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Feia divuit anys que un tecnic 
debutant del Lleida no guanyava 
a fora el primer partit de Lllga 

Les festes majors continuen 
protagonitzant els últims dies 
d'agost a les comarques de Ponent 

La Paeria garanteix a les 
1.261 famílies vulnerables 
que ningú els tallara la llum 
Endesa 11 Ha donat de termini fins a l'octubre perque els ajuntaments assumeixin 
la meitat del deute, en cas contrari els deixara sense subministrament 

Creixen les 
critiques pels ajuts 
del foc de I'Ebre 
Reunió a Bovera deis alcaldes de 
JxCat, que exigeixen subvencions 
als a fectats de forma immediata 

COMARQUES 113 

LLEIDAI 6 

GUIA I30 

IMPLANTS QUE REJOVENEIXEN 
1 SOMRIURES QUE ENAMOREN 

Experts en implantolog;a avam;ada. 
Vir~e, te n'mformarem sense compromís! 

Número 13.506 · Any XXXVIII 

1,30€ 

www.segre.com 

Mor el condudor 
quevacaure 
al canal en 
unacddent 
a Vallfogona 
lngressat a I'Arnau 
des del30 de julio! 

El conductor de 75 anys que va 
resultar ferit greu el passal30 de 
julio! al ca u re amb el se u vehicle 
al canal a Vallfogona de Bala
guer va morir divendres passal 
a !'hospital Arnau de Vil a nova. 
El fi nal. és Fernando Cardeñes, 
de Térrnens, i l'accident va ter,ir 
lloc a la carretera C-13. Un tcs
tünoni del sinistre va baixar n 
l'aigua per evitar que s'ofegués 
jaque va perdre la consciencia 
amb !'impacte. 

COMARQUESI 14 

Lleida, líder a produir 
pord perO Girona i 
Barcelona dominen 
la indústria 
Les granges de porcí de Lleida 
són líders en producció a l'Es
tat, pero el sector es manté molt 
lluny de ser al capdavant en in
dustria lit:zació i sacrifici. 

~S NOTICIA 13 

Rellancen el projecte 
de restaurar el 
Carrilet de la vall 
Fosca per a turistes 
Perrocarrils de la Generalilat. 
s'hn implicat en el projecte per 
recuperar el Can·ilct de la vall 
Fosen a petició de Palla rs Actiu 
i la Torre de Capdella. 

COMARQUES 1 ll 
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INfRAESTRUCTURES 

Corroboren que l'allau 
d'Andom la van provocar 
unes obres al pendent 

COMARQUES l i S 

LLEIOA. 973 22 20 20 
TARREGA 973 100100 

FRAGA. 974 56 31 31 
MOLLERUSSA 973 94 1111 

duti..cculul!i-.Cifltv 
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SEGRE 
Dimarts, 27 d'agost dol2019 COMARQUES 11 1 

TURISME EQUIPAMENTS 

Rellancen el projede de restaurar el 
Carrilet de la vall Fosca per a turistes 

Reunió entre la Cambra 
de Comer~ i Mollerussa 
llLEIDAI L'alcalde de Mollerus
sn, Marc Solsona, es va reu
nir ah ir amb el president de 
la Cambm de Comer~, Jnumc 
Saltó, per establir estrat~gies 
de col·laboració enl re els dos 
organismos per a ls proxims 
quatre anys. 

Ferrocarrils s'implica a mb nous estudis a petició de Pallars Actiu i la Torre de 
CapdeJla 11 Per determinar els costos d'aquesta iniciativa i la viabilitat economica 
R. R./ REDACctÓ 
1 LLEIDA 1 El projecte de recuperar 
l'antic Carrilet de la vall Fosca 
coma tren turístic ba rebut un 
n011 i mpuls. L'aportara Ferro· 
carrils de la Gcneralitat (FGC), 
que s'implicnril en aquesta ini· 
ciativn a petició de l'aju nta
ment de la Torre de Capclella i 
del consorci Pallars Actiu, que 
reuneix administrncions locals 
i. emprcscs del Jussa i de l So
bira. Així no van corrobor:H' 
ta nt fonts municipals com de 
FGC. Fonts de !'empresa pú· 
blica van va lorar que es tracta 
d'una proposta "intercssant per 
al clescnvolupamcnt economic 
delterritori". 

