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Espanya s'atansa a l'abisme al perdre 
contra Japó (2-1) però queda segona 
i s'enfrontarà a vuitens a Marroc 

'Alcarràs' aconsegueix 11 nominacions 
als Goya i 'El sostre groc', sobre l'Aula de (.; 

DIVENDRES2 
DE DESEMBRE DEL 2022 

Número 14.690 ·Any XLI 

1,70€ 

Teatre, candidata al millor documental 

Els raiers de la Pobla i de 
Coll de Nargó, Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat 

I Considera que cal 
mantenir en valor aquesta 
tradició de transport fluvial 

I Pallars Jussà 
i Alt Urgell preparen festes 
per al cap de setmana 

I Romànic, art 
rupestre, falles, pedra seca i 
campanes, reconeguts 
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www.segre.co~ 

Sancionats 16 
conductors de 
patinet ebris 
i 4 de drogats a 
Lleida ciutat 
Més de mil multes des de 
començaments d'any 

La Urbana ja ha denunciat des 
de començaments d'any un to
tal de 16 conductors de vehicles 
de mobilitat personal (VMP), 
la majoria patinets elèctrics, al 
donar positiu en alcoholèmia i 
quatre més, en drogues. 

LLEIDA 111 

Inauguració de l'exposició a Solsona de 40 anys de SEGRE. 

Dos urbans salven la vida al 
carrer a un nadó inconscient 
La mare demanava auxili desesperada al veure que el petit no respirava 
Dos agents de la Urbana de Llei- ple carrer mentre là seua mare van sentir els crits i ràpidament 
da van ajudar a salvar la vida demanava auxili amb el nen en li van fer tasques de reanima
ahir a la tarda a un nadó de 23 braços. Aquests policies locals ció i van aconseguir portar-lo al 
mesos que estava inconscient en eren a la plaça del Dipòsit, quan centre mèdic amb vida. 

GUIAI37 

El Solsonès, 4 dècades 
de tradició i modernitat 
SEGRE obre l'exposició de portades que 
resumeixen el sentir d'una comarca molt unida 

GUIAI34 

Els metges dels CAP 
podran jubilar-se i 
continuar treballant 
Igual que els pediatres, 
davant de la falta 
de facultatius 

LLEIDA I? 

'Sota Zero~ especial 
setmanal sobre 
l'esquí a SEGRE 
Arranca la temporada 
blanca amb alt 
nivell d'ocupació 

COMARQUES 112-15 
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La Unesco va atorgar ahir el segell de Patrimoni Immaterial als raiers de la Pobla de Segur i Coll de Nargó. 
L'organisme internacional reconeix així una tradició històrica al Pallars i l'Alt Urgell en una candidatura que 
inclou cinc països europeus més. Els dos municipis celebraran el distintiu amb actes durant el cap de setmana. 

TRADICIONS RECONEIXEMENTS 

Els raiers de la Pobla i Coll de Nargó ja 
són patrimoni mundial de la Unesco 
Actes aquest cap de setmana per celebrar el nou reconeixement per al Pirineu 
X. RODRrGUEZ I A. SAEZ 
I LLEIDA I Els raiers de la Pobla 
de Segur i el Pont de Claverol i 
els de Coll de Nargó van acon
seguir ahir el reconeixement 
com a Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat de la Unesco. 
D'aquesta manera, posen fi a 
un camí que va començar el 
2010, quan l'Associació Inter
nacional de Raiers va plantejar 
per primera vegada la inclusió a 
la llista de patrimoni de l'antic 
ofici del transport de fusta pel 
riu. L'anunci va arribar al mig
dia des de Ra bat, on es reuneix 
el Comitè Intergovernamen
tal del Patrimoni Immaterial, 
i les associacions d'aquests dos 
municipis i els alcaldes ho van 
rebre amb satisfacció. Per cele
brar aquest nou distintiu per al 
Pirineu, s'han programat actes 
durant el cap de setmana: a la 
Pobla hi haurà demà una tertú
lia raiera i un vermut musical, 
entre altres propostes, i a Coll 
de Nargó inauguraran diumen
ge un nou monument dedicat 
als raiers. 

El president de l'Associació 
Cultural dels Raiers de la No
guera Pallaresa, Miquel Gordó, 
va explicar que obtenir aquest 
reconeixement permetrà "fer 
la festa més gran" i va avançar 
que per a l'edició del2023 plan
tegen ampliar-la amb activitats 
paraHeles com una fira d'ar
tesania de fusta i ferro. Tot i que 
va destacar que "la festa no cor
re perill de perdre's, tot hi aju
da", i va assenyalar que el nou 

REACCIONS 
Associacions, alcaldes i els 
presidents de la Diputació i 
la Generalitat van aplaudir 
el reconeixement 

segell els posa "pressió i res
ponsabilitat per mantenir-la". 
Per la seua part, el president de 
l'Associació Cultural dels Ra
iers de la Ribera del Segre, Àlex 
Ferrer, creu que el reconeixe
ment de la Unesco "farà que no 
es perdi la festa" i va afirmar 
que "hem mantingut la tradició 
durant trenta-tres anys i l'esforç 
ha tingut un reconeixement". 

Per la seua part, l'alcalde de 
la Pobla, Marc Baró, va asse
nyalar que el segell "dona un 
impuls a la festa" i reconeix "la 
feina feta durant molt temps per 
recuperar aquest antic ofici". El 
primer edil de Coll de Nargó, 

A la Pobla de Segur, els raiers i raieres van celebrar ahir al migdia amb un brindis l'anunci de la Unesco. 

~===================EN=P=R=IM=E=R=A=P=ER=S=O=N=A==================~~ ~~ =====LE=S=C=LA=U=S====~ 
«Aquest distintiu és un reconeixement a la gent 

que es va guanyar la vida al riu» 

• "És un reconeixement a la 
gent que es va guanyar la vida 
al riu. Era una feina molt du
ra." Així ho va assegurar ahir 
Àngel Portet, que va presidir 
l'associació de raiers de la Po
bla de Segur durant 25 anys 
i també va ser al capdavant 
de l'entitat internacional, de 
la qual és president d'honor. 
"Vinc de família de raiers, 
l'avi havia baixat fusta pel riu 
i arribant a Lleida va conèixer 
l'àvia, la farru1ia de la qual te
nia un magatzem de fusta", 
va assegurar. Va recordar que 

Martí Riera, va defensar en de
claracions a ACN que "s'obre 
una finestra mundial" i una via 
de col·laboració amb la resta de 
països de la candidatura, que a 
més d'Espanya incloïa Polònia, 
Àustria, Alemanya, Letònia i la 
República Txeca. 

la idea d'aconseguir el reco
neixement de la Unesco "va 
sortir del meu cap", quan es 
va plantejar que la festa de la 
Patum de Berga rebés el segell 
de Patrimoni Immaterial. Ai
xí mateix, va assenyalar que 
aquest any s'han complert 50 

El president de la Generali
tat, Pere Arago'nès, va felicitar 
els raiers per "aquest merescut 
reconeixement" i va assenyalar 
que aquesta és "una nova mos
tra de la riquesa del patrimo
ni cultural del nostre país". El 
president de la Diputació, Joan 

anys de la primera baixada 
commemorativa de raiers pel 
riu Noguera Pallaresa, que es 
va celebrar el1972. Set anys 
més tard, el1979, va comen
çar la festa dels raiers a la Po
bla de Segur. Aquest municipi 
comptarà amb dos segells de 
la Unesco per a _les falles i els 
raiers, que s'eleven a tres si es 
compta el Geoparc. 

D'altra banda, la raiera Laía 
Porta va assegurar que "els 
homes són els que baixaven 
amb el rai, però sense les do
nes, que ho preparaven tot i 
eren allà donant suport, segu
rament no hauria estat possi
ble". Va recordar que fa uns 
deu anys que les dones van co
mençar a baixar amb els rais. 

Talam, va subratllar que aques
ta és una "setmana de reconei
xement a dos grans tradicions 
molt arrelades" perquè, a més 
dels raiers, els tocs de campa
nes també han aconseguit el 
distintiu de la Unesco (vegeu 
la pàgina 4). 

