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L’Audiència Nacional nega a un
marroquí d’Agramunt la nacionalitat
perquè no sap escriure en castellà

Només queden quatre entrades per al
concert de Sergio Dalma a la Llotja al
febrer i no hi haurà segona sessió

Lleida tanca l’any amb 45
concursos de creditors, la
xifra més baixa de la crisi
Descens || La situació de les
empreses millora després del
pèssim 2013, quan van ser 75
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1,30 €
www. segre.com

Més de 42.000
esquiadors a les
estacions de
Lleida durant
aquest Nadal
Set vols a Alguaire ahir,
amb 862 britànics

Pactes || Sols el 4% de les 300 Reforma || La llei obliga el
firmes concursades des del
comprador a assumir el deute
2010 van poder tirar endavant de cotitzacions i salaris

Més de 42.000 esquiadors a les
estacions lleidatanes és el balanç
d’aquestes festes nadalenques,
que ahir va quedar deslluït per
vents de fins a 150 quilòmetres.
AAlguaire van arribar ahir 862
esquiadors britànics.
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ALVAR ORDÓÑEZ

ESPORTS
LLEONARD DELSHAMS

El pivot
lleidatà
Fran Guerra
lluita per
una pilota.

A la foto s’aprecien les destrosses causades per les flames.

L’incendi al centre de Vielha
va danyar dotze pisos

BÀSQUET ❘ pàg. 2-6

Tornen a
guanyar

L’incendi declarat dissabte a la
nit que va afectar quatre edificis del centre de Vielha va ser
apagat pels bombers passades
les cinc de la matinada d’ahir i
va danyar greument cinc pisos

dúplex i uns altres set en menor
mesura per l’aigua utilitzada en
l’extinció. Dos de les famílies desallotjades van tornar ahir a casa seua i la tercera haurà d’esperar.
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L’Actel Lleida venç 66-59
l’Osca, trenca la mala
ratxa i entra en ‘play-off’
AMADO FORROLLA

FUTBOL ❘ pàg. 8-9

Catalunya i Euskadi
empaten 1-1 en una
jornada reivindicativa
FUTBOL ❘ pàg. 12
MOTOCRÒS ❘ pàg. 13

Els Màrquez acomiaden l’any a Rufea

El Torneig Telègrafs
expulsa el Veterans
Magraners per violència
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LA DOS

Setmana 52. Dia 363 de l’any.
Sants: David, Tomàs, Víctor, Primià,
Ebrulf, Tròfim, Calixt, Domènec,
Bonifaci, Albert i Fèlix.

Farmàcies de guàrdia

dilluns, 29

Més informació:
www.coflleida.cat

DIA (09.00-22.00 H)

Simó. Príncep de Viana, 99. Tel. 973 233 765.
Baquero. Riu Ebre, 10. Cappont. Tel. 973 211 855.

EL SOL
Surt: 08.24 h
Es pon: 17.35 h

LA LLUNA
Surt: 13.06 h
Es pon: 01.21 h

Plena
05/01

Minvant
13/01

Nova
20/01

NIT (22.00-09.00 H)

Creixent
27/01

Garrós. Prat de la Riba, 53. Tel. 973 232 112.

EL TEMPS

Fortes gelades
a la meitat nord

AVANÇ SETMANAL
VIELHA

DIMARTS: No s’esperen
precipitacions. Temperatures en ascens. Gelades moderades. Poc ennuvolat.

-2/-12

Dilluns remetran les precipitacions de les
últimes hores, excepte a la meitat nord. De
matinada es repetiran les gelades a l’àrea
pirinenca, on durant el dia nevarà feblement en
cotes molt baixes que oscil·laran entre els 400 i
1.000 metres. No descartem que caiguin altres
flocs de neu a la meitat nord de la província. A la
resta del territori predominaran els intervals
ennuvolats, encara que veurem més clarianes al
sud del territori. Les temperatures
experimentaran un notable descens. Ambient
molt fred en les hores centrals. Vent de
component oest fluix.

EL PONT DE SUERT

SORT

-3/-5

-3/-5
LA SEU D’URGELL

1/-5

Màx.
10º
6º
9º
8º
3º
6º
2º
2º
2º
6º
6º
9º
-1º
9º
11º

Mín.
2º
0º
1º
-2º
-5º
-2º
-3º
-3º
-2º
-3º
-2º
-1º
-7º
4º
6º

TREMP

VARIABLE

4/-4

NÚVOL
XÀFEC
XÀFEC
TEMPESTUÓS

SOLSONA

4/-4

Pluja/neu
15%
40%
30%
35%
80%
35%
35%
45%
40%
70%
25%
20%
80%
25%
20%

XÀFEC DE
NEU

el consultemps

TEMPESTA

BALAGUER

PLUJA

9/-1

PEDRA

LLEIDA

MOLLERUSSA

9/-1

8/-2

TÀRREGA

6/-3

CERVERA

FLORENCI
REY
Meteoròleg

NEU

6/-3

BOIRA
BOIRINA

LES BORGES BLANQUES

VENTS
FLUIXOS

8/-2

VENTS
MODERATS
VENTS
FORTS

ESPANYA

TEMPERATURES I
TEMPS A...

EUROPA

GIRONA

BARCELONA
TARRAGONA

CATALUNYA

ESPAÑA

Nevarà feblement durant la primera
meitat del dia a la Val d’Aran i zones
altes. Bufarà amb força el vent del
nord-oest a l’Empordà. Gelades fortes al Pirineu.

Precipitacions a l’extrem nord peninsular, que seran intenses al Cantàbric
oriental, que tendiran a anar remetent. Neu al Pirineu i fortes gelades
a l’interior.

El temps serà més fred a la major
part d’Europa, amb fortes gelades al
nord i est del continent. Noves precipitacions al nord i cels més clars
cap al sud.

DEMÀ: Les precipitacions tendiran
a remetre. Gelades intenses.

DEMÀ: Probables pluges a l’oest de
la comunitat gallega.

DEMÀ: Temperatures molt baixes,
amb nevades intenses al nord.

POT
Bonoloto, 900.000 €
Gordo, 5.400.000 €
Primitiva,19.000.000 €
Euromilions, 15.000.000 €
Lotto 6/49, 1.300.000 €
Lotto 6/49 Plus, 3.630.000 €
CONSULTEU PREMIS MENORS A:
Primitiva: Tel. 91 411 62 00
Lotto 6/49: Tel. 93 200 27 70
ONCE: Tel. 973 231 392
Loteria Nacional: www.onlae.com

DIVENDRES: No s’esperen
precipitacions. Nou ascens
de temperatures. Gelades
moderades. Fred.

TAPAT

CATALUNYA

LOTERIES

DIJOUS: No s’esperen precipitacions. Temperatures
en lleuger ascens. Gelades
moderades. Poc ennuvolat.

SOL

TEMPERATURES D’AHIR I
PRECIPITACIÓ PROBABLE PER AVUI
Lleida
Organyà
Les Borges Blanques
Isona
Vielha
Tàrrega
La Pobla de Segur
La Seu d’Urgell
Torres de Segre
El Pont de Suert
Cervera
Mollerussa
Das
Binèfar
Fraga

DIMECRES: No s’esperen
precipitacions. Temperatures en ascens. Gelades intenses. Poc ennuvolat.

ONCE/EL SUELDAZO

28 de desembre

5 9 7 0 2
Sèrie 034: 300.000 €
més 5.000 €/mes durant 20 anys
Quatre premis de 2.000 € al mes durant 10
anys als números i sèries:
27865 . . . . . . . . . . . .028
51531 . . . . . . . . . . . .016

30630 . . . . . . . . . . . .011
85679 . . . . . . . . . . .005

EL GORDO

28 de desembre:
5 · 6 · 15 · 34 · 53
N. clau: 1
Encertants

PRIMITIVA

27 de desembre:
1 · 10 · 21 · 23 · 33 · 47
C:18R:8Joker:1950714

Premi €

Encertants

Premi €

5+1 . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . .0
5+0 . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . .0
4+1 . . . . . . . .19 . . . . .10.688,59
4+0 . . . . . . .154 . . . . . . . . 236,69
3+1 . . . . . . .728 . . . . . . . . .57,22

6+R . . . . . . . . .0
6 . . . . . . . . . . . .2
5+C . . . . . . . . . 5
5 . . . . . . . . .202
4 . . . . .11.970

. . . . . . . . . . . . .0
. . . .786.743,17
. . . . .47.204,59
. . . . . . 2.531,60
. . . . . . . . . 69,01

CATALUNYA/ESPANYA
Barcelona
11 3
Girona
10 0
Tarragona
15 6
Bilbao
12 3
Osca
10 1
Madrid
11 1
Mallorca
13 3
Sevilla
15 6
Tenerife
21 14
València
15 4
Saragossa
11 3
La Corunya
12 8
Almeria
19 10
EL MÓN
Amsterdam
7 3
Berlín
1 -1
Brussel·les
4 2
Buenos Aires 29 20
Ginebra
4 1
Londres
5 2

P
V
V
V
V
V

C: Clar. N: Núvol. T: Tapat.
P: Pluja. X: Xàfec. Te: Tempesta.
B: Boira. Ne: Neu. V: Variable.

BONOLOTO

26 de desembre:
1 · 4 · 12 · 30 · 32 · 36
C: 5 R: 4
Encertants

V
V
C
P
V
V
V
C
C
C
P
V
C

Premi €

6 . . . . . . . . . . . .1 . . . .321.667,99
5+C . . . . . . . . .0 . . . . . . . . . . . . .0
5 . . . . . . . . . . .47 . . . . . . .5.475,20
4 . . . . . . . .4.128 . . . . . . . . .32,90
3 . . . . . . .79.532 . . . . . . . . . . .4,00

Per què els núvols queden
retinguts a la muntanya
encara que el vent sigui fort?
Gonzalo Balaguer

■ Quan una massa d’aire arriba
al peu de la muntanya, es veu
obligada a elevar-se per superar
el relleu. A l’anar ascendint pels
pendents, la pressió de la massa
d’aire va disminuint, és a dir, l’aire està menys comprimit i, per
tant, s’expandeix. Aquesta expansió origina el refredament de
la massa d’aire i provoca la condensació del vapor d’aigua que
contingui aquesta massa. Al
condensar-se, apareix un núvol.
Si tenim una vista en conjunt de
la muntanya, el núvol està immòbil, però en realitat no és mai
el mateix núvol, ja que les petites gotes d’aigua que componen aquest núvol es renoven
sense parar.
Envieu les preguntes a:
cercle@segre.com

EUROMILIONS

LOTTO 6/49

26 de desembre:
17 · 26 · 27 · 45 · 49 Estrelles: 2 · 3
Encertants

27 de desembre:
4 · 10 · 19 · 34 · 42 · 43

Premi €

Encertants

Premi €

5+2 . . . . . . . . .1 .25.234.535,00
5+1 . . . . . . . .11 . . . .139.561,83
5+0 . . . . . . . .15 . . . . .34.115,11
4+2 . . . . . . . .35 . . . . . . .7.310,38
4+1 . . . . .1.045 . . . . . . . .214,24
4+0 . . . . . 1.738 . . . . . . . .128,81

3+2 . . . . .2.196
2+2 . . .32.804
3+1 . . .45.631
3+0 . . . 84.049
1+2 . . .178.200
2+1 . . .730.726

. . . . . . . . .72,82
. . . . . . . . .22,42
. . . . . . . . . 15,42
. . . . . . . . .14,08
. . . . . . . . .11,67
. . . . . . . . . .7,70

Plus: 5 C: 39 R: 4 Jòquer: 595718
Encertants
Cat. 6/6 Plus . . . . .0
Cat. 6/6 . . . . . . . . .0
Cat. 5/6+C Plus . .0
Cat. 5/6+C . . . . . .0
Cat. 5/6 Plus . . . . .0

Premi €
. . . . .3.668.316,37
. . . . .1.834.158,19
. . . . . . . .86.234,62
. . . . . . . .43.117,31
. . . . . . . . .1.156,84

SÚPER 10 (28 des.): 1 4 13 18 19 24 28 30 35 37 44 47 48 50 58 62 63 65 66 67 Diana: 28 TRIO (28 des.): 1 7 7 SÚPER ONCE (28 des.): 1 2 5 7 10 11 12 24 25 26 31 33 46 51 52 58 62 73 74 80
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Un total de 45 empreses i particulars lleidatans han presentat concurs de creditors, l’antiga suspensió de pagaments,
aquest any, cosa que representa la xifra més baixa des de l’inici de la crisi econòmica. A més, només el 4% d’aquestes
firmes en crisi van aconseguir tirar endavant després de fer front al pagament del deute amb els creditors.
TRIBUNALS CRISI ECONÒMICA

Lleida tanca l’any amb 45 concursos, la
xifra més baixa des de l’inici de la crisi
Només el 4% de les 300 firmes concursades des del 2010 han pactat amb els creditors
M.A.M.

