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lleida

sanitat hospitals

RUFEA

Denuncia que el Santa Maria no
li tracta la sensibilitat química

Segona fase
d’obres dels
Aiguamolls

Una pacient presenta dos queixes perquè fa vora dos anys que espera visita || El
centre diu que sí que li ha tractat però admet una demora per les llistes d’espera
m. marquès

❘ lleida ❘ Una veïna de Lleida que
afirma que té sensibilitat química múltiple (intolerància a productes químics) va denunciar
ahir “la falta d’atenció mèdica
per part de l’hospital Santa Maria durant gairebé dos anys”,
per la qual cosa va presentar
dos reclamacions el mes d’octubre passat al servei d’Atenció a
l’Usuari del centre. Va explicar
que a començaments del 2017,
quan treballava en una farmàcia, va anar a un especialista de
Barcelona que li va diagnosticar
la malaltia. Va considerar que
amb aquesta patologia no podia
treballar, ja que arran d’això té
també fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, però com
que el facultatiu treballava per a
la sanitat privada, no li va poder
donar la incapacitat laboral. “El
mes d’abril d’aquell any, el metge de família em va derivar al
servei de Reumatologia del Santa Maria, on em van elaborar un
pla perquè em veiessin diversos
especialistes de Medicina Interna, Al·lergologia i Psicologia”,
va explicar i va afegir que “només m’ha vist l’internista, que
em va dir que no és especialista
en la fatiga crònica, i l’al·lergòleg em va anul·lar la cita”, tal
com reflecteix la documentació
adjuntada a una de les queixes.
A més, va dir que el Santa Maria té una unitat especialitzada

m. marquès

en la sensibilitat química, “i no
entenc per què no em tracten”.
A la queixa, afegeix informació d’aquesta unitat de la pàgina
web de l’hospital i exigeix “ser
tractada com més aviat millor
per no agreujar més la malaltia”.
Per la seua part, metges d’Al·lergologia van explicar que van
anul·lar la cita “perquè no és
un trastorn al·lèrgic, de tipus
immunològic”. Des de Reumatologia, van afirmar que “l’han
vist, a més de l’internista, una
psicòloga i un otorinolaringòleg
i que arran de l’última visita,
l’han derivat a Toxicologia del
Clínic” i van afegir que “si han
tardat tant a veure-la és pel problema amb les llistes d’espera”.
Finalment, van negar tenir una
unitat i van dir que esperen el
vistiplau de la conselleria de Salut per crear-la.

paeria

Procés per
adjudicar sis
pisos de lloguer

les claus

Sensibilitat química

z Pèrdua de tolerància a la
presència al medi ambient
d’agents químics diversos.

Espai al Santa Maria
z L’hospital té un espai per a
aquests pacients, lliure d’exposicions químiques, i han sol·licitat a Salut una acreditació per
crear una unitat.

La veïna de Lleida no pot anar a espais tancats.

urbanisme mobilitat

❘ lleida ❘ L’Empresa Municipal d’Urbanisme ha iniciat
el procés d’adjudicació de sis
habitatges municipals destinats al lloguer, ubicats als
carrers Nou, 3; Centre, 20;
Ciutat de Fraga, 10-16; Cardenal Cisneros, 32, i Templers, 13. Tenen una superfície d’entre 62 i 84 metres
quadrats i són de dos o tres
dormitoris. Hi podran participar els inscrits al Registre
de Sol·licitants d’Habitatges
de Protecció Oficial que tinguin ingressos anuals mínims
als 12.000 euros.

salut laboral
magdalena altisent

Metges de Catalunya
desconvoca la vaga de
metges al Santa Maria
redacció

El carrer Príncep de Viana, amb dos carrils de circulació per sentit
❘ lleida ❘ Les obres per habilitar
dos carrils per sentit al carrer
Príncep de Viana ja han acabat
i l’ajuntament va obrir ahir al
trànsit l’últim carril en direc-

❘ lleida ❘ La comissió d’Urbanisme de la Paeria va aprovar
ahir que es licités la segona
fase del projecte de recuperació, adequació i millora
dels Aiguamolls de Rufea
per 148.175,63 euros. La
comissió també va aprovar
el conveni de col·laboració
amb l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya per garantir el
funcionament de la seua delegació local a la ciutat, una
partida de 150.000 euros en
ajuts al teixit empresarial
local i va ratificar la modificació del Pla Estratègic de
Subvencions.

ció al pont que faltava després
que dijous a la nit acabessin les
obres de senyalització.
S’espera que aquesta actuació redueixi el trànsit a la ram-

bla Ferran. Durant el dia d’ahir,
diversos vehicles van utilitzar
el nou carril per anar en contradirecció, cap a l’avinguda
Prat de la Riba.