La coHaboració de Fenoca r
rils s'haura de concretar en nous 
estuclis per tal de detenninar 
e l cost i la viabilitat econom i
ca de tornar a posar en ruarxa 
aqucst antic tren de via estretn 
que, a comenc,:aments del segle 
XX, tra nsportava personal i 
materinls pera la construcció 
de la cenl ra 1 hidroelectrica de 
Capdella. lnaugurat l'any 1911, 
e l trac,:at de les vics mesura una 
mica més ele sis qui lometrcs, 
amb un desnivel! total de més 
de 80 metres. 

Un excursionista recorre el tra~at del Carrllet de la vall Fosca. 

L'emprcsn pública de la Gc
neralitat buscara la implicació 
de les diferen1s aclministracions 
a la redacció d'aquests estudis. 
Si corroboren que la posada en 
servei del Carrilet és viable des 

POLÍTICA PLENS 

COL•LABORACIÓ 

Ferrocarrils buscara la 
implicació del territori a 
l'hora d'avaluar la viabilitat 
d'aquesta iniciativa 

del punl de vista economic, e l 
següent pas sera determinar de 
forma conjunta quin hnurii de 
ser el model de gestió d'aquesta 
infraestructura. No és la prime
ro vega da que FGC participa en 
un projecte d 'aquestes camele· 
rístiques: actualment gestiona 

Caries Esquerda, elegit 
nou gerent del consell 
comarcal del Pla d'Urgell 
J.GÓMEZ 
1 MOLlERUSSA 1 L'enginyer agro
nom i funcionar[ de In conse
lleria d 'Agricultura Caries Es· 
querda, del Palau d'Anglesoln, 
sera el nou gerent del consell del 
Pla d'Urgell. A ixí es va apro
var ah ir en un pie extraordinari 
amb els vots a favor de Junts 
per Catalunya, que ostenten la 
majoria absoluta. ERC hi vn vo· 
ta r en contra. El president del 
consell, Rafe! Panadés, va ex
plicar que ha optat pcr Esquer
da pel seu perfi l professional, 
amb una amplia experiencia 
a l'administraci.ó pública, i va 
destacar el cñrrcc de di rector 
del departnment d'Agricu ltura 
així com a regidor a l'equip de 
govcrn del Pala u, a l'últim man
dat. El pie també va aprovar, 
amb els vots en contra d'ERC, la 

lmilltge de Cillrles Esq uarda. 

retribució del personal labora l i 
funcionari que es reincorpora al 
servei. Entre ells hi ha Marlen 
Minguell, investigada pel cas 
Boreas, que es reincorpora ni 
cñrrec d'assessora jurídica del 
consell comarcal. 

el tren del Cimcnt de Bergueda 
i fa servir com a ferrocarril tu· 
r!stic el que va ser un mitja per 
t ransportar ciment. 

Actua lment, el trn~nt de les 
v ies del Carri le1 és una ruta 
pera sendel'istes. Així mateix, 
l'njuntament explota duran! els 
mesos d'estiu cltcleferic d'Es
tany Gento, propietat d'Endesa 
i que es va construir nmb uno 
missió similar a la del Cnrrilc t: 
transportar materials i personal 
pcr a la const rucció de les preses 
i conduccions que conformen 
la central reversible de Sallen· 
te-Estany Gento. 

Ajuntament 
d o Ciutadllla 

EOICTE O'EXPOS1C10 PúBLICA 
O'APROVACIO INICIAl DE PLA DE 
MIUORA URBANA PMU-1 ANT1GA 

CASERNA DE ClliTADIUA 

Ap<oYal lníclalment e 1 Pla ~o Mili ora 
Urbana PMU-1 Antip Casema de 
ctullldllla por Resolucló d'Aicaldla de 
data 22 d'agos1 del 2019, de 
cooformltal amb l'artlcle 85.4 del Text 
refós de la Llel d'urbanlsme, aprovat 
per decrot leglslaUu 11201 O. de 3 
d'alj()SI, se sotmet a lnformació 
pública ¡MJI tonnlnl d'un mes. a 
complllt des de l'endemA de la 
publlcacló del preSIJI\1 anund al 
BuUiell Oficial de la Provincia de 
Llelda. 
Abd mal.elx. estarit a la di$il0Sicló deis 
lnteressats a la seu electrOolca 
d'aquest Ajuntament www.clutadl
lla.cat 
Durant aquost terminl podn't ser 
examna1 IM!f qualsevol 1n1eressa1 en 
les dopondén<lios municipals, ~ 
Majornúm. 1 de Clutadllla, perqué es 
lomulln les al legacloos que 
s'estlmln pertlnents l'horart de les 
oficinas és: dimarts 1 dimecres de 
9.00 a 13.30 1 dl)ous de 16.30 a 
20.30 h 