❘ LLEIDA ❘ Un total de 45 empreses o particulars lleidatans han
presentat aquest 2014 a la província un concurs de creditors
(antiga suspensió de pagaments),
segons dades del jutjat mercantil de Lleida, amb la qual cosa
es registra la xifra més baixa en
els últims quatre anys.Aquesta
dada contrasta amb els 75 concursos registrats l’any passat al
jutjat mercantil de Lleida. De
fet, cal remuntar-se al 2010,
quan van ser 50 concursos de
creditors, per trobar una xifra
similar.
En els últims quatre anys, la
xifra de concursos s’havia mantingut sempre a l’alça amb 68 el
2011, 64 el 2012 i 75 el 2013.
En l’inici de la crisi van ser les
empreses promotores i constructores les firmes més afectades,
després va ser el torn dels proveïdors i el 2013 van caure firmes del sector servei pel descens del consum.
En els últims cinc anys, els jutjats de Lleida han rebut 302 concursos de creditors. En la majo-

EL FUTUR DE LES EMPRESES DESPRÉS DEL CONCURS

El Lleida Esportiu agafa el relleu
de la Unió Esportiva sense deutes

La piscifactoria de Peramola va
ser comprada per un milió d’euros

Copirineo va tancar però la marca
va ser venuda per 205.000 euros

■ L’extinta Unió Esportiva Lleida va ser liquidada amb un deute de 27 milions d’euros. Però el
jutge va permetre la venda de la unitat productiva que va facilitar la creació del Lleida Esportiu mantenint els drets federatius a 2a B.

■ El 2013 l’empresa Vinevo Group va comprar
per un milió d’euros la piscifactoria de Peramola durant el concurs de l’empresa Truchas del
Segre, anterior propietària. En l’actualitat cria
esturions per obtenir caviar.

■ El 2013 la cooperativa Copirineo va entrar en
concurs per a la seua liquidació. El jutjat mercantil va permetre la venda dels seus actius a la
Sociedad Cooperativa Láctea del Altoaragón
per 205.000 euros.

SEGRE

SEGRE

SEGRE
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DESCENS

Aquest any cauen les
firmes en concurs,
després del fatídic 2013,
amb 75 processos
ria dels casos l’empresa que
sol·licitava aquesta mesura s’ha
vist condemnada a la liquidació.
De fet, sols en 13 casos han
pogut remuntar el vol i pactar
un conveni per pagar el deute
als seus creditors, en la majoria
dels casos pactant una quitança. És a dir, només el 4% de les
empreses en concurs van aconseguir mantenir l’activitat, amb
els mateixos propietaris i la mateixa marca comercial.
En una desena de casos, la
justícia va optar per la venda de
la unitat productiva després de
liquidar la societat (vegeu el desglossament). Aquesta mesura
permet mantenir els llocs de treball i l’activitat d’aquelles parts
d’una empresa que siguin rendibles econòmicament.
Un recent canvi legislatiu en
la Llei Concursal dificultarà en
el futur aquest procés, ja que el
nou propietari haurà d’afrontar
els deutes amb extreballadors i
amb la Seguretat Social i Hisenda.

Imatge d’arxiu d’un jutjat a Lleida.

Una reforma dificulta la venda d’unitats productives
■ El Govern central va reformar el passat mes de setembre
la Llei Concursal i hi va incloure el polèmic article 149.2.
Aquest article convertirà, segons els experts, en inviables
un gran nombre de compravendes d’unitats productives d’empreses en concurs. Fins ara,
quan una empresa està en liquidació i el jutjat decideix vendre una part de la seua activitat (que tècnicament es denomina unitat productiva), el comprador adquiria la firma sense
deutes. No havia de fer front ni
als salaris endarrerits dels treballadors (una circumstància

molt habitual) ni als deutes amb
Hisenda i amb la Seguretat Social.
Ara tanmateix, la nova Llei
Concursal considera que quan
la “unitat econòmica [empresa] mantingui la seua identitat
es considerarà a efectes laborals i de Seguretat Social que

SEGURETAT SOCIAL

Un nou article permet
que extreballadors i la
Seguretat Social reclamin
els deutes endarrerits

existeix successió d’empresa”.
La reforma obre la porta que
el nou propietari pugui negociar amb els treballadors
“acords per a la modificació de
les condicions col·lectives de
treball”. Però també permetrà
a la Seguretat Social, al seu
torn, que derivi responsabilitats al nou amo, és a dir, reclami els deutes contrets per l’anterior propietari.
Segons els experts, després
d’aquesta reforma, molts potencials compradors es replantejaran l’adquisició d’una unitat productiva d’una empresa
en concurs.

Seria viable ara
la compra de
l’antiga Unió
Esportiva Lleida?
■ El juliol del 2011, el titular del jutjat mercantil
de Lleida va autoritzar la
venda de la unitat productiva de l’extinta Unió Esportiva Lleida amb un
deute de 27 milions d’euros.
En contra del criteri de
la Reial Federació Espanyola de Futbol, que considerava que no es podia
vendre els drets federatius
de la UE Lleida (la possibilitat de jugar a Segona
B), el jutge va subhastar
el club. I els compradors,
els actuals gestors del Lleida Esportiu, van poder adquirir el club sense heretar el deute ni amb els extreballadors de la Unió Esportiva ni amb Hisenda i
la Seguretat Social. Si hagués vigit la reforma aprovada al setembre, el jutge
no hauria pogut eximir els
compradors d’aquest deute, que tècnicament es denomina successió d’empresa.
Per sort, per al futur del
futbol professional a Lleida, el Govern central no
va aprovar aquesta reforma fins a tres anys després, per la qual cosa no
podrà tenir efectes retroactius.
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c/del Riu, 6. 25007 Lleida

Correu
La tradició de
l’Any Nou
Sr. Director:
La tradició de l’Any Nou és
una festa que celebra l’inici
d’un nou any. La data en la
qual es realitza aquesta celebració depèn del tipus de calendari utilitzat i la més comuna és la de l’1 de gener, del calendari gregorià, que va ser
instaurat pel papa Gregori XIII
el 1582 i s’utilitza a la majoria dels països del món.
Les persones solen marcarse alguna meta o propòsit
quan arriba un nou any? Se segueix algun ritual per començar bé l’any? Entre el final i el començament d’un nou
any sol ser costum bastant generalitzat fer plans, promeses
i bons propòsits, amb la intenció de corregir determinats
hàbits negatius o canviar certes actituds viciades que ens
han creat problemes.
Any nou, vida nova és una
expressió que sona més a
propòsit que a conclusió, però
trivialment se sol dir. Constatem una situació, ens aproximem a un any difícil, tant o
més que el que estem acabant,
no ens podem permetre continuar somiant aliens a la realitat. “De l’abisme al precipici.” Els núvols que enfosqueixen el panorama del nostre país són molts i intensos, la falta de llocs de treball. Les tarifes dels preus bàsics se situen
per sobre de la revalorització
de les pensions i salaris. És
preocupant la pujada de la
llum, del gas, etc. Una pluja
torrencial que no ens la podrà
suportar ni el millor paraigua,
encara que ho intentem per
tots els mitjans.
Una crisi que patim des de
l’any 2007 i queda pensar
quan finalitzarà. Seran pitjors
les dificultats econòmiques
aquest 2015? Es pot pensar
que els possibles canvis polítics que poden desplegar-se
aquest any vinent, al nostre
país, puguin servir per millorar la nostra economia. Jo personalment opino que és millor
no cavil·lar-ho, ho deixo en un
interrogant.
Com va dir en el seu moment el gran empresari Robert
Kyosaki, de descendència japonesa: “Hi ha una diferència
entre ser pobre i estar en fallida. Un pot estar en fallida temporalment o pot ser pobre
eternament.” Els éssers humans tenim moltes coses en
comú, però en el fons tots som
diferents.
Els problemes rauen en els
bons desitjos, en la bona voluntat de millorar i de complir
uns propòsits adquirits de la
manera més pràctica i eficaç,
Serà possible que el nou any
puguem convertir-los en realitat? No n’hi ha prou amb voler canviar a millor, la qual cosa no és poc, sinó a saber què
és el que s’ha de fer perquè un

Fax: 973 246 031

cercle@segre.com

www. segre.com

En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI i telèfon,
si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua extensió passa de
20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

LA CARTA DEL DIA

“La Catalunya rica i plena”
SR. DIRECTOR:
El fet que el corredor de la Mediterrània
no acabi de realitzar-se, tot i que és molt urgent i necessari per a l’economia de l’Estat
espanyol, no ens ha de sorprendre gens ni
mica. Ja al segle XVIII , tots els observadors
assenyalaven que les terres catalanes representaven una excepció respecte a la situació
general d’Espanya. Mentre que a les planúries de la Manxa, camí de Madrid –i també
a Extremadura– els camins eren amples com
ho eren els millors que hi havia a Europa, paradoxalment l’endarreriment de la població
i l’agricultura eren constatables. En canvi, a
Catalunya i al PaísValencià, “els camins eren
els que es trobaven en pitjor estat i menys
cuidats” –com ho observà Jovellanos camí
del seu exili a Mallorca–. I el francès Laborde escrigué: “Catalunya, tan opulenta i
industriosa, segurament la província més activa d’Espanya, és, tot i això, una de les que
té els camins en pitjor estat i més mal cuidats”. (Josep Fontana: Cambio económico
y actitudes políticas en la España del siglo
XIX, p. 29,Ariel, 2a edició, 1975).

No deixa de ser curiós que l’aeroport de
Barcelona estigui situat al Prat –terrenys
de la gran horta que proveïa amb abundància la ciutat– i no a la zona del riu Besós,
de terrenys més aviat pobres. Queda palesa la ràbia i el menyspreu envers la riquesa
de Catalunya aquest fet: “En els anys quaranta, quan el dictador pujà a la miranda de
la finca més important del Prat de Llobregat,
(...) pogué contemplar les grans extensions
dels arrossars i al veure’ls Franco digué al seu
assessor: “tot això ha de desaparèixer”. L’assessor, persona amb visió de futur, (...) li contestà: “l’aeroport ja se l’anirà menjant”. (Joan
Vilà Casanovas: Cuentos de Pratesburg p.
171. El Prat, 2008).Així doncs, queda comprovat una vegada més que els polítics espanyols –siguin de dretes o d’esquerres– no ens
volen deixar de cap de les maneres, però,
com va expressar Trias Fargas: “ens volen,
però no ens estimen”. El “problema català”
és una fal·làcia, només hi ha el “problema
espanyol” que ha esdevingut al llarg dels segles inextricable i parasitari.
Adéu, Espanya...

JORDI PAUSAS

bon propòsit sigui una mica
més que bones paraules i febles intents i que, després
d’uns dies, o pel cap alt uns
setmanes, tot segueixi molt millor.
PERE SERRET BESA

Resposta a la carta
del Sr. Cimarrón
Sr. Director:
Sr. Cimarrón, primer dir-li
que no li cau gens bé aquest
nom que s’ha batejat per poder contestar a una carta que
bé veig que no ha sabut llegir
i dir-li que si vostè es considera Cimarrón ja tindria un perdigó al cos.
Cal llegir bé les cartes, jo
he llegit la seva i no té ni cap
ni peus, pel sentit en el qual
ho barreja vostè tot, des de la

política fins a la defensa animal, fins i tot m’inclou l’antitaurí. Bé, que no sé a què ve
tanta barreja, però bé li diré
que jo no sóc de la postguerra, però res significa en els
sentiments de la gent defensar el respecte envers els
éssers vius, éssers vius com els
gossos que diàriament són
maltractats per gent sense escrúpols i que nosaltres hem de
defensar ja que no tenen ni
veu ni vot.
Vostè no sé si ha seguit recentment les notícies, però sí
que el puc informar que l’altre dia una gosseta va ser tirotejada i que un altre mestís
de pastor alemany està ingressat a l’hospital veterinari ple
de perdigons. Si vostè troba
bé aquestes accions, potser
hauria de plantejar-se la idea
de modificar els seus pensa-

ments i el seu cor, no es pot
anar tirotejant pel món al que
es mou, i li repetiré el mateix
que a l’altra carta, no és humà
disparar sense solta ni volta a
animals que no es mereixen
aquesta cruel mort, perquè
sempre se’ls pot ajudar a modificar la seva conducta, ja que
van perdre la seva domesticació a causa dels humans.
Nosaltres creiem que hi ha
altres mètodes per parar
aquests atacs. Prou que ho
vaig posar a l’altra carta. Però
es veu que el seu pensament
ha anat a una altra banda. Hi
ha el mètode dels dards, amb
què es donaria la possibilitat
que aquests animals fossin domesticats o s’intentés ajudarlos segons quins casos.
Jo mai he dit que els gossos
vulguin jugar, això és una invenció seva, sinó que molts o

LA FOTO DEL LECTOR

PROTECTORA ANIMALS
LYDIA ARGILÉS

Lleida plora per
Pau Torres
Sr. Director:
Lleida plora per la gran pèrdua d’un artista lleidatà, el Pau
Torres.
El Pau era ballarí, coreògraf,
model i actor. Però sobretot
era amic dels seus amics.Tots
que el vàrem conèixer així ens
sentim.
El diumenge dia 21 de desembre vam anar a la missa
per la seva ànima, que de ben
segur estarà a la dreta del Pare. Però això no ens trau la
tristesa que tenim tots els
amics i persones relacionades
amb el món de la dansa i d’altres arts que ell també practicava.
Personalment el recordo de
jurat als concursos de dansa,
i també quan va presentar la
Gala d’Homenatge a la nostra
ballarina Mercè Mor.
I moltes coses més.
Ara només vull donar el
meu sentit condol a tots els
seus familiars i amics. Sé que
no hi ha paraules de consol
per a tan terrible pèrdua.
Només puc dir en nom de
tots: Pau, sempre et recordarem.
MERCÈ MORA I CORDERROURE
LLEIDA

ENQUESTA

QUIM ESTADELLA. TORRES DE SEGRE

PREGUNTA:

De vegades
cal perdre
el nord
“De vegades cal
perdre el nord i
deixar la resta de
la bandada per
descobrir que
també podem
volar en moltes
altres direccions”,
reflexiona el nostre lector Quim
Estadella davant
d’aquesta poètica
imatge presa durant un capvespre a Torres de
Segre.
Envieu la vostra foto a cercle@segre.com. Una selecció més àmplia de cartes pot trobar-se a

gairebé tots van morir asfixiats, però, esclar, vostè s’ha
fet una pel·lícula que encara
no sé de què va.
Ho repeteixo i ho repetiré:
aquests animals es mereixen
una oportunitat de vida. Els
caçadors, no tots per sort, alguns d’ells tiren a qualsevol
gos que veuen al seu pas i em
sembla que això no és d’una
civilització sinó de troglodites!
Sr. Cimarrón, faci’m un favor. Si vol respondre a aquesta carta, sigui valent i posi el
seu nom. I compte que amb
aquest nom potser li disparen...