L'últim raier de la Pallaresa 
I Joan Bernadó, considerat l'úl
tim raier de la Noguera Palla
resa, va morir el 1996. Bernadó 
es va dedicar a ensenyar aquest 
tradional ofici amb Marià Parra
mon i Francesc March. 

Candidatura conjunta 
I Presentada per Polònia, Àus
tria, República Txeca, Alemanya, 
Letònia i Espanya. A Catalunya, 
els raiers es mantenen a la Po
bla i Coll de Nargó i a la resta 
de l'Estat a Aragó (navateros), 
Castella-la Manxa (madera 
da), Navarra (almadieros) i País 
Valencià. 

Protegir la tradició 
I A Europa hi ha actualment 
gairebé 8.000 persones que es 
dediquen a conservar aquesta 
tradició. 

Patrimoni de la Unesco 
I El patrimoni de Lleida té sis 
distintius de la Unesco: l'art ru
pestre, les esglésies romàniques 
de la Vall de Boí, les falles, la pe
dra seca, els tocs manuals de 
campana i els raiers. A aquests 
cal sumar-li els reconeixements 
Starlight del Montsec i Aigües
tortes i el Geo parc Orígens. 

cfarre
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PATRIMONI SIS ÈXITS PER A LES COMARQUES DE LLEIDA 

El romànic i la festa de les 
falles, una història d'èxit 
La declaració l'any 2000 va ser un revulsiu per a la Vall de Boí i 
tot el Pirineu li Reconeixement a la pedra seca el 2018 

A la Vall de Boi tant el romànic com les falles formen part del selecte club de la Unesco. 

I LA VALL DE BOl I La llista d'espera 
per entrar a formar part del se
lecte club de la Unesco és llar
ga. Pocs són els afortunats que 
compten amb més d'una decla
ració. És el cas de la Vall de Boí, 
que el30 de novembre de l'any 
2000 no va dormir esperant no
tícies d'Austràlia, a l'altra punta 
del món i, per fi, a la matinada, 
les campanes de Sant Climent i 
Santa Maria de Taüll, Sant Joan 
de Boí, Santa Eulàlia d'Erillla 
Vall, Sant Feliu de Barruera, la 
Nativitat de Durro, Santa Maria 
de Cardet, l'Assumpció de Cóll 
i l'ermita de Sant Quirc de Dur
ro van anunciar que el conjunt 

LLEIDA 

El Turó de la Seu Vella, 
ben posicionat 
• El conjunt monumental del 
Turó de la Seu Vella de Llei
da és, de les tres candidatures 
lleidatanes que aspiren al re
coneixement. la que està més 
ben posicionada. De fet, l'Estat 
espanyol podria presentar la 
candidatura ja l'any 2024, des
prés de superar molts tràmits i 
d'elaborar un dossier que té en 
compte la singularitat de tot el 
conjunt. 

romànic havia aconseguit ser 
declarat Patrimoni de la Hu
manitat per la Unesco. 

Aquest reconeixement d'un 
patrimoni que compta amb més 
de nou segles d'història va revi
talitzar el territori, el va posar 
al mapa turístic internacional 
i va aconseguir atreure unes 
130.000 persones anuals. El ba
lanç d'aquests vint-i-dos anys 
és molt positiu. Però si segons 
la llei de Murphy tot el que va 
malament pot empitjorar, tam
bé millora el que és bo. I el2015 
el comitè intergovernamental 
per a la salvaguarda del patri
moni immaterial de la Unesco 

A L'ESPERA 

MOLLERUSSA 

Els Vestits de Paper 
aspiren a dalt de tot 
• Els Vestits de Paper de Mo
llerussa també volen ser patri
moni immaterial de la huma
nitat. El projecte es troba en 
fase d'elaboració, però comp
ta amb la garantia de Carmen 
Polo, una de les peces clau en 
l'èxit de la declaració del con
junt romànic de la Vall de Boí. 
De moment, s'explora la possi
bilitat de sumar-hi ciutats com 
Amposta. 

va incloure en aquesta llista in
ternacional de la candidatura 
de les festes del foc del solstici 
d'estiu als Pirineus, presentada 
per Andorra en coHaboració 
amb Espanya i França i que 
inclou les falles de quinze po
blacions de Lleida, un revulsiu 
important per a la consolidació 
d'aquesta tradició, molt present 
a l'Alta Ribagorça, però també 
al Pallars Sobirà, el Jussà i l'Alt 
Urgell. Al pla, la festa gran va 
ser la declaració de la pedra se
ca com a Patrimoni de la Hu
manitat el2018. Una pàtina de 
prestigi per a les edificacions 
més humils. 

LA SEU D'URGELL 

Una candidatura 
internacional 
• La catedral romànica de 
Santa Maria de la Seu d'Urgell 
forma part d'una candidatura 
internacional que lidera An
dorra i que també inclou mo
numents francesos. Sota el 
titol Els testimonis materials de 
la construcció de l'estat del Pi
rineu: el coprincipat d'Andorra, 
la candidatura ja ha anat pu
jant els primers esglaons cap a 
la declaració. 

SEGRE 
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Imatge de l'última trobada de campaners d'Os de Balaguer_ 

"Comença una etapa 
per continuar protegint el 
toc de les campanes" 
I CERVERA I El president de la 
Confraria de Campaners i 
Carillonistes de Catalunya, 
Ramon Gené, de Cervera, 
va explicar ahir que el reco
neixement com a Patrimoni 
Immaterial que la Unesco ha 
atorgat al toc manual de cam
panes "no és el final, sinó que 
comença una etapa per seguir 
protegint-lo i mantenint-lo". 
Gené va mostrar satisfacció 
per aquest distintiu i va as
senyalar que s'hi "recull la 
diversitat" que existeix. En 
aquest sentit, va destacar que 
a Catalunya el toc tradicional 
és posar les campanes a seu
re o alabant a Déu, que con
sisteix a deixar-les del revés. 
"Un dels màxims exponents 
és el campanar de Cervera", 
va assenyalar. 

A més de la capital de la Se
garra, altres municipis de les 
comarques de Lleida com les 
Borges Blanques o Os de Ba-

laguer també tenen tradició 
campanera. De fet, en aquesta 
última localitat se celebra ca
da any una trobada que l'abril 
passat va reunir més de cin
quanta campaners. 

Per la seua banda, el presi
dent d'honor de la Confraria 
de Campaners, Jaume León, 
va destacar que el segell de 
la Unesco servirà perquè la 
gent "s'adoni de la importàn
cia que tenen" les campanes 
i els campanars. Per celebrar 
la declaració com a Patrimoni 
Immaterial, les campanes d'Os 
de Balaguer repicaran demà 
(vegeu SEGRE d'ahir). D'altra 
banda, diumenge és el dia de 
Santa Bàrbara, patrona dels 
campaners, i a Cervera cele
braran el distintiu amb un toc 
del temps, que sonava quan 
volien foragitar una tempesta. 
També tindrà lloc una confe
rència del campanòleg Daniel 
Vilarrubias. 

Dansa fàl·lica del conjunt d'art rupestre del Cogul. 