ClullldUia, 23 d'agost del 2019 
l'alcade, Osear MartlnezAgustl 

Turisme i FGC 
uneixen forces per 
promocionar la 
marca Pirineus 
• L' Agencia Catalana 
de Turisme (ACT) i Fer
rocnrrils de la Gcncrali
tat (FGC) treba liaran de 
manera coordinada per 
promoure la morca Pi· 
rineus. A mb el nou con
ven i de col-laboraci6 entre 
aquestes dos cntitnts, FGC 
passara a promocionar tot 
e l territori i els recursos 
turístics des d'un:l v is ió 
transversal, de manera 
que s'a linearil amb !'es
tra tegia del programa 
Pirincus i, per Lant, com
pnrtira objectius amb les 
seucs parts integrants. El 
programa Pirineus posa 
en rellcu tota In d ivcrsitat 
de !'oferta turística del Pi
rineu cata la. 

L'objcctiu és consolidar 
les onzc comarques del 
Pirineu coma dest inació 
tu rística única i transver· 
sol als mercats emissors 
de proximitat mitjan~anl 
una promodó cspecfUca i 
amb l'objectiu d'eliminar 
la demanda estacional al 
lla rg de l'a ny. 

Ajuntament de 
Clariana de Cardenet 

Obres d'urbanització a 
les Borges Blanques 
l l ESBORGES 1 L'ajunlament de 
les Borgcs ha odjudicnt e l 
contracte adminis tratiu de 
l'obt·a cl'urbanització del cat·· 
rer Hospital i la pla~a Anselm 
Clavé, que es preveu que 
s'inici1 a l setembre i duri uns 
tres mes os i mig. 

Térmens alerta del mal 
ús de contenidors 
1 ltRMENS 1 Térmens va den un· 
ciar a hit· mal ús d ' una illn 
de contcnidors. L'alcnldcs
sa, Conccpció Cañadcll, va 
explicar que diumcngc d i
verses persones van deixat· 
bosses d'escombmrics fora 
deis contenidors i que des
pt·és algú les va posar al mig 
de la carretera. Va dirque és 
un fet ai'Jiat i que ni j ulio! el 
municipi va superar e l SO% 
de reciclatge. 

Primer rastre de l'ós a 
Andorra al cap de 5 anys 
1 ANDORRA LA VELLA 1 Una cm· 
premta sobre la neu que es 
va de tectar a inicis d'aquest 
any a la parroquia de Canilla 
s ' ha convertit en e l primer 
rastre de l'ós a Andorra e n 
cinc anys, des del setembrc 
del 2014, segons va publicar 
el Perioclic d'At~dorr{l. 

AIIUfiCI de ftl0dlllcacl6 fMIIItul dtii'OUM de Cllrtana de Canl-
(•rttc'" 111, 121, 132, 1331135) 

EJ1 compllment do l'artlcla 85.4 del O. t/2010, dol 3 d'agD$1. se sotmot a lnformacló 
p!ibllca l'acord del Pie de I'Ajuntamenl de data 29 de m31g del2019, d'ap«r<ad61nlclal 
de n1odiflcl!Ció punlual del Pla d'Ordenacló UrbMistica Munlclpal de Clartana de cardener 
(artlclos 117, 126,132, 133 1135), po¡l tormlnl d'un mes mitjan¡;ant anuncl al Bullleti 
Ollclal de la PrOIIfncla de U !!ida, allauler d'edlctes de I'A)untament, allauler electrónk: 
(o·TAUlER) 1 a un deis dlaris do més diviAgacló en l'llmbit munlclpal l a la p¡\9ina web 
municipal. 
Slmultlnlament a11ramH d'lnfonnacló públca, se sollicllarl els lnlormes als Organlsmes 
afe<:tats per raó de les seves coonpetetl<:les sectorlals 1 es concedlr.l audiencia als 
Ajuntaments l'~mbit territorial deis qua!! Umlti amb el d'aquest Munlclpl. 
OlHidarll suspé$ pel lermlnl d'un any la 1raml1acló de p'ans uiiJM~ derlvat5, de 
projecles de gestl6 urban!stlca 1 d'urila ~12l!C16. l'a1Drgamen1 de lllcéncles de parcel·lacló 
de terrenys, d'ediflcaci6, relorma. r¡hablilació o endarroc:ament de oonstrua:ions, 
d'instal-lacló o amplladó d'actlvltalS o usos concrelS 1 d'allres auloritzacions munlclpals 
connexes eslllb'ertes perla legislacló se<:lllrial.l'esmentada s~nsi6 alec11vi.lll1S els 
ambits per als qualS les noves datermlnaclons ~mportin modlllcadó del r8gim urbanlstic, 
1 que abMta lllt el termo moolc~al al reStlllar afectat en 1a seva to1a1na1 per 1a norma11Ya 
uiiJMistica. En lols els casos els electes de la suspensló s'eKtilgelxen amb !'entrada en 
vigor de la modlficaeló poolual del POUM. Otnnt l'esmenlada suspensló es podran 
tramitar els lnstrumenls o atorgar les IUcllncles ronamenlats en el reglm 11gent que slguin 
compatibles ambles detennínadoos dal nou planejamen1 1n1clalmenl aproval, en e' cas 
QIJI, perla naturalesa deis canvls proposats. no es posi en rlsc l'apllcacló del nou p Me) a· 
menl, una vegada deflrlHovamenl aproval. 
Ouranl aquest perlode qualseY1lllnler!$Sal podr! consultar l'eocpedienl a la secrelarla de 
l'ejuntamenl en dies laborables de dil ~ns a diYendres do 9.00 a 13.00 hores. perque 
tormulln les al legacloos que s'es1om1n ¡¡ertlnents. 