❘ barcelona ❘ Metges de Catalunya (MC) va desconvocar ahir
la vaga de la sanitat concertada
prevista per a la setmana que
ve després d’acordar amb les
patronals millores assistencials
i laborals “significatives”, assumint les que es van aprovar per
a l’Atenció Primària pública a
la vaga del novembre, i obrint
una comissió bilateral. A Lleida, afectava els hospitals Santa
Maria, de Tremp i de la Seu i
els Centres d’Atenció Primària
(CAP) d’Alpicat, Solsona i Bellver de Cerdanya.
Després de l’última reunió
de negociació, el president
del sector d’hospitals concertats d’MC, Xavier Lleonart,
va explicar que no han pogut
assolir tots els objectius, com

el de l’augment salarial, però
han aconseguit millores per als
col·lectius “més vulnerables”,
com l’Atenció Primària, embarassades i residents (MIR), que
recuperaran el 5 per cent que
van perdre amb les retallades.
Va assenyalar que ha estat
una negociació dura, i encara que no s’han aprovat tots
els punts, hi ha prou millores.
L’acord que ha permès desconvocar la vaga soluciona problemàtiques existents a la Primària. Preveu limitar les consultes diàries i augmentar el temps
mínim per pacient, així com la
garantia de destinar un mínim
del 15% de la jornada laboral
anual per a tasques de formació
i investigació, “unes necessitats
formatives que fins ara no es
veien reconegudes”.
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comarques

tribunals violència masclista

Condemnat per intentar matar la
seua ex causant un accident a la Seu

El Suprem ratifica la pena de 10 anys imposada pel TSJC, que la va rebaixar a
l’absoldre’l d’un altre intent d’homicidi || Els fets van passar el 2016 a l’N-260
segre

l. garcía

❘ lleida ❘ El Tribunal Suprem ha
condemnat a deu anys de presó un veí de la Seu d’Urgell per
provocar un accident de trànsit
amb la intenció d’acabar amb la
vida de la seua exparella sentimental. L’alt tribunal confirma
així la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
que va admetre de forma parcial
el recurs presentat pel processat
contra la sentència dictada en
primera instància per l’Audiència de Lleida. El tribunal lleidatà
li va imposar una condemna de
12 anys de presó, mentre que el
TSJC la va rebaixar a 10 anys a
l’absoldre’l d’un dels delictes de
temptativa d’homicidi que li va
aplicar l’Audiència Provincial,
concretament el que fa referència al conductor amb què va impactar. Així, el Suprem confirma que el jove sigui condemnat
a set anys i tres mesos de presó
per intentar acabar amb la vida
de la seua exparella, de 22 anys
en el moment dels fets, i a uns
altres tres anys per un delicte
de lesions.
Els fets van tenir lloc el 26 de
juny del 2016 a l’N-260 a Monteferrer i Castellbò quan el jove, de 23 anys llavors, anava
al seu vehicle amb la seua exparella. En un moment donat,
va envair el carril contrari i va
xocar contra un totterreny. Segons la resolució del Suprem, el

Rescatats una
excursionista i
dos escaladors
❘ lleida ❘ Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir
una excursionista i dos escaladors en dos actuacions de
muntanya a Aran. Una dona
va ser evacuada per un helicòpter dels GRAE des del
refugi de Savorero, a la val
de Ruda. L’excursionista no
podia continuar la marxa i
va ser evacuada en bones
condicions. Així mateix, un
helicòpter amb els GRAE va
evacuar dos joves que practicaven escalada a la paret del
Gran Encantat a Espot i no
podien seguir el camí quan
va començar a fer-se de nit.

emergències

Crema
descontrolada
a Soriguera
El processat durant el judici celebrat a l’Audiència de Lleida el setembre del 2017.