Setze conjunts rupestres 
van obrir el camí el1998 
I LLEIDA I El comitè del Patrimoni 
Mundial de la Unesco va apro
var el2 de desembre del1998 
a Kyoto inscriure en aquesta 
exclusiva llista de béns a pro
tegir, conservar i difondre l'art 
rupestre de l'arc mediterrani 
de la península Ibèrica, una 

candidatura amb 757 jaciments 
que incloïa setze conjunts ru
pestres de les comarques de 
Lleida, entre els quals el de la 
Roca dels Moros del Cogul. La 
declaració va accelerar la crea
ció d'un centre d'interpretació 
a les Garrigues. 
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EDITORIAL 

Patrimoni de la Humanitat 
La Unesco ha declarat els raiers Patrimoni Im
material de la Humanitat després de prosperar la 
candidatura conjunta de diversos països europeus: 
Espanya, Alemanya, Àustria, República Txeca, 
Letònia i Polònia. La decisió ha estat adoptada 
pel Comitè del Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Unesco reunit a Rabat i que dimecres va ator
gar la mateixa categoria internacional als tocs de 
campana manuals, com els d'Os de Balaguer. Els 
raiers tenen el seu origen en l'edat mitjana, quan es 
feien anar aquestes taules formades amb troncs per 
transportar fusta, mercaderies i persones utilitzant 
els corrents dels rius. Catalunya, i especialment 
Lleida, amb els de la Pobla i el Pont de Claverol 
i Coll de Nargó, és l'ànima d'aquesta tradició que 
des del 1979 commemora la fabricació i baixada 
dels rais per la Noguera Pallaresa i el Segre. De fet, 
aquesta tradició ja va ser declarada Festa Tradici
onal d'Interès Nacional catalana l'any 2003. Ahir 

vam buscar his tòries personificades d'aquest mitjà 
de transport d'antany i ens va fer especial il· lusió 
que Àngel Portet, president d'honor de l'Associa
ció Internacional dels Raiers, ens expliqués que els 
seus avis es van conèixer gràcies a aquest ofici. 

cal observar l'augment de visitants a les esglési
es romàniques de Taüll i tota la Vall de Boí per 
comprovar que la h istòria és també atractiva per al 
turisme i, sobretot, posa al mapa joies arquitectò
niques o usos i costums que cal preservar i llegar 
al futur. Una gran notícia per als campaners, que 
amb tant esforç mantenen viu l'art de tocar manu
alment, i per als raiers del Pallars i l'Alt Urgell, que 
porten diverses generacions intentant nó perdre la 
~dentitat del seu passat. L'enhorabona a tots. 

SEGRE 
Dipòsit legal: L·458· 1982. 

DIARI SEGRE SLU 

PRESIDENT 
Robert Serentlll Utgés 

Joan Talarn @LoJoan 

DIRECTOR 
Santiago Costa Miranda 

SUBDIRECTORES 
Anna Gómez i Marsol 
Glòria Fam~ Lorente 

REDACTORS EN CAP 

José Carlos Miranda Ester 
Joan Martí Alegret 
Anna Sàez Mateu 

VOXPOPUU 

«Setmana de reconeixement a dos grans 
tradicions molt arrelades al nostre territori. 
Els #Raiers i el toc de campanes manual han 
estat reconeguts com a patrimoni de la 
humanitat per part de la #UNESCO.» 

Roger Costa @RogerCosta 16 
«Des del Servei de Recerca i Protecció de 
@cultpopular_cat hem participat en la 
confecció del dossier per a la candidatura 
dels raiers a la llista de patrimoni immaterial 
de la UNESCO, en estreta col·laboració amb 
les dos associacions de Catalunya. 
ENHORABONA, RAIERS!!!» 

Miquel Àngel Estradé @mangelestrade 
«Estic apedregant la meva teulada, perquè 
gaudeixo d'una bona pensió de jubilació, 
però incrementar les pensions un 8,5% i els 
sous només un 3-4 o/o és fer populisme 
d'esquerres i penalitza els qui penquen, han 
de pagar hipoteques, pujar fills i finançar les 
futures pensions.» 

SECCIONS 

Lleida té una impressionant galeria de monuments 
i vestigis del passat inclosos ja en aquest catàleg 
cultural de la Unesco, tant en patrimoni material 
com immaterial, des de l'art rupestre, les falle s i 
les construccions de pedra seca, fins a les esglésies 
del romànic de la Vall de Boí, i espera la Seu Vella, 
una catedral única al món que mereix també reco
neixement, i fins i tot els Vestits de Paper de Mo
llerussa. La importància de la decisió de la Unesco 
no es mesura en milions d'euros ni en trofeus de 
vitrina. La seua grandesa és formar part de les ri
queses més importants del món, siguin materials 
o immaterials, i quant a la seua projecció només 
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President dels. Raiers 
de Coll de Nargó 

Relacions externes: Rosa Reig Crusells 
Gestió de persones: Santi Sans Mir 
Producció: Carles Duran Codina. 
Manteniment: Joan Clivillé Figueras. 
Innovació i tecnologia: Ferran Perdrix Sapiña 

Carrer de la Premsa, 2. 25660 Alcoletge. Tel. 973 196 600. Fax: 
973 197 001. Delegacions: LA SEU D'URGELL. Avinguda Pau 
Claris, 8 entresol. Tel. 973 360 202. TÀRREGA. Xavier Santesmasses 
(delegat). Governador Padules, 2. Tel. 97331041 4. MOLLERUSSA 
Avinguda del Canal, 7. Tel. 973 603 772. 

G 
DELQUESEMBLAIELQUEÉS 

LA SETMANA passa-
da vaig mostrar la me
va frustració respecte 
a les moltes organit
zacions, que creades 
per assegurar el futur 
de la humanitat, nave
guen en la indolència, 
demostrant-nos a tots 
que l'esforç per mante
nir-les no rep la torna 
esperada. Si no hi fos
sin, encara seria pitjor. 
Tenim dret, però, a exi
gir més en consonància 
amb l'esforç pressupos
tari que comporten. Es 
malmeten milers de 
milions de dòlars de 
les nostres aportacions 

Tornar-hi 

Es malmeten milers 
de milions de les 
nostres aportacions 
i les conseqüències 
del seu no fer són 
catastròfiques 

Perquè entre els dele
gats per trobar soluci
ons, hi ha havia més de 
630 lobbistes responsa
bles del problema. Per 
cert, 133 més que la de 
l'any anterior a Glas
gow. Perquè Coca-Co
la, l'empresa que gene
ra més plàstic del món, 
fos el principal sponsor 
de les jornades. Potser 
era perquè no calia una 
durada del 7 al 18 de 
novembre, ja que en 
tres dies de videoconfe
rències n'hi havia prou. 
No em sorprèn que les 
visites turístiques als 

EL MÉS LLEGIT A SEGRE.COM i pitjor encara, les conseqüències del 
seu no fer són catastròfiques per a tots 
plegats. Encara és més frustrant des
cobrir que la majoria de persones que 
hi treballen són de mèrit, preparació 
i coneixements científics de sobrat 
reconeixement. Dic això perquè vaig 
rebre una trucada d'un vell amic, que 
em criticava .amargament la frase: 

monuments del país 
amfitrió augmentaren , en aquelles 
dates, en un 180%, i tampoc que molts 
delegats viatjaven amb la família de 
sempre o la creada per a l'ocasió. Pot
ser ho vaig dir perquè la majoria de 
les delegacions constataren que no 
s'havia avançat i, això, quan el can
vi climàtic ho fa inexorablement, és 
el major fracàs . Lichtenberg escriu: 

Presó sensé fiança 
per a l'home que va 
cremar la parella 
I El jutjat de Ba laguer va 
dictar dimecres presó 
sense fiança per a l'acusat 
de cremar la seua pare lla 
calant-li foc a casa, a Ar
tesa de Segre. 

PortA ventura, 
muntanya russa 
a les fosques 

El toc de campanes 
d'Os, Patrimoni 
Mundial 
I La cimera de la Unesco 
està sent molt positiva. 
Dimecres es va declarar 
Patrimoni Mundia l el toc 
de campa nes manual 
d'Os de Balaguer. 

"En viu i en directe descobrim que la 
Cimera del Clima de Sharm al-Sheikh 
ha estat, una vegada més, una bacanal 
de vacances pagades amb resultats 
tan decebedors com escandalosos." 
He de dir que amb certa ironia vaig 
contestar-li que potser era perquè 
la cimera s'havia fet en un balneari. 