Qarlana de Cardener, 21 d'agcst dol 2019 
Albert Ba)ooa 1 Mascató, alcalde 
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140 GUIA Cultura 
POLiTICA CULTURAL DIFUSIÓ 

El Museu d'Art Morera virtual 

SEGAE 1 
Oimar15. 27 d"ogost del2019 

MUSEUS 

La pinacoteca de Lleida ha estrenat una aplicació per veure la col·lecció en 
tauletes digitals 11 Permet coneixer una selecció de les obres més destacades 

Visita guiada 
diumenge a la 
sala Tragedia al 
Call de Tarrega 
1 TARREGAI Tñrrega se sumara 
diumengc que ve a In cele
bració de les XX Jornades 
Eumpees de la Cultura Ju
eva a Catalunya amb una 
visita guiada (10.30 h) a la 
sala Tragedia al Call del M u· 
seu Comarcal de I'Uq¡ell. 
Aqucst espa i exhibeix ob· 
jectes, vestigis i obres d 'art 
de la comunitat hebrea que 
va residir a la Tiírrega ruedi· 
eval. Les peces procedeixen 
de l'antic cal! i la necropolis 
de les Roquetes, on es van 
inhumar mol tes de les vícti
mes de l'a tac que va patir la 
comunital a Tarrega el1348. 
Poslcriorment, se seguiril 
una ruta per diversos punts 
del cal! i el cent re historie. 

J.B. 
1 LLCIDA 1 El públ ic que aquest esliu 
hagi visita! el Museu d'Art Jau· 
me Morera ha pogut coneixcr 
una selecció de les obres més 
destacarles de la coHecció d'a•·t 
a través d 'una tauleta digital, 
amb imatges i més informaci6 
sobre el quadre i !'artis ta corrcs
ponent. Es tracta de l'aplicaci6 
Yisitmuseum, que pem1et v isi
tar v irtua lment diferents mu
scus i enclovoments culturals 
d'intercs de Catalunya. Oc fet, 
diversos museus de Ponent amb 
exposicions permanents ja dis
posen d'aquesl servei (vegeu el 
desglossament), tot i que el Mo· 
rera acaba d'estrena•·-!o gracies 
al carñcter temporal de les ex
posicions que tenia fins ara de 
forma habitual. El director de 
la pinacoteca, Jesús Navarro, 
va assenya!ar que " l'exposició 

PROVA DE FUTUR 

També és una 'prova' 
de cara a l'oferta digital a 
la futura seu del museu, 
a la rambla Ferran 

lnuenlarigeneral ha perml:s in· 
corporar ara aquesl nou servei". 
Aquesta mostra semipermanc11t 
pot veurc's des de la prima ve· 
ra de l 'any passal i representa 
l'aparadorpúblic de la coJ.Iecció 
del museu abansque es traslladi 
a la futura seu a f'antiga Audi· 
encía, a la rambla Ferran. 

La responsable deis servcis 
educatius del Morera, Txell 
Bosch, va explicar que "la di
gitalilzació no sortia a comple 
per a ex posicions de dos o t res 
mesas; ara, en canvi, hem in· 
corporal aquesta aplicaci6 amb 
aquesta mosL1·a rnés permanent 
i també per comprovar com fun· 
ciona aquest recurs de cara a la 
futura seu delmuscu". Aixi, els 
visitants disposen de dos taule· 

L'o rlglnal de 'Le manteau b leu' (1912), de Xavle r Gos~. l la lnformacl6 que reproduelx la t auleta. 

tes digitals tanta les sales del 
Casino coma la sala Cristofol, 
a Blondel. 

