en-
treteniment, que dirigeix i 
presenta Alfons Arús.

17.00 Primeval: Invasión 
jurásica.

18.45 Allo, allo!
19.45 Al dia. Informatiu.

NIT

21.00 La nit a 8TV. Ramon Ro-
vira repassa les claus del 
dia, mitjançant debats, 
entrevistes i cara a cara.

22.40 Pel·lícula. Green dragon 
(2001). Dir.: Timothy L. Bui.

00.37 La nit a 8TV. Red.

07.30 Lucky Dog. Superar obs-
táculos.

07.50 Lucky Dog. Sandy.
08.15 La vida salvaje con Tim. 
09.04 La vida secreta del Zoo.
09.55 Extraño, pero cierto.
10.45 El antiguo Egipto.Vida 

y muerte en el Valle de los 
Reyes. Muerte.

11.50 Late Motiv. 
12.50 La Resistencia. 
13.55 WifiLeaks, noticias... 

TARDA

14.25 Fama, ¡A bailar! 
15.25 Cine. Las crónicas de Narnia. 

El león, la bruja y el armario.
17.40 Liga Endesa. Real Madrid 

- Kirolbet Baskonia.
20.00 Recorriendo el mundo. 

Madagascar.
20.30 WifiLeaks, noticias... 

NIT

21.00 Fama, ¡A bailar! Concurs.
22.00 Radio Gaga. La Alpujarra. 

Conversos a l’islam, artistes, 
intel·lectuals i budistes.

23.00 Late Motiv. 

Los piratas de Malasia 14.55 Tr3ce ★★ ★★ Aventures
Colorado Jim 20.30 Tr3ce ★★★★ ★★★★ Western
Después de tantos años 21.50 La 2 ★★★ ★★ Documental
Plan de escape 22.20 Factoría ★★ ★★ Acció
El planeta de los simios 22.30 DMax ★★ ★★ Fantàstic
Green Dragon 22.40 8TV ★★ ★★ Drama bèl·lic
Jugada salvaje 22.40 Antena 3 ★★ ★★★ Acció
Retornats 23.50 Canal 33 ★★ ★★ Thriller

Los piratas de Malasia
TR3CE / 14.55
Itàlia. 1964. 95’. Gèn.: Aventures. 
Dir.: Umberto Lenzi. Int.: Steve 
Reeves, Jacqueline Sassard. Com.: 
El rei del pèplum donant vida a 
Sandokan, l’invencible pirata 
malai nascut de la ploma d’Emilio 
Salgari.

Colorado Jim
TR3CE / 20.30
EUA. 1953. 95’. Gèn.: Western. 
Dir.: Anthony Mann. Int.: James 
Stewart, Robert Ryan. Com.: Un 
dels grans títols de Mann amb 
confederat reconvertit en caçador 
de recompenses per recuperar el 
seu ranxo passada la Guerra Civil.

Después de tantos años
LA 2 / 21.50
Espanya. 1994. 88’. Gèn.: Docu-
mental. Dir.: Ricardo Franco. Com.: 
Continuació d’El desencanto (Jaime 

Chávarri, 1976) entorn de la família 
Panero després de la mort de la 
mare, Felicidad Blanc.

Plan de escape
FACTORÍA DE FICCIÓN / 22.20
EUA. 2013. 116’. Gèn.: Acció: Dir.: 
Mikael Hafstrom. Int.: Sylvester 
Stallone, Arnold Schwarzenegger. 
Com.: Expert en seguretat s’esca-
pa d’una presó que ell mateix ha 
dissenyat.

El planeta de los simios
DMAX / 22.30
EUA. 2001. 120’. Gèn.: Aventures 
fantàstiques. Dir.: Tim Burton. 
Int.: Mark Wahlberg, Helena Bon-
ham Carter. Com.: Poc afortunat 
remake de Burton del clàssic de 
Schaffner (1968).

Green Dragon
8TV / 22.40
EUA. 2001. 115’. Gèn.: Drama bè-

l·lic Dir.: Timothy Linh Bui. Int.: 
Patrick Swayze, Forest Whitaker. 
Com.: La difícil vida dels refugiats 
vietnamites en camps de con-
centració als Estats Units als anys 
setanta.

Jugada salvaje
ANTENA 3 / 22.40
EUA. 2015. 92’. Gèn.: Acció. Dir.:  
Simon West. Int.: Jason Statham, 
Sofia Vergara. Com.: Exludòpata 
reconvertit en guardaespatlles que 
mai utilitza armes de foc en proble-
mes per defensar una vella amiga 
assetjada per un mafiós.