"L'any 1764 vaig deixar de creure que 
es pugui convèncer els adversaris amb 
raons impreses. No és, doncs, per això 
pel que he fet servir la ploma, sinó per 
fer-los emprenyar, donar ànim i força 
als que estan amb mi i fer saber als 
altres que no ens han convençut." A 
mi em passa el mateix. 

cfarre
Resaltado
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/f' Lleida. Esquí alpí i snowboard 

SOTA 
ERO 

* Baqueira Beret 

BoíTaüll 

PortAiné 

Espot Esquí 

Tavascan 

Port del Comte (3/12) 

ESTAT DE U NEU 

40·55 er pols 

2D-40crn pols 

10·30 cm pols dura 

10-20 cm pols dura 

- cm - pistes tancades 

- cm - sense dades 

DOMINI ESQUIABLE (KM) 

150/165 (91%) 

11/46 (24%) 

11/26.7 (41%) 

2/2S (8%) 

OIS (Oo/o) 

-ISO(-%) 

REMUNTADORS 
OBERTS 

36/36 

S/10 

5/7 

3/S 

013 

·/17 

PREU 
ADUlT/DIA 

38*/63€ 

29,S*/42 € 

S*/38 € 

S*/36 € 

22€ 

42€ 
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COMERÇ TURISME I ESQU( 

Una nova vida per 
al material d'esquí 
Fires i mercats de segona mà conviuen a Lleida amb 
plataformes com Wallapop I pClO mes so~ en 

esports de muntanya 
ei 

quede u LL:a 

M.CODINAS 

La venda de productes de 
segona mà és una tendèn
cia que fa anys que està en 

auge, en part a causa de plata
formes digitals com Ebay i Wa
llapop. Així mateix, hi ha molta 
gent que rebutja adquirir pro
ductes usats de forma virtual i 
prefereix fer-ho en persona al 
considerar que ofereix avan
tatges com la immediatesa i la 
confiança. 

A les comarques del Pirineu 
fa anys que, coincidint amb 
l'inici de la temporada d'esquí, 
s'organitzen mercats populars 
de material de muntanya. El 
de la Pobla de Segur va nàixer 
el 1990 per facilitar l'accés a 
aquest tipus d'articles, que solen 
ser cars, a totes les economies. 
Ho organitza el club d'esquí del 
municipi, que només actua com 
a mitjancer, i s'hi han arribat a 
vendre més de mil objectes. 

Arties, a la Val d'Aran, és un 
altre dels rastres que els esquia
dors visiten per trobar autèn
tiques gangues. Dura diversos 
dies i l'administra l'associació 
d'empresaris d'Arties, que es 
queda una comissió de les ven
des per finançar activitats que 
es duen a terme durant l'esde
veniment. Mònica Sanmartí, 
una de les .organitzadores, va 
explicar que "el mercadillo tri
omfa perquè és molt més ràpid 
i còmode que Wallapop i, al ser 
la Val una zona on s'esquia molt, 
és fàcil trobar el que una perso
na pot necessitar". 

A Sort, l'Associació Espor
tiva Pallars organitza també 
un mercadillo durant la Fira de 
Tardor orientat als seus socis. 
No només serveix per vendre 
material d'esquí, sinó també per 
propiciar-ne l'intercanvi, amb 
l'objectiu de donar-li una segona 
vida i fer l'esport més sostenible 
i econòmic. Val a destacar que 
aquestes iniciatives atreuen un 

El mercat de segona mà que acull l'ajuntament d'Arties està amenitzat amb vi cale1 
Í l 

bon nombre de visitants. És el 
cas de la Fira de la Neu del Sol
sonès, celebrada fa poc a la vall 
de Lord i per la qual van passar 
més de 500 persones. Va acollir 
un mercat de segona mà i un 
outlet de material, i va servir 
també per posar en relleu les 
empreses i entitats de la zona 
així com el seu potencial espor
tiu més enllà de l'esquí. 

A pesar que aquest any no 
se'n preveuen, a les poblaci
ons d'Esterri d'Àneu i Bellver 

de Cerdanya solen organitzar 
també els seus mercadillos du
rant aquestes dates. El d'Esterri 
estava organitzat en edicions 
anteriors per alumnes de Secun
dària per pagar una part del vi
atge de fi de curs. 

Així mateix, altres munici
pis com Tremp promouen nous 
certàmens com la nova Fira 
d'Esports de Muntanya, que es 
va celebrar durant la Fira del 
Codony i que ja té assegurada 
una segona edició. 

Públic buscant gangues al mercadillo de la Pobla de Segur. La Fira de la Neu de la vall de Lord, a la Coma i la Pedra, reuneix també botigues i empreses del sector. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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Ueida. Esquí nòrdic 14,5€ Més estacions 
DOMINI ITINERARIS 

ESTAT DE U NEU ESQUIABLE (KM) RAQUETES NEU 

Tavascan pols 22/22 Oberts La Molina (3112) 20-30 cm I pols 

Virós-Vall Ferrera -pistes tancades 0/25 Oberts Ma sella 20-35 cm I pols 
cm 

Vall de Núria (3/12) 20-40 cm I pols 
Tuixent-La Vansa · ar. -pistes tancades 0/21 Oberts Vallter 2.000 pistes tancades 

Lles - cm - pistes tancades 0/29,5 Oberts Cerler (6/12) sense dades 

Aran sa - pistes tancades 0/31 Oberts 
Formigai-Panticosa (3/12) sense dades 

or. 
Astún·Candanchú (3/12) 30-70 cm I pols 

Sant Joan de l'Erm ·cm - pistes tancades 0/42 Oberts Grandvalira Resorts 25-40 cm I pols 

111111111111111111111111111111111111 lli lli I 

música en directe. 

PROXIMS MERCADILLOS 

Arties 
I 6·10 desembre: Nova edició 
del mercat de material de mun
tanya de segona mà a l'ajunta
ment d'Arties. · 

La Pobla de Segur 
110 desembre: Els aficionats a 
l'esquí, la muntanya i l'escalada 
podran trobar autèntiques gan
gues a la Serradora. 

NORD ESQU[S 

«Una manera de 
donar a conèixer 
el que fem» 
• "Les fires serveixen per 
donar a conèixer el que fem, 
i encara que no solem vendre 
els esquís que fabriquem allí, 
desperten curiositat i interès a 
més d'un", explica Josep Ari
sa, creador de Nord Esquís, 
un petit taller a Sort que fa
brica taules de fusta perso
nalitzades amb marqueteria. 
Aprofita les fires de material 
de muntanya al Pirineu per 
ensenyar la seua feina, i asse
gura que ha rebut encàrrecs 

CENTRE D'ESQU[ LA BÒFIA 

«Amb la Fira de la 
Neu animem la 
vall de Lord» 
• Lucas Gallega, del Centre 
d'Esquí la Bòfia, és un dels im
pulsors de la Fira de la Neu 
del Solsonès, que reuneix el 
sector de l'esquí de la comar
ca a la Coma i la Pedra, a la 
vall de Lord. "Amb iniciatives 
com aquesta volem potenciar 
i donar a conèixer el vessant 
esportiu de la vall de Lord, 
una zona amb moltes possi
bilitats tot l'any", va explicar 
Gallega, que va afegir que 

EN PRIMERA PERSONA 

després d'assistir a aquests 
esdeveniments. Alguns fins 
i tot per a persones d'altres 
països que estaven de visita 
a la zona. "Fires nadalenques 

"com que Port del Comte és 
una estació molt familiar, a 
més del mercadillo de sego
na mà hi ha també activitats 
per a canalla". En l'última edi-

PISTES(KM) REMUNTADORS PREU/ 
DIA 

14171 (20%) 7116 47€ 

32/74(43%) 9/17 49€ 

1/7,6(-%) 217 36€ 

0/13 (00%) 0/11 31€ 

·/79(-%) -/20 49,5€ 

-1182 (-%) -/37 SH 

571100 (57%) 24/40 50€ 

-/303 (-%) 4/123 Variable 

com la de Sort o la de la Pobla 
em permeten explicar en per
sona el perquè d'un producte 
tan exclusiu i personalitzat", 
conclou Arisa. 

ció, celebrada al novembre, hi 
van assistir més de cinc-cen
tes persones i hi van partici
par també diverses botigues 
i clubs d'esport . 

COMARQUES I 1 s I 
Meteorologia 
..... ... ..... .............................................................. 

Situació de calma 
i més nevades 
a la vista 
Canvis en la situació meteo
rològica. Pren protagonisme 
un anticicló de bloqueig a 
tot el continent, ençara que 
es mantindrà l'ambient fred. 
A partir de diumenge, noves 
nevades en cotes baixes. Es 
recomana consultar el butlle
tí d'allaus, tant el local d'Aran 
com el general de Catalunya, 
de forma diària abans de 
sortir. 