L'usuari disposo d 'una breu 
introducció ambla historia 
d 'aquest museu centenari i una 
selecció de cinc obres emblema· 
tiques de cada sala. Pe! que fa a 
la del Casino: un oli de Jau me 
Morera, Nit de /luna de Lcandrc 
CristOfol, Ovalsdc LluisTrepat, 
una pintura sense títol d'Angel 
Jové i una fotografía d'A~ustí 
Centelles del bombarde1g de 
Lleida de l'a ny 1937. 1 per la 
banda de la sala de Blondel: una 
pintura deXavicr Gosé, una fo
togrnfia de Ton Sirera, olis de 
García La molla i Marina Núñez 
i um pcHícula de Bcnet Rossell 
i Antoni Mirnldn. 

El dispositiu, en altres museus de 
Lleida amb mostres permanents 
• L'aplicació Visilmuseum 
és un projcctc digital impul
sa! des deis departaments 
de Cultura i Empresa de In 
Gcneralitat, ideat i desen
volupnt pera les xnrxes de 
museus de Lleida, Girona i 
Tarragona. És 1m servei con
sultable tant des de qunlsevol 
ordinndor coro en tauletes 
i mobils ;, si tu als equipa
mcnts museístics. 

A Ponen l ja disposen 
d'aquest servei el Museu de 
Llcida, Dioces:l i Comarcal 
(amb informa ció lant de l'ilm· 

bit arqueologic com d'ob•·es 
d'arl, a més de la vei"na es· 
glésia de Sanl Lloren~); els 
muse~•s comarcals de la No
guera (que també inlormn del 
PI a d'Aimat:i o el Centre de 
I'Or), I'Urgell i Cervera (que 
lambé repassa l'edifici de la 
Universitat); elsdiocesnnsdc 
I'Urgell i Solsona; el Muslm 
dera Val d'Aran (que inclou 
la fabrica dera la n de Viclha); 
el Museu de la Conca Delia 
a !so na i el centre media m· 
bicntal Dinosfera a Coll de 
Nargó. 

FiraTarrega 
5-8 setembre 
2019 

11 FIRBTBRRBGB 
~ ... ~. tm

i~UIHf 
J U1UPU 
u.u•ll·'j 

CINE 

Estrenen un 
nou trailer de 
!'última entrega 
de 'Star Wars' 
ILOS ANGELESI La saga de Star 
Wars, que des de la seua 
est rena e11977 ha general 
mi lions de scguidors n tol 
el món, arribar:'\ a la fi el20 
de desembre amb la pe(-((. 
culn Swr Wars: L'ascetJS de 
Skywa/ker, scgons promet 
l'úllim trai ler de la cinta, que 
es vn difondre ah ir a les xar· 
xes socials. Els seguidors de 
In saga van convertir l'nvan~ 
en tendencia global a 1\vitter 
a base de comentar, entre al
tres coses, el fina l deltr:iiler, 
en el qua! Rei - protagonista 
de la trilogía més recent
porta una de les espases la· 
ser del "costat fose", cosa que 
ha sembrat els dubles sobre 
el seu papcr com a líder de la 
resistencia. 

10% 
DESCOMPTE 
1 ENTRADA 
Valid a les taquílles 

de FiraTarrega 

Pla~ de les Naclons • Tarrega 
(del 5 al 8 de setembre) 

SECiRE 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



142 GUIA CULTURA/ESPECTACLES 

EXPOSICIÓ PINTURA 

'Membrles lncandescenh', de Josep Serra, a la Biblioteca Pública flns al 28 de setembre. 

Arta Lleida en record deis 10 anys 
de l'incendi d'Horta de Sant Joan 
1 LlEIDAI L.1 Biblioteca Pública de 
Llcida exhibeix des d'nhir i fins 
al28 de setembre l'exposició 
ilineranl Memorie.f incamles
cents, formada per 21 quadres 
que rccordcn i commcmorcn 
cls deu anys dcl t rltgic incendi 
d'Hortn deSantJonn en el qual 
van morí r cinc bombers lleida-

tans. La mostrn pictbricn, que 
s'ha pogut vcw·c nntcriorment 
a la Pobla de Segm (localital 
natal d'un deis bombersque 
hi van morir i d'un supervivcnl 
del foc) 1 n Mollerussa, és obra 
de Josep Serra Tan-agón, metge 
de professió n Vila-secn i artis
ta d'afici6. 

