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Balàfia quiere que su mercado 
sea referencia de la venta de 
productos de l’Horta | PÁG. 9

PIDEN 8 AÑOS POR ESTAFA. 
Una pareja, juzgada en febrero en 
Lleida por simular accidentes | PÁG. 13

EL CADÍ LA SEU DICE ADIÓS A EUROPA 
CON UNA CLARA DERROTA (81-50). El 
equipo de Canut desperdicia la ventaja de 
14 puntos de la ida ante el Landes | PÁG. 27

FOTO: Q. Garcia (EFE) / Torra y los ‘consellers’ y ‘conselleres’ de JxCat se dirigen al Consell de Govern que dio el sí a los presupuestos antes de enviarlos al Parlament

El Segarra-Garrigues capta casi el 
25% del presupuesto para Lleida

Elecciones en diferido

El cisma entre JxCat y ERC 
precipita el fin del mandato

Torra convocará los comicios 
tras ser aprobadas las cuentas

PÁGINA 14

TEMA DEL DIA 3-5

El acusado disparó a un vecino 
de Vilanova de la Barca al ser 
sorprendido robando en su ca-
mión en la madrugada del lunes.

Prisión para 
el ladrón que 
disparó a un 
camionero

FOTO: Tony Alcántara / El acusado pasó ayer a disposición judicial

El grupo energético Engie ar-
gumenta que la seguridad no 
es la correcta pero la comarca 
del Pallars Jussà se remite al 
derecho histórico de paso que 
tenían los raiers. El proyecto 

inicial contemplaba un tramo 
navegable de 70 kilómetros, 
desde Llavorsí a la Pobla de Se-
gur, por lo que se ha mejorado 
el salto de l’Hostalet, en el So-
birà. 

Una eléctrica francesa ‘veta’ 
que la Noguera Pallaresa sea 
navegable en el Pallars Jussà
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El Segarra-Garrigues i el Túnel de 
Tres Ponts copen la inversió dels 
pressupostos del 2020 per Lleida
Els recursos del Govern de Catalunya per la demarcació passa 
dels 69,5 milions del 2017 als 113,7 previstos per aquest any
Lleida
REDACCIÓ
Els projecte de pressupostos de la 
Generalitat per la demarcació de 
Lleida destina gairebé el 25% de 
la inversió al Segarra-Garrigues, 
mentre que el Túnel de Tres Ponts 
(ja en construcció) i els projectes 
de millora pel tren de la Pobla co-
pen les partides més importants 
en uns comptes que passen dels 
69,5 milions d’euros del 2017 als 
113,7 d’enguany. 

Com ja és habitual, la inversió 
pel Segarra-Garrigues copa una 
quarta part del pressupost des-
tinat a la demarcació de Lleida. 
En concret, 24,3 dels 113,7 mili-
ons pressupostats se’ls emporta 
el canal. La major part del pas-
tís, 18 milions d’euros, són pel 
conveni amb Acuaes, l’empresa 
constructora del canal principal 
i de la presa de l’Albagés, pel fi-
nançament de la part de l’obra 
que corresponia als regants i que 
va assumir la Generalitat. D’altra 
banda, la inversió pel regadiu de 
la xarxa secundària, per estacions 
de bombeig i per les mesures cor-
rectores per la recuperació dels 
sistemes naturals de l’embas-
sament de l’Albagés, s’endú 6,3 
milions d’euros. Pel que fa a regs 
també es preveuen 1,6 milions 
per la darrera fase de la concen-
tració parcel·lària a l’Algerri-Bala-
guer i 1,9 milions per la moder-
nització del Canal de Pinyana.