DIVENDRES 

I Jornada molt tranqui l-la a la 
muntanya, amb so l en gran 
part del Pirineu i poc vent. 
Temperat ures molt fredes i 
en descens i vents calmats. 
Gelades genera litzades, so
bretot a cotes altes. 

DISSABTE 

I S'espera que tornin els nú
vols i les precipitacions, en
cara que sense gaire vent. 
Nevarà a pa rt ir dels 1.100 
metres, sobretot al Pi rineu 
oriental, on podria haver-hi 
mala visibi litat. 

DIUMENGE 

I Seguirà l'ambient fred en
cara que tornarà la sit uació 
de bonança. Vent moderat 
en cotes altes de diferents 
direccions al llarg del dia. 
S'esperen nevades durant els 
propers dies. 

Risc d'allaus 
Moderat 

I Atenció~ 
a la neu ) 
ve ntada 1 
i als llis - • 
ca ments . 
S'han detectat allaus acc i
dentals als vessant s central 
i nord de la Val d'Aran. Es 
recomana desconfiar de les 
plaques que han estat for
mades pel vent. 

tà CP VILA-SANA 
.., "" 

DEPORTIVO 
!!!!!l!!!!n=== LICEO 
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TRIBUNALS JUSTÍCIA 

Volen presó per a l"estafador 
de l'amor' per no anar al judici 
Acusat d'apropiar-se 141.000 euros d'una lleidatana li Es van 
cone1xer a les xarxes i van "flirtejar", segons la Fiscalia 

L.GARCfA 
I LLEIDA I La Fiscalia va dema
nar ahir a l'Audiència de Lleida 
que ordeni la recerca, l'arrest 
i l'ingrés a la presó del cone
gut als mitjans com estafador 
de l'amor, acusat d'estafar 
141.000 euros a una lleidatana, 
després de, no presentar-se ahir 
al judici. Es la quarta vegada 
que la vista s'ha de suspendre. 
L'última vegada, l'Audiència ja 
va ordenar la detenció per en
tregar-li la citació de la celebra
ció del judici d'ahir, a la qual 
finalment no es va presentar. 
Ara, la Fiscalia demana que 
ingressi a la presó de manera 
preventiva fins a la celebració 
del judici. La primera data del 
judici va ser l'octubre del2021 
i les altres tres, al març, juliol 
i ahir. El fiscal sol·licita per a 
l'acusat, C.S.Z., de 27 anys i 
de Mallorca, una condemna 
de cinc anys de presó. 

Vista de l'entrada a l'Audiència de Lleida. 

Segons l'escrit d'acusació 
del Ministeri Públic, el jove 
va conèixer la víctima a finals 
del 2016 a través de les xar
xes socials així com a través 
de la plataforma de transmissió 
en directe YouNow. Tots dos, 
segons la Fiscalia, van inici
ar una relació d'amistat i fins 
i tot l'acusat va viatjar en una 
ocasió a Lleida per conèixer 
la dona personalment. També 
van coincidir l'agost del 2018 
a Cerdanyola del Vallès en una 
trobada de YouNow, on, segons 

SUCCESSOS TRIBUNALS 

XARXES SOCIALS 

Presumpte estafador i 
víctima es van conèixer a 
les xarxes i van "flirtejar~~, 
segons la Fiscalia 

la Fiscalia, van "flirtejar". A 
mitjans d'aquell any, l'acusat, 
"sabent que la víctima tenia 
solvència econòmica i conven
cent-la que guanyaria diners 
i podria invertir en fons", li 
va demanar la clau per poder 
operar amb la seua entitat ban
cària, així com amb el seu mò
bil. Amb aquesta informació, 

Acusat de mentir al 
denunciar mals tractes de 
l'exparella i negar-ho 
Fiscalia demana investigar-lo per fals testimoni 

L.GARCfA 

l'acusat va fer diverses operaci
ons en els comptes de la dona. 
D'aquesta forma, va contrac
tar un préstec, va fer diverses 
transferències des dels comptes 
de la víctima als seus, diners 
que també va utilitzar per fer 
apostes per internet, i fins i tot 
va utilitzar el seu compte de 
Paypal per fer diferents paga
ments. Fins que la víctima va 
presentar la denúncia, s'hauria 
apoderat d'un total de 141.197 
euros. La Fiscalia considera els 
fets un delicte continuat d'es
tafa. A més de la presó, dema
na una multa de 4.500 euros i 
que torni a la víctima els diners 
estafats. 

SEGRE 
Divendres, 2 de desembre del 2022 

Detingut per conrear 249 
plantes de /maria' a Bovera 
1 BOVERA 1 Els Mossos d'Esqua
dra van detenir ahir un home 
de 36 anys per conrear 249 
plantes de marihuana en una 
casa del carrer del Solà de 
Bovera. Els agents van tenir 
coneixement que es podria 

estar conreant marihuana 
a començaments del mes de 
novembre i ahir, en l'escor
coll de la casa, van trobar 
una plantació indoor distri
buïda entre les dos plantes 
de l'edifici. 

Dos ferits per un incendi a Almenar 
I ALMENAR I Dos persones van ser evacuades ahir a l'Arnau 
al resultar ferides per un incendi en una caldera a Alme
nar. Segons els Bombers, el propietari de la casa va alertar 
l'ajuntament i un dels treballadors va intentar apagar el foc. 

Un ciclista, a l'Arnau per una caiguda a Vinaixa 
I VINAIXA I Un ciclista va ser evacuat ahir a l'Arnau en estat 
menys greu després de tenir una caiguda a Vinaixa. 

A 3°( en una sala de la comissaria de Mollerussa 
I MOLLERUSSA I El sindicat SAP-FEPOL va denunciar ahir que 
la sala de brífing dels Mossos de Mollerussa, on es fan les 
reunions, no supera els 3 graus de temperatura. 

Alerten d'una estafa per captar dades a Solsona 
I SOLSONA I La policia de Solsona alerta d'una estafa a esta
bliments demanant dades per a una revista en el seu nom. 

TRÀNSIT 

Inici avui del 
dispositiu pel 
pont a les 
carreteres 

I LLEIDA 1 La Fiscalia va demanar 
ahir a l'Audiència de Lleida que 
investigui un home per fals tes
timoni després que negués al 
judici haver patit maltractament 
per part de l'exparella a Isona, 
al Pallars Jussà, i que ell mateix 
va denunciar als Mossos. Tot i 
que la presumpta víctima va 
negar que l'exparella l'agredís, 
la Fiscalia va mantenir la seua 
petició perquè l'acusada, de 27 
anys, sigui condemnada a 9 anys 
i 8 mesos de presó al considerar 
que, efectivament, sí que hi va 
haver maltractament. I ho va fer 
després de la declaració de cinc 
mossos d'esquadra, que van dir 
que, malgrat que la dona tenia 
una ordre d'allunyament, el29 

d'octubre del 2020 va acudir 
a casa de la seua exparella i el 
va amenaçar amb un ganivet. 
L'home els va dir que va haver 
de saltar per la finestra per fu
gir de la seua exparella i que 
per això s'havia trencat els dos 
talons. Tanmateix, ahir al ju
dici va dir que va saltar per la 
finestra perquè de vegades "se 
me'n va el cap", negant que la 
seua exparella l'amenacés. 

L'acusada, custodiada pels Mossos, ahir durant el judici. 

I LLEIDA I El Servei Català de 
Trànsit, en collaboració amb 
els Mossos d'Esquadra, po
sarà avui en marxa, a partir 
de les 15.00 hores, el dispo
sitiu especial de circulació 
amb motiu del pont de la 
Constitució i la Immacula
da, que estarà vjgent fins a 
les 24 hores del diumenge 11 
de desembre. El director de 
Trànsit, Ramon Lamiel, va 
demanar "màxima prudèn
cia a la carretera" i especial
ment en la mobilitat interna 
a les destinacions de lleure i 
sobretot a la tarda. Els Mos
sos desplegaran 3.198 agents 
i faran 2.618 controls. Des de 
començaments d'any, 19 per
sones han mort en accidents 
de trànsit a Lleida, davant 
les 31 del mateix període de 
l'any passat. 