Després de contemplar un 
reportntge documental a TV3 
el 2015, Serra va decidir con· 
vert ir en a rlla S<lua mirada 
inquisitiva sobre el foc amb 
unes tclcs que formen part de 
la coHecci6 Arl & Fire de la 
Funda ció Pau Costa d'ecologia 
del foc i i nccndis forestals. 

MÚSICA BALAN~ 

SEGAE 1 
Oimam, 27d'ogost del2019 

Concert de Vespres d'ArnadJ, dlve ndres passat a la Seu. 

El Festival deis Pirineus, 
amb 5.500 assistents 
1 LA SEU D'UAGELL 1 La novena 
edició del Festival de Mú
sica Antiga deis Pirine us 
(Femap) es va lancar el cap 
de selmana passal nmb una 
assistcncia tata 1 de 5 .507 
persones en els 53 concerts 
del programa. Val a record,lr 
que el certamen ha portal la 
música a nt íga aquest estiu 
a 37 municipis de tot el P i
rineu cata la, d'Andon·a i el 
sud de Fran~a, 21 dcls quals 
a les comarques de Lleida. 
L'organització va a nunciar 
nbir que inaugurara la de-

sena edició el2020 amb una 
producció propia: la Missa de 
Difunts de Joan Brudieu, el 
compositor frances nascut el 
1520 que va arribar de ncn a 
la Se u d'Urgell, localitat en la 
qua! va ser mcstre de ca pella 
de la catedral ion va morir 
cl1591. El Pemap també va 
destacar que es van esgotar 
les localitals en 20 deis 53 
conccrts, amb exits de públic 
com el de Vcsprcs d'Arnad!, 
divendres passat a l'església 
del Seminari de lo. Scu, nmb 
més de 200 assistcnts. 

aue.cat nogueratv.cat garrfpestv.cat 
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CUATRO CITES 

Televisió 
TV3 PROGRAMES 

Les histories de 
la línia de tren 
Lleida-la Pobla, a 
'Proxima estació' 
.El quart episodi del programa 
Próxima estació, a les 22.30 ho· 
res a TV3, centrara l'atenció en 
la lfnia de tren qtte parleix des 
de Lleidn, nmb dcstinoció a la 
Pobla de Segur. 

SEGAE 
Oimam, 27d'ogostdel2019 

Setmana estiuenca de 'First Dates' 
El presentador Enrie Luce

nn descobririi a lgunes de les 
curiositats que només passen 
en aquest ferrocarril, com que 
s' hagt de demanarparada en al
gunes cstacions o que encara bi 
hagi intervcntors. Un cxemple 
n'és In Maribel, que és lota una 
inst itució en una linia de tren 
en quo tothom es concix. 

El programa •Jtpllcara algunes curiosltats del tren U eid1·la Pobla. 

El programa de cites a cegues 
de Cuatro, First Dates, neo
miada el mes d'agost amb una 
setmana especial dedicada a 
l'estiu. El restaurant del pro
grama es transformara en un 

TV3 
06.00 Noticies 3/24. 
11.09 Plats bruu. 
12.50 Atrapa' m si pot5. 

TARDA 

1~.00Telenotkiescomorques. 

14.30Telenotkle5 mlgdla. 
15.40 Un poble franc~.A/mo 

10]a. Daniel acompanya 
HorteMe a un psiqul~tnc 
onse n diignosticaunade-
~daparanoldelhlque. 
da lngessada. AIIOCJI del 
Panit Comunrsta, Edmond 
lelseu equippreparen les 
ele<dons. Els treballadors 
de la flbrkaconllnuen lent 
vaga 1 ~anninevolenvlar 
els antlavalots per controlar 
la sltuació, 

16.40 Vera. Unoametera fosco. 
Una dona aparelx morta 
en una zona rurallnhos· 
pita. VHa descobrelx que 
la vlctlma ten la algunes 
caracte.fstiques especial~ 
Pero el seu entom tambo!. 

18.20 Julle Lese~ut. Elftksopo-
regu1:.. Serie. 

19.55 MomentsAPM? Humor. 
20.30 TVlxUnTub. /r/ad!!/11/o/ 

otilo Brulau. 

[L~e~~a~.~' 
NIT 

21.00Ttlenotldu vespre. 
21.55 Coolhunters. Menjarsa. 
22.30Ptbxlmaesbció.Progra-

masobfeles hilll>ries deis 
lerrocarrlls catai.lns. 

