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ECONOMA Convocada la cinquena edició dels 
Premis Pime de l'Any de Lleida. 

La Covid i les tensions entre la Xina i 
la UE marquen la sessió borsària. 
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El 30 per cent dels pagesos ja ha votat 
A Lleida, un total de 2.737 sobre un cens de 9.599 electors li La primer jornada de les eleccions 
ag 1es, completament electròniques, acaba amb una participació del25% a Catalunya 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Poc menys del30% dels 
pagesos de la província de Llei
da cridats a l'urna electrònica 
de les eleccions agràries van 
exercir ahir el seu dret al vot, 
en la primera jornada d'aquests 
comicis. Aquest percentatge és 
lleugerament superior al regis
trat al conjunt de Catalunya, 
on van ser un de cada quatre 
els que van dipositar la seua 
papereta virtual. Amb aquests 
comicis, el sector primari s'ha 
pqsat a l'avantguarda pel que _fa 
a nous sistemes de votació, en 
la mesura que aquests són els 
primers cent per cent de virtuals 
que se celebren a Catalunya. Tot 
plegat a pesar dels problemes 
tècnics que es van registrar al 
llarg del matí i que van obligar 
a retardar el tancament dels 
punts físics d'assistència al vot 
a les vuit de la tarda (vegeu el 
desglossament). 

Dos 'incidències' 
bloquegen durant 
una hora les 
votacions 

Així és que, segons l'últim 
avanç de participació ofert per 
la conselleria d'Agricultura a les 
sis de la tarda, a la província de 
Lleida havien exercit el dret al 
vot un total de 2.737 electors, 
la qual cosa representa el 28,51 
per cent dels 9.599 cridats a vo
tar. Per vegueries, la participa
ció més elevada es va registrar 
a l'Alt Pirineu i Aran, on van 
votar 436 electors, d'un cens 
de 1.365, el31,94%. A Ponent, 
per la seua banda, van dipositar 
la papereta virtual2.202 elec
tors, entre persones físiques i 
jurídiques, d'un total de 7.832 
que estan cridats a votar. Van 
ser el 28,12%. La participació 
més modesta es va registrar a 
la comarca del Solsonès, que 
pertany a la vegueria de la Ca-

Un pagès, ahir, al punt físic d'assistència al vot electrònic de la Casa de la Cultura de Guissona. 

• La primera jornada de 
les eleccions agràries va 
estar marcada per dos in
cidències tècniques que 
van detenir les votacions 
durant una hora i van obli
gar la Junta Electoral a 
mantenir l'urna electròni
ca dels punts físics activa 
fins a les vuit. La primera 
es va produir entre les deu 
i un quart d'onze del ma
tí, moment en què, segons 
va explicar la conselleria 
d'Agricultura, el sistema 
es va bloquejar perquè el 
firewall va detectar per 
error un atac informàtic. 
Els tècnics van reiniciar 
el sistema i va funcionar 
amb normalitat. Més tard, 
entre les onze i tres quarts 
de dotze del matí, el siste
ma de votació va tornar 
a caure. 

talunya Central. Dels 402 elec
tors, únicament van votar 99, 
un 24,63 per cent. Arran d'això, 
la comarca en la qual més es va 
votar va ser la Cerdanya, amb 
100 sufragis dels 265 que tenen 
dret a emetre'ls, un 37,74%, se
guida del Pallars Jussà, amb 158 
de 435, un 36,32%. 

En el conjunt de Catalunya, la 
participació va ser del24,98%, 
amb 5.148 vots emesos d'un to
tal de 20.609. Els pagesos van 
poder seguir votant fins a les 
dotze de la nit d'ahir, i avui ho 
faran de nou del matí a sis de 
la tarda. Si tot va segons s'ha 
previst, a dos quarts de set es 

El departament que en
capçala Teresa Jordà va 

revelaran els resultats. Un altre pagès, a punt de votar, a Corbins. 

·assegurar que, malgrat 
aquests problemes, tots els 
vots emesos han quedat 
registrats correctament. 
Davant d'aquest escenari, 
i amb l'objectiu de "garan
tir la participació de tots 
els electors" a la votació, 
la Junta Electoral va acor
dar prolongar l'obertura 
de l'urna virtual fins a les 
vuit de la tarda. Avui con
tinuen votant els pagesos. 