MOSSOS 

Van declarar ahir que l'home 
va denunciar que l'exparella 
el va agredir i el va 
amenaçar amb un ganivet 

Així mateix, els mossos van 
ratificar que el 6 de novembre 
van acudir a la casa al rebre una 
alerta i van trobar l'home a l'in
terior demanant auxili. La porta 
estava tancada amb un cadenat, 
que van haver de trencar, i el 
van trobar amb diverses lesions. 
Segons van declarar, l'home els 
va dir que havia estat la seua 
parella. Tanmateix, al judici, 
va tornar a retractar-se i va dir 

que no ho recordava i que dis
cutien "com fan les parelles". La 
Fiscalia acusa la dona, en presó 
provisional des del moment dels 
fets, dels delictes de trencament 
de condemna, maltractament, 
lesions i detenció il·legal. La de
fensa va demanar l'absolució de 
l'acusada, que va negar haver 
agredit la seua exparella i que 
va justificar haver anat a la casa 
per cuidar-lo. 

cfarre
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GASTRONOMIA CERTÀMENS 

Un vi de Cérvoles, el millor de la DO 
Costers del Segre distingeix Estrats 2019, elaborat a la Pobla de Cérvoles, en el seu primer 
concurs de vins li HI an cotnpetir un centenar de referències de 27 cellers lleidatans 

REDACCIÓ 
I LLEIDA I Estrats 2019 del celler 
Cérvoles de la Pobla de Cérvo
les, que forma part del grup de 
Tomàs Cusiné, es va convertir 
ahir en el millor vi de la Deno
minació d'Origen Costers del 
Segre del 2022 després de re
sultar guanyador de la primera 
edició del concurs organitzat 
per l'entitat, amb el suport de 
la diputació de Lleida i la coor
dinació tècnica dels Premis Vi
nari, al qual es van presentar un 
centenar de caldos de 27 cellers 
de la DO. Aquest vi negre es 
va emportar ahir el premi més 
important de la gala celebrada 
al Cafè del Teatre de Lleida i 
també va obtenir la medalla d'or 
a la categoria de Millor Vi Negre 
Criança. Pel que fa al Millor Vi 
Blanc Criança, Costers del Se
gre va distingir L'Olivera V89 
de la Cooperativa L'Olivera de 
Vallbona de les Monges amb 
la medalla d'or. Precisament, 
aquest vi també va resultar triat 
Millor Monovarietal de Maca
beu. Pel que fa al Millor Vi Ne
gre Jove, el Petit de Sanui Negre 
2020 del Celler de Sanui de Llei
da va aconseguir l'or mentre que 

La DO Costers del Segre va fer entrega ahir dels premis en un acte al Cafè del Teatre. 

LOTERIA 

l'Espurlent 2021 d'El Vinyer de 
Fígols de Tremp ho va fer en la 
mateixa categoria de vi blanc. El 
Millor Vi Rosat va ser el Cristi
ari Rosat 2021 del celler Vall de 
Baldomar. Així mateix, el celler 
Analec de Nalec va aconseguir 

r::1 LOTERIA 
l <W> J NACIONAL 

SORTEO 

95 
22 SORTEO DEL JUEVES 

o 1 2 3 

el premi al Millor Vi Escumós 
amb Gualech Reserva Especial 
2017. Val a destacar que el celler 
Mas Blanch i Jové de la Pobla 
de Cérvoles va aconseguir tres 
guardons. Així mateix, Celler 
Raïmat va ser reconegut amb 

el premi a la Millor Iniciativa 
Sostenible per les seues innova
cions en el cultiu de la vinya i la 
producció de vi. Les referències 
guanyadores es van triar mit
jançant un tast a cegues dilluns 
a la Seu Vella. 

. SORTEO DEL DiA 1 DE DICIEMBRE DE 2022 
S eis series de 100.000 billetes cada una 

I 

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis 
series de los números premiados, clasificados por su cifra final 

4 

Estos premies caducan a los tres meses, contades a partir del dia 
siguiente al de la celebración del sorteo 

5 6 7 
I 

GUIA I 35 I 

CATEGORIES 

MILLOR VI DE COSTERS 

Estrats 2019 (Cérvoles) 

VI NEGRE CRIANÇA 

Estrats 2019 (Cérvoles) 
Saó Expressiu 2019 
(Mas Blanch i Jové) 

Raïmat El Molí 2018 (Rai mat) 

VI BLANC CRIANÇA 

L'Olivera V89 (L'Olivera) 
Saó Blanc 2021 

(Mas Blanch i Jové) 
Roc de Foc 2014 (Clos Pons) 

VI NEGRE JOVI! 

Petit de Sanui Negre 2020 (Sanui) 
Siós Nature 2021 

(Costers del Sió) 
Sot Neral Syrah 2021 (Carviresa) 

VI BlANC JOVE 

Espurlent 2021 
(El Vinyer de Fígols) 

Celístia Blanc 2021 
(Costers del Sió) 

Petit Saó Blanc 2021 
(Mas Blanch i Jové) 

VI ROSAT 

Cristiari Rosat 2021 
(Vall de Baldomar) 

Sot Neral Garnatxa 2022 
(Carviresa) 

Vola Vola Papallona 2021 
(Mas Ra moneda) 

VI ESCUMÓS 

Gualech Reserva Especial2017 
(Anal ec de Nalec) 
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MILLOR INICIATIVA 

Celler Rai mat 

f"'frftl I 

rtrr•t 

it 
'I . .. ~-:~, ., -

9 
Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/BIIIete 

12600 .... . ... 330 12601 ........ 330 12602 .... ... . 330 12603 ..... . . . 360 12604 . .. . .... 360 12605 ... ..... 300 12606 ... . .... 300 12607 ... ... .. 300 12608 .. -_ . . ... 300 12609 ........ 300 

12610 ...... 12.390 12611 . . . .. 300.000 12612 .. .... 12.330 12613 ... .. ... 300 12614 ....... . 300 12615 . ..... .. 300 12616 .... . . .. 360 12617 ..... ... 300 12618 .. ... ... 300 12619 ..... ... 360 

12620 ...... 330 12621 . ..... .. 330 12622 .... ... . 330 12623 ........ 300 12624 ........ 300 12625 ........ 300 12626 ... .... . 300 12627 .. ... ... 300 12628 ....... . 300 12629 . .. . .... 300 

12630 .. . ..... 330 12631. .... ... 330 12632 ..... . .. 330 12633 .. .. .... 300 12634 ........ 300 12635 ........ 300 12636 .. ...... 300 12637 .. . . .... 300 12638 ..... .. . 300 12639 . ... .... 300 

12640 ....... 330 12641 ........ 330 12642 ........ 330 12643 ....... . 300 12644 ....... . 300 12645 ..... .. . 300 12646 ... ... .. 300 12647 ........ 300 12648 ....... . 300 12649 .. . ..... 450 

12650 . . ...... 330 12651 ........ 330 12652 .... .... 330 12653 .... .... 300 12654 . ... . ... 300 12655 . . ...... 300 12656 ... ..... 300 12657 . ....... 300 12658 .. ...... 300 12659 ........ 300 

12660 .. . ..... 330 12661 ....... . 330 12662 .. . . . ... 330 12663 .. . .. ... 300 12664 ....... . 300 12665 ........ 300 12666 .. . ..... 300 12667 . .. ..... 300 12668 ........ 300 12669 ...... .. 300 

12670 ....... 330 12671 .. ..... . 330 12672 .... . . .. 390 12673 ..... . . . 300 12674 ...... . . 300 12675 ... .. ... 300 12676 ...... .. 300 12677 ... . . .. . 300 12678 ........ 300 12679 ...... . . 300 

12680 ........ 330 12681 .... ... . 330 12682 . .... ... 330 12683 .... .. .. 300 12684 .... ... . 300 12685 . . . . .... 300 12686 ........ 300 12687 .. . ... .. 300 12688 .. ... ... 300 12689 . . ...... 300 

12690 ....... 330 12691 ........ 390 12692 .... .. .. 330 12693 ........ 300 12694 . .. ..... 300 12695 ........ 360 12696 ..... ... 300 12697 . ....... 300 12698 .. .... .. 300 12699 ........ 360 