23.25loku5 Day. Humor. 
23.55 PeJ.IIcula. Vw]anfo (2015). 

Dlr.: K)erstlStelnsbo. 
01.35 Gr11n Reserv1. Xou. 

Beach Club, amb un jacuzzi a 
la terrassa, oo cls participants 
es podran banyar. A més, cada 
di a els cambrers es vestiran de 
forma temiltica (nvui el surf 
sera el leitmotiv). 

Super3/33 Lal 
06.01 MIC. 06.00 Noticias 24h. 
06.16 Doraemon. 10.00t.ama"ana. 
07.03le5Tres Bessones. 12.25 A pulir de hoy. 
07.52 Bola & Blll 13.25 Ha.,.r de comer. Migas 
08. Hi Mya Go. delposlorl Tarratkllmdn. 
08.33MIC. 
09.00 Els Mini Ningu . TARDA 
09.24 Oddbod$. 14.00 t!lnformatlu. 
IO.OOEnGrluyielslbnmlngs. 14.30 Corazón. 
10.41 El5 bons o5S05 bruns. 15.00Teledlarlo 1. 
11.05 Elsgermans Kratt. 
11.27l1nspKtorGadget. 

16.00 t!lnformatiu. 
16.1SEitlempo. 

11.50 Avatar,Negendade Korra. 16.25 Servir y proteger. Serie. 
12.34 El detKtiu Conan. 17.20Acadas, 38. Sérle. 

TARDA 18.20Juegas o qu~.Concurs. 
19.10 EspaAa direrto. Magazin. 

13.17 EnGrluylelsL~mmlngs. 20.30 Aquf lo Tierra. Magaztn 
13.51 Prodigiosa. soble el dima 1 el meen am· 
14.36 Plngülns deMadagascar. blent, dlrlglts 1 presentats 
15.22 Kung Fu Panda. per Jacob Petrus. 
16.07 Comptem ambla Paula. 
16.30 Dlnotren. NiT 
17.04 El M Id els seusamlcs. 
17.31 Dot. 

21.00Teiedlarlo 2. 

18.12Tlb1Tatoum. 
22.05 Viaje al centro de la telt. 
22.45 Comando actualidad. 

18.37 Els9ermans Krott. Comando a/ so/. Un~ra· 19.22l1nspectorGadgtt. noindómrta. Documental 
19.58 El5 Mini Nlngeo. sobtj> El Hierro 1 Urqulola. 
20.30 l es oventuros de Rlff 01.35 Comerse el mundo. 

1 Fiat. 
20,42 EnGrtnyi els Lbnmlngs. 

UR 1Ell 
El Ple.~~~~!.~~LlfJ UrgelllV.cat 

NIT 
Esport3 

12.45 Handbol remen!. 
21.10 Salve, rel Jullenl 14.05Tempsd'itVtntura. 
21.55 El gran dicta t. Concurs 14.30 Handbol. 

lín9Uisticdiarl que presenta 15.50Volel PYtja.Fina/Compfo. 
OscarOalmau. notlkCota/urlfOma!C.IIMI. 

22.17 Ptl•licuY.Of/iwr(HI(f(rr. 17.50 Note l• rotls. 
t~ (2014). Dlr~Jon Amlel. 18.20 Futbol5ala. 

23.45 Pel·llcula. WndWfld Wesl 19.5STop gols La Uiga. 
( 1999). Dlr.:Barry Soonen- 20.2SFutboljuvtnii.BarfO·Ajalr. 
lekl. 22.55 WRC Alemanya. Resum. 

G1.27 les dones de la Ntl del• 23.45 Refugisi guardes. 
s.da. Documental. 00.00 Zona z•pln~. 

00.05 324 Esports.lnformatlu. 

A ml\s, el capítol d'avui, t ilu· 
lat Ruti11es, explicara la histo· 
ria del tren deis nens, que cajjn 
dia en por·ta 150 a l'escola Els 
Xiprers de Vnllvi.drern i rccor
rcra amb el periodista Antoni 

Bnssas l'antic carní entre l'csta
ció de BelJaterra fins n In UAB, 
anomenada com In ruta Ho Chi 
M in. Aquestes i més histories 
deis Fcrrocnrrils completo ron 
el programa. 