condemnat no va aconseguir el
propòsit d’acabar amb la vida
de la seua exparella gràcies a la
maniobra de l’altre conductor,
que “va aconseguir impedir una
col·lisió frontal”, encara que els
tres ocupants del turisme van
resultar ferits. La sentència assenyala que el jove no va fer res
per impedir l’accident i que va
intentar que la seua exparella

no es posés el cinturó de seguretat quan va accelerar de forma
sorprenent i li deia frases com
“si no ets per a mi, no ets per a
ningú” i “no et posis el cinturó,
que serà tot més ràpid i menys
dolorós”.
El Suprem insisteix que el
condemnat no ha mostrat cap
penediment per la seua acció
i reitera que va tenir una con-

seguretat equipaments

El Jussà insta Interior a ampliar la
plantilla i recursos de Bombers
❘ tremp ❘ El consell comarcal del
Pallars Jussà va reclamar ahir
al conseller d’Interior, Miquel
Buch, reforçar els serveis de
protecció i d’emergències al
territori, així com incrementar
el personal dels parcs de bombers professionals i voluntaris
i millorar-ne l’equipament tècnic. Així ho van manifestar els
representants del consell després d’una reunió amb el conseller, en la qual van exposar
la necessitat que s’establís un
conveni de col·laboració amb el
departament d’Interior amb la
creació de plans d’emergències
i seguretat. També es van oferir
al conseller diversos espais per
poder acollir dependències i
serveis que es vulguin implantar a la regió d’emergències del
Pirineu.
D’altra banda, els Bombers
del Grup d’Actuacions Espe-

muntanya

ducta amenaçadora contra la
seua exparella abans de causar
l’accident. De fet, manté que
després de complir la pena de
presó, compleixi sis anys de llibertat vigilada al considerar que
“en el futur pugui reiterar-se la
comissió de nous delictes” contra la víctima, a qui no podrà
aproximar-se ni comunicar-s’hi
durant nou anys més.

❘ soriguera ❘ Dos dotacions dels
Bombers van treballar ahir
en l’extinció d’una crema de
vegetació agrícola que es va
descontrolar al terme municipal de Soriguera. L’incendi
es va iniciar en un marge de
la carretera N-260 al punt
quilomètric 270, encara que
el perímetre va ser controlat pels efectius i l’afectació
va ser petita. D’altra banda,
els Bombers també van actuar en un incendi que va
afectar un contenidor d’escombraries a Golmés, sense
incidències.

bombers pràctiques
marta lluvich/acn

consell comarcal del pallars Jussà

Moment en què un gos localitza algú sota la neu.

Curs de recerca d’atrapats
per allaus a la Vall de Boí
Reunió ahir amb el conseller Buch al Pallars Jussà.

cials, amb una unitat a la Seu
d’Urgell, s’afegeixen a la vaga
de zel convocada per l’Assemblea de Bombers de Catalunya per exigir la renovació de

material. També denuncien la
intenció de traslladar l’helicòpter que utilitzen per a les seues
intervencions a Tírvia durant
tot l’any.

❘ vall de boí ❘ La Vall de Boí ha
acollit aquest mes de febrer un
curs de recerca amb gossos de
persones sepultades en allaus.
Una formació organitzada per
l’Associació Nacional de Grups
de Gossos de Salvament i el
Grup de Recerca Canina de la

Generalitat que ha comptat amb
la participació de bombers de
tot l’Estat i un treballador de
l’estació d’esquí de Baqueira Beret. La Lila, el Rob, la Sura, el
Blai, l’Otto i la Traça són alguns
dels gossos que han format part
d’aquest curs.
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esports

futbol segona divisió b

futbol

“L’equip és increïble”
Joan Carles Oliva assegura que és encara més optimista que quan va arribar i
elogia els jugadors || Vol un Lleida protagonista i amb la possessió de la pilota
xavier madrona

❘ Lleida ❘ El tècnic del Lleida Esportiu, Joan Carles Oliva, va irradiar optimisme ahir a la compareixença davant els mitjans
prèvia al partit de demà davant
de l’Atlètic Llevant (17.00), que
suposarà el seu debut al Camp
d’Esports després d’estrenar-se
la jornada passada amb un empat a Cornellà (0-0). “Si quan
vaig arribar em vaig mostrar
optimista pel que feia a les possibilitats de l’equip, després de
dos setmanes amplifico el meu
missatge positiu. Aquest equip
és increïble i penso que és molt
important que els jugadors siguin bones persones, que treballin per a l’equip. Aquest és
un vestidor molt sa i és un plaer

les frases DE Joan Carles Oliva

«Aquest és un vestidor
molt sa. No em vaig
trobar un grup abatut,
sinó amb ganes de
tirar això endavant»