66000 ...... 180 66001 . . .... .. 180 66002 .... .. .. 180 66003 .. ...... 210 66004 ........ 210 66005 ...... .. 150 66006 .... .. .. 150 66007 ...... . . 150 66008 . ....... 150 66009 ... . . .. . 150 

66010 ....... 240 6601 1 ....... . 240 66012 ... .. . .. 180 66013 . . ... .. 7.620 66014 .. . ... 60.000 66015 .. .... . 7.620 66016 ........ 210 66017 ....... . 150 66018 ..... ... 150 66019 ..... .. . 210 

66020 ..•... 180 66021 . . ...... 180 66022 ........ 180 66023 .. .... .. 150 66024 ..... .. . 150 66025 .. ...... 150 66026 . . ...... 150 66027 ...... . . 150 66028 ...... .. 150 66029 ..... .. . 150 

66030 . . ..... 180 66031 .. ..... . 180 66032 ........ 180 66033 ... . . . .. 150 66034 ........ 150 66035 .. ..... . 150 66036 ... . .... 150 66037 .. ..... . 150 66038 . .. ..... 150 66039 . . . . . ... 150 

66040. .. .... 180 66041 ........ 180 66042 . . ... . .. 180 66043 ........ 150 66044 ........ 150 66045 ... . .... 150 66046 ..... ... 150 66047 ........ 150 66048 ...... .. 150 66049 ... ... .. 150 

66050 ........ 180 66051 ........ 180 66052 .... . ... 180 66053 ........ 150 66054 ........ 150 66055 ........ 150 66056 . ....... 150 66057 .. .. .... 150 66058 ... .. . .. 150 66059 ..... .. . 150 

66060 .. ... ... 180 66061 ....... . 180 66062 ... . .... 180 66063 .. . ..... 150 66064 ... ..... 150 66065 ........ 150 66066 .. . . . .. 150 66067 . ... .... 150 66068 ........ 150 66069 ........ 150 

66070 ..... 180 66071 ....... . 180 66072 .... ... . 240 66073 .. . ..... 150 66074 .... .... 150 66075 .. ..... . 150 66076 ....... . 150 66077 ........ 150 66078 ....... . 150 66079 ...... .. 150 

66080 ....... 180 66081 ........ 180 66082 ..... . .. 180 66083 ........ 150 66084 ........ 150 66085 ........ 150 66086 ........ 150 66087 ........ 150 66088 ...... . . 150 66089 . .. ..... 150 

66090 ....... . 180 66091 ..... ... 240 66092 .... . ... 180 66093 .. ...... 150 66094 .. . .•... 150 66095 ........ 210 66096 ...... .. 150 66097 .. ... ... 150 66098 . ..... . . 150 66099 .. . . . ... 210 

Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaclones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Termlnaciones 
4570 ........ 780 2611 ....... . 990 72 ......... 90 03 .... . .... 60 9894 ..... . . . 750 95 .... ... .. 60 766 ........ 150 0417 .. . ..... 750 598 ........ 150 649 ........ 150 

10 ......... 90 461. .... ... 180 2 .. ....... 30 374 ...... .. 150 16 .. .. ..... 60 3757 ...... .. 750 959 ........ 150 

o ....... . . 30 611 ........ 240 04 ......... 60 989 ........ 150 

11. . ..... .. 90 19 ....... .. 60 

91 ......... 90 99 . .. . .. . .. 60 

1 .. ... .... 30 

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS 

cfarre
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CERTAMEN 

RTVE comença 
el càsting d'un 
nou concurs 
RTVE ha posat en marxa 
el càsting per al nou talent 
show Cover Night, un gran 
format musical que desco
brirà el millor cantant de 
covers~'Espanya. El pro
grama buscarà els cantants 
més prometedors majors de 
16 anys especialitzats a rein
terpretar amb estils diferents 
grans èxits musicals. Aquests 
pujaran a l'escenari acom
panyats per una gran banda 
i comptaran amb ajuda de 
djversos arranjadors musi
cals. Els interessats podran 
inscriure-s'hi a través de la 
pàgina web RTVE.es. 

08.40 Alta Tensión. Concurs 
09.30 Alerta Cobra. El menta

lista, El din era gobi ema el 
mundo. Sèrie. 

11.1 S Heldt. La pandilla. 
12.1 O Alerta Cobra. 
13.1 S En boca de todos. Magazín 

Informatiu diari, presentat 
per D1ego Losada. 

TARDA 

1 S.20 Noticias Deportes Cuatro. 
1 S.40Todo es mentira. Entrete

niment amb Risto Mejide i 
Mariló Montero. 

18.00 Cuatro al dia. 
20.00 Cuatro al dia a las 20 h. 
20.40 Noticias Deportes Cuatro. 

NIT 

21.00 El tiempo. 
21.0S First Dates. Cites a cegues. 
22.00 El Blockbuster. Marre 

(2005). Dir.: Ridley Scott. 
OO.SO Cine Cuatro. Nacido para 

ganar (2019). Dir.: Karzan 
Kader. 

33TURISME 

El33 visita Salàs de Pallars 
El programa Salut i muntanyes del Canal 33 
visita avui Salàs de Pallars de mà de la reportera 
Eva Clausó, que també descobrirà la vall Fosca i 
el Parc Nacional d'Aigüestortes. Un recorregut 
en el qual coneixerà diferents veïns del territori 
que explicaran els secrets dels enclavaments, 
així com anècdotes. 

06.00 Minutos musicales. 
06.30 Joyas TV. 
07.30 Aruser@s. Entreteniment. 
1 f.OO Al Ro jo Vivo. Magazín amb 

Antonio Garcia Ferre ras. 

TARDA 

14.30 La Sexta Noticias. 
14.SS La Sexta Noticias.Jugones. 
1 5.20 La Sexta Meteo. 
1S.4S Zapeando. Humor. 
17.1 s Mas val e tarde. Magazín 

informatiu amb lñaki López 
i Cristina Pardo. 

NIT 

20.00 La Sexta Noticias. 
20.SO La Sexta Deportes. 
20.5S La Sexta Meteo. 
21 .00 La Sexta Clave. 
21.30 La Sexta Columna. Ya 

somos 8.000 mi/lones: del 
simio al homo dborg. 

22.30 Equipo de investigación. 
El misterio de Aurora. 

02.50 Pokerstar Casino. 
03.20 Live Casino. 

l 

07.00 Notícies en xarxa - 1 a 
part. 

08.00 Notícies en xarxa - 2a 
part. 

09.00 Fet a mida. 
11.00 Cafeïna. Red. 
11.30 A diari. Red. 
13.00 Connecta Lleida Pirineus. 

Red. Connexions amb dife
rents localitats del territori 
per conèixer de primera mà 
què està passant i escoltar 
les seues històries. 

13.30180°. 

TARDA 

14.00 Notícies Lleida. Ed. migdia. 
Informatiu d'actualitat de 
Lleida i comarques. 

14.30 La porteria. Presentat per 
Pitu Abril, és un programa· 
d'informació i tertúlia es
portiva. 

1 S.30 Cafeïna. Mariví Chacón 
condueix aquest magazín 
centrat en temes de cultu
ra i societat a les terres de 
Ponent. 

16.00 Notícies Lleida. Ed. migdia. 

ELPLA D'UR E 
Informatiu d'actualitat de 
Lleida i comarques. 

16.30 fet a mida. 
SegarraTV.cat 

STV 
06.00 Espais musicals. Inclou 

8 de 8 i Catalunyà Blues. 
07.30 Cine Western. Un dólar 

entre los dientes (1967). 
Dir.: LuigiVanzi. 

09.00 Sèries. Bananza. 
14.00 Mundo natural. 

TARDA 

14.30 Cine Western. Monte 
Walsh (1970} Dir.: Willi
am A. Fraker. 

16.1 O Cine Western. Outsider: El 
forastera (1940). Dir.: Willi
amWyler. 

18.00 OpinaCat. Debat polític. 

NIT 

20.4S La Fàbrica Redif. 
21.4S Ànimes. Entrevistes de 

Maria de la Pau Janer a 
personatges destacats. 

