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Acord per 
impulsar un nou 
hospital a la Seu
Es començarà a construir el 2022 || El 
centre actual serà per a usos residencials

equipaments sanitat

x. r.
❘ la seu D’urgell ❘ El Patronat 
de la Fundació Sant Hospital 
de la Seu va ratificar ahir un 
acord entre l’ajuntament, la 
Diputació i el Catsalut per a 
la construcció d’un nou hospi-
tal a la capital de l’Alt Urgell. 
El vicealcalde, Francesc Via-
plana, va explicar que aquest 
projecte es finançarà amb els 
fons previstos per a l’amplia-
ció i millora de la unitat soci-
osanitària del Sant Hospital. 
    Viaplana va apuntar que 
aquests treballs estaven va-
lorats en uns 5 milions d’eu-
ros, dels quals la Diputació 
n’aportaria tres. D’aquesta 
quantitat, uns 600.000 eu-
ros es destinaran a la millora 
de la residència de l’hospital, 
mentre que la resta serà per 
al futur centre. L’altra part del 
finançament per a aquest nou 

equipament comarcal l’apor-
taran la conselleria de Salut i 
fons europeus. 
    Des de l’ajuntament de la 
Seu van apuntar que la cons-
trucció d’aquest hospital hau-
rà de començar l’any 2022 i 
van assegurar que es crearà 
una taula de treball amb re-
presentació de professionals, 
grups municipals i col·lectius 
d’usuaris.

Quan les noves instal·laci-
ons entrin en servei, l’edifi-
ci del Sant Hospital passarà 
a destinar-se íntegrament a 
usos sociosanitaris i residen-
cials. Alhora, s’iniciaran els 
tràmits administratius per 
crear una empresa pública 
que assumeixi la titularitat i 
la gestió de l’hospital, mentre 
que el patronat es mantindrà 
com a òrgan consultiu i de re-
lació amb la ciutadania.

gavín, al centre, durant la visita a les obres de la C-462.

infraestructures carreteres

❘ la seu ❘ La conselleria de Ter-
ritori ja ha iniciat les obres 
a la carretera C-462 entre 
Adraén (la Vansa i Fórnols) 
i Ortedó (Alàs i Cerc). Els tre-
balls suposaran una inversió 
de 3,6 milions i consisteixen 
en la renovació del ferm 
i la millora dels elements 
de drenatge i seguretat en 
un tram de prop de quinze 
quilòmetres. 
     El secretari d’Infraestruc-
tures, Isidre Gavín, va visitar 
ahir els treballs que es du-
en a terme en aquesta via, 

que permet connectar la Seu 
d’Urgell amb el Solsonès i el 
Berguedà. 
    Territori ha programat 
una intervenció integral en 
aquesta carretera, juntament 
amb un tram de la C-563 (que 
uneix Tuixent amb Gósol), en 
quatre fases, i s’ha prioritzat 
el tram en el qual ara s’actua. 
També s’adequarà la senya-
lització i s’instal·laran noves 
barreres de seguretat, que 
inclouran proteccions per als 
motoristes en els punts on si-
gui necessari.

Inversió de 3,6 milions  
en una via de l’alt urgell

consellerIa De terrItorI

Destrossen un 
mosaic amb una 
estelada a la 
Pobla de Segur

successos

❘ la pobla De segur ❘ Uns des-
coneguts van destrossar du-
rant la matinada de dijous 
a divendres un mural que 
representa una estelada, 
incrustat en una paret de 
l’edifici Casa Boixareu de 
la Pobla. A més, van pintar 
sobre el mosaic “Viva Es-
paña” i van arrancar dife-
rents pancartes independen-
tistes de la població, com la 
dels presos polítics a la faça-
na de l’ajuntament. 
     L’alcalde de la Pobla, Marc 
Baró, va assenyalar que ahir 
es desconeixia l’autoria de 
les destrosses. Aquests actes 
vandàlics també s’haurien 
repetit en altres poblacions 
com Sort.

el mosaic destrossat.
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Circuit Urgellenc
Del 24 al 27 de juliol. Els horaris poden variar d’una setmana a l’altra. Podeu consultar-los a www.
circusa.com. Dilluns, dia de l’espectador (excepte vigílies i festius), sessions de tarda i nit. Descomptes: 
nens de 3 a 11 anys, majors de 65 anys, Carnet Jove, Carnet Universitari, aturats.