Aquest any
gastareu més que el
passat en regals
de Reis?

Sí
No
Ns
Voteu i deixeu comentaris a
www.segre.com
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L’any que se’n va
ELS QUI van inventar els fastos del Tricentenari no podien
imaginar que les coses anessin
com han anat. És possible que
no tot estigués planejat: ni l’abdicació del rei; ni la irrupció de
Podem, ni l’arribada al tron
d’un altre Felip i Borbó. Res
d’això no havia estat pressupostat, ni posat en el programa,
però va sortir com si fos la traca final dels fastuosos esdeveniments organitzats a major
glòria de la causa nacional.
No es tracta, un any després,
d’entrar en les falsificacions històriques, ni en les falsedats contingudes en reduccions de l’estil “Espanya ens roba”. No, es
tracta d’analitzar què queda,
just un any després que el president Mas decidís, contra pronòstic, la pregunta i la data per
a una presumpta consulta que
després va ser procés de participació.
El que ha passat aquest any,
a més d’un arravatament de sincer optimisme per part d’honestos independentistes, ha sigut una sèrie de simulacions,
avantatgismes i jocs florals que
en poc s’assemblen al que s’entendria com un procés consensuat cap a la independència. I
és cert que ha existit entusi-
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Any electoral

El que ha passat aquest
any ha sigut, en bona
mesura, un exercici de
simulació i avantatgisme
que en poc s’assembla a
un procés consensuat
asme per assolir l’objectiu, que
molts veuen més pròxim del
que la prudència indicaria. El
pròxim 2015, ara que aquest
2014 s’acaba, conté el repte de
superar els conflictes, les contradiccions i els culs-de-sac que
van conduir a l’abdicació de Joan Carles I.
Poc després, en una espècie
d’abdicació moral, Jordi Pujol
anunciava els seus foscos negocis. Convé girar full i fer-ho
sobre la base que l’entesa és la
clau del futur.

PEP MÒDOL
MY WAY

Una de lladres

La crisi econòmica i la corrupció han sigut els principals eixos en què s’ha fonamentat el creixent desinterès de la ciutadania cap als polítics que ens governen i
cap a les institucions que representen, perquè són els que pateixen a les seues carns
les conseqüències negatives de tot tipus que es deriven de tot plegat. A la pràctica, aquestes conseqüències es tradueixen en l’aplicació de retallades en tots els
àmbits, de les quals no se salven, per a vergonya dels que així ho decideixen, ni
tan sols els més desfavorits. No s’entén que no hi hagi diners per pagar els beneficiaris de la dependència, per millorar la sanitat o l’ensenyament, quan uns quants
s’han lucrat indecentment de diners públics. O quan es paga a una empresa privada 1.350 milions d’euros pel fallit projecte Castor, que per al conjunt dels consumidors suposarà un desemborsament de 4.700 milions en 30 anys a la factura del
gas. O quan la Generalitat presenta uns pressupostos irreals per a l’any vinent que
se sustenten en uns ingressos que depenen d’un acord molt difícil amb el Govern
de Rajoy que no els contempla en els seus propis comptes, i que mantenen la despesa social per càpita al nivell del 2004 i consoliden les retallades en tot allò que
inclou l’Estat del benestar.
No és estrany doncs que des de la mateixa ciutadania i a partir de moviments com
el 15-M –Podem en seria el principal exemple– estiguin cristal·litzant formacions
que fan seua la indignació general i plantegen solucions que poden ser creïbles o
no però són diferents per revertir la situació. Superats per la crisi econòmica, per
un atur que segueix en uns nivells inassumibles, per l’absència d’inversions i per
la corrupció, els grans partits s’enfronten el 2015 a fins a tres eleccions, municipals, autonòmiques i generals, i intenten ara rearmar-se per evitar el fracàs a les
urnes. D’aquí les congelacions de taxes, la rebaixa d’impostos amb l’IRPF com a
estrella, la nova ajuda per a aturats de llarga durada amb càrregues familiars i que
no percebin cap prestació, i els anuncis del Govern que la llum i el gas baixaran
l’any que ve. És la política del pal i la pastanaga que agafen sense cap escrúpol cada vegada que han d’enfrontar-se a les urnes. El seu problema, ara, és saber fins
a quin punt colarà aquesta vegada.
Antonio Herrera Dorado gerent d’impressió.
Josep Pon i Botarda cap de publicitat.
Eva Miranda i Cos cap d’administració.
Rosa Reig Crusells cap de relacions externes.

RES MILLOR per fer el resum
de l’any, en especial després del
discurs “presa de pèl” del President del Govern del 26 (que
no 28) de desembre, que un acudit que m’acaba d’explicar un
amic.
Diu que van entrar dos lladres armats a un banc cridant:
“que ningú es mogui, els diners
no són seus... la seva vida en
canvi sí”. Tots, obedients, es van
posar de bocaterrosa (d’això
se’n diu en màrqueting “canvi
de mentalitat”) mentre els atracadors anaven omplint les bosses. Feta la feina i quan ja marxaven, el lladre més jove (que
tenia grau i un màster enAdministració d’Empreses) li diu al
lladre vell (sense estudis): “I si
comptem quant tenim?”, a la
qual cosa el gran li respongué:
“No siguis badoc, no és hora de
comptar, ja ho sentirem als noticiaris quant ens hem endut”;
(d’això se’n diu “experiència”,
més important avui en dia que
qualsevol títol acadèmic). Un
cop els lladres havien fotut el
camp, quan l’encarregat de la
seguretat era a punt de trucar
d’immediat a la gendarmeria, el
gerent li digué: “Aturat... abans
considerarem els milions que
ens manquen del desfalc del mes
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passat i ho denunciarem com si
els lladres també s’ho haguessin endut”; (en economia moderna se’n diu “treure avantatges d’una situació desfavorable”). L’endemà les televisions
van informar que els lladres havien robat 100 milions al banc,
quan en realitat els dos pispes
n’havien xorat 20. El saltejador
jove, indignat, en adornar-se
que ell havia arriscat la vida per
guanyar 20 i el gerent en un tres
i no res, 80, va recordar allò que
li havien dit al màster: “el coneixement és més valuós que
l’or”. L’administrador del banc,
per contra, es va sentir d’allò
més feliç sabent que comptant,
a més, amb l’assegurança, havia
fet un negoci rodó (del que se’n
diu en els cursos d’intel·ligència borsària “prendre risc per
aprofitar oportunitats”). Conclusió: Dóna una arma a un home i podrà robar un banc. Dóna un banc a un home i podrà
robar a tothom.
Després de tot el que ha passat l’any 2014 la majoria entén
a la primera l’acudit i no li fa
cap gràcia.Rajoy va apel·lar a
l’estabilitat. No se n’adona que
el que demana la gent no és això sinó un canvi de govern, de
sistema i de país?
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Sorteig de la
Grossa de Cap d’Any
amb més premis

Curses de Sant
Silvestre a Lleida,
la Seu i el Pont

Dia d’obertura
comercial per a les
últimes compres

❚ El segon sorteig de la Grossa de
Cap d’Any se celebrarà a les 11.30
hores a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya, amb més
possibilitats d’obtenir premi en
aquesta ocasió.

❚ Després del sorteig de la Grossa de Cap d’Any i abans de celebrar l’entrada del nou any tindran
lloc a Lleida, la Seu d’Urgell i el
Pont de Suert les tradicionals curses de Sant Silvestre.

❚ Després d’un mes de desembre
carregat de festius amb obertura comercial autoritzada, diumenge dia 4 tornaran a obrir els
comerços per poder fer les últimes compres de festes.
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Maneres de fer pressupostos
CARLES VEGA
CANDIDAT A L’ALCALDIA DE LLEIDA PER ERC

EL PLE de la Paeria de Lleida ha aprovat aquesta
setmana el pressupost municipal per al 2015. Més
enllà de l’anàlisi dels seus números, que és diferent
segons la faci l’equip de govern o la resta del món,
hi ha un fet objectivable en relació a aquest
pressupost: Àngel Ros ha fet un esforç per fer-lo
públic, fins i tot abans de lliurar-lo als grups de
l’oposició.
Almenys era el que devia pretendre quan, amb el bombo i platerets amb què ens té acostumats, a principis de desembre
l’actual alcalde de Lleida presentava a empresaris, sindicats i
associacions socials i veïnals el
projecte que havia de portar al
Ple per a la seua aprovació inicial.
Tant d’esforç, tanta mobilització havia de tenir alguna finalitat, que Ros no es mou perquè
sí. Què era? Doncs, aparentar
que feia conèixer a la ciutadania els números de la Paeria per
al proper exercici. Casualment,
cinc mesos abans de les eleccions. Una operació de màrqueting dirigint-se a la “societat civil”, tal com el mateix Àngel Ros
la va nomenar en referir-se als
congregats a la reunió. Per escoltar el paer en cap en cos de camisa explicant un Power Point
que després es penjaria a la pàgina web de la Paeria. Interpreto

que tant la reunió com la inclusió a la web d’aquelles gràfiques,
números i coloraines és el que
el mandatari més nostrat entén
com a participació ciutadania i
transparència en relació a les finances públiques locals.Vaja,
que estar-se no sé quanta estona escoltant és participar, i ensenyar mig centenar de magnífiques diapositives plenes a vessar de bondats (que per què cal
votar un altre si aquest ho fa tan,
tan bé) és ser transparent.
Igual que es veu forçada l’esplendidesa d’un avar, aquests
gestos d’obertura cap a la ciutadania per part d’Àngel Ros no
són creïbles. Perquè no se’ls creu
ni ell. I també perquè no són res
que s’assembli a participació i a
transparència reals i efectives.
Participació és intervenció, aportació, valoració, crítica, opinió,
esmena...Tot, prèvia informació. Per tant, és essencialment i
abans que res, accessibilitat. En

Participació és intervenció, aportació, valoració, crítica, opinió, esmena...
Tot, prèvia informació. Per tant és, essencialment, accessibilitat
el sentit de tenir a l’abast, de forma entenedora, la informació
necessària i suficient per poder
intervenir. Però també en el sentit de poder fer propostes, suggeriments, etc. És arribar i fer arribar. De fora cap a dins o de baix
a dalt.
Per la seua banda, transparència és claredat, falta d’opacitat,
limpidesa. No amagar, mostrar
obertament. No ser transparent
no vol dir, necessàriament, no
ser honest o honorable, ser indigne. Però ser transparent sí és
ser honest i honorable, és demostrar bona fe. De dins cap a fora
o de dalt cap a baix.

I de tant que ens hi anem referint totes i tots i de tan maldestrament que els apliquen alguns
aquests dos conceptes (sobretot,
el de participació), comencen a
desnaturalitzar-se, a sonar buits
o tòpics, a fer-se carregosos, com
passa ja ara amb “sostenibilitat”,
“ecològic”, “progrés” o, fins i
tot, “democràtic”.
Haurem de començar a parlar en altres termes, i fins i tot
ser més precisos. Parlar d’empoderament per referir-nos a la participació. Un concepte lligat a la
idea de responsabilitat cívica, de
voluntat i de capacitat fefaent de
la gent d’intervenir i de contro-

lar. Els pressupostos de la Paeria i de les empreses municipals
haurien de ser pensats, elaborats
i aprovats amb l’aquiescència de
la ciutadania.Amb una incidència efectiva.
Especialment, en el capítol
d’inversions i d’aplicació de les
diverses polítiques.
I també hi hauria d’haver un
control en l’execució d’aquests
pressupostos: saber de les modificacions que sofreixen, quasi indefectiblement, cada any;
conèixer el seu estat d’execució,
tant en ingressos com en despeses; fiscalitzar el nivell d’acompliment...