En el camp de l’educació, el 
projecte de pressupostos pre-
veu 767.458 euros per començar 
l’Escola de Pinyana i 2,2 milions 
per l’Institut Joan Solà de Tor-
refarrera. També hi ha  554.067 
euros per l’ampliació de l’Escola 
Ramon Faus Esteve de Guissona 
i 829.825 euros per l’ampliació i 
adequació de l’Institut de Guisso-
na. D’altra banda es reserven 
més de mig milió d’euros per la 
construcció dels nous accessos a 
l’Escola Alba des de la C-12. En el 
camp del patrimoni s’han pressu-
postat 730.000 euros per la res-
tauració de la Seu Vella mentre 

que la inversió més quantiosa pel 
sector sanitari serà per la repara-
ció de maquinària per l’Hospital 
Santa Maria (1,4 milions d’eu-
ros). L’ampliació del bloc quirúrgic 
de l’Arnau comptarà amb 81.517 
euros enguany, amb 2,03 milions 
l’any 2021 i amb 4,7 i 5,7 milions 
en els següents exercicis. Pel que 
fa al sanejament, el Govern desti-
narà 5 milions d’euros pel col·lec-
tor de Torre Serona i Torrefarrera, 
4,3 pel de Vilanova de Segrià i 1,7 
pel d’Artesa de Lleida i Puigverd. 

Una altra de les infraestructu-
res que tindrà una important par-
tida pressupostària és la línia de 

la Pobla, amb un total de 7,9 mi-
lions d’euros invertits al Segrià, la 
Noguera i el Pallars Jussà. Aques-
ta inversió inclou la millora de les 
vies (2,9 milions), dels passos a 
nivell (2 milions), dels túnels (1,4 
milions), i altres conceptes com 
material (599.000 euros), recan-
vis (180.000 euros), immobilitzat, 
senyalització i aplicacions infor-
màtiques. Les estacions de tren 
de la línia, però, només suposen 
una inversió de 180.000 euros del 
total previst per aquest àmbit.

En l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, 
la partida més important se l’en-
dú el condicionament del tram de 

la carretera C-14 entre Organyà i 
Montant de Tost, concretament 
en la zona -actualment en exe-
cució- del túnel Tres Ponts (punts 
quilomètrics 163,200 a 166,520), 
amb una inversió de gairebé 10,7 
milions d’euros. La previsió per als 
anys 2021 i 2022 contempla tam-
bé un pressupost de 8 i 3 milions 
d’euros, respectivament, per a 
aquest mateix tram.

L’altre projecte que aconse-
gueix una partida gran és la mi-
llora de la C-28, amb un total de 
7,1 milions d’euros, i una previsió 
de’1,4 milions per a l’any 2021. El 
pressupost d’aquest 2020 inclou 

el condicionament de la via entre 
Salardú i Baqueira i la Bonaigua 
entre la corba de Tonyon i el límit 
comarcal entre l’Aran i el Sobirà, a 
més de l’eixamplament i millora 
del traçat a Baqueira i entre Ba-
queira i el límit comarcal. La terce-
ra actuació inclosa dins d’aquesta 
partida són les viseres antiallaus 
al tram Baqueira-Vall de la Ruda.

El Govern dedica també 4,3 
milions d’euros per a la construc-
ció del Centre d’Atenció Primària 
(CAP) de la Seu d’Urgell, i una par-
tida d’1,1 milions d’euros per a la 
reforma i obres de reposició de 
l’Hospital del Pallars de Tremp.

SEGARRA-GARRIGUES
Un cop més la 
infraestructura de reg 
és la que més diners rep 
amb uns  24,3 milions 
d’euros.
TÚNEL DE TRES PONTS 
La C-14 entre Organyà 
i Montsant de Tost 
s’endú una inversió 
de 10,7 milions per la 
construcció del túnel de 
Tres Ponts.
TREN DE LA POBLA 
La línia de tren de Lleida 
a la Pobla de Segur 
acumula inversions per 
valor de 7,9 milions en 
tota la infraestructura.
CENTRE DE PINYANA I 
TORREFARRERA 
El projecte del nou INS 
Joan Solà de Torrefarrera 
rep 2,2 milions i l’Escola 
de Pinyana,  767.458 
euros. També es farà 
l’accés a l’Escola Alba.

OBRES PRINCIPALS
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FOTO: Oriol Bosch (ACN) / El Segarra-Garrigues s’emporta gairebé el 25% del pressupost per la demarcació
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Una gran multinacional francesa 
‘veta’ que la Noguera Pallaresa 
sigui navegable al Pallars Jussà
El grup energètic Engie argumenta motius de seguretat i la 
comarca es remet al dret de pas històric que tenien els raiers

Que la Noguera Pallaresa passi a 
estar a l’alçada dels descensos en 
kayak i ràfting que es fan al mític 
Gran Canó del Colorado, als Es-
tats Units, projecte que ja s’ha 
iniciat i que compta amb finança-
ment europeu, penja en aquests 
moments d’un fil. 