TÀrrega. maJèstiC

Scooby! (català)
Dv.: 18.45 (4,90 €). Dl.: 19.05 (4,90 €).
¡Scooby!
Db.: 19.15. Dg.:  17.30.
The beast (català)
Dv.: 21.30 (4,90 €). Dg.: 19.50. Dl.: 22.05 (4,90 €).
Madre oscura
Dv.: 18.30 (4,90 €). Db.: 22.05.
retrato de un amor
Dv.: 21.15 (4,90 €). Db.: 19.30, 22.00. Dg.: 17.45, 22.00. Dl.: 19.30, 22.00 
(4,90 €).

MOLLerUSSa. CENtRE CULtURaL
Tancat

BaLagUer. saLa D’aCtEs aJUNtamENt
Tancat

BeLLpUig. aRmENgoL

La posesión de Mary
Db.: 22.15. Dg.: 17.15. Dl.: 19.00 (4,50 €).
La lista de los deseos
Dg.: 20.00. Dl.: 21.45 (4,50 €).

agraMUnT. CasaL

The gentlemen: Los señores de la mafia
Db.: 22.15. Dg.: 20.00. 21.45 (4,50 €).
Corre com una noia
Dg.: 17.15. Dl.: 19.00 (4,50 €).

VieLha. ERa aUDiovisUaU
Tancat

TreMp. La LiRa
Tancat

SOLSOna. PaRís
Tancat

Binèfar. tEatRE Los titiRitERos

Bohemian rhapsody
Db.: 22.00.

TaMariT. saLa ENtiDaDEs

invisibles
Db.: 22.00. Dg.: 19.15.
Marcelino, el mejor payaso del mundo
Dg.: 17.00 (4,00 €). 

MeqUinenSa. CiNE saLa goya

Marcelino, el mejor payaso del mundo
Dc.: 19.15.
espies disfressats
Dc.: 19.15.
La lista de los deseos
Dc.: 22.30. Dj.: 22.30. Dc. (29): 19.15.
Zapatos rojos y los siete trolls
Dj. (30): 19.15.
Dónde estás, Bernadette
Dc. (29): 22.30. Dj. (30): 22.30.

sales de cine  

les Pel·lícUles

The Beast.  Director :  Lee 
Jung-Ho.  intèrprets :  Lee 
sung-min, yoo Jae-myeong. 
Corea del sud. 2019. thriller 
policíac. 130 minuts. Dos de-
tectius investiguen un cas 
que els té traumatitzats: una 
nena a la qual han amputat 
les extremitats. Urgellenc 
(Tàrrega).

Madre oscura. Directors: 
Brett i Drew Pierce. intèrprets: 
John Paul Howard, Piper Cur-
da. Estats Units. 2019. thriller 
adolescent. 95 minuts. Des-
prés de la traumàtica separa-
ció dels seus pares, un adoles-
cent es veurà assetjat per una 
bruixa en el cos de la seua 
veïna. Urgellenc (Tàrrega).

Retrato de un amor. Direc-
tor: stella meghie. intèrprets: 
Keith stanfield, issa Rae. Es-
tats Units. 2020. melodrama. 
2016 minuts. La filla d’una fa-
mosa fotògrafa morta investi-
ga el passat de la seua mare 
amb l’ajuda d’un periodista 

del qual s’enamorarà. Urge-
llenc (Tàrrega).

La posesión de Mary. Direc-
tor: michael goi. intèrprets: 
gary oldman, Emily mortimer. 
Estats Units. 2019. thriller so-
brenatural. 84 minuts. Una fa-
mília d’emprenedors compra 
un vaixell per al transport que 
amaga un esperit maligne 
a l’interior que apareix no-
més en alta mar. Urgellenc 
(Bellpuig).

Marcelino, el mejor payaso 
del mundo. Director: ger-
mán Roda. Espanya. 2020. 
Documental. 83 minuts. Bio-
pic sobre la vida de l’arago-
nès marcelino orbés, consi-
derat com el millor pallasso 
del món entre els anys 1900 i 
1914, amb més de dos milions 
d’espectadors aplaudint-lo a 
l’Hippodrome de Nova york 
i alhora font d’inspiració per 
als posteriors Charles Chaplin 
i Buster Keaton. Urgellenc 
(Tamarit).