AGRICULTURA COMERÇ 

Fepex: ''Els excedents de_ pera a 
Holanda i Bèlgica creen incertesa" 
I LLEIDA I El comitè de pera i po
ma de Fepex, que es va reu
nir dimarts, va alertar que els 
"amplis excedents" de pera 
que tenen competidors di
rectes com els Països Baixos 
i Bèlgica generen una "certa 
incertesa" sobre com evoluci
onarà el mercat en les pròxi
mes setmanes. Tanmateix, van 
destacar que, fins al moment, 
la campanya actual s'està ca
racteritzant per uns estocs més 
reduïts que els de l'any passat 

i una situació de mercat "flui
da". Així doncs, el president 
d'aquest comitè de Fepex i re
presentant d'Afrucat, Joan Se
rentill, va explicar que la cam
panya de comercialització de 
la poma evoluciona "positiva
ment", tant al mercat espanyol 
com a l'internacional, afavori
da pel baix nivell d'estocs en 
comparació amb altres anys. 
Quant a la pera, t anmateix, 
malgrat que també es mante
nen aquests estocs reduïts, el 

problema és que els Països Bai
xos i Bèlgica disposen d"'am
plis excedents" d'aquesta frui
ta, amb la qual cosa hi ha una 
"certa incertesa" sobre com 
es comportarà el mercat en les 
properes setmanes. 

D'altra banda, la reunió 
també va servir per valorar 
les gelades que han colpejat 
durant els últims dies algunes 
zones de Ponent i la Franja, 
que han provocat grans pèr
dues als pagesos. 

BANCA ADMINISTRACIÓ 

CaixaBank i Bankia 
consumen avui la fusió 
I MADRID I CaixaBank i Bankia 
consumen avui la seua fusió, 
per la qual quedaran registra
des com una única entitat ban
cària. L'operació, autoritzada ja 
per la CNMC i pel Govern es
panyol, i que es va gestar l'estiu 
passat, ha donat peu al primer 
banc d'Espanya. 

Els accionistes de Bankia re
bran 0,6845 accions de la no
va CaixaBank per cada títol 
de l'entitat madrilenya. D'al
tra banda, està previst que les 

accions de la nova CaixaBank 
comencin .a cotitzar a la bor
sa dilluns i l'Estat, que fins 
ara controlava Bankia, tindrà 
el 16,1% del capital del banc 
naixent. 

Amb tot, la nova CaixaBank 
tindrà presència física en 299 
municipis en els quals no hi ha 
cap altra sucursal d'una entitat 
financera competidora, si bé 
podrà tancar les oficines en les 
quals el nombre de clients que
di per sota dels quatre-cents. 
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ESPORTS 2 Natac1o. Paula Juste, plata absoluta, i Emma 
Carrasca, or júnior, a l'Estatal. 

Motoc eh me El Mundial de MotoGP 
arranca a Qatar a l'espera de Marc Marquez. 
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CICLISME VOLTA CICLISTA A· CATALUNYA 

Chaves guanya a Port Ainé 
El corredor colombià s'imposa en una etapa reina que va discórrer per la Cerdanya i l'Alt Urgell i 
va finalitzar al Pallars Sobirà li E bri antc A am ates es manté al capdavan de la general 
AGÈNCIES 
I PORT AINE I El colombià Esteban 
Chaves (BikeExchange) es va 
adjudicar ahir la quarta etapa 
-considerada reina- de la Volta 
Ciclista a Catalunya, disputada 
entre Ripoll i Port Ainé sobre 
166,5 quilòmetres, i va ser l'únic 
capaç de saltar-se el bloqueig 
imposat per l'Ineos Grenadiers 
del líder Adam Yates. Va ser una 
etapa amb gran protagonisme 
lleidatà i amb un recorregut 
amb molta alta muntanya. Els 
corredors van entrar en terres 
lleidatanes a Prats i Sansor i 
van anar passant per Bellver 
de Cerdanya, Martinet, la Seu 
d'Urgell-on estava instaHat un 
esprint intermedi-, Adrall, Port 
del Cantó, Sort, Rialp i final
ment la meta, situada a l'estació 
de Port Ainé. 