CRÒNICA POLÍTICA

El rei conté la crisi institucional
MANUEL CAMPO VIDAL
PERIODISTA

L’EXPRESIDENT Felipe González no ho ocultava en converses privades ja fa dos anys:
“La crisi econòmica és molt
greu però la institucional és encara pitjor.” I en la seua enumeració de punts fràgils advertia sobre Catalunya i sobre la
temptació jacobina del PP. Però
no callava la seua opinió sobre
l’estat de la Casa Reial.A aquella altura ja es veia baixar, amenaçadora, la bola de neu d’Urdangarin –de neu per no dir
d’una altra cosa– i era comentat el desgast del rei Joan Carles, amb les seues malalties, caceres diverses i les seues
freqüents desaparicions de Zarzuela.
Fa sis mesos estàvem encara pitjor que ara, amb els polítics i les institucions, juntament
amb banquers, al capdavant de
qualsevol classificació sobre el
desprestigi. I amb la infanta

Cristina al caire del banc dels
acusats, almenys per delicte fiscal.
Llavors el rei Joan Carles,
per sorpresa, va abdicar, el
príncep Felip va ser proclamat
rei i, malgrat la velocitat amb
què es va fer el canvi, a Espanya es va intensificar el debat
sobre si Monarquia o República, amb algunes manifestacions en diverses ciutats.
Sembla que ha passat mig
segle, i no mig any, d’aquell calent mes de juny.Avui ja no es
parla d’això –encara que tornarà– ni preocupa tant. Felip
VI es va posar als comandaments de la nau, va calcular els
seus viatges nacionals –Girona, Santiago de Compostel·la,
l’enterrament d’un militar amic
a Múrcia i poc més–, els seus
viatges internacionals –Portugal, el Marroc, França, el Vaticà, Amèrica– i va intensificar

el que havia portat a terme des
de feia anys però amb menys
repercussió: escoltar. Escoltar
ciutadans de tota edat i condició. I es va ficar a treballar com
si posés en pràctica la cita de
Miguel de Cervantes en el seu
discurs del juny davant de les
Corts: “No és un home més
que un altre, si no fa més que
un altre.”
Admetem que la família,
amb l’ajuda d’algun jutge, no

Una altra cosa és que demanar-li divuit anys de presó pels
seus delictes de tràfic d’influències, delicte fiscal i rentat de
diners, petició equivalent en
anys a la d’un assassinat, sembli excessiu. Però aquesta és
una altra conversa.
Des de Zarzuela ja es va
procedir a una cirurgia argumental –perquè no podia ser
de cap altre tipus– separant alguns personatges de la deno-

Si algú va dir que el ‘cas Urdangarin’ seria
com “el 23-F del rei Felip”, de moment cal
dir que el rei controla bé la situació
l’hi ha posat fàcil: tres dies
abans del seu esperat primer
missatge de Nadal, l’encara infanta Cristina –i ho serà mentre vulgui perquè ningú no pot
arrabassar-li aquesta condició–
rebia la notícia que s’asseuria
al banc dels acusats. I vindran
dies difícils perquè el seu marit, Iñaki Urdangarin, difícilment evitarà entrar a la presó.

minada Família Reial. Es va decretar que la Família Reial es
limita al rei Felip, Letícia, els
seus descendents, més el rei Joan Carles i la reina Sofia. La
resta són només “familiars del
rei”. I ja se sap que en gairebé
totes les famílies hi ha una bala perduda.
L’any 2014 acaba millor de
com va començar en la supe-

ració de la crisi que continua
fuetejant l’economia, amb alguns progressos, febles però innegables, i amb una crisi institucional que segueix oberta
però que, almenys, al capdavant de la Casa Reial, ha estat
continguda. Si algú va dir que
el cas Urdangarin seria com
“el 23-F del rei Felip”, de moment cal dir que el rei controla bé la situació per més desagradable i delicada que resulti. No obstant, a Felip VI se li
demanen més coses, mentre es
valoren les seues encertades
referències a la crisi catalana
en el missatge nadalenc. Ja era
hora que algun polític institucional parlés als catalans des
de l’afecte i els sentiments i no
només des de la racionalitat i
la intransigència legal. Al rei
Felip se li demana que reuneixi els principals partits i que
insti a una entesa en qüestions
d’Estat, com la sortida de la crisi o l’educació. La incògnita és
si el 2015 el rei prosseguirà en
l’exercici d’aquest lideratge per
a la contenció de la crisi institucional. Prou que ens cal.
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Tornen a casa dos de les famílies
desallotjades després del foc de Vielha
p.

www.segre.com

10

ESQUÍ BALANÇ

Elventrestaafluènciaalespistes,quexifren
en42.000elsesquiadorsdelpontdeNadal
Les fortes ràfegues van obligar a tancar les cotes altes durant la jornada d’ahir || El temporal ha deixat
més de 50 centímetres de neu nova i l’ocupació voreja el complet per al pròxim cap de setmana
D.R./SKIPALLARS/GKMPH

MARÍA MOLINA

❘ LLEIDA ❘ El vent, que va arribar
als 150 quilòmetres per hora a
les cotes altes d’Espot i als 66 al
pla, i la intensa nevada, que va
deixar entre 20 i 50 centímetres
de neu nova a les pistes d’esquí,
van aigualir el final del pont de
Nadal a les estacions de Lleida.
Amb tot, més de 42.000 esquiadors han anat als complexos
aquest primer pont del 25 fins
ahir diumenge (queden els de
Cap d’Any i Reis).
Les fortes ràfegues van obligar a tancar les cotes altes i fins
i tot Espot va estar tancada fins
a les 12.15 hores.A mesura que
va passar el temporal, van anar
obrint més instal·lacions i al final prop de 10.000 aficionats
van poder disfrutar de la jornada. Han sigut més de 30.000 les
persones que han esquiat a Baqueira.Tanmateix, l’estació aranesa considera que són pocs si
es compara amb l’any passat i
tenint en compte que l’ocupació a la Val supera el 80%. Segons els seus responsables, només 7.000 persones van esquiar ahir, menys de la meitat de la
xifra que sol registrar-s’hi un dia
normal de temporada alta. Durant la jornada d’ahir es va produir en el complex aranès una
petita allau que va atrapar una
persona. No obstant, va ser rescatat per personal de les pistes i
va sortir il·lès del contratemps,
segons fonts dels Bombers.
Tan sols Boí-Taüll considera
que els resultats dels primers dies de Nadal han sigut millors que
el 2013.Amb més de 5.000 esquiadors, ha rebut un 20% més
d’aficionats que en les mateixes
dates fa un any. Pel que fa a les
estacions de Skipallars (PortAiné i Espot), van xifrar en 4.500
l’afluència d’aficionats durant
aquest cap de setmana, 2.000
a Port del Comte i uns 200 aTavascan.
El temporal del cap de setmana ha deixat gruixos suficients
com per garantir un Cap d’Any
amb una ocupació hotelera que
frega el complet en la majoria
de les comarques amb estacions
d’esquí.
Tanmateix, la neu va obligar
ahir a tancar el port de la Bonaigua (entre Baqueira i la Peülla)
per risc d’allaus, així com a l’ús
de cadenes a la C-28 aAlt Àneu
i a la C-142 en l’accés al pla de
Beret.També es va mantenir tancat el túnel deVielha, a la N-230,
als camions pesants, encara que
la restricció es va aixecar a finals
de la tarda.

El personal de Boí condiciona l’estació després de la nevada. Els nens juguen a Port Ainé i el ‘mapping’ vist a Vielha pels 50 anys de Baqueira.
LLEONARD DELSHAMS

Viatgers britànics embarcant a l’aeroport d’Alguaire.

LLEONARD DELSHAMS

La família de Steve Cares, de Southampton, de viatge a Andorra.

Set vols porten 862 passatgers britànics a l’aeroport d’Alguaire
■ Un total de 862 esquiadors
britànics van aterrar ahir a l’aeroport de Lleida-Alguaire per
emprendre viatge a les pistes
d’esquí d’Andorra. Set van ser
els vols que van arribar, dos
més que el passat cap de setmana (de Southampton i Bristol) en què es va iniciar el periple dels aficionats a l’esquí
del Regne Unit que operen

amb la companyia Thomas
Cook. En total, un de Manchester, un de Birmingham, dos de
Bristol, dos de Southampton
i un altre de Londres. L’operador oferirà cinc vols d’anada
i tornada durant els quatre mesos que durarà la temporada
d’esquí.
La jornada d’ahir es va desenvolupar amb normalitat i

puntualitat i els passatgers van
arribar als autobusos que els
esperaven fora de l’aeroport
sobre l’horari marcat. La majoria eren famílies que passaran una setmana esquiant al
Principat d’Andorra.
El pròxim 10 de gener s’afegiran a aquests vols els de
l’operadora israeliana Arkia
des de Tel Aviv, un a la setma-

na, que s’estrenarà en temporada d’hivern després de volar
aAlguaire l’estiu passat.A més,
la companyiaAir Nostrum continua oferint els seus dos vols
setmanals a Palma de Mallorca. El passat cap de setmana
van arribar a l’aeroport els primers 750 passatgers procedents
del Regne Unit, que van estrenar la campanya.
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CULTURA GASTRONOMIA

SUCCESSOS

ElCentredeCulturadel’Oliobre
perimpulsareldelesGarrigues

Rescaten una
excursionista
en helicòpter
❘ MONTELLÀ I MARTINET ❘ Els bombers de la Generalitat van rescatar ahir una excursionista
que va patir una caiguda quan
es trobava a la canal de Cristall, al terme municipal de
Montellà i Martinet, a la Cerdanya lleidatana. Un helicòpter va rescatar la ferida, que
va ser traslladada amb policontusions a l’hospitalTransfronterer de Puigcerdà.

Visita guiada per als veïns de la Granadella en quinze dies i inauguració a primers
del 2015 || Pretén ser un referent de la promoció del producte a Catalunya
A.L.G.

M.M.B.

❘ LA GRANADELLA ❘ El Centre de la
Cultura de l’Oli de Catalunya
de la Granadella obrirà les portes d’aquí a quinze dies en una
jornada de portes obertes dedicada als veïns de la població.
L’objectiu és que la inauguració
oficial es faci al gener o febrer,
data en la qual començarà l’activitat com a centre de promoció de l’oli de les Garrigues i
punt de partida de les rutes turístiques relacionades amb la
cultura de l’oli a tot Catalunya.
Segons fonts municipals, les
obres ja estan finalitzades i han
tingut un pressupost que supera els 380.000 euros, una gran
part invertit en la restauració
del convent de Santa Maria, del
segle XVIII i ubicat al centre de
la població, seu de l’equipament.
El consistori ha comptat amb
una subvenció del programa
Leader de fons europeus de
240.000 euros.
La remodelació ha compor-

tat la millora de tota la planta
baixa de l’edifici, on s’han habilitat quatre sales. A l’entrada
hi haurà l’Oficina deTurisme, la
primera de les Garrigues Altes,
així com una botiga de productes relacionats amb l’oli.

TRIBUNALS

Diversos espais
El Centre de la Cultura de
l’Oli comptarà amb diversos espais en els quals s’explicarà els
avantatges de la dieta mediterrània, els tipus d’oli, les modalitats i varietats d’oliva i els paisatges relacionats amb les oliveres, així com un altre espai interactiu en el qual es planejaran
les rutes relacionades amb la

DEGUSTACIONS I TASTOS

A banda de conferències,
xarrades i exposicions, es
podran elaborar plats
per després provar-los

Diputats de CiU
s’autoinculparan
avui pel 9-N
❘ LLEIDA ❘ Una desena de diputats (al Parlament, al Congrés
i a la Diputació) i senadors de
Convergència i Unió s’autoinculparan pel 9-N avui al jutjat de guàrdia de Lleida. Els
representants de Convergència, encapçalats perAlbert Batalla, cap de l’Oficina Institucional de CiU, seguiran els
passos d’uns setanta lleidatans que ja es van inculpar dimarts.

Vista del convent de la Granadella ja rehabilitat.

producció d’oli, a part de sales
d’exposicions temporals.
Però sens dubte, l’espai més
important (on s’ha instal·lat una
cuina) serà el dedicat a les promoció gastronòmica, on s’elaboraran plats i s’impartiran classes i conferències, que es complementaran amb degustacions

i tastos. Les obres de remodelació del convent, declarat Bé Cultural d’Interès Local, van començar l’estiu d’aquest any. El
Centre de Cultura de l’Oli es
complementa amb el Museu de
l’Oli, ubicat a la cooperativa i
en el qual s’explica el procés de
producció.

AMADO FORROLLA

VOLUNTARIS MEDI AMBIENT

Neteja dels marges del
Camí de la Mariola

Veïns del Camí de la Mariola van netejar ahir la partida.

❘ LLEIDA ❘ Més d’una desena de veïns del Camí de la Mariola van
organitzar ahir una jornada de
treball veïnal per netejar els
marges del camí. Els veïns van
recollir quilos d’escombraries
i herbes en els marges del camí.
Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana van col·laborar amb
els veïns regulant el trànsit a
la zona.
El Camí de la Mariola té set

quilòmetres de longitud i acull
480 habitatges, incloses les partides de Mariola, Empresseguera, Sant Just, Malgovern i part
de la Caparrella.
Es tracta d’un camí de molt
trànsit de pas, sobretot cap a la
Caparrella, on molta gent llença deixalles, principalment llaunes i bosses, i queda el camí
molt brut, segons van explicar
els veïns.
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SUCCESSOS FOC

SUCCESSOS
ÀLVAR ORDÓÑEZ

BOMBERS DE LA GENERALITAT

Els ruixen amb
un esprai per
robar-los el mòbil

Les cases afectades presentaven ahir aquest aspecte.