Reflexió artística sobre          
el confinament al morera
Amb una vintena d’obres de diverses èpoques i disciplines

expOSiCió eSTrena

Una aquarel·la d’Ureña i una fotografia de Neus Buira, dos de les obres de l’exposició ‘reclòs-osa’.

mUsEU D’aRt JaUmE moRERa

❘ LLEiDa ❘ El Museu d’Art Jau-
me Morera de Lleida va obrir 
ahir al públic l’exposició Re-
clòs-osa, una mostra que in-
tenta reflexionar sobre les 
conseqüències psicològiques i 
socials del confinament a partir 
d’un conjunt d’obres de la seua 
col·lecció. 
     La mostra està formada per 
una vintena d’obres d’autors de 
diverses èpoques i disciplines 
artístiques, de Jaume Morera 
i Rosa Siré a Joaquín Ureña, 
Albert Bayona, Neus Buira o 

Eulàlia Valldosera i des de pin-
tura a l’oli fins al videoart pas-
sant per la fotografia. Malgrat 
que no van ser creades en una 
situació de pandèmia com l’ac-
tual, aquestes peces ajuden a 
reflexionar sobre els diferents 
estats mentals i emocionals de 
reclusió que, d’una manera o 
una altra, ha experimentat la 
població durant el confinament 
domiciliari. 
     L’exposició, que podrà visi-
tar-se fins al 15 de novembre a 
l’Espai 2, l’antiga Sala Cristòfol 

a l’avinguda Blondel, ha estat 
comissariada per Txell Bosch, 
responsable dels serveis edu-
catius del museu. 
     El director de la pinacoteca, 
Jesús Navarro, va explicar que 
“des del principi del confina-
ment, quan es van tancar els 
museus durant l’estat d’alarma, 
ens vam bolcar en activitats a 
través de l’àmbit digital, però 
ara, que hem reobert al públic, 
hem volgut presentar aquesta 
singular mirada artística al que 
està passant”.

El Petit  
de Cal Eril i  
Roger mas, a la  
Pobla de segur
Al nou festival 
Orígens, a l’agost

MúSiCa COnCerTS

❘ La PoBLa DE sEgUR ❘ El Petit de Cal 
Eril i Roger Mas seran els pro-
tagonistes del nou festival Orí-
gens de la Pobla de Segur, amb 
sengles concerts el cap de set-
mana del 7 i 8 d’agost. El cer-
tamen musical és una iniciativa 
de la fàbrica de cervesa artesa-
nal Ctretze d’aquesta localitat 
del Pallars Jussà, en col·labo-
ració amb l’ajuntament. L’ob-
jectiu de futur és organitzar 
un festival de quatre concerts 
durant el mes d’agost que inclo-
gui també activitats culturals i 
un espai gastronòmic per po-
sar de relleu els productors, els 
restauradors i la gastronomia 
pallaresa. A més, els concerts 

se celebraran en una localit-
zació singular, la nova ermita 
de Sant Miquel del Pui, a uns 
dos quilòmetres de la població, 
amb la intenció de reivindicar 
aquest espai emblemàtic del 
municipi, que és l’origen his-
tòric de la Pobla. 
     Així, el 7 d’agost, el can-
tautor de Solsona Roger Mas 

interpretarà els temes del seu 
nou àlbum, Parnàs, i el dia 8 
serà el torn d’El Petit de Cal 
Eril, també amb el seu últim 
disc, Energia Fosca. 
     Entrades limitades (15 €, 
abonament 25 €), ja a la venda 
a wegow.com i a Ctretze, bar 
El Raier i el Telecentre de la 
localitat.

aJUNtamENt DE La PoBLa DE sEgUR

L’ermita de Sant Miquel del Pui, escenari del nou festival.
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La 1TV3 La 2 Telecinco Antena 3

Esport3

Super3/33
06.00 Noticias 24 h.
10.05 Flash moda.
10.35 Comando al sol. El sueño 

del verano i Te quiero verde.
13.30 Audiencia abierta.

TArdA

14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Crònica social.
15.00 Telediario 1. 
16.00 Sesión de tarde. El secre-

to de los Nordquists (2018). 
Dir.: Tanja Roitzheim.

17.30 Sesión de tarde. Amor al 
alza (2011). Dir.: Wolfgang 
Murnberger.

19.00 Cine. Luna de miel (1958). 
Dir.: Michael Powell.

NiT

21.00 Telediario 2. 
21.30 informe semanal. Repor-

tatges d’actualitat.
22.05 Cine. El aviso (2018). Dir.: 

Daniel Calparsoro. 
23.30 Cine. Mientras duermes 

(2011). Dir.: J. Balagueró.
01.05 Cine. La española inglesa 

(2015). Dir.: M. A. Castillo.

06.00 Notícies 3/24. 
11:20 El Liceu al Palau. Vers la 

llum. Coproducció del Gran 
Teatre del Liceu, el Palau de 
la Música i el Festival Grec, 
celebrat dilluns passat al 
Palau. L’espectacle reuneix 
l’Orquestra del Liceu i la 
creació de l’artista Eulàlia 
Valldosera en un enllaç en-
tre Mozart i Beethoven, en 
un programa que avança 
del dolor a l’esperança, i 
que reflecteix el que s’ha 
viscut amb la pandèmia. 