A la Seu d'Urgell van entrar 
per aquest ordre Thomas de 
Gendt, Juan Pedra López i Ser
gio Samitier, perseguits a poc 
més de dos minuts pel pilot. Prè
viament, el director de la Volta, 
Rubén Perís, va saludar el regi
dor d'Esports, Carlos Guardia. 
En l'organització d'aquest tram 
d'etapa van participar quaranta 

La cinquena etapa 
surt de la Pobla i 
passa per Tremp, 
Isona, Ponts i Torà 
• La cinquena e t apa , 
que surt avui de la Po
bla (12 .05 h) i arriba a 
Manresa (201,1 quilòme
tres) passant per Tremp 
(12.20), Isona (12.47), 
Ponts (13.44) i Torà 
(14.18), tindrà diverses 
afectacions i talls de tràn
sit durant la disputa de la 
cursa, encara que el tan
cament d'accessos només 
es produirà al travessar 
la província de Barcelo
na. No obstant, sí que hi 
haurà talls per motius de 
seguretat uns quaranta 
minuts abans del pas de la 
carrera i en els posteriors 
quaranta minuts. · 

voluntaris en tasques de control Esteban Chaves recorre els últims quilòmetres en l'ascensió fins a la meta, ubicada a Port Ainé. 

Durant el recorregut 
per les comarques lleida
tanes, l'únic alt de munta
nya serà el Coll de Comi
ols (al km 36), considerat 
de tercera categoria. 

del trànsit. 
Com a l'anterior amb final a 

Vallter 2000, també hi va ha
ver una nombrosa fuga que va 
arribar a tenir incidència en 
el pes de l'etapa. Formada per 
dotze ciclistes, tenia gent im
portant com Lennard Kii.mna 
(BORA-Hansgrohe), tretzè a la 
general a 1:33 del líder Yates, 
o el jove escalador de l'AG2R 
Citroen Clément Champoussin, 

AVUI, SORTIDA A LA POBLA 

La cinquena etapa sortirà 
avui de la Pobla de Segur i 
arribarà a Manresa després 
de recórrer 201,1 km 

a més de Rigoberto Unín (EF) o 
els espanyols del Movistar Team 
Antonio Pedrero i Sergio Sami
tier. Quan quedaven uns 59 qui
lòmetres per a la meta, en plena 
ascensió del Port del Cantó (E) 
(24,3 km, amb 4,5 de pendent 
mitjà i rampes màximes del12 
per cent), Kii.mna va accelerar 
per anar-se'n en solitari al cap
davant de carrera. Va arribar a 
tenir prop de 4 minuts respec
te al gran grup, però va perdre 
aquest pols tan desigual i, ja a 

Els corredors, al seu pas pel Port del Cantó. 

la pujada final, va ser caçat a 
14,5kmdemeta. Vaserungran 
.treball el de Ro han Dennis, dos 
vegades campió del món contra
rellotge, liderant l'Ineos Gre
nadiers a la pujada a Port Ainé 
(port de categoria Especial de 
18,7 km al6,8 per cent de pen
dent mitjà i rampes màximes 
del12%). Esteban Chaves va 
atacar a 7,3 km de meta. Amb 
constància, superant el mà a mà 
amb un Richard Carapaz cada 
vegada més cansat, per adjudi-

car-se el triomf d'etapa. Des
prés d'aquests dos dies d'alta 
muntanya i finals en alt, avui 
hi haurà també protagonisme 
lleidatà a la cinquena etapa, que 
començarà a la Pobla de Segur i 
arribarà a Manresa després de 
201,1 quilòmetres. 

Dia llarg i amb sorpreses, 
com el Coll de Corniols (3a) 
d'inici o, ja a 25 km de la meta, 
el Port de Montserrat (la, amb 
7,5 km al6,7 per cent) que po
dria ser jutge de l'etapa. 

L'esprint intermedi estava instal·lat a la Seu d'Urgell. 

CLASSIFICACIONS 

4A ETAPA GENERAL 

1. E. Chaves (COUBike Ex.) 4h.29'47" 1. A. Yates (GBR/ Ineos) 14h.14'15" 
•••••-·----··--·--~- o • oO '" >h ••H , ,,, o M 

2 . M. Woods (CAN/ Israel Start) a 7" 2. R. Porte (AUS/Ineos) a 45" 

3. G. Thomas (GBR/Ineos) m.t. 3. G. Thomas (GBR/Ineos) a 49" 
. ---- ----.--

4. A. Yates (GBR/Ineos) m.t. 4. A. VALVERDE (ESP/Movist.) a 1'03" 

S. S. Kuss (USA/Jumbo) m.t. 

6 . A. VALVERDE (ESP/ Movistar) m.t. 