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà s’ha topat finalment amb 
l’oposició de la multinacional 
francesa Engie, propietària actual 
de la concesió de l’aprofitament 
hidràulic del salt de Sossís, situat 
als termes de Conca de Dalt i la 
Pobla de Segur, i que no permet 
de moment que hi hagi un apro-
fitament públic de navegabilitat i 
lúdic en aquest punt del riu, se-
gons ha pogut saber LA MAÑANA 
de fonts properes a les negocia-
cions.

70 QUILÒMETRES

El projecte inicial contemplava 
que la Noguera Pallaresa fos na-
vegable en 70 quilòmetres des de 
Llavorsí fins a la Pobla de Segur, 
per la qual cosa s’ha millorat el 
salt de l’Hostalet, al Pallars Sobirà 

i ara només mancaria la construc-
ció d’un pas lateral (rampa nave-
gable) a la presa de Sossís, actua-
ció que ara queda en l’aire.

Segons ha pogut saber aquest 
diari, des del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà s’ha demanat 
una reunió urgent amb respon-
sables de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE) per a què 
intercedeixi amb la multinacional 

i es permeti l’ús públic de les ai-
gües al seu pas pel salt de Sossís.
Des del Consell es vol que la CHE 
faci prevaldre la concessió que 
es va otorgar en el seu dia per 
aquest salt, a principis del segle 
passat, on es donava dret a pas 
als raiers d’aleshores. “Els raiers 
del segle XXI són ara les barques 
de ràfting”, afirmen des del Pa-
llars, per la qual cosa consideren 

que s’ha de permetre a més de 
l’us hidràulic també el navegable i 
lúdic. La multinacional Engie, que 
cotitza a la Borsa de Paris i que 
anteriorment aquest grup ener-
gètic francès era conegut com 
GDF Suez, està participada en un 
33,29% per l’Estat francès.

GDF Suez és una companyia 
els orígens de la qual es remon-
ten al seu homònim canal d’Egip-

te al segle XIX. Actualment Engie 
realitza activitats en els àmbits de 
generació i distribució d’electrici-
tat, gas natural i energies renova-
bles. 

La Noguera Pallaresa és ara 
navegable entre Llavorsí i Colle-
gats (47 quilòmetres).

Per la seva part, fonts de la 
multinacional Engie van informar 

ahir a LA MAÑANA que després 
d’analitzar detingudament la via-
bilitat de la proposta de navega-
bilitat plantejada en aquest punt, 
“hem conclòs que les activitats 
esportives plantejades poden te-
nir risc per als usuaris”, per la qual 
cosa no dóna el vist-i-plau al pas 
de les barques de ràfting o kayac 
pel salt de Sossís. 

De totes maneres la multina-
cional es va oferir a col.laborar 
amb el territori amb un altre ti-
pus d’iniciatives.

El Consell 
Comarcal 

demana ajut 
a la CHE 

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Imatge d’una barca de ràfting al seu pas pel salt de l’Hostalet
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Una delegació des de Catalunya 
liderada pel cònsol de Bielorússia 
i el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat, Isidre 
Gavín, va embarcar ahir rumb a 
Minsk, capital d’aquest país cen-
treeuropeu, per iniciar un viatge 
de diversos dies amb l’objectiu de 
marcar els passos a seguir per a 
la implantació a les comarques 
de Lleida de l’empresa de fabrica-
ció d’electrobusos BKM Holding, 

que vol montar una planta d’en-
samblatge i fabricació a Lleida. En 
aquest viatge també hi participa 
en aquesta ocasió el president de 
la Cambra de Comerç i Indústria 
de Lleida, Jaume Saltó. Així ma-
teix, en aquesta delegació també 
hi ha representants del sector au-
tomobilístic i mobilitat de la Ge-
neralitat, de l’empresa ACC10, de 
l’Ambaixada de Bielorússia a Ma-
drid, de l’empresa lleidatana Refi-

sa i de l’operador Moventia.
Segons informa el cònsol de Bie-
lorússia, Cristian Balcells, es po-
dria cedir l’explotació d’un elec-
trobus bielorus a la ciutat de 
Lleida mentre es segueixen els 
passos per trobar la localització 
de la nova planta. El cònsol sos-
té que si Lleida finalment capta 
aquesta inversió posicionarà la 
ciutat com a un referent nacional 
de la movilitat sostenible i elèc-
trica. La delegació té previst reu-
nir-se amb responsables d’aquest 
grup industrial per conèixer el 
producte de primera mà, les se-
ves particularitats i tecnologia 
puntera i provar els seus autobu-
sos a la ciutat de Minsk.