«El resultat compta,
esclar, però vull que
l’afició vegi que
l’equip es buida i no
li pugui retreure res»

«Vull que les senyes
d’identitat d’aquest
l’equip siguin més
manifestes en
aquest partit»
lleida esportiu

❘ balaguer ❘ La directiva del CF
Balaguer ha convocat els socis a una assemblea de caràcter informatiu per al pròxim
dia 21 de febrer, dijous, a les
21.00 hores a la sala d’actes
de l’ajuntament. Durant el
transcurs de l’assemblea es
repassarà la situació esportiva del primer equip i també
de la base. Igualment, s’exposaran i debatran les mesures
a prendre en el futur, segons
va informar ahir el club de la
capital de la Noguera a través
d’un comunicat.
El Balaguer és cuer del
grup II de Primera Catalana i Virgili és el tercer entrenador de l’equip aquesta
temporada.

futbol

paciència

Les restes
mortals de Sala
arriben a
l’Argentina

El tècnic blau va dir que
davant del Llevant B “caldrà
tenir paciència i jugar un
bon atac posicional”
treballar amb aquests jugadors”,
va dir Oliva, que va negar que
la primera setmana hagués de
recuperar anímicament l’equip
per la mala dinàmica d’enguany.
“No m’he trobat un vestidor
abatut. Veig un grup humà molt
fort i en aquest sentit el treball
ja estava fet. Vaig veure la gent
contenta i amb ganes de tirar
això endavant”, va assegurar.
Centrant-se més en el matx
de demà i en la necessitat de
guanyar després d’haver sumat
3 punts de 18 de possibles i no
conèixer la victòria el 2019, Oliva va fer aquesta reflexió: “Tothom insisteix en aquest missatge de la necessitat de guanyar,
però és el mateix que hi ha sempre. Ja no val la pena parlar del
passat sinó de l’avui i del pròxim
partit.” El seu desig és que demà

Assemblea
informativa del
CF Balaguer el
pròxim dia 21

Joan Carles Oliva conversa amb la plantilla durant un entrenament d’aquesta setmana.

davant del filial del Llevant, “la
nostra afició vegi que l’equip
es buida i que no li pot retreure res. El resultat compta, això
està clar, però és més important
la manera d’intentar guanyar”.
En aquesta segona setmana
de treball, Oliva creu que ja es
veuran més pinzellades tàctiques del seu segell. “Vull que
les senyes d’identitat siguin

més manifestes en aquest partit. Hem d’intentar ser més protagonistes i assumir la responsabilitat de guanyar l’encontre
amb les nostres armes. Jugar a
casa implicarà que fem un bon
atac posicional, que a Cornellà
només es va veure en moments
puntuals.”
Sobre el Llevant B, va assenyalar que no “m’agrada par-

lar dels rivals”, però va incidir
que per guanyar els valencians
“caldrà tenir paciència perquè
encaixen pocs gols. Per això necessitem tenir la pilota, córrer
riscos en algun moment i aprofitar les accions a pilota aturada
perquè tenim més altura que
ells. El premi final serà per a
tothom”, va acabar amb referència a afició i premsa.

❘ buenos aires ❘ Les restes mortals del futbolista argentí
Emiliano Sala, mort el 21
de gener en accident d’avioneta, van arribar ahir al
matí a l’aeroport de Buenos
Aires d’Ezeiza i immediatament van ser traslladats per
via terrestre cap a Progreso,
la ciutat de Santa Fe en què
va nàixer. D’altra banda, el
Nantes no descarta portar
el contenciós amb el Cardiff pel pagament del traspàs
del difunt davant de la FIFA,
segons va assegurar ahir el
diari L’Équipe.
El traspàs del jugador per
part del club francès al club
gal·lès es va acordar per disset milions d’euros més dos
de bonificació.

poliesportiu educació

Uns 125 ni-nis es donen cita a Lleida
per reinserir-se a través de l’esport
redacció

A la imatge, els joves que van anar ahir al camp de Pardinyes.

❘ Lleida ❘ Uns 125 joves del programa Noves Oportunitats Lleida van participar ahir al camp
de futbol de Pardinyes en una
matinal multiesportiva sota el
lema: “Amb noves oportunitats
ens mantenim actius.” Noves
Oportunitats és un programa
de reinserció al sistema educatiu i laboral per a joves d’entre
16 i 24 anys que no estudien ni
treballen. El programa es desenvolupa dins del marc de ga-

rantia juvenil i està impulsat pel
servei d’ocupació de Catalunya
i cofinançat pel Fons Europeu.