S. W. Kelderman (HOUBora) m.t. 

6. E. Chaves (COUBike Exc.) a 1'04" 

7. R. Porte (AUS/Ineos) m.t. 7. J. Almeida (POR/Deceu.) a 1'07" 
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. SALUT ACCESSIBILITAT 

Videotrucada al 061 
per a persones sordes 
I BARCELONA I Des d'aquesta set
mana les persones sordes dis
posen de l'opció de contac
tar directament amb el 061 
Salut Respon a través d'un 
servei de videotrucada atès 
per intèrprets en llengua de 
signes. Aquest servei, dispo
nible a través de la nova ver
sió de l'app del 061, ofereix 
millor accessibilitat al siste-

ma a un col· lectiu de prop de 
35.000 persones sordes a tot 
Catalunya. 

La nova funció s'activa a 
través de la configuració de 
l'aplicació seleccionant l'op
ció de llengua de signes i es 
podrà seleccionar l'idioma, 
entre català i castellà. L'intèr
pret farà de transmissor de 
la informació amb el metge. 

La pandèmia agreuja les desigualtats entre els joves 
I BARCELONA I La pandèmia incideix en les desigualtats econòmi
ques i agreuja els problemes de salut mental entre els joves, 
segons un informe de l'Observatori Català de la Joventut. El 
68% dels joves que ja eren vulnerables abans de la pandèmia 
declara que la seua economia ha empitjorat. 

Diagnòstic del Parkinson amb una punció lumbar 
I BARCELONA I Una punció lumbar a malalts pel trastorn de 
conducta del son REM permet determinar si existeix risc 
de Parkinson i de demència amb cossos de Lewy de forma 
precoç, segons una investigació de l'Hospital Clínic i la uni
versitat d'Edimburg. L'estudi conclou que la detecció de la 
proteïna alfa-sinucleïna al líquid cefalorraquidi de persones 
amb aquest trastorn implica un alt risc de tenir malalties 
neurodegeneratives. 
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INICIATIVES ENTITATS 

Socis de Sogall preparant ahir pollastre cuinat per als usuaris d'Arrels i Sant Vicenç de Paül. 

Tercera setmana del repte de Sogall, 
que cuina 107 menús solidaris 
M.C.E. 
I LLEIDA I La societat gastronò
mica Penya Sogall de Lleida 
va elaborar ahir a la tarda 108 
racions de pollastre cuinat amb 
xampinyons per distribuir-les 
entre els usuaris en situació de 
vulnerabilitat d'Arrels i Sant 
Vicenç de Paül. Va ser el ter-

cer dijous des que va comen
çar aquesta iniciativa solidària 
setmanal i Joan Ramon Bonet, 
membre de la junta de Sogall 
i un dels cuiners dels menús, 
es va mostrar molt satisfet per 
la resposta rebuda. "Més em
preses ens han comunicat que 
volen col-laborar en la inicia-

tiva i fins i tot hem rebut peti
cions de voluntaris oferint-se 
per donar-nos un cop de mà", 
va explicar Bonet. El repte té 
previst allargar-se tretze set
manes més i "l'objectiu és pro
porcionar una dieta saludable i 
variada, acompanyada de frui
ta i un suc". 

DO COSTERS DEL SEGRE, ELS NOSTRES CELLERS COS7ERS 
DEL 
SEGRE Solana Roivert, el plaer d'assaborir 

al Pallars vins d'alçada i ecològics 

• La viticultura de muntanya 
té un dels màxims exponents 
al Pallars Jussà. Allà rau un 
celler familiar, Solana Roivert, 
un projecte que José Esteban 
engegava ara fa 14 anys. Metge 
amb formació en enologia, va 
començar a recuperar vinyes 
antigues i va plantar varietats 
com ull de llebre, rieslíng, gar
natxa blanca o sauvignon blanc, 
"que s'han adaptat molt bé al 
territori", explica. "Vam reser
var 1,5 hectàrees a una varietat 
local, la brocada, típica del Pa
llars, que altres viticultors de la 
zona estan treballant". 