21.4S Economia de guerra. 
Amb Gonzalo Bernardos. 

23.1 S Cine. Cruzando Ja oscuri
dad (1995). Dir.: Sean Pen n. 

01.30 Cine. A la caza del holan
dés (1992). Dir.: Menahem 
Gola n. 

#O 
08.S61mperios de Nueva York. 

La codicia. Ellegado de los 
80. 

09.41 H20. La importancia del 
agua. Vida. 

1 0.37 H20. La importancia del 
agua. Civilizaciones. 

11.29 H20. La importancia del 
agua. Crisis. 

12.25 ¿Por qué mentimos? 
13.21 Martínez y Hermanos. 

Maribel Verdú, Maxi lglesias. 
14.21 La Resistencia. 

TARDA 

1 S.40 Cine. Eternamente com-
prometidos. 

17.41 Cine. Guerra de novia s. 
19.080VNIS. 
20.02llustres lgnorantes. No

vatos. 
20.31 Buen trabajo. Percebeiras. 

NIT 

21.01 Martínez y Hermanos. 
Maribel Verdú, Maxi lglesias. 

22.00 Faci I. Esta c/arísimo. 
01.02 Ummo. Desmontando a 

Jorddn Peña. 

18.30 Torna-la a tocar Sam. 
Programa d'actualitat cine
matogràfica. 

19.00 Connecta Lleida Pirineus. 
19.30 180°. Laura Ribes dona 

pas als equips de les 36 
televisions locals que parti
cipen en aquest programa, 
per fer una mirada de 180 
graus a temes d'actualitat, 
a Catalunya. 

20.00 Connecta Lleida Pirineus. 
Connexions amb diferents 
localitats del territori per 
conèixer de primera mà 
què està passant i escoltar 
les seues històries. 

"' 
SegriaTV.cat 

NIT 

20.30 Notícies Lleida. Edició 
vespre. 

23.4S Cafeïna. Redifusió. Ma
gazín conduït per Mariví 
Chacón. 

00.1 S A diari. Red. Magazín in
formatiu de reflexió i opinió 
de la jornada. 

JOSÉ CARLOS MIRANDA boig per tu 

Doncs sí, hi va haver tema 
• Si els atreu, encara que només sigui 
per curiositat, el món de les xafarderi
es recordaran que des de la setmana 
passada no es parla de res més que de 
si hi va haver un petó amb llengua o 
un petonet a la boca a la festa d'una 
productora televisiva entre Alba Car
rillo, la vida sentimental de la qual ja 
va pel segon temps, i Jorge Pérez, un 
exguanyador de Supervivientes, casat 
i amb quatre fills. Encara que al prin
cipi ho van negar tot (regla número 1 
per quan t'agafen), aclarint que tot es 
va deure a una amistat de molts anys, 
uns quants gintònics i que la nit, les 
coses com són, tendeix a confondre 
el personal. Però, ah, amic! Els fets 
han sortit a la llum i els han deixat 
com uns mentiders (als dos), i als que 
ho negaven tot, com uns ingenus. Ha 
aparegut una altra amiga, també col
laboradora de Telecinco, que ho ha ex-

Marta López, explicant-ho tot. 

CINE A CASA 

Surcos 
TR3CE I 22.30 **** 

plicat tot. A la desembridada parella 
els va cedir la casa durant un parell 
d'hores per desfogar-se. Moralitat: 
quan vagis a una festa, encara que et 
vingui un sobreescalfament, dissimu
la. I si estàs envoltada d'amícs, més, 
perquè després et graven, ho pengen 
i van al plató a explicar-ho. 

Espanya. 1951. 99 minuts. Gènere: Drama de post
guerra. Director: José Antonio Nieves Conde. lntèr
prets: Luis Peña, María Asquerino, Marisa de Leza, 
Francisco Arenzana, Félix Dafauce, José Prada, Fran
cisco Bernal. Comentari: A José Luis Garci, en aquesta 
segona temporada de la premiada Classics, li ha donat 
per revisar les grans obres del cine espanyol-cosa 
molt lloable d'altra banda, però que obligarà a refer 

la promo que només fa referència a títols rodats a 
Hollywood-. Si fa un parell de setmanes recordava 
l'excel·lent El clavo (Rafael Gil, de 1944), ara recorda 
Surcos, que và trencar per complet els esquemes fran
quistes sobre la postguerra (amb tuf propagandístic) 
amb aquesta descarnada història, que fa olor de mi
sèria i de fam, amb una família rural entossudida a 
triomfar al Madrid més fosc. 

Apocalypse Now 
BE MAD I 12.40 
EUA. 1979. 153: Gèn.: Bèl·lic. Dir.: 
Francis Ford Coppola. lnt.: Martin 
Sheen, Marlon Brando. Com.: Os
caritzada pel·lícula que reflecteix la 
bogeria de la guerra en general i la 
del Vietnam en particular. 

Esquilache 
RMTV I 15.40 
Espanya. 1989. 100: Gèn.: Drama 
històric. Dir.: Josefina Molina. Int.: 
Fernando Fernan Gómez, José Luis 
López Vazquez. Com.: Elenc de lu
xe per explicar el Motí d'Esquilache 
(1766), amb el poble de Madrid 
enfrontant-se al ministre favorit 
de Carles lli. 

Los Croods: Una •.. 
DISNEYCHANNELI 21.30 
EUA. 2013. 90'. Gèn.: Animació. 
Dir.: Kirk DeMicco, Chris Sanders. 
Com.: Una família prehistòrica 

PEL·LICULA 
Apocalypse Now 
Esquilache 
Los Croods: Una aventura ... 
The 5core (Un gol pe maestro) 
La tíaTula 
Mentiras arriesgadas 
Condenados 
Causa justa 

busca un nou lloc per viure des
prés d'un cataclisme. 

The Score (Un golpe ... ) 
BE MAD I 22.00 
EUA. 2001. 124~ Gèn.: Thriller po
licíac. Dir.: Frank Oz. Int.: Robert 
de Niro, Edward Norton. Com.: 
Un veterà lladre fa el seu últim 
atracament per ajudar el seu amic 
(Marlon Brando) amb un jove i am
biciós company. 

LatíaTula 
LA 2 I 22.05 
Espanya. 1964. 104: Gèn.: Drama. 
Dir.: Miguel Picazo. Int.: Aurora 
Bautista, Carlos Estrada. Com.: 
Una joia del cine espanyol amb un 
viudo que s'enamora de la cunya
da en vigflies de la seua boda. 

Mentiras arriesgadas 
LA 1 I 22.20 
EUA.1994. 141 '. Gèn.: Comèdia 

HORA CADENA CRITICA 

d'acció. Dir.: Ja mes Cameron. lnt.: 
Arnold Schwarzenegger, Jamie 
Lee Curtis. Com.: Un letal agent 
secret fa creure a la seua família 
que és un anodí comercial. 

Condenados 
LA 2 I 00.05 
Espanya. 1953. 88'. Gèn.: Drama 
rural. Dir.: Manuel Mur Oti. Int.: 
Aurora Bautista, José Suarez. 
Com.: Un altre títol de culte amb 
un dona amb el marit a la presó, 
pel que avui seria violència mas
clista, que s'enamora d'un foraster 
que apareix al poble. 

Causa justa 
LA 1 100.30 
EUA.1995.1 02~ Gèn.:Dramajudi
cial. Dir.: Arne Glimcher.lnt.: Se
an Connery, Laurence Fishburne. 
Com.: Un catedràt ic de dret torna 
a l'estrada per defensar un acusat 
d'assassinat. 

PÚBLIC GENERE 
12.40 BeMad **** **** Dramabèl-lic 
15.40 RMTV *** *** Drama històric 
21.30 DisneyCh. *** *** An1mació 
22.00 BeMad *** **** Thriller policíac 
22.05 La 2 **** *** Drama familiar 
22.20 La 1 *** **** Comèdia acció 
00.05 La 2 *** *** Drama rural 
00.30 La 1 *** *** Drama judicial 

Obra mestra***** Molt bona**** Bona*** Regular** Dolenta* Sense qualiAcar• 
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