Viatge a Bielorússia per 
captar la nova planta 
d’electrobusos per a Lleida

FOTO: Consolat de Bielorússia / La delegació va partir ahir cap a Minsk

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Tremp
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Es manté 
el servei de 
bus entre 
Balaguer i     
la Pobla 
El servei de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) 
a la línia Lleida-La Pobla en el 
tram comprès entre les estaci-
ons de Balaguer i La Pobla de 
Segur es continuarà realitzant 
amb autobús durant els pro-
pers dies com a conseqüència 
dels treballs de reparació en 
una de les unitats de tren que 
ofereixen servei en aquesta lí-
nia. Aquesta unitat de tren es 
troba immobilitzada des del 
passat dijous dia 23 de gener 
quan es va produir un despre-
niment d’un bloc de pedra que 
va impactar.

Almacelles 
adjudica la 
recollida 
de residus 
municipals
En la Junta de Govern del 
dia 28 de gener de 2020, 
l’Ajuntament d’Almacelles 
va adjudicar el contracte 
per a l’execució del servei 
de recollida i transport de 
residus municipals, que in-
clou la recollida de residus 
de les fraccions orgànica i 
resta; els serveis de nete-
ja dels contenidors de les 
fraccions orgànica i resta 
ubicats a la via pública i de 
les àrees d’aportació i reco-
llida dels possibles desbor-
daments dipositat en les 
àrees d’aportació i el servei 
de recollida d’objectes.

Les famílies de l’Àngel Guimerà 
de Balaguer, ‘en peu de guerra’
Convoquen una concentració avui davant del 
consistori per exigir que no es tanqui el centre
Dues reunions per abordar 
el tancament de l’escola 
Àngel Guimerà de Balaguer. 
Una amb la directora i 
una altra amb l’alcalde, 
professors i Serveis 
Territorials. Cap d’elles 
va acabar amb acord i les 
famílies convoquen una 
manifestació avui al vespre 
a l’ajuntament. 

Balaguer
J.CASTELLÀ
Després de reunir-se ahir a la tar-
da durant gairebé dues hores, 
l’AMPA del centre va convocar 
ahir al vespre una concentració 
per avui a les 20.00 hores del 
vespre davant de l’ajuntament 
aprofitant el ple que se celebra-
rà. “Ens esperarem fins que es 
parli de l’escola Àngel Guimerà” 

expliquen des de l’AMPA. Des de 
l’associació lamenten que la reu-
nió va ser “moguda” perquè “ens 
van dir que podíem fer el que 
volguessim que es tancaria”. En 
aquest sentit, reclamen que “por-
tin nens en aquesta escola, enlloc 
de tancar-la”. 

Per la seva banda, l’alcalde 
Jordi Ignasi Vidal va afirmar que 
la reunió havia anat “bé” i que 
“alguns pares, que ens han es-
coltat, ho han entès, però d’altres 
no, ja venien amb la idea al cap”. 
Vidal reafirma que la intenció no 
és altra que “millorar la qualitat 
de l’ensenyament dels seus fills” 
perquè, assegura, “es mostra que 
no es treuen els mateixos resul-
tats que en altres centres”. Un fet 
que des de l’AMPA es nega i es la-
menta. 

Aquesta reunió també va venir 

FOTO: / Les famílies, al centre que s’ha de tancar progressivament

marcada pel ‘veto’ a la represen-
tant tècnica de la FAPAC, que no 
van deixar entrar. 

Segons van confirmar fonts de 
l’entitat, se li va comunicar que no 

se la deixava entrar perquè “era 
una reunió entre els Serveis Ter-
ritorials i les famílies”. No obstant 
això, des de FAPAC consideren 
que “teníem dret a ser-hi”. 