Els bombers van revisar ahir l’estructura dels edificis.

Tornen a casa dos de les famílies
desallotjades pel foc de Vielha
Una altra família haurà d’esperar la reparació de la teulada de l’edifici que va ser
pastura de les flames || L’incendi danya 12 pisos però l’estructura no està afectada
REDACCIÓ

❘ VIELHA ❘ Dos de les tres famílies
que van ser desallotjades dissabte passat en l’incendi que va
afectar quatre edificis al centre de Vielha van tornar ahir a
casa. Una tercera família haurà
d’esperar uns dies perquè es recuperi la coberta danyada pel
foc.
Les flames van afectar cinc
pisos dúplex de la segona planta i uns altres set pisos més van
quedar afectats per l’aigua durant les tasques d’extinció.
A més, un local de la planta
baixa i les plantes subterrànies
de l’aparcament també van que-

dar afectades per l’aigua. L’incendi ha cremat el tub de la xemeneia i la coberta de fusta que
compartien tres dels edificis.
L’estructura dels immobles no
va patir cap dany i durant el matí d’ahir els bombers van efectuar una inspecció per revisar
i valorar els desperfectes.
No hi va haver ferits com a
conseqüència del foc, però com
a mesura preventiva van ser desallotjats els veïns d’un dels pisos que es trobaven al domicili
quan va començar el foc.
Només tres dels 14 pisos dels
edificis afectats estan ocupats i
tres famílies van ser reallotja-

des en hotels deVielha. L’incendi hauria començat al tub de la
xemeneia, a les 19.57 hores, i
es va propagar per les bigues de
fusta que compartien els quatre
edificis, que eren de fusta.
Al lloc es van desplaçar un
total de 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat i dels

EXTINCIÓ

Els bombers van
desplaçar tretze dotacions,
que van extingir el foc a
les cinc de la matinada

SUCCESSOS TRÀNSIT

Pompièrs d’Aran (sis camions,
cinc vehicles lleugers, un camió
escala i una ambulància).
A l’arribar al lloc, els bombers es van trobar un foc que arrasava la teulada d’una de les
cases (la més afectada) i amenaçava les altres tres.
A les 22.39 hores, el foc ja estava en fase de control i a les
5.16 hores ja estava totalment
apagat.
L’incendi va afectar quatre
edifici situats a la plaça Mossèn
Joan Caseny (on es troba el jutjat de Vielha), a l’encreuament
amb el carrer Anglada de Vielha.

❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana buscaven ahir dos homes que
haurien sostret el mòbil a dos
de menors als quals van ruixar amb un esprai. Els fets
van passar al voltant de les
sis de la tarda quan dos homes, que es cobrien la cara
amb una bufanda, van atacar
els dos joves. Almenys a un
d’ells li van ruixar la cara amb
un esprai i li van robar el telèfon mòbil. El jove va ser
traslladat a l’hospital Arnau
deVilanova. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació.

SUCCESSOS

Retiren un
arbre i planxes
a punt de caure
❘ LLEIDA ❘ Els Bombers de la Generalitat van retirar ahir unes
planxes que amenaçaven de
caure prop d’una gasolinera
a Torrefarrera. Els bombers
van rebre l’avís a les 9.01 hores quan pel que sembla el
fort vent que va fuetejar ahir
Ponent (vegeu la pàgina 7)
amenaçava de desprendre diverses planxes.
A més, també durant el dia
d’ahir els Bombers de la Generalitat van retirar un arbre
a Mollerussa que hauria caigut com a conseqüència del
vent.

POLÍTIQUES SOCIALS DESNONAMENTS
TWITTER

Ferida una nena al ser atropellada
al pàrquing del circuit de Rufea
AMADO FORROLLA

❘ RUFEA ❘ Una nena de vuit anys va
resultar ferida lleu ahir al ser
atropellada per un cotxe a l’aparcament del circuit de Rufea. Els
fets van ocórrer a les 14.16 hores, quan els espectadors abandonaven el recinte després del
Trofeu Moto Club Segre (vegeu
la pàgina 13 del quadern d’Esports). Un turisme va envestir
per causes desconegudes una
nena de vuit anys que va resultar ferida amb una forta contusió al costat.Al lloc es va desplaçar una ambulància del SEM
(Sistema d’Emergències Mèdiques) que va atendre la menor.
Com a mesura preventiva la nena va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova, on se li
van practicar proves. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per aclarir les causes del sinistre.
D’altra banda, dissabte passat

Membres de la PAH van penjar llufes a la Paeria.

Protesta de la PAH contra els
bancs i les administracions
Una ambulància va traslladar la nena a l’hospital Arnau de Vilanova.

a la nit un cotxe va caure des
d’un barranc d’uns set metres al
terme municipal de Montferrer
i Castellbò. El sinistre va ocórrer a les 20.37 hores, quan el tu-

risme va sortir de la via i va caure per un terraplè a la carretera N-260. El conductor va aconseguir sortir pel seu propi peu i
va resultar il·lès.

❘ LLEIDA ❘ Membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de Lleida van penjar
ahir llufes en diverses entitats
bancàries de l’Eix Comercial,
a la Paeria i a la subdelegació
del Govern. Amb motiu de la
festivitat dels Sants Innocents,

la PAH de Lleida va dur a terme aquesta acció simbòlica
contra les entitats bancàries.
Al seu torn, l’organització ha
iniciat una campanya de recollida de firmes per promoure
una ILP contra els desnonaments.
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TRIBUNALS SENTÈNCIA

AJUNTAMENTS

Veten ser ‘espanyol’ a un marroquí
perquè no sap escriure en castellà

Els consistoris
amb superàvit
podran fer
inversions

Veí d’Agramunt, resideix legalment a Espanya des del 1992 i ha cotitzat 17 anys ||
L’Audiència Nacional justifica que “no hi ha prou grau d’integració”

❘ LLEIDA ❘ Els ajuntaments podran dedicar el seu superàvit
pressupostari del 2015 a “inversions que es puguin sostenir financerament”, tal com
demanava la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i recull el reial
decret llei de sostenibilitat financera aprovat pel Consell
de Ministres.
“Espero que (la mesura) rebi el reconeixement de totes
les forces polítiques, que l’havien sol·licitat a la FEMP”, va
dir ahir el vicesecretari de PolíticaAutonòmica i Local del
PP, JavierArenas, que va destacar que 9 de cada 10 ajuntaments tenen superàvit
pressupostari.

SEGRE

A. GUERRERO

❘ AGRAMUNT ❘ “No sap llegir i escriure en castellà o ho fa amb dificultat.”Aquest és un dels principals motius pels quals l’Audiència Nacional ha denegat la nacionalitat espanyola a un veí
d’Agramunt i natural del Marroc que resideix legalment a Espanya des de l’any 1992 i ha cotitzat més de 17 anys. El tribunal considera que l’interessat “no
ha justificat prou grau d’integració en la societat espanyola”.
S’ha de recordar que tots els
immigrants que sol·liciten la nacionalitat han de superar un
“qüestionari sobre adaptació a
la cultura i forma de viure a Espanya”.
L’Audiència Nacional consi-

ESQUÍ

Martinsa Fadesa,
més a prop de la
liquidació pels
seus deutes

TEST OBLIGATORI

Tots els immigrants que
sol·liciten la nacionalitat
han de superar un
qüestionari sobre Espanya
dera que, a pesar que el demandant ha acreditat el seu arrelament familiar (està casat i té vuit
fills i una estimable trajectòria
laboral, ja que el 2010 ja tenia
acreditats 6.414 dies d’alta a la
Seguretat Social), “no resulta suficient per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència”.
A la sentència, també s’afirma que el veí d’Agramunt “no
va saber respondre preguntes
que se li van fer sobre temes de
geografia, història, art, literatura, cultura, institucions o realitat política social d’Espanya, el
desconeixement dels quals demostra una falta d’integració a
la societat espanyola”.
Així mateix, considera que el

Imatge d’arxiu de l’ajuntament d’Agramunt.

demandant “era una persona relativament jove quan va iniciar
la seua residència legal a Espanya (...), de tal manera que en
funció de les seues circumstàncies personals no sembla excessiva l’exigència del coneixement
de la llengua espanyola a nivell
de lectura i escriptura com a requisit d’integració”.
També afirma que, després del
resultat del test, “ignora aspectes bàsics i elementals de la realitat espanyola, la qual cosa resulta difícilment explicable en
una persona que pretén ser
membre d’una comunitat”. A
més de quedar-se sense la nacionalitat espanyola, el demandant haurà de pagar les costes
del procés judicial.

LES CLAUS

Qüestionari. El Registre Civil és l’encarregat de dur a terme el qüestionari sobre l’adaptació a la cultura i forma de viure a Espanya. El test
és diferent en cada partit judicial.

Sistema polític. Entre les preguntes més comunes hi ha aquelles
que pregunten sobre el sistema polític d’Espanya i el nom dels principals càrrecs públics (rei, president del Govern i alcalde de la població).
Esports. També pot incloure preguntes sobre les festes populars. Al
qüestionari també hi ha preguntes sobre esport quin esport practiquen Rafa Nadal o Fernando Alonso.

Preguntes difícils. Els últims anys han aparegut manuals que ajuden a passar el test. A més, existeixen aplicacions informàtiques per
respondre a les preguntes. No totes són senzilles. Per exemple: què
va passar a Espanya el 1704?

❘ MADRID ❘ L’empresa Martinsa
Fadesa, que preveia la construcció d’una estació d’esquí
a la Vall Fosca, compta amb
termini fins a aquest dimecres, 31 de desembre, per
aconseguir un acord amb els
bancs creditors sobre el seu
deute concursal d’uns 3.500
milions d’euros que eviti la liquidació de la immobiliària,
que el 2011 va superar el major concurs de la història. En
aquesta data, la companyia
que controla i presideix Fernando Martín ha de pagar un
percentatge d’aquest deute
(un 23%), segons l’establert
al conveni de creditors amb
què va emergir del concurs.
L’impagament col·locaria
Martinsa en liquidació.
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COMARQUES

TÀRREGA
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . .973 31 16 08
Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 50 06 79
Hospital de Tàrrega . . . . . . . . . .973 31 07 00

Clínica L’Aliança . . . . . . . . . . .
Clínica Perpetuo Socorro . . .
Servei d’ambulàncies . . . . . .
Farmàcies .Duran Gabernet
. . . . . . . . . . . . . .Mestres Ibos
. . . . . . . . . . . . . .Robinat Elías
. . . . . . . . . . . . .Robinat Felip
. . . . . . . . . . . .Totime Ebuera

. .973 31 07 86
. .973 31 03 72
. .973 71 13 35
. .973 31 02 42
. .973 31 07 38
. .973 31 04 51
. .973 31 01 17
. .973 31 11 29

Anònima Alsina Graells . . . .
..........................
Ateneu de Tàrrega . . . . . . . . .
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escola d’Arts Ondara . . . . . . .
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urgències Mossos . . . . . . . . .
Mossos d’Esquadra . . . . . . . .

. .973 31 07 39
. .973 31 07 78
. .973 31 00 02
. .973 31 10 57
. .973 31 04 86
. .973 50 52 80
. . . . . . . . . .112
. .973 31 45 22
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Policia municipal . . . . . . . . . . . .973 31 16 08
AGRAMUNT
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . .973 39 00 57
Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 39 08 80
Farmàcies . . . . .Esteve Roset 973 39 04 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mas Grau 973 39 01 33
. . . . . . . . . . . . . . .Viladot Puig 973 39 00 87

BELLPUIG
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . .973 32 04 08
Cambra Agrària local . . . . . . . .973 32 03 69
ANGLESOLA
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . .973 30 80 06
LA FULIOLA
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . .973 57 00 13
L.P.

MUNICIPIS FINANCES

Ple polèmic a Bellpuig
pel circuit de motocròs
L’equip de govern de CiU aprova renovar-lo malgrat l’oposició
LAIS PEDRÓS

LAIA PEDRÓS

❘ BELLPUIG ❘ El ple de l’ajuntament
de Bellpuig va aprovar dimarts
el pressupost del 2015, que ascendeix a 4.089.015 euros i que
inclou la inversió que es farà en
el circuit de motocròs, gestionat des de fa dos anys per una
societat de la qual forma part
l’ajuntament.
Precisament, va ser la inversió prevista en l’esmentat circuit i la construcció d’un gimnàs el que va generar la polèmica en el debat. El consistori ha
d’avançar ara aquesta inversió
i la Generalitat la tornarà en un
termini de 10 anys amb interessos.
Els grups de l’oposició (Objectiu 2015 i UMdC) creuen
que no és necessari endeutar
de nou el consistori per millorar el circuit de motocròs i,
menys encara, tenint en compte l’actual situació de crisi
econòmica.
Per la seua part, l’equip de
govern (CiU) va defensar la inversió. El regidor d’Hisenda,
Comerç i Turisme, Ramon
Gassó, va dir que “és cert que
haurem de fer un gran esforç”
però “no podem deixar passar
aquesta oportunitat” que “acabarà pagant la Generalitat”.

Rampa per a discapacitats a l’església de Boldú ■ La briga-

da municipal de la Fuliola ha habilitat a l’església del nucli
de Boldú una rampa d’accés per a persones amb discapacitat perquè puguin assistir a missa. L’alcalde, Eduard Piera,
va dir que es faran en més edificis públics.
L.P.