La2 Telecinco Antena 3 
06.00 Documental./!ei110$Pfr· 07.00 Informativos lelecinco. 06.00 Minutos muskaleo. 

dldosde su!amtrl<o. 08.55 El programa dtlvenno. 06.15 Notlclu de la maftana. 
06.1 o La 2 expren. Magazín matinal amb no· 08.55 Espejo publico. Magazín 
06.30 That's Engllsh. tkles lreportat~~s d'actu· dlari d'actualltal. 
07.05 D<><umentll. Yowytras· alita~opiniól debat sobre 13.15 KarlosArgulftanoen tu 

mus temes d1nter~ social. cocina. Receptes f~crls, 

07.30 lnglos online TVE. 13.30 Ya es m.diodlo. Progra· assequibles 1 pera lota la 
08.00Docum~tol. Gronsequla. maenq~esfaunaan~llsi lamO la, pasa pas amb el 
08.45 Doc:umentii.Áfrkarts· deis temes més rellevants culnHba~ 

pon de. ~ l'actltilltat pclitlca, e<: o· 13.40 Loo ruleto de la suerte. 
09.20 Documental. Lo v/boro nomlca. !Oclal l cultural 

tkGobón. Presenta Sonsolesónega. TARDA 
10.05Do<umontai.BralnGoma 15.00 Noticias. 

Los SUJ)efWJrfdos. TARDA 
10.50 D<><umenta2. Los colores 

15.45 Depones. 

tk/ol~rro. 
15.00 lnformatlvoslelednco. 16.00 Karlos Argulftanoen tu 

11.45 Documental. Oíseñoj, 
15.40 Depones. <odna. 
15.50 El tiempo. 16.02 Tu tiempo con Roberto 

12.35 Mo"anas declne.Siagt 16.00 Silvamellmón. Tertúlics. Brasero. 
lO 7iJaon ( 1950). Dir~ Ralph entrevistes l reportatges 16.30 Amar e5 pan siempre. 
Murphy. sobre la vida privada de Nieves sosplta que Miguel 

13.55 Y.rano azul. La burbuja. famosos 1 personatgesde li demanar~ matrimono, 
Un estrany personatgeaju- latelevlsi6. mentrequeCarlosl An<l 
d.'!Beatri.zenunaarriscada 17.00 561vamenaran)a. Versló 11 expliquen tola laverltat 
situacló 1 explica als nois moderada del programa aM6nlca. 
que és un habltant d'un anterior. 17 .JO El secnto dt Puente VIejo. 
ahremón. 20.05 Puapalabra.Ccncursdlari Se celebrn~ el casament 

TARDA p!esentat perChñllianGál· de Pruden<lo 1 Lola amb 
vez en que els Cc;<~Curs.lnts un espectacle Ramenc. El 

14.55 Documental. E/ invierno nuiten per~frontar-seal subsecretari dóna a Rai· 
tk Oymyakon"" siwki. Rosco final i aconsegulr mundo ordres d'rnundar 

1S.45 Saber y ganar. elpot. el poble. 
16.30Grandes dO<umentalos. 18.45 Ahora caigo. 
18.10 Documental. Cuestr'dn 20.00 ¡Boom! Concurs d.ari amb 

tkguJIOS. Juanra Bonet. 
19.00 Documental. Lo vida pr~ f vodo de lo po1111, Playa dt 

Bolonial C05111/odelrlnc6n. GarriGues1V.cat 111" 

.... 
Aue.cat 

NIT 

NosueraTV.cat 21 .051nformatlvosleleclnco. NIT 
21.40Eitiempo. 
21.50Depones. 21 .00Notld.as. 

NIT 22.05 ¡Toma salamll Programa 21.30Depones. 
que ~pass.uls mll ors m o· 21.40 El tiempo. 

21.05 Documental. Oissenys. ments del cana . 21.45EI hormiguero. 
22.00Documen1ai.P1one1orierl0. 22.40Ven a cenar conmigo, 22.40 Cine. Atrapados (20 16). Dir~ 
23.55 Do<umentai.Grtu/omolt- Gourmet Edltlon. Fran· Farren Blackburn 

frcodeHirler. cisco és l'amfitt ó. 00.45Clne.Jdenlldadwlasombro 
00.45 Documentos TV. 00.15 \len a cenar conmigo. (2011). DI" CurtlS Crawford. 

ub r ~q11est e~t¡ u no et ouectis ~ense diari 
Reserva ets teus vals, amb una s.etmana d'antel·lacl6, 1 continua lnformat durant res vacances 

Punts OlllleSca.nvlar el val ptl dl.arl•: 1 
tata la pro•llncla de Uelda. Bane!o~a du1at 

1 provfnoialie T~tagooa. 

9132.80 00 
Segre (rJdel Rlu 6, Ueld.al 
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