Autoconeixement
Durant la trobada d’ahir els
joves van poder descobrir alguns esports i activitats físiques
que són potencialment vehiculants per al desenvolupament de
les competències d’autoconeixement i autosuperació com l’escalada, el parkour, la capoeira
i la boxa.

Els processos d’orientació
dins del programa es van iniciar el mes de juliol passat i actualment són 256 els joves que
estan en actiu en alguna de les
formacions o accions.
El programa està impulsat per
una UTE (Unió Temporal d’Empreses) de deu entitats socials i
centres formatius i es porta a
terme a les comarques del Segrià, la Noguera, Pallars Jussà,
les Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell i Segarra.
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LLEIDA TV

L’espai setmanal de Lleida
TV que condueix Joan Cama es trasllada aquesta setmana al Pallars Jussà per fer
un recorregut pels seus llocs
turístics més atractius. Des
del plató instal·lat a l’epicentre de Tremp, entrevistarà
el coordinador del Geoparc
del Montsec, Guillem Puras. Mentrestant, Rut Camí i Aleix Bergés visiten el
centre històric de la capital
del Jussà i s’endinsaran en
la gastronomia, els llocs amb
més història i els racons més
pintorescos de la comarca.
Aquesta nit a les 22.30.

Bruixes, protagonistes al ‘DiS’
El DiS d’aquesta setmana es trasllada fins al
Museu Comarcal de la Noguera per visitar l’exposició Se’n parlave... i n’hi havie. Bruixeria al
Pirineu i a les terres de Ponent, on Glòria Farré
entrevistarà Jordi Abella, president de la Xarxa
de Museus de les Terres de Lleida i Aran, i Eva
Solanes, del Museu de la Noguera.

Cuatro

La Sexta

Lleida TV

08.05 Malas pulgas.
10.00 El encantador de perros.
11.00 Callejeros viajeros.
12.40 Viajeros Cuatro.

06.00 Minutos musicales.
07.20 Bestial.
08.55 Zapeando. Redifusió.
10.35 Equipo de investigación.
Reportatges. Redifusió.

14.00 La Sexta noticias.
15.00 La Sexta deportes.
15.15 La Sexta meteo.
15.45 Cine. El francotirador: El
legado (2014). Dir.: Don
Michael Paul.
17.40 Cine. Tormenta oscura
(2006). Dir.: Jason Bourque.
18.50 Cine. El descenso (2005).
Dir.: Terry Cunningham.

07.00 Diari de Nit. Notícies.
08.00 Aran TV resum setmanal.
08.45 Club Banyetes. Viure sense
el Plutó. El Plutó ha tornat al
seu planeta, però ha deixat
molts missatges gravats
perquè el Banyetes i l’Eureka puguin continuar fent
el programa.
10.00 Programació infantil.
Especial amb dibuixos.
11.00 Sindicats.
11.30 Info Noguera.
12.00 De tee a green. Programa
dedicat al món del golf i el
pitch and putt. Red.
12.30 7 dies. Red.

nit

Tarda

20.00 La Sexta noticias.
20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 La Sexta noche. La convidada al programa d’aquesta setmana és la dirigent
de Podem Irene Montero.

13.30 Diari de Nit. Magazín. Red.
14.30 DiS. Glòria Farré es trasllada al Museu Comarcal
de la Noguera per visitar
l’exposició Se’n parlave...
i n’hi havie. Bruixeria al Pirineu i a les terres de Ponent
i entrevistar Jordi Abella,
president de la Xarxa de
Museus de les Terres de
Lleida i Aran, i Eva Solanes,
conservadora i educadora
del Museu.
15.00 El debat de Lleida activa. La carn artificial, una
amenaça per l’economia de
Lleida? Josep Maria Sanuy
entrevistarà al programa
setmanal Estanislau Fons,
professor de Tecnologia
d’Aliments en la UdL.
16.00 The weekly Mag. Magazín
setmanal de contingut variat que s’emet en anglès.
Amb Marcela Topor.
18.00 Campionat de Catalunya
Xous Grans 2019.
20.30 Teló de fons. Red.