La millora de l’avinguda Catalunya es preveu per a l’any vinent.

L’actuació, de 240.000 euros,
preveu construir un circuit infantil, pavimentar els accessos,
millorar la zona d’entrada i sortida dels pilots al circuit, adequar la maquinària i construir
un gimnàs a la localitat.
Quant a les principals inversions previstes per al 2015, destaquen 600.000 euros per a la
renovació del sistema d’enllumenat públic per un LED a fi
d’estalviar cada any uns 55.000
euros a la factura.
Una altra actuació és la re-

forma de l’avinguda Catalunya,
una de les principals vies de comunicació amb el centre de la
localitat, per renovar el sistema de clavegueram, aigües pluvials i el paviment, molt deteriorat pel pas constant de vehicles. També es cobrirà la pista
poliesportiva de Seana i es
construirà un embassament
d’aigua de boca per substituir
el que s’habilita al canal d’Urgell per deixar de pagar a la comunitat els 30.000 euros anuals que s’abonen ara.

MILLORES INTERVENCIONS

Ple al Teatre Ateneu ■ El grup BAT va oferir els dies 25 i 26

de desembre, per Nadal i Sant Esteve, una obra de teatre.
Aquest any va ser Adrià, un torero català i va comptar amb
l’actuació de vuit persones. L’obra va registrar un ple de públic, com és habitual, al Teatre Ateneu.

REFORMES
LAIA PEDRÓS

Vilagrassa
finalitza les obres
d’urbanització del
carrer Tricentenari
També la continuació
del carrer del Just
❘ VILAGRASSA ❘ L’ajuntament deVilagrassa ha finalitzat fa uns dies la urbanització del nou carrer del Tricentenari i la continuació del carrer del Just.
L’alcalde, Jordi Serés, va explicar ahir que són carrers que
connecten el nucli històric de
la localitat amb la zona nord,
la futura zona d’equipaments,
on s’ha instal·lat la pista poliesportiva i on s’han cedit els terrenys per construir en un futur la nova escola de Vilagrassa.
L’actuació, que ha costat
123.000 euros i ha comptat
amb una subvenció del Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOS)
de la conselleria de Governació de 101.000 euros, a més de

Algunes de les famílies participants en la cursa de dissabte.

Una de les millores que s’han fet a Vilagrassa.

Castellserà renova un accés a
la població des de la Fuliola

l’aportació municipal, ha consistit a dotar de serveis, enllumenat públic i la pavimentació
d’aquests dos carrers, d’uns cinquanta i seixanta metres de
longitud cada un.
L’alcalde va dir que en les
pròximes setmanes s’acabarà
l’actuació amb la col·locació
de mobiliari urbà.

❘ CASTELLSERÀ ❘ L’ajuntament de
Castellserà ha iniciat el projecte d’urbanització del carrer Joan Maragall, un dels accessos a la localitat des de la
Fuliola.
L’actuació costarà 70.000
euros i està finançada per la
Diputació amb 30.000 euros,
contribucions de la desena de

Serés va remarcar que, a part
de suposar una millora en el
centre urbà de la població, tambié comportarà una major fluïdesa en les comunicacions i un
acostament de les àrees de serveis i equipaments tant d’aquelles que estan construïdes com
les que s’han de fer en un futur.

veïns del carrer i aportació
municipal. Al seu torn, l’actuació estarà a punt aquesta
setmana.
En un altre ordre de coses,
Castellserà va celebrar dissabte la Cursa del Pastoret,
una tradicional gimcana en
què participen desenes de famílies de la localitat
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POLÍTICA CATALANA

Artur Mas i Urkullu acorden treballar
units per fer front a la “recentralització”
Els presidents català i basc critiquen que “alguns partits” utilitzin la corrupció com a estratègia política
|| Es mostren preocupats pel desprestigi creixent de la política en la societat
LES CLAUS

Treballar units
❚ Els presidents català i basc han
acordat treballar de forma conjunta per “fer front” al “creixent”
procés de “recentralització” del
Govern central.

Crisi institucional
❚ Entre els temes tractats, va destacar la “crisi institucional” del
model d’Estat que, per a tots dos,
s’“està agreujant”.

Acusació a Rajoy
❚ Urkullu i Mas acusen l’Executiu
de Mariano Rajoy de “trencar
unilateralment els consensos
que s’havien assolit fa tres dècades”.

Desafecció política
❚ “Avui, més que mai, és el moment de la transparència, de la
rendició de comptes permanent
i de treballar per la dignificació
de la política”, afirmen.
Un moment de la reunió entre Artur Mas i Iñigo Urkullu al palau d’Ajuria Enea a Vitòria.
AGÈNCIES

❘ VITÒRIA ❘ El president,Artur Mas,
i el lehendakari, Iñigo Urkullu,
van mantenir ahir una trobada
a Ajuria Enea, prèvia al partit
que la selecció d’Euskadi i de
Catalunya a San Mamés Barria,
en la qual van mostrar la seua
preocupació per l’“estratègia de
recentralització” del Govern
central. Segons el seu parer, la
recentralització “trenca els consensos polítics bàsics que s’havien assolit fa tres dècades”, per
la qual cosa aposten per “treballar de forma conjunta” per ferli front.
En la reunió de feina, que es
va prolongar durant una hora i

mitja, tots dos presidents van
abordar la situació econòmica i
política que viuen Euskadi i Catalunya i la “crisi institucional
del model d’Estat” que, segons
l’opinió dels dos dirigents, s’està “agreujant” a l’Estat espanyol. En el transcurs de la trobada, també van abordar els
processos polítics que Catalunya i Euskadi desenvolupen per
“adequar el seu estatus polítics”.
“Encara que els models i procediments són propis en cada
cas”, assenyala el comunicat del
Govern Basc, tant Urkullu com
Mas van mostrar la seua “preocupació per l’estratègia que el

Govern espanyol segueix de
creixent recentralització, trencant unilateralment els consensos polítics bàsics que s’havien
assolit fa tres dècades”.
Així mateix, van mostrar la
seua preocupació pel “desprestigi creixent” de la política, que
té la base en la desconfiança de
la societat cap als partits moti-

DÈCADES DE CONSENS

Consideren que
l’Executiu de Rajoy
“trenca unilateralment
els consensos”

vada, “entre altres factors, per
la crisi financera i les seues conseqüències per a la societat, així com els casos de corrupció i
males pràctiques també associades a la política en una situació de desesperança motivada
per la gestió de la crisi econòmica”.
“Agreujada, encara més, per
la utilització com a estratègia
política que alguns partits polítics han decidit desenvolupar
d’utilitzar els presumptes casos
de corrupció i mala pràctica política contra aquells adversaris
que no comparteixen el seu model d’Estat i/o de societat”, van
criticar.

Convergència lliga l’avanç electoral amb la llista única
Davant de la insistència d’Oriol Junqueras de convocar de forma immediata els comicis
❘ BARCELONA ❘ El coordinador general de CDC, Josep Rull, defensa
que les eleccions plebiscitàries
siguin abans de les municipals,
però insisteix que la condició és
que hi hagi una llista conjunta
i que els comicis serveixin per
fer el referèndum. En una entrevista amb l’ACN, assegura que
hi ha “aproximacions importants” amb ERC respecte al full
de ruta i, de fet, s’obre a escurçar el termini de 18 mesos que
va fixarArtur Mas com a període de transició.

“Ara hem d’acabar de desconjuntar-ho tot: amb quin instrument compareixem i la data concreta”, conclou. Rull veu compatible aquest avançament amb
l’aprovació dels pressupostos,
perquè es poden “ajustar” els
terminis parlamentaris.
Aquestes declaracions coincideixen amb l’exigència del líder d’ERC, Oriol Junqueras, de
convocar eleccions “ja” amb
l’objectiu d’aconseguir un Parlament amb majoria independentista, uns comicis que comp-

tarien, segons ell, amb tres grans
candidatures favorables a la independència. “Hi ha almenys
tres grans candidatures de país
compromeses amb un mateix
objectiu”, assegura en un arti-

SÁNCHEZ-CAMACHO

Creu que no s’avançaran
les urnes perquè
només beneficiaria
partits com Podem

cle d’opinió publicat al diari Ara
recollit per Europa Press, en el
qual no detalla quines serien
aquestes candidatures.

L’opinió del PP
Per la seua part, la líder del
PP català,Alicia Sánchez-Camacho, descarta queArtur Mas convoqui eleccions anticipades perquè “només beneficiaria partits
radicals com Podem” i fragmentaria el Parlament dibuixant un
escenari, al seu parer, ingovernable.

El PSC farà un gran
acte obert per
debatre la seua
“reconstrucció”
■ El líder del PSC, Miquel
Iceta, ha anunciat la celebració a finals de gener
d’un gran acte obert a militants i ciutadans per impulsar un debat profund
abans del congrés ordinari del 2015, que serà el
més importants des del
1982 i que el partit afrontarà amb el repte de “refer” i “reconstruir” el seu
projecte.
“Som conscients que els
partits hem de ser instruments al servei de la ciutadania i, si un vol ser-ho,
el primer que ha de fer és
escoltar-la. Obrirem un
procés per escoltar no només les bases, sinó tota
aquesta gent que vulgui
col·laborar o només dirnos què espera de nosaltres”, va explicar ahir Iceta.
Per la seua part, el portaveu de l’Entesa pel Progrés de Catalunya al Senat, José Montilla, expresident de la Generalitat,
va assegurar ahir que la
Constitució espanyola “ja
és asimètrica” perquè reconeix un règim comú i especificitats com la basca i
la navarresa.

La Constitució
de Vidal descarta
un exèrcit català
■ La constitució catalana
que elabora un grup d’experts liderats pel jutge SantiagoVidal opta per una república no presidencialista, sense exèrcit i amb la
doble nacionalitat en el cas
d’una hipotètica Catalunya independent. El president tindria un caràcter
merament representatiu i
seria elegit per votació popular.
Segons l’esborrany publicat pel diari El Punt
Avui, un futur estat català
podria ser una república
parlamentària de cambra
única i no presidencialista.
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POLÍTICA PARTITS

Populars i socialistes,
contra l’ascens de Podem
Des del PP es qualifica el partit de Pablo Iglesias de “supercasta”
|| El PSOE, per la seua part, assegura que té tall “leninista”
EFE

Queixes per destrosses
a Barcelona

Telefónica congela la
quota d’abonament

❘ BARCELONA ❘ La Fundació Barcelona Comerç ha condemnat les destrosses que alguns
manifestants contra l’operació Pandora van provocar
dissabte passat en diversos
locals del carrer Gran de
Gràcia i els han exigit “respecte”.

❘ MADRID ❘ Telefónica congelarà al gener el preu de la quota d’abonament, una mesura que prorroga així per segon any consecutiu, van informar a Europa Press fonts
de l’operadora. Està situada en els els 14,38 euros al
mes més IVA.

Els autònoms preveuen
llums i ombres el 2015

L’Euríbor abarateix les
hipoteques 14 € al mes

❘ MADRID ❘ El president de la
Federació Nacional d’Associacions deTreballadorsAutònoms, LorenzoAmor, vaticina que, “malgrat les millors perspectives, 2015 serà un any de llums i ombres
per als autònoms”, segons
les seues previsions.

❘ MADRID ❘ L’Euríbor a dotze
mesos, l’indicador més utilitzat per calcular les hipoteques, tancarà el desembre
en un nou mínim històric,
en l’entorn del 0,328 %, i
abaratirà els préstecs hipotecaris en uns 14 euros al
mes o 168 euros anuals.

AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ Populars i socialistes es
troben molt preocupats per
l’ascens de Podem i centren bona part dels seus atacs en el
partit que lidera Pablo Iglesias.
El portaveu del PP al Congrés,
Rafael Hernando, ha qualificat
Podem de “supercasta” i
d’“element d’inestabilitat política”, en una entrevista a El
Mundo en la qual també arremet contra el PSOE, del qual
diu que Pedro Sánchez i Susana Díaz “estan en el joc de la
cadira”.
Per la seua part, el secretari d’Organització del PSOE,
César Luena, creu que Podem
és un partit “de tall centralista democràtic leninista” que
“es mou en el terreny de la tàctica i el dogma” i defensa que
el Partit Socialista, que veu en
un camí de “recuperació imparable”, és l’únic que garanteix
un “canvi segur” per a Espanya.
D’altra banda, el secretari
general de Podem, Pablo Iglesias, considera “ineludible” un
procés constituent a la societat catalana, un “debat de país” que inclogui la independència, en el qual “els actors polítics no es posicionin en funció
de la conveniència conjuntural”.
En una entrevista a El Periódico, insisteix que perquè
els catalans puguin tenir la pa-

EFE

El secretari d’Organització del PSOE, César Luena.