12.40 Per què volen els avions? 
Per què riem?

13.10 Aire lliure. Aigües gironines. 
La cantant Judit Nedder-
mann i el director de cine 
Albert Serra són els dos 
convidats de Judit Mascó 
en el seu debut. Red.

13.55 Zona zàping. Humor.

TArdA

14.30 Telenotícies migdia.
15.50 Tarda de cine. La meva bo-

nica família italiana (2014). 
Dir.: Olaf Kreinsen.

17.30 Tarda de cine. Amor sense 
menta (2011). Dir.: Karsten 
Wichniarz.

19.05 Tarda de cine. Dos amants 
(2008). Dir.: James Gray.

NiT

21.00 Telenotícies vespre. 
22.05 Testimoni de càrrec. Mini-

sèrie basada en una novel·la 
d’Agatha Christie.

00.10 Pel·lícula. Gossos de pa-
lla (1971). Director: Sam 
Peckinpah.

01.55 Notícies 3/24.

06.00 inglés en TVE.
07.30 UNEd.
08.00 Los conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.00 Nacido explorador.
10.30 El día del Señor. Ofici 

amb motiu de Sant Jaume.
11.30 Noms propis connectats. 

Entrevistes amb Anna Cler.
12.25 El Hombre y la Tierra. 

Fauna Ibérica. El cervatillo.
13.15 documental. Jerez i el 

misterio del palo cortado.

TArdA

15.05 Activa2. Qualitat de vida.
15.35 Saber y ganar fin de se-

mana. Concurs.
16.20 Grandes documentales. 
17.50 Atleta Gourmet. Valle 

de Arana, on els pastors 
produeixen el formatge 
Idiazabal.

18.20 documental. Tigres en casa.
19.15 documental. Imperios 

de plata.
20.30 documental. A veinte 

pasos de la fama.

NiT

22.00 El cine de La 2. Jersey 
Boys (2014). Director: Clint 
Eastwood.

00.10 Concert de Peralada. 
Concert dedicat als sani-
taris que lluiten contra el 
Covid-19, de l’Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu, dirigida per Josep 
Pons i amb les pinzellades 
de l’artista Santi Moix.

01.40 documental. Demasiadas 
cesáreas. Al Brasil i a la Xina 
naixen més nadons per ce-
sària que per part natural.

07.10 i Love TV. Lo mejor.
08.15 Mejor llama a Kiko.
08.45 Got Talent España. Redi-

fusió d’una gala del concurs 
al qual acudeixen els més 
variats talents, presentat 
per Santi Millán.  

11.00 Más que coches. Programa 
setmanal dedicat al món 
del motor i les novetats 
del mercat.

12.00 Got Talent España. Mo-
mentazos. Una selecció 
de les millors actuacions 
d’aquest concurs de talents.

13.30 Socialité. Format de cap 
de setmana sobre la vida 
privada de famosos i per-
sonatges de la televisió.

TArdA

15.00 informativos Telecinco.
15.35 deportes.
15.45 El tiempo.
16.00 Viva la vida. Revista d’en-

treteniment, amb entrevis-
tes a famosos i música en 
directe, que presenta du-
rant l’estiu Toñi Moreno, en 
substitució d’Emma García. 

NiT

21.00 informativos Telecinco.
21.40 deportes.
21.50 El tiempo.
22.00 Sábado deluxe. Mila 

Ximénez torna al plató, 
que també visitaran Fani, 
exparticipant del programa 
La isla de las tentaciones i 
La Casa Fuerte, i Maite Gal-
deano i el seu fill Cristian 
Suescun.

01.55 Escenas de matrimonio. 

06.00 Bestial.
07.15 Pelopicopata. Format 

sobre les mascotes, amb 
les seues històries, les anèc-
dotes i els vincles que són 
capaces d’establir amb les 
famílies d’acollida.

08.30 Los más... Los momentos 
más destacados.

12.30 Cocina abierta de Krlos 
Arguiñano. Receptes.

14.00 La ruleta de la suerte. 
Concurs.

TArdA

15.00 Noticias. Amb Matías Prats 
i Mónica Carrillo.

15.45 deportes. Amb Óscar 
Castellanos.

15.55 El tiempo. Les previsions.
16.00 Multicine. Intercambio se-

creto (2018). Dir.: D. J. Viola.
17.45 Multicine. Asesinato por 

amor (2018). Dir.: Curtis 
Crawford.