14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Noticias Cuatro deportes.
15.45 Home cinema. Cómo entrenar a tu dragón 2 (2013).
Dir.: Dean Deblois
17.30 Home Cinema. Las crónicas de Narnia (2005). Dir.:
Andrew Adamson.

nit
20.10 Noticias Cuatro.
21.05 Deportes Cuatro 2.
21.20 First Dates. Cites a cegues.
22.15 El blockbuster. Hansel y
Gretel: Cazadores de brujas
(2013). Dir.: Tommy Wirkola.
23.50 Cine Cuatro. Victor
Frankenstein (2015). Dir.:
Paul Mcguigan.
01.55 Cine Cuatro. Fuego cruzado
(2016). Dir.: C. Desrosiers

lASEGARRA
SegarraTV.cat

Tarda

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

8TV

#0

06.00 8 de 8. Programa de sardanes amb les millors cobles.
06.30 Catalunya Blues. Amb els
músics de blues catalans
més representatius.
07.00 RAC1. Retransmissió del
programa radiofònic que
presenta Jordi Basté.
09.46 Televenda. Espai dedicat
a l’exposició i venda de
productes.

08.35 Cine. Atlantis: El imperio
perdido.
10.07 Cine. Dinosaurio.
11.26 Documental. Los ochenta.
La música.
12.06 Documental. Los ochenta. El SIDA.
12.54 La Script en Movistar+.

Tarda
12.55 El Barça juga a 8TV. Retransmissió de partits de
les categories formatives
del FC Barcelona.
14.39 Rumbo al inglés.
15.41 Pel·lícula. Falsa acusación
(2002). Dir.: Michel Poulette.
17.33 Pel·lícula. Proyecto Falcon
(2001). Dir.: Phillip J. Roth.
19.15 La inspectora Lindholm.
Sèrie policíaca.

nit
22.46 Pel·lícula. Caso reservado
(2012). Dir.: John Strickland.
02.08 Clips.

Tarda
13.51 LocoMundo. El amor.
14.23 Ilustres Ignorantes. Villanos.
14.55 Cine. Del revés (Inside Out).
16.24 Cine. Historias de San Valentín.
18.25 Planeta Azul II. Costas.
19.12 Planeta Azul II. Nuestro
Planeta Azul.
20.17 Documental. Los dos mil.
Obama. Yes We Can.

nit
21.04 BBC Earth. El maravilloso
mundo de los bebés. Independencia.
22.00 Cine. Ocean’s Thirteen.
23.59 Cine. Dueños de la calle.
01.40 Cine. En la línea de fuego.

elSegrià

SegriaTV.cat

nit
21.00 Gaudeix la festa. Red.
21.30 Al dia cap de setmana.
22.00 Territori contemporani.
22.30 Ara Lleida Tour. El programa d’aquesta setmana es
trasllada al Pallars Jussà per
descobrir els seus principals
atractius turístics.
00.00 Hoquei en joc - CP Vila-sana.
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boig per tu

josé carlos miranda

Els atractius del
Pallars Jussà, a
‘Ara Lleida Tour’

Tarda

guia

televisió

Un nyap al ‘late night’
n Poc recorregut podem augurar-li a
aquestes Mujeres al poder que Telecinco ha col·locat al late night de la nit
dels dimecres (que poc que deu confiar en l’esdeveniment per posar-lo al
límit de la matinada) conduït per la
inefable Ana Rosa Quintana, que es
vesteix de feminista, però més aviat de boqueta, en un espai neutre,
asèptic i insípid que, acollint-nos al
sempre savi refranyer, es pot equiparar a les defecacions del gall dindi,
que ni fan olor ni taquen. Si la força
d’aquest programa, que mostra tres
dones que superen adversitats a base
de treball, sacrifici i abnegació, està
en el nivell del primer capítol, ja està
tot dit. Van obrir amb Mayte Cañizares (que es veu que no té cognom i és
necessari presentar-la amb el del seu
marit), esposa de l’exfutbolista Santi
Cañizares, i a qui se li va morir un

Ana Rosa, al capdavant del programa.

fill de cinc anys d’un tumor cerebral.
Utilitzar l’eufemisme, per explicar
aquest episodi, de “va marxar de viatge per sempre”, pot ser habitual al lèxic d’Ana Rosa Quintana, però queda
cursi, lacrimogen i, com a declaració
d’intencions, no convida a continuar
veient el programa.