Els centres escolars 
de Guissona 
aposten per 
resoldre conflictes

El Pla Educatiu d’Entorn de 
Guissona va fer ahir la pre-
sentació oficial del programa 
Tutoria entre iguals entre els 
alumnes dels centres educa-
tius de la vila, que aquest curs 
2019-2020 porten a terme el 
programa. En aquest acte de 
presentació hi va participar els 
670 alumnes implicats en la tu-
toria entre iguals, informà ahir 
l’Ajuntament. 

L’Escola Parc de Saladar d’Alcarràs 
està treballant sobre el projecte 
ofert des d’Endesa Educa Digital.
Segons han informat des de l’es-
cola, es treballa amb un equip de 
3 mestres en la posada en pràcti-
ca de les diferents sessions amb 
uns 60 alumnes. 

S’han estat mirant i confecci-
onant els diferents materials per 
tal de poder-los presentar als 

alumnes de formes diferents, “ja 
que estem immersos en un canvi 
tecnològic dins de l’escola”.

“El que pretenem és que els 
nostres alumnes arribin a l’apre-
nentatge per ells mateixos, amb 
activitats individuals dins del 
Classroom (chromebooks), col-
lectives amb debats, treballs en 
grup, posada en comú de la re-
cerca d’informació, realització 

Sessions sobre canvi climàtic 
al centre Parc de Saladar 
d’Alcarràs gràcies a Endesa

d’experiments, etc”. En primer 
lloc, expliquen que es treballa 
des d’un marc teòric com a ba-
se que posteriorment s’utilitza 
per resoldre les missions, reptes i 
poder-se presentar als concursos 
d’una manera més segura.

Tot i que s’està en una fase ini-
cial “es percep l’interès per part 
de l’alumnat que viu els proces-
sos d’una forma molt positiva i 
això fa que l’equip impulsor apro-
fiti els recursos oferts a la web i 
es mantingui pendent de les no-
vetats”, segons va informar ahir 
l’Escola Parc de Saladar de la 
població d’Alcarràs en un comu-
nicat. FOTO: Escola Parc de Saladar / Nens en una de les sessions organitzades

Els presidents dels Consells Co-
marcals de la Noguera, el Segrià 
i l’Urgell es van reunir ahir a la 
seu del Consell de la Noguera 
per tractar el finançament dels 
Serveis Socials de les respecti-
ves comarques. El tema central 
era la necessitat detectada per 
tots tres d’incrementar el finan-
çament mínim de la Generali-
tat que marca la Llei de serveis 

socials (66% Generalitat - 34% 
ajuntaments i consells comar-
cals) fins a equiparar-se com a 
mínim al mateix percentatge 
que la resta de consells comar-
cals de la província de Lleida 
que han anat augmentant fins 
al 75% - 25% i alguns fins i tot al 
80% - 20%. En el decurs de la re-
unió, en la qual també van parti-
cipar els gerents i els responsa-

bles dels Serveis  Socials de cada 
Consell,  es van consesuar el text 
de la petició que s’adreçarà a la 
Direcció General de Serveis So-
cials del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, i a 
les entitats municipalistes ACM i 
FMC, per tal que en la negociació 
del proper contracte programa 
2021-2024 s’hi pugui incorporar 
aquest augment. 

Els motius pels quals els tres 
consells comarcals consideren 
que han de reclamar aquest aug-
ment del finançament de la Ge-
neralitat és l’evolució del perfil 
de les persones usuàries i dels 
serveis.

Front comú de la Noguera, 
el Segrià i l’Urgell per exigir 
més diners per serveis socials
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El Talarn Music Experience llega a 
su quinta edición, con 17 actua-
ciones que se desarrollarán entre 
el 29 de febrero y el 5 de diciem-
bre, convirtiendo Lo Quiosc nue-
vamente en el epicentro cultural 
del Pallars, donde música, gastro-
nomía y territorio se fusionarán 
para ofrecer lo más destacado de 
la escena musical actual.

La programación de este fes-
tival ofrecerá dos formatos pa-
ra disfrutar de los directos. ‘Els 
Acústics del TME’ se desarrolla-
rán en el interior con capacidad 
para 50 personas, mientras que 
el ‘Talarn Music Experience d’Es-
tiu’ se hará en el exterior del re-
cinto con una capacidad para 400 
espectadores.