Retornats
CANAL 33 / 23.50
Espanya. 2013. 98’. Gèn.: Thriller 
fantàstic. Dir.: Manuel Carballo.
Int.: Emili Hampshire, Kris Hol-
den-Ried. Com.: Una científica 
busca un antídot perquè la huma-
nitat no es converteixi en zombi.

Estats Units. 2013. 118 minuts. Gènere: Acció. Di-
rector: Taylor Hackford. Intèrprets: Jason Statham, 
Jennifer Lopez, Michael Chiklis, Nick Nolte, Wendell 
Pierce, Clifton Collins. Comentari: Les pel·lícules de 
Statham probablement no guanyaran mai cap Oscar 
i moltes vegades s’assemblen les unes a les altres, 
però entretenen una barbaritat. I això, a hores d’ara, 
és molt. A Parker, el prototip d’home d’acció del segle 

XXI substituint Bruce Willis que ho va ser als noranta, 
encarna un lladre amb un codi ètic molt particular: 
només roba als rics. Però quan la seua banda, amb la 
qual es veu obligat a treballar, el traeix i l’abandona 
donant-lo per mort, la revenja serà terrible encara que 
ell rebi més que una estora. L’ajudarà Jennifer Lopez, 
que no estava en el seu millor moment ni en l’escena 
en roba interior.

CUATRO / 22.40  ★★★

Parker

06.00 Minutos musicales. 
07.30 ¿Quién vive ahí?
09.15 Crímenes imperfectos.
10.15 Las primeras 48 horas.
11.00 Al rojo vivo. Magazín diari 

amb taula d’anàlisi políti-
ca que condueix Antonio 
García Ferreras.

TARDA

14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
14.55 La Sexta noticias. Jugones.
15.20 Jugones. El análisis.
15.30 La Sexta meteo 1ª ed.
15.45 Zapeando. Humor.
17.15 Más vale tarde. Magazín.

NIT

20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.55 Estación laSexta. 
21.05 La Sexta deportes 2ª ed.
21.30 El Intermedio.
22.30 Enviado especial. El la-

boratorio del futuro. L’Ins-
titut Tecnològic de Mas-
sachusetts.

02.00 Crímenes imperfectos.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TELEVISIÓ

elSegrià
SegriaTV.cat

ANTENA 3 CONCURS
ATRESMEDIA

Equip de Tremp a ‘¡Boom!’
Goretti, Laura, Marc i Carlota formen l’equip 
Trempats, que ahir va participar al concurs ¡Bo-
om! d’Antena 3. Van competir contra Los Lobos, 
que superen els 200 programes. Els lleidatans es 
proposaven aconseguir el pot, per destinar-lo a 
fomentar el turisme i l’esport d’aventura al Pa-
llars, però només es van emportar 2.300 €.

Especial de 
terceres cites  
a ‘First Dates’

CUATRO

Amb el lema A la tercera va 
la vencida, el restaurant de 
First Dates obre a les 21.30 
hores les portes a Cuatro 
amb l’especial Third Da-
tes, per a solters repetidors. 
Carlos Sobera rebrà Paula, 
de qui es va quedar corprès 
Gonzalo quan la va veure a 
la televisió; Juan Luis tornarà 
a omplir d’estil el local, on es 
trobarà amb José, un afici-
onat al disseny; Alexandre 
busca una relació estable, ai-
xí com María; i Nerea donarà 
una oportunitat a Jairo, que 
es defineix com un friqui de 
manual.

n No sé qui va ser el primer a co-
mençar aquesta mania d’exagerar 
els triomfs propis i minimitzar els 
aliens. En el fons és igual si va anar 
allà o aquí, però resulta ja pesat que 
quan el Barça guanya alguna cosa a 
la Meseta se’l menysté i quan venç 
el Madrid aquí ho posen sempre en 
dubte. Ja no entrarem en si els penals 
són o no són penals o els fores de joc 
els regalen... Això del “i tu més” no 
és bo ni a l’esport ni a la política que, 
per desgràcia, és on més s’utilitza 
ara mateix. 

Deixem en pau el Madrid i, si a 
Kíev guanya la tretzena, doncs que 
la guanyi. El Barça ja té el doblet. A 
celebrar-ho, perquè si se segueix així 
acaben tenint raó aquells que opinen 
que qualsevol culer canviaria ara ma-
teix la Lliga i la Copa només per no 
veure aixecar l’orelluda a Sergio Ra-

mos. I, francament, no és això. Que 
els excessos sense fre els facin Pedre-
rol i Manu Sánchez, però no aquí. Fins 
ara sempre havíem estat més seriosos. 
O és que cou que amb el millor juga-
dor de món el Barça no apareix en 
una semifinal de la Champions des 
del 2015?

I si oblidem el Madrid?

Celebració blanca al Bernabéu.

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu

rcolomina
Resaltado


	S201805031