PABLO IGLESIAS

El líder de Podem afirma
que “sense obrir el
cadenat del 78 Catalunya
no podrà decidir”
raula sobre la independència
s’ha d’obrir “el cadenat del
78”, és a dir, de la Constitució
espanyola votada en referèndum el 6 de desembre del
1978.
En clau electoral, el vicesecretari de PolíticaAutonòmica
i Local del PP, Javier Arenas,
va dir ahir a Efe sobre l’ofer-

ta d’Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy per ser candidata
que el president “no és pressionable” i que a Madrid el seu
partit té una “banqueta molt
important” i “diversos candidats molt bons”.
“Crec que ni Esperanza
Aguirre ha volgut pressionar,
ni Rajoy és pressionable. Sé,
perquè tots el coneixem al partit, que el nostre president, el
president Rajoy, no és pressionable”, va afirmar el dirigent
popular, després de subratllar
que la presidenta del PP madrileny “està en el seu perfecte dret a l’hora d’oferir-se com
a candidata a Madrid”.

Hamas impedeix sortir de Gaza a 37 orfes
❘ JERUSALEM ❘ El moviment islamista Hamas, liderat per Ismail
Haniyeh, va impedir ahir sortir de Gaza a 37 orfes palestins
de l’última guerra amb Israel que tenien previst visitar el país en un acte per la reconciliació.
ACN

POLÍTICA ECONÒMICA

“El finançament no perjudica
cap comunitat autònoma”
Segons el PP, al mig de la polèmica amb Madrid
❘ MADRID ❘ El vicesecretari general de PolíticaAutonòmica i Local del PP, JavierArenas, va assegurar ahir que “cap comunitat autònoma pot al·legar perjudici” en relació amb les mesures de finançament que posarà en marxa el Govern central i que ha generat les crítiques, entre d’altres, de Madrid,
Canàries o Astúries.
Arenas reconeix que s’“ha
obert molt debat sobre els ajuts
financers del Govern” cap a les
autonomies però, segons la seua opinió, totes s’han vist beneficiades per la decisió de
l’Executiu i que “cap pot dir
que està per sobre d’una altra”.
Segons va explicar, el Govern finançarà “les comunitats
autònomes que s’han acollit al
Fons de Liquiditat Autonòmi-

ca (FLA) i les que es denominen complidores, perquè han
complert amb els requisits d’estabilitat pressupostària”.

Catalunya
Pel que fa a la situació de Ca-

LES CLAUS

La queixa de Madrid
❚ El conseller d’Economia de
Madrid, Enrique Ossorio, va assenyalar dissabte que l’estalvi
que suposadament obtindran
amb els nous mecanismes de finançament aprovats pel Govern, xifrat en 219 milions d’euros, “se l’han inventat”perquè el
benefici per a la regió el 2015
“és zero”.

talunya, Javier Arenas va indicar que el Partit Popular “té un
compromís extraordinari amb
el futur” d’aquesta autonomia
i va indicar que el seu partit
“sempre” mira a Catalunya
“des de l’afecte i reconeixent
la gran aportació política i econòmica que aporta al conjunt
d’Espanya”.
El dirigent popular es va referir també, en declaracions a
Europa Press, a l’“extraordinari baló d’oxigen que suposa la
decisió del Consell de Ministres per a les corporacions locals a Espanya”.
En aquest sentit, va apuntar
que l’esforç realitzat per l’Executiu cap als ajuntaments ha
permès que, “en els últims
anys, 9 de cada 10 estiguin en
superàvit”.

Un mosso fora de servei frustra un atracament
❘ BARCELONA ❘ Un mosso fora de servei va detenir una dona de
47 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Santa Coloma de Gramenet, com a presumpta autora d’un delicte de
robatori en un banc el dia 22. Portava una pistola de joguet.

Mor en una piscina
a Fuerteventura

Tres ferits per un
accident pel vent

❘ PUERTO DEL ROSARIO ❘ Una alemanya va morir dissabte
passat per un possible ofegament després que un socorrista la localitzés flotant
a la piscina d’un hotel de
Costa Calma, dins del municipi de Pájara, a l’illa de
Fuerteventura.

❘ VALÈNCIA ❘ Tres persones van
resultar ahir ferides lleus al
caure’ls a sobre diverses plaques de metacrilat de la coberta de la terrassa de la seu
de l’Ateneu Mercantil deValència, que es van desprendre a causa del vent, segons
fonts dels Bombers.
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SUCCESSOS SINISTRE AERI

Desapareix un avió amb 162
persones que volava a Singapur
Els serveis de rescat temen que l’aeronau, que va sortir d’Indonèsia, hagi caigut al
mar || Sense rastre de l’aparell més de deu hores després de perdre’n la pista
EFE

AGÈNCIES

❘ BANGKOK ❘ Les autoritats de l’aviació civil d’Indonèsia van perdre ahir el contacte amb unAirbus 320-200 que volava des de
la ciutat javanesa de Surabaya
fins a Singapur amb 155 passatgers a bord, més una tripulació
de set persones. La televisió indonèsia Metro TV va detallar
que 149 dels passatgers són nacionals del país, 3 coreans i els
restants un britànic, un malaisi
i un singapurès.
L’avió pertany a la flota de
l’aerolínia AirAsia i es va enlairar de Surabaya a les 05.20
hora local amb la intenció d’aterrar a Singapur a les 08.30 hora
local, segons van declarar fonts
oficials al diari indonesi Kompas.
El ministeri de Transport indonesi va informar que es va
perdre el contacte per radar amb
la nau uns 40 minuts després de
sortir.
El vicepresident indonesi, Jusuf Kalla, va reconèixer que hi
ha “moltes possibilitats” que el
vol QZ8501 d’AirAsia hagi patit un accident, deu hores després de l’últim contacte de radar.
“El Govern indonesi ha ordenat a l’Agència Nacional de Recerca i Rescat (Basarnas), a la
Força Aèria, a la Marina i a
l’Exèrcit, així com a les autoritats locals, que mobilitzin fins a

Quatre greus
accidents aeris
aquest any en
línies comercials

Familiars dels passatgers, desolats, esperen notícies.

MAL TEMPS

L’aerolínia admet
que les condicions
meteorològiques no
eren bones per volar
l’últim recurs i material per buscar aquest avió, per mar i per
terra”, va dir Kalla des de la seu
de la Basarnas.
Des de l’aerolínia AirAsia, el
seu president, Tony Fernandes,
ha reconegut que “les condicions meteorològiques no eren bo-

nes”. “Més enllà d’això no volem especular. Òbviament hi havia núvols de tempesta i el pilot
va sol·licitar un canvi d’altitud.
Això és tot el que sabem. No volem especular si hi va influir o
no. No ho sabem. Primer buscarem l’avió i després hi haurà una
investigació”, va argumentar el
president.
Al tancament d’aquesta edició no s’havia trobat cap rastre
de l’avió desaparegut, encara
que van rebutjar “treure conclusions precipitades”, en paraules
del director general de transport
aeri, Djoko Muriatmodjo.

SUCCESSOS TRAGÈDIA

Un mort i 300 atrapats en un
ferri incendiat en plena mar
El vaixell va començar a cremar a l’Adriàtic entre Albània i Grècia
❘ DURRËS ❘ Un vaixell remolcador
albanès es disposava ahir, al tancament d’aquesta edició, a realitzar una maniobra per traslladar el ferri italià Norman Atlantic, avariat després de patir un
incendi en aigües de l’Adriàtic,
fins al port de Durrës, aAlbània.
Més d’un centenar de persones
van poder ahir ser evacuades,
però gairebé 300 més continuen a bord. El Govern grec va informar ahir d’un mort i de 156
rescatats. El ferri, de bandera italiana, cobria una ruta entre Patras, a Grècia, fins a Ancona, al
nord-est d’Itàlia, per a la companyia gregaANEK, però un foc
declarat a bord la matinada de
diumenge va deixar el vaixell ingovernable i a la deriva. Després
de l’incident es va posar en marxa una operació internacional

de rescat en què participen vaixells i avions de Grècia, Itàlia i
Albània.
El personal treballa malgrat
les males condicions meteorològiques, amb onades de fins
a sis metres d’alçada, per inten-

RESCAT

Els serveis d’emergència
han rescatat 156
persones i intenten
dur el vaixell a port
tar posar fora de perill els passatgers i tripulació.
En concret, quatre helicòpters
Super Puma, dos italians i dos
de grecs, es disposaven a continuar amb els treballs durant la

nit per evacuar les persones que
continuaven al vaixell, que encara seguia en flames. Els helicòpters evacuaven seqüencialment de dos en dos els passatgers fins a un vaixell proper, una
operació que dura uns 15 minuts. “Estem fent esforços sobrehumans en aquesta operació
extremament difícil”, va explicar un portaveu dels Guardacostes grecs, Nikos Lagkadianos.
“Les operacions aèries prosseguiran durant la nit”, va afegir.
El ferri, que transportava més
de 200 vehicles, va emetre un
missatge d’auxili, a 44 milles
nàutiques de Corfú.
D’altra banda, dos persones
van morir ofegades i unes altres
quatre estan desaparegudes al
mar després que dos vaixells
mercants col·lidissin a Ravenna.

■ L’accident ahir d’un avió
de l’aerolíniaAirAsia, amb
162 persones a bord, se suma als tres greus sinistres
registrats durant aquest
any en línies comercials,
en què van morir 653 persones. Ahir a la nit es va
suspendre temporalment
la recerca d’aquest últim
aparell sinistrat.
El 8 el març del 2014 va
desaparèixer el Boeing
777-200 de MalaysiaAirlines que va enlairar-se de
Kuala Lumpur amb destinació a Pequín. Hi viatjaven 239 persones. No
s’han trobat restes de l’aeronau i una setmana després es va confirmar que
l’últim senyal rebut va ser
7 hores després de la seua sortida i sobre l’oceà
Índic.
El 17 juliol del 2014
van morir els 298 ocupants de l’avió Boeing 777
de MalaysiaAirlines, d’ells
173 neerlandesos, abatut
per un míssil a la zona de
conflicte a l’est d’Ucraïna,
on lluiten les forces governamentals i rebels prorussos. El 24 juliol del 2014
van morir els 116 ocupants, entre ells 6 espanyols de la tripulació, de
l’avió MD83 de la companyia espanyola Swiftair,
operat perAirAlgerie. Realitzava el trajecte entre
Ouagadougou, capital de
Burkina Faso, i Alger.

Estat Islàmic executa
1.800 civils a Síria
❘ DAMASC ❘ L’organització jihadista Estat Islàmic ha executat fins a 1.878 persones, la
majoria civils, durant els últims sis mesos, a Síria, segons
les estimacions donades ahir
a conèixer per l’Observatori Sirià per als Drets Humans,
una ONG que té la seu a
Londres i fonts a l’interior del
país.

Destrueixen 800.000
barrils de cru a Líbia
❘ LÍBIA ❘ Un incendi atribuït a
un míssil llançat durant enfrontaments al port libi d’Es
Sider va destruir ahir
800.000 barrils de cru, l’equivalent aproximat de la producció nacional en 48 hores,
segons va informar ahir la petroliera estatal National Oil
Corp. Al seu torn, la Missió
de Nacions Unides de suport
a Líbia (UNSMIL) va demanar a les parts en conflicte a
Líbia que posin fi “immediatament” als combats a l’est
del país.

L’OTAN tanca la missió
a l’Afganistan
❘ KABUL ❘ La Força Internacional d’Assistència per a la Seguretat a l’Afganistan de
l’OTAN (ISAF) va marcar
ahir el final a tretze anys de
missió de combat a aquest
país amb una cerimònia que
dóna pas a un rol d’assessorament d’un petit contingent
de tropes estrangeres en un
dels moments més violents
del conflicte.

Detenen el líder
opositor de Bahrain
❘ MANAMA ❘ El secretari general del grup xiïta Al-Wefaq,
xeic Ali Salman, el principal
de l’oposició bahrainiana, va
ser detingut ahir, segons va
denunciar l’esmentada formació. Ali Salman ha estat
més de deu hores en dependències en una comissaria del
cos d’investigació criminal de
la Policia bahrainiana.
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PUBLICITAT

notícies de motor
SEAT

Evitar les
sancions més
habituals
per Nadal
Aquestes dates en les quals
la intensitat del trànsit creix,
on es produeixen nombrosos desplaçaments, tant de
curt com de llarg recorregut, són el caldo de cultiu
necessari perquè els conductors siguem víctimes d’una
sanció.
Pyramid Consulting ofereix una sèrie de consells.
D’entrada, tenir clar que els
controls d’alcoholèmia seran habituals. La llei és dura per als que superen les
taxes permeses, fins i tot imposa penes de presó per als
que tinguin una taxa d’alcohol en aire aspirat superior a 0,6 mg/l.
Les presses mai no han
estat bones companyes, sortir una mica abans ajudarà
a no haver de superar els límits de velocitat permesos
i per tant reduir les possibilitats de ser caçats per un cinemòmetre. Igualment sortir amb una mica d’antelació permetrà buscar un lloc
on aparcar no havent de recórrer als passos zebra o a
la doble fila.
Saltar-se un semàfor (200
euros i 4 punts del carnet),
parlar pel mòbil mentre es
condueix (200 euros i tres
punts), parar al carril bus
o no posar el tiquet són altres de les sancions habituals.

Peugeot dota
els 108 de nous
accessoris Línia S
Peugeot presenta una nova
gamma d’accessoris per al
108 sota el nom Línia S. Es
tracta d’una solució que busca dotar el petit utilitari gal
d’un esperit més racing mitjançant adhesius, espòiler
darrere, llantes de 15”, carcasses dels retrovisors, estores exclusives, pom del
canvi en alumini...
Tots aquests accessoris ja
estan disponibles a la xarxa de concessionaris Peugeot.