19.15 Multicine. Amiga hasta la 
muerte (2015). Dir.: Jason 
Bourque.

NiT

21.00 Noticias. Amb Matías Prats 
i Mónica Carrillo.

21.45 deportes. Tota la jornada 
esportiva del cap de setma-
na, amb Óscar Castellanos.

21.55 El tiempo. Les previsions 
meteorològiques, amb Hí-
mar González.

22.10 El Peliculón. Triple 9 (2016). 
Dir.: John Hillcoat.

00.30 Cine. Un lugar solitario 
para morir (2011). Director: 
Julián Gilbey.

02.10 Cine. Dama de honor (2006). 
Dir.: Douglas Jackson.

16.00 Ciclisme. Volta a Catalunya.  
17.55 No tenim vergonya.  
18.25 Ciclisme. Giro d’Itàlia 1997. 
19.55 FiSE. Chengdu Skateboard 

Street Pro Final.  
21.50 Zona zàping.  
21.55 Zona zàping.
22.30 KM 0.  
22.50 Temps d’aventura.  
23.15 Aire lliure. Aigües gironines. 

Presenta Judit Mascó.
00.00 Programes externs. 
00.25 Nascar.  

06.23 Històries dels caçadors...
07.10 ra raa, el lleó escandalós.
07.32 La caleta de la Lily.
07.45 Pingu. 
08.00 El Mic i els seus amics.
08.26 Bob, el manetes. 
09.05 Manduka fet a casa.
09.14 George de la jungla.
09.38 Món maker. Un projector, 

un altaveu i un got volador.
10.02 Zoom, el dofí blanc.
11.00 La família del Súper 3.
11.25 robin Hood, el trapella.
12.14 Els Mini Ninges.

TArdA

12.59 Prodigiosa.
13.42 En Grizzy i els Lèmmings.
14.35 El xai Shaun. 
15.30 El detectiu Conan.
17.10  Mike el Magnífic. 
17.25 dracs. Els genets de l’illa 

del Fred.
18.08 Súper 4.
18.45 Les noves aventures de 

Peter Pan.
19.30 Manduka fet a casa.
19.40 Set nans i jo.
20.01 Leonard.
20.51 Mike el magnífic. 

NiT

21.20 En Grizzy i els Lèmmings. 
21.55 Gent de mercats. Mercats 

del Carmel i de l’Estrella de 
Barcelona i Mercat de la 
Independència de Terrassa.

22.43 El viatge d’un gurmet 
per l’Índia. Calcuta i La 
tribu dels Monpes.

23.38 Cuina nòrdica amb Ta-
req Taylor. Lund, Suècia i 
Bornhorlm.

00.38 Gent de mercats. Carmel 
i Estrella. Redifusió.  

Televisió i ràdio

l’URGELL
               UrgellTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

Homenatge  
als sanitaris al 
Festival Castell  
de Peralada

LA 2 CoNCErTS

La 2 emetrà a les 00.10 h un 
programa en diferit de l’espec-
tacle del Festival Castell de 
Peralada La nit de la sanitat, 
dedicat a aquells col·lectius 
que lluiten diàriament contra 
el Covid-19. 
    L’Orquestra Simfònica del 
Gran Teatre del Liceu, que diri-
geix Josep Pons, interpretarà la 
Simfonia número 7 de Ludwig 
van Beethoven per commemo-
rar el 250 aniversari del naixe-
ment del compositor. 
    L’artista plàstic Santi Moix 
acompanyarà l’actuació i utilit-

TV3

el Castell de Peralada, on se celebra el festival.

LLEidA TV ESTrENES
LLEIDA TV

Visita al Jussà amb Joan Escuer
Lleida, tant i tan a prop emet 
un nou programa dedicat al 
Pallars Jussà. El geòleg Joan 
Escuer serà el guia d’aques-
ta entrega, que partirà des 
de Llimiana i visitarà la Ca-

sa-Museu Bonifaci. A la Po-
bla de Segur, el Centre BTT 
mostrarà les millors rutes per 
a ciclistes. L’itinerari acabarà 
a Casa Masover, on tastaran 
la vedella bruna.

zarà la pintura al fresc per om-
plir de colors una obra que va 
realitzar a l’església romànica 
de Saurí, al Pallars. En acabat, 
substituirà la pólvora dels focs 
artificials per l’esclat de la pin-

tura en viu. El concert es po-
drà veure i escoltar en directe, 
a les 22 h, a la pàgina web rtve.
es,al canal de Youtube de La 2 
i a Radio 4, i estarà conduït per 
Agnès Batlle.
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