cine a casa

Creepshow 2
Paramount Network / 13.00 ★★★★
Estats Units. 1987. 90 minuts. Director: Michael Gornick. Intèrprets: George Kennedy, Dorothy Lamour,
Louis Chiles, Tom Savini, David Holbrook. Comentari: El 1982, George A. Romero, utilitzant relats curts
de Stephen King, va retre un complit homenatge al
còmic de terror Creepshow (aquí es va titular Contes
del guardià de la Cripta) amb una pel·lícula amb cinc
terrorífics curts en què destacava l’excepcional La

Chicago

tr3ce / 15.00
EUA. 2002. 113’. Gèn.: Drama
musical. Dir.: Rob Marshall. Int.:
Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones. Com.: Musical d’èxit a
Broadway, ambientat als anys vint
i en el qual Gere, com a advocat,
defensa dos estrelles de l’espectacle acusades d’assassinar les seues
parelles.

Cómo entrenar a tu...

cuatro / 15.45
EUA. 2014. 102’. Gèn.: Animació.
Dir.: Dean DeBlois. Com.: Seqüela d’un dels grans èxits de la
DreamWorks amb el nen i el seu
drac, ja crescudet, ajudant els seus
congèneres salvatges.

Noche de miedo

paramount Network/ 16.10
EUA. 2011. 106’. Gèn.: Thriller sobrenatural. Dir.: Craig Gillespie.

Marea amb un increïble, pel registre tan poc habitual,
Leslie Nielsen com a psicòpata assassí per gelos. Cinc
anys després, Romero, encara que el dirigís Gornick,
va escollir unes altres tres històries de King per rodar
una impecable seqüela amb tres històries més –a la
tercera destaca un cameo de mateix escriptor– en la
qual destaca la primera, El viejo jefe cabeza de madera
amb George Kennedy i Dorothy Lamour.

Int.: Anton Yelchin, Colin Farrell.
Com.: No està al nivell de l’original (Tom Holland, 1985) però es
deixa veure aquest remake amb
adolescent convençut que el seu
veí és un veritable vampir.

Billy Elliot (Quiero bailar)

Tr3ce / 17.00
Gran Bretanya. 2000. 111’. Gèn.:
Drama musical. Dir.: Stephen
Daldry. Int.: Jamie Bell, Julie Walters. Com.: Nen en una comunitat
minera de Gal·les que escull el ballet abans que la boxa.

Retorn al futur II

Super3 / 20.10
EUA. 1989. 105’. Gèn.: Comèdia
fantàstica. Dir.: Robert Zemeckis.
Int.: Michael J. Fox, Christopher
Lloyd. Com.: Seqüela, tan bona
com l’original, amb Marty i Doc
que tornen a viatjar al passat i al
futur per arreglar el present.

La niebla

paramount Network / 22.00
EUA. 2007. 127’. Gèn.: Thriller sobrenatural. Dir.: Frank Darabont.
Int.: Thomas Jane, Marcia Gay
Harden. Com.: Correcte remake
del film del 1980 de John Carpenter inspirat en un relat de Stephen
King amb misteriosa i letal boira.

El diario de Bridget Jones

La 1 / 22.05
Gran Bretanya. 2001. 100’. Gèn.:
Comèdia romàntica. Dir.: Sharon
Maguire. Int.: Renée Zellweger,
Hugh Grant. Com.: Dona soltera i
atabalada pels quilos de més.

Survivor

antena 3 / 22.10
EU. 2015. 96’. Gèn.: Thriller polític.
Dir.: James McTeigue. Int.: Pierce
Brosnan, Milla Jovovich. Com.:
Funcionària sospitosa d’un mortal
atemptat terrorista.

pel·lícula

Hora	Cadena	Crítica	Públic
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Chicago
Cómo entrenar a tu dragón 2
Noche de miedo
Billy Elliot (Quiero bailar)
Retorn al futur II
La niebla
El diario de Bridget Jones
Survivor

15.00
15.45
16.10
17.00
20.10
22.00
22.05
22.10

Drama musical
Animació
Thriller
Drama musical
Fantàstic
Thriller
Comèdia
Thriller polític

Tr3ce
Cuatro
Paramount
Tr3ce
Super3
Paramount
La 1
Antena 3

★★★
★★★★
★★
★★★★
★★★★
★★★
★★★
★★

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

★★★
★★★★
★★★
★★★
★★★★
★★★
★★★
★★