Avui dia disposen de 6,5 ha 
de vinyes pròpies on tot és pro
ducció ecològica. "Per què hem 
de posar additius químics si no 
ens cal?", reflexiona. Fructifi
quen els "vins molt naturals 
que s'elaboren sense pressa", 

apunta. "El repte és aconseguir 
g¡illorar el producte cada a-ny. 
Es en la qualitat on competim 
els petits productors." 

Produeixen en una finca situ
ada a Figuerola d'Orcau, "si bé 
en el futur no descartem cons
truir un celler". Anualment 
posen a punt de 7.000 a 10.000 
ampolles. "La idea és anar in
crementant-ho a poc a poc i in
corporar altres varietats. Fer un 
producte ben personal. I si un 
any no és rendible, ja ho serà 
l'any següent." Aposten per di
versificar, "per fer-nos un nom". 
Ara acabem de posar a punt la 

pàgina web per realitzar venda 
directa. No tanquen portes a cap 
mercat. De fet, han distribuït a 
l'estranger, com Holanda o la 
República Txeca. 

Quant a l'enoturisme, és una 
bona opció. "En el cas dels 
cellers petits, pot suposar més 
d'un SO% dels ingressos", ad
dueix. De fet, proliferen al Pa
llars propostes que combinen 
excursió amb tast. "Convidem 
a venir; hi ha paratges especta
culars". Paisatges que es con-

. templen paladejant un bon vi. 

Tres opcions 
monovarietals 
i cupatge 
• Tres són els vins amb segell 
Solana Roivert. Fira és un si
rà i ull de llebre, molt equili
brat i amb regust de fruita i 
herba. Quimal és un mono
varietal ull de llebre criança 
de 2 anys. I, coñi a tercera op
ció, Llarim, que utilitza una 
tècnica ancestral, "consistent 
a vinificar els blancs com si 
fossin negres. El vi resultant 
té més estructura i un color 
impressionant". 

oenomlnaol6 
d 'Origen 

Lligams amb el passat de Salàs 
• El celler s'assenta en "un 
lloc on històricament hi ha
via molta vinya" 1 vinculada 
amb una fira de renom arreu, 
com era la de bestiar de Sa
làs de Pallars. Hi havia molta 
competència entre les cases 
per oferir els millors àpats 
i vins. "Totes tenien cellers 
que han anat desapareixent 
progressivament. Plantar vi
nya era un cultiu amb valor 
afegit", apunta Esteban. 

Amb la col·laboració de: 
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ESPORT3 CICLISME 

Televisió 
TVE NOMENAMENTS 

José Manuel 
Pérez Tornera, 
elegit nou 
president de RTVE 

SEGRE 
Divendres, 26 de març del 2021 

La Volta surt avui de la Pobla 

Amb els vots a favor de PSOE, 
PP, Podem i PNB, el periodis
ta José Manuel Pérez Tornero 
(Almeria, 1954) va ser elegit 
ahir nou president de RTVE 
en substitució de Rosa María 
Mateo a l'aconseguir, a la ses
sió del Congrés, 247 vots a 
favor, 14 més dels que neces
sitava per accedir al càrrec en 
primera ronda. Pérez Tornero 
relleva així l'antecessora que, 
de forma provisional, ostentava 
el càrrec des del mes de juliol 
del2018. El nou president de la 
Corporació pública va ser elegit 

Pérez Tornero, nou president de RTVE. 

Esport3 ofereix avui en direc
te, a partir de les 15.00 hores 
amb la prèvia, i anàlisi a les 
17.15, la cinquena etapa de la 
Volta Ciclista a Catalunya, que 
celebra en aquesta edició el 

T 2 

06.00 Notícies 3/24. 
07.30 TN matí. 
08.30 Els matins. Magazín. lídia 

Heredia inicia una progra-
mació especial per seguir la 
investidura de Pere Arago-
nès com a futur president 
de la Generalitat. Sílvia Bar-
ris, Gemma Ubasart, Toni 
Martínez i Antonio Baños 
seran els comentaristes. 

12.00 Planta baixa. Presenta 
Ricard Ustrell amb con-
nexions en directe amb 
el Parlament de Catalunya. 

13.55 Telenotícies comarques. 

TARDA 

14.30Telenotícies migdia. Amb 
Xavi Coral i Raquel Sans. La 
investidura de Pere Arago-
nès, protagonista absoluta 
de la investidura. 