Los bolos acústicos se abrirán 
el próximo 29 de febrero con la 
joven cantante Maren, a quien 
seguirán la norteamericana Tori 
Sparks (14 de marzo), el cantante 
gerundense David Busquets (4 de 
abril), la modelo, poetisa, diseña-
dora de joyas y compositora naci-
da en Balaguer pero afincada en 
Barcelona Le Nais que presentará 
su EP de debut tras los sencillos 
‘Dancing’ y ‘Burning’ (25 de abril) 
y el dueto Escuchando Elefantes, 
el 16 de mayo.

La tanda de acústicos se pa-
rará durante los meses estivales 
para proseguir el 19 de septiem-
bre con la presencia de Rehenes, 
banda de rock’n’roll de Balaguer 
que se encuentra celebrando su 
30 aniversario con su celebrado 
álbum ‘Arañazos bajo la piel’, una 
colección de 11 canciones poéti-
cas, emotivas y enérgicas carga-
das de mensaje.

La cantante Sandra Bautista 
llegará con su disco ‘Trapezista’ el 
3 de octubre, mientras que Enric 

Montefusco, ex líder de Stands-
till, apostará por la canción de 
autor de su ‘Diagonal’, el 24 de 
octubre. El galardonado multi-
instrumentista Joan Rovira se en-
cargará de cubrir la cita del 14 de 
noviembre y Cesc hará lo propio 
con su pop-folk el 5 de diciembre 
cerrando esta nueva entrega.

Como novedad de este año 
Natxo Tarrés & The Wireless ofre-
cerá su personal ‘Tribute to Bob 
Marley’ en la plaza Mayor de Ta-
larn, el 13 de junio, coincidiendo 
con la Fira del Vi. El músico lidera 
desde 2011 un proyecto que con-
memora los más de 30 años de 
la muerte de Marley con el rigor 
musical que permiten músicos 
procedentes de las filas de Gos-
sos o Macaco. El concierto, que 
será gratuito, propone un viaje a 
la Jamaica de los 70 sin perder las 
influencias del reggae actual.

Las dos jornadas más festiva-
leras quedan reservadas para el 

mes de julio. El día 10 se contará 
con Els Pets como cabezas de car-
tel presentando su nuevo trabajo, 
‘Som’, en una velada que abrirá la 
barcelonesa Txell Neddermann y 
que redondeará el músico Guille 
Milkyway, de La Casa Azul, en su 
faceta de DJ.

El día 11 se contará con la pre-
sencia de Maika Makovski con su 
quinto álbum bajo el brazo y con 
la popularidad adquirida última-
mente como presentadora de ‘La 
Hora Musa’ de La 2 y como auto-
ra de la banda sonora de la pelí-
cula ‘Quien a hierro mata’. El post 
punk de los 90 de Hickeys abrirá 
la cita concertística que Ley DJ se 
encargará de cerrar.

Estos dos grandes conciertos 
están programados de las ocho 
de la tarde a las tres de la madru-
gada. El primero costará 24 euros 
y el segundo 22, ambos más gas-
tos de gestión, si bien se puede 
adquirir un abono para los dos 
eventos por 40 euros más gastos 
de gestión.

A lo largo de estas cuatro edi-
ciones del Festival Talarn Music 
Experience se han programado 
más de 50 conciertos con una 
asistencia aproximada de 4.250 
personas. Estas cifras consolidan 
este festival como una de las pro-
puestas más atractivas de la zona 
y manifiestan el compromiso de 
la organización por seguir apos-
tando por la música en directo y 
de calidad en un entorno idílico y 
en contacto con la naturaleza.

Els Pets lideran la quinta edición 
del Talarn Music Experience Fest
Lo Quiosc acoge 17 actuaciones entre febrero y diciembre
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FOTO: Oriol Cárceles / La 
banda de rock’n’roll Rehenes 
viaja con ‘Arañazos bajo la 
piel’. Abajo, Natxo Tarrés rinde 
tributo a Bob Marley

FOTO: RTVE / Maika Makovski, presentadora de ‘La Hora Musa’ de La 2, acude a la cita con su quinto álbum
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