1 5.40 Tot es mou. La sessió d'in-
vestidura al Parlament en 
directe amb He I ena Garcia 
Melero i Lluís Marquina. 

rt " 

NIT 

21.00 Telenotícies vespre. Pre-
sen tat per Toni Cruanyes. 
Resum de la sessió d'in-
vestidura. 

22.05 Zona zàping. Humor. 
22.45 La gran pel·lícula. El rescat 

(2011 ). Dir.: Aaron Woodley. 
Int.: Víctor Garber, Kevin 
Zegers. Mesures extremes 
per evitar la ruïna familiar 
i el seu desallotjament. 

00.1 O Més 324. 
04.00 Rumba a l'estudi. El Prín-
~--

a t., 
casa. 

81:. 
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"' temps arc 
enfoqueu en el que , 
del que podeu aconseg • 

centenari. L'etapa sortirà des 
de la Pobla de Segur per arri
bar a Manresa, després que 
ahir finalitzés a l'estació de 
Port Ainé, després de passar 
per Sort i la Seu (a la imatge). 

Super3/33 La 
08.23 Comptem amb la Paula. 06.00 Noticias 24 h. 
08.45 Elements MIC. 06.30 Telediario matinal. 
08.57 La Franny i les sabates 08.00 La hora de La 1. Maga-

màgiques. zín que condueix Mònica 
09.29Wow! López. 
09.39Kiwi. 12.30 Las cosa s clara s. Magazín. 
09.44 BabyRiki. 14.00 L'informatiu. 
09.49 Zoobabu. 14.18 Las cosas claras. 
09.52Wow! 
10.02 La família Teixó-Guineu. TARDA 

10.26 Espies de veritat. 1S.OOTelediario 1. 
11.10 La màgica Do-Re-Mi. 16.00 L'informatiu. Resum. 
11.57 En Grizzy i els Lèmmings. 16.18 El tiempo. 
12.25 Robin Hood, eltrapella. 
12.50 Les Sisters. 

16.35 Dos vidas. Sèrie. 

13.25 Un drama total a l'illa de 
17.25 Servir y proteger. Sèrie. 

Pahkitew. 
18.1 S Acacias, 38. Sèrie. 

14.06 La Pantera Rosa. 
19.1 O El cazador. Concurs. 
20.00 España Directo. 

14.35 El xai Shaun. 20.30 Aquí la Tierra. Magazín. 

TARDA NIT 

15.00 El detectiu Conan. 21.00 Telediario 2. 
15.47 Les Tres Bessones. 22.00 La suerte en tus manos. 
16.35 Bob, el manetes. 22.1 S Dos pare jas y un destino. 
16.54 La Franny. 23.45 Cine. Mós falsa s aparien-
17.16Wow! cias (2003). Dir.: Howard 
17.28 El Mic i els seus amics. Deutch. 
17.53 Una mà de contes. 01.05 Cine. Confiar es bueno, en-
18.09 Noddy. amorarse es mejor (201 4). 
18.32Wow! 
18.47 L'Alícia i en Lewis. 
19.10 Pat, el gos. 
19.38Jo, Elvis Riboldi. 

p 

20.14 Dracs. 
20.39 Les Sisters. UrgeiiTV.cat 

GE Esport3 
1 5.00 Ciclisme. Volta a Ca ta-

lunya. Cinquena etapa: la 
Pobla de Segur-Manresa. 

NIT 17.24 Esports externs. 
17.25 Natació. Campionat d'Es-

21.03 La pitjor bruixa. panya. 
21.30 Lucas etc. 19.50Km0. 
21.45 Les regles de la Fio or. 20.1 O Especials Esports. 
21.55 El gran dictat. 20.40 Bàsquet. Eurocup. Juven-
22.1 S Tresors perduts d'Egipte. tut-Virtus Bologna. Segon 
23.05 Història de la humanitat. partit de quarts. 
- - -t'ascensió de la dona. 23.00 Onze. Programa d'ínfer-

mació i debat. 

d'entre els deu membres del nou 
Consell d'Administració selec
cionats entre les propostes del 
Congrés (6) i el Senat (4). Els 
grups de Ciutadans i Vox es van 
desmarcar de l'acord, que no va 

aconseguir cap suport més en 
la sessió. Pérez Tornero, a més 
de periodista, és catedràtic a la 
UAB de Barcelona, consultor de 
la UE i de la Unesco i especialis
ta en cultura i educació. 

La 2 Telecinco Antena 3 
07 .SS La 2 Express. 06.30 ¡Toma salami! Programa 06.00 Minutos musicales. 
08.00 Cafè d'idees. que repassa per temàtiques 06.1 S Noticia s de la mañana. 
09.55UNED. i en to humorístic la història 08.55 Espejo público. Maga-
10.55 Aquí hay trabajo. del canal. zín diari d'actualitat amb 
11.20 La 2 Express. 07.00 lnformativos Telecinco. diferents seccions i conne-
11.50 Documental. 08.55 El programa de Ana Ro- xions en directe. Presenta 
12.30 Mañanas de cine. El pira- sa. Magazín amb notícies Susanna Griso. 

ta del rey (Don Weis, 1967). i reportatges d'actualitat, 13.20 Cocina abierta de Karlos 
Int.: Doug McCiure, Jill St. opinió i del món rosa. Amb Arguiñano. Receptes fàcils, 
John. Ana Rosa Quintana. assequibles i per a tota la 

13.55 La 2 Express. 13.30 Va es medi odia. Magazín família. 
14.20 L'informatiu. d'actualitat que condueix 13.45 La ruleta de la suerte. Pre-

Sonsoles Ónega. sentat per Jorge Fernandez 
TARDA i Laura Moure. 

TARDA 
14.40 La Metro. TARDA 
15.00 Desmarcats. 15.00 lnformativos Telecinco. 
1 5.45 Saber y ganar. Concurs 15.40 Deportes. 1 5.00 Noticias. 

que presenta Jordi Hurtado. 1 s.so El tiempo. 15.45 Deportes. 
16.30 Gran des documentales. 16.00 Salva me li món. Tertúlies, 16.00 Cocina abierta de Karl os 
18.1 O El escarabajo verd e. entrevistes i reportatges Arguiñano. 
18.40 Planeta selva. sobre la vida privada de 16.02 Tu tiempo. Informació 
19.1 O Punts de vista. famosos i personatges de metereològica amb Ro-
20.00 El vespre. la televisió. La guerra Rodo berto Brasero. 
20.30 Días de cine. Carrasco-Antonio David 16.30 Amar es para siempre. 

Flores continua sent pro- Sèrie. 
tagonista. 17.45 Ah ora caigo. Concurs amb 

17 .oo Salv ame naranja. Arturo Valls. 
20.00 Salv ame tomat e. 19.00 ¡Boom! Presenta Juanra 

NogueraTV.cat Bonet. 

n n ri' 
20.00 Pasapalabra. Presenta 

Roberto Leal. 
NIT 

GarriguesTV.cat 
21.30 Documental. ,. 
22.00 Historias de nuestro 

cine. El perro del hortela- NIT Aue.cat no (1995). Directora: Pilar 
Miró. Int.: Emma Suarez, 21.00 lnformativosTelecinco. 
Carmelo Gómez. Adaptació, Amb Pedro Piqueras. NIT 
respectant el vers original, 21.45 El t iempo. 
de l'obra de Lope de Vega. 21.55 Deportes. 21.00 Noticias. lnformatiu. 

00.00 Hlstorias de nuest ro 22.00 Got Talent España. Paz 21.45 Deportes. 
cine. La venganza de don Padilla s'incorpora a Got 21.55 Eltiempo. 
Mendo (1961 ). Dir.: Fer- Talent España en l'arranca- 22.10 ¿Quién quiere ser millo-
nando Fernan Gómez. Int.: da d'unes semifinals més nario? Amb Juanra Bonet, 
Fernando Fernan Gomez, igualades que mai i que es els convidats seran Santia-
Paloma Valdés. Adaptació, prolongaran durant quatre go Segura, Rossy de Palma 
respectant el vers original, setmanes. Presenta Santi i Juan José Vaquero, con-
de l'obra de Lope de Vega. Millan. cursant per donar els seus 

01.35 Noches del Monumental. 01.1 S Got Talent. Moment azos. guanys a una ONG. 
02.35 El horóscopo de Espe- 03.00 Li ve Casino. 

ranza Gracia. 
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