BMW equipa la
Sèrie 2 amb un
motor Mini 1.5

La marca ha desenvolupat tres models propulsats per gas natural comprimit i gasolina.

SEAT APOSTA PER UN
COMBUSTIBLE DE FUTUR
El gas natural comprimit (GNC)
ha vingut per quedar-se. Les
previsions auguren que el seu
ús en vehicles creixerà ràpidament en els pròxims anys, en
bona mesura per assolir els objectius d’emissions fixats per la
Unió Europea. Els avantatges
per al medi ambient no són els
únics.També les butxaques es
beneficiaran de la implantació
d’aquesta nova tecnologia grà-

cies “als seus reduïts consums”,
segons el mateix Shepherd. Un
exemple: recórrer els 600 quilòmetres que separen Barcelona i Madrid costa amb prou feines 20 euros.
I és que els vehicles que utilitzen GNC tenen entre un
30% i un 50% de cost menor
que un dièsel, i un 50-60%
menys que un gasolina.
Ara com ara, els vehicles

amb GNC combinen aquest
combustible amb la gasolina.
SEAT ha desenvolupat tres models que incorporen aquest doble dipòsit: el LeónTGI, el León STTGI i el Mii Ecofuel, que
són igual de segurs que un cotxe propulsat per combustibles
tradicionals.
La Unió Europea compta
amb prop de dos milions de vehicles amb GNC.

SKODA

OPEL

Ford desenvolupa
un Focus RS
d’altes prestacions
Ford ha anunciat que unifica els seus equips RS, Ford
SVT i Ford Racing en un de
sol, que treballarà a nivell
global i que passa a denominar-se Ford Performance.
Ford Performance es dedicarà a desenvolupar nous
models d’altes prestacions
basats en la tecnologia de
competició. Té previst desenvolupar-ne 12 models
d’aquí al 2020, un dels quals
el Ford Focus RS.

Mercedes Benz
ultima el GLE
cupè de 258 CV

És la versió més gran, segura i ecològica del model.

L’Insignia és el topall de gamma.

SKODA FABRICA 500.000 UNITATS DE
L’OCTAVIATERCERA GENERACIÓ

QUINZE ANYS D’OPC, ELS OPEL
ESPORTIUS PER A CARRETERA

Skoda ha produït l’Octavia de
tercera generació número
500.000. El vehicle, un Octavia GreenLine blanc, ha sortit
de la línia de producció de Skoda a Mladá Boleslav.
La tercera generació marca
referències en la seua classe i
és l’Octavia més gran, segur,

A Opel, els models més esportius reben una abreviatura: OPC. Fa exactament 15
anys va arribar al mercat el
primer model que va sortir
del centre Opel d’altes prestacions.
Des d’aleshores, Opel ha
combinat la seua experiència

lleuger, confortable, pràctic i
ecològic de la història.A més,
la gamma Octavia és més versàtil que mai.Ara, els Octavia
berlina i familiar estan disponibles amb tracció frontal o a
les quatre rodes. L’RS és l’Octavia produït en sèrie més ràpid de tots els temps.

BMW ampliarà la gamma
de la Sèrie 2 amb una nova
versió base batejada com
a 218i i que utilitzarà el nou
motor d’1,5 litres i tres cilindres de 136 CV del Mini
Cooper.
Arribarà a una velocitat
màxima de 212 km per hora, una acceleració de 0 a
100 km/h en 8,8 segons i un
consum combinat d’entre
5,1 i 5,5 litres en la versió
amb canvi manual de sis
marxes.

en competició amb el desenvolupament de cotxes d’altes
prestacions per al carrer, garantint una transferència regular de tecnologia entre el
món de la competició i la producció en sèrie. L’Insignia és
el topall de gamma amb motor 2.8 CV.

Mercedes Benz prepara un
nou SUV-cupè de gran mida que barreja trets estilístics d’un vehicle tot camí i
d’un cupè esportiu, amb acabats de luxe i potents motors de gasolina i dièsel, entre 258 i 367 CV de potència.
Mercedes el denomina
GLE Coupé, seguint la nova nomenclatura que a partir d’ara identificarà els models de la marca.
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www.segre.com

Suplement d’Esports
LLEONARD DELSHAMS

FINALAL’ALÇA
FINAL A L’ALÇA

ACTEL LLEIDA

OSCA

66

59

TRENCA UNA RATXA DE QUATRE DERROTES PER SUMAR LA SETENA VICTÒRIA DE LA TEMPORADA QUE EL TORNA AL ‘PLAY-OFF’
FCF

FUTBOL

FUTBOL

Catalunya i
Euskadi empaten
en un partit
reivindicatiu

ElTelègrafs
expulsaunequip
perviolent
BÀSQUET

Les dos seleccions
commemoren els 100
anys del seu primer duel

ElBarçatombael
MadridalPalau

MOTOCICLISME
AMADO FORROLLA

Els Màrquez,
estrelles a Rufea
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LEB OR ACTEL FORÇA LLEIDA - PEÑAS OSCA

Dolçfinald’any

L’Actel Força Lleida tanca la primera volta amb la setena victòria de la temporada i trenca una r
consecutives || La defensa i els triples de Simeón i Kahlig segellen un triomf treballat davant d’un O
XAVIER PUJOL

❘ LLEIDA ❘ El Força Lleida va tancar
l’any esportiu i la primera volta
de la competició amb una victòria treballada i, al seu torn, balsàmica (66-59) amb la qual curar les ferides que havien deixat
les quatre derrotes consecutives
i, sobretot, el correctiu sofert fa
una setmana a Burgos.Amb una
gran defensa, sobretot a la segona meitat, i els triples d’un reaparegut Simeón i Kahlig, precisament els dos que arrossegaven
molèsties aquesta setmana, el
quadre de Joaquín Prado va sumar la setena victòria de la campanya i torna a posicions de
play-off.
Els dos equips arribaven al
partit amb moltes urgències. El
Lleida venia d’encadenar quatre derrotes, l’última molt dolorosa a la pista del Burgos, i necessitava imperiosament guanyar per elevar la seua malparada moral, mentre que l’Osca
nomé havia guanyat un dels últims quatre partits i encara no
havia assaborit el triomf lluny
del seu pavelló, aspiració que
tampoc va aconseguir ahir.
És per això que la igualtat va
ser la nota predominant a la primera part del duel. Els de Joaquín Prado treballaven molt els
seus atacs, bé doblant pilotes a
Fran Guerra a la pintura, que va
ser molt solvent, o exhibint el
seu letal llançament de tres
punts, on van destacar Múgica
i, especialment, Simeón, que en

DE NOU EN ‘PLAY-OFF’

Arriba a l’equador en zona
de ‘play-of’f i amb rècord
de triomfs en una primera
volta de la competició
va anotar dos sense error, encara que llastat amb dos faltes que
el van portar a la banqueta.Això va obligar Prado a jugar molts
minuts sense un base pur, funció que va tornar a exercir
Kaufmanis, aquesta vegada sense brillantor.
Tot i així, el marcador es va
mantenir igualat en tot moment,
rellevant-se els dos equips en el
comandament, amb diferències
que mai van superar els dos
punts.Va ser en l’arrancada del
segon assalt quan els dos contendents es van treure la pressió de sobre, encara que el marcador tampoc va evidenciar un
domini aparent de cap dels dos.
El Lleida, amb una bona sortida de quart, va aconseguir una
màxima renda de cinc punts (24-

66 59
Actel Lleida

CINC INICIAL:

11 Simeón
15 Múgica
21 Kaldre
32 Kahlig
35 Guerra

Osca

CINC INICIAL:

16
6
0
17
11

4 R. de Celis
5 Kaufmanis
7 Sevillano
12 Sutina
14 Alzamora
17 Fakuade

5
0
0
0
6
5

7 Lafuente
8 Sanz
9 Vicedo
13 Troutman
14 Zhigulin

7
10
10
14
7
6
0
5

5 Orukpe
6 Blasco
15 Salash

ENTRENADOR:

ENTRENADOR:

Joaquín Prado

Quim Costa

PARCIALS

21-19 17-17 13-10 15-13
ÀRBITRES
ZAFRA I QUINTAS

★★★

Van passar pràcticament
desapercebuts. Van assenyalar
una antiesportiva a Zhigulin
(min.22). Sense eliminats.
Incidències: Partit corresponent a la
quinzena i última jornada de la primera
volta de la LEB Or.
Barris Nord
2.800 espectadors

19), però els aragonesos van tornar el cop immediatament amb
un parcial de 0-6 que va obligar
Prado a parar el partit (24-25).
Fins a aquell moment, els de
negre havien aconseguit neutralitzar el millor trumfo del rival,
el rebot ofensiu (són els millors
de la Lliga), faceta en la qual els
dos estaven empatats.Va ser amb
la presència d’Orukpe a la pista
que l’Osca va començar a imposar la seua llei al cèrcol rival, encara que l’Actel Lleida es va
mantenir gairebé sempre al capdavant del marcador gràcies a
l’aparició de Kahlig, que va anotar cinc punts consecutius, i als
tirs lliures.
Tots dos, a més, estaven firmant uns grans percentatges de
llançament, amb un 50%

Alfons Alzamora intenta superar el marcatge d’Ehimen Orukpe. El balear va estar ahir especialment actiu en atac i molt s
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LLEONARD DELSHAMS

ratxa de quatre derrotes
Osca que mai es va rendir

sòlid defensivament.

LLEONARD DELSHAMS

José Simeón va deixar enrere els problemes físics i va liderar l’equip cap a la setena victòria de la temporada.

els lleidatans en tirs de dos
punts i un 60 els de Quim Costa que, això sí, fallaven en el triple, amb 1 de 6; no així el Lleida, que estava ja en 4 de 10, una
de les claus que li van permetre
anar-se’n al descans guanyant,
encara que fos per tan sols dos
punts (38-36).
A la tornada dels vestidors,
els dos equips van abaixar molt
els percentatges, però el Força
Lleida va semblar més entonat
sobre la pista, amb una major
pressió que li va permetre robar
diverses pilotes i recuperar la
màxima renda que havia tingut
a la primera part, cinc punts (4338), i elevar-la a sis amb un triple de Rubín de Celis (46-40).
El conjunt de Prado feia la sensació que havia de trencar el partit, però l’Osca va reaccionar de
la mà de Jorge Sanz i va tornar
a estrènyer el marcador fins que
un altre triple de Simeón, el tercer de la tarda, va tornar els cinc
punts d’avantatge amb què s’acabava el tercer quart (51-46), amb
un parcial de 13-10 que deixava ben clar que les defenses s’havien imposat clarament als atacs.
Però quedava tot un món i la
victòria encara hauria de necessitar un esforç titànic per batre
un incòmode Osca, que mai no
va donar el partit per perdut
malgrat les nombroses baixes.
Simeón, que reapareixia després
de gairebé tres partits lesionat,
va assumir els galons i amb tres
tirs lliures restablia la màxima
de sis punts, a què l’Osca va reaccionar amb un triple de Zhigulin, del poc que va fer ahir
l’exblaugrana i que va servir per
no desenganxar-se dels lleidatans.
Els aragonesos estaven fent la
goma, amb el perill que això comporta. Els últims minuts van tenir dos noms propis. D’una ban-

EL MILLOR

L’equip va mostrar la
seua millor cara en
defensa i va saber tenir
paciència i donar el cop de
gràcia a l’últim quart

EL PITJOR

APUNTS

El desencert en
algunes fases de la
segona meitat i la falta de
protagonisme d’alguns
jugadors com Kaldre
LLEONARD DELSHAMS

2.800 SEGUIDORS

Les vacances van restar
públic al Barris Nord
■ La d’ahir va ser una de les pitjors entrades de la temporada.
Després de molts partits superant amb escreix els 3.000 espectadors de mitjana, fins i tot fregant en alguna ocasió els 3.500,
ahir només van assistir 2.800
persones al Barris Nord. Les vacances, com era de preveure,
van restar públic, malgrat que
un dels objectius de jugar per
aquestes dates és fomentar l’assistència als partits.

AVUI, ÚNIC DIA DE FESTA

S’entrenaran l’últim dia
de l’any i el primer

Greg Kahlig va tornar a exhibir el seu letal llançament de tres punts.

da, Greg Kahlig. El nord-americà, que s’estava mostrant una mica irregular, va encadenar dos triples que van donar un màxim
avantatge de nou punts que ja va
deixar l’Osca molt tocat, mentre
que l’altre protagonista va ser Michael Fakuade.Va estar pràctica-

ment desaparegut fins llavors però va aparèixer quan més ho necessitava l’equip per anotar el definitiu 66-59 que tallava de socarel la reacció aragonesa, posant
la guinda amb un sobirà tap per
segellar la setena victòria de la
temporada.

■ La competició no s’atura i la
plantilla del Força Lleida, igual
que la de la resta d’equips de la
LEB Or i, aquesta vegada sí, de
molts altres esports, com el futbol o l’hoquei sobre patins,
s’exercitarà durant tota la setmana.
Avui dilluns serà l’únic dia que
el tècnic Joaquín Prado ha concedit descans als seus jugadors,
tenint en compte que ahir va haver-hi partit. Demà estan citats a
primera hora al Barris Nord per
prendre part en la primera de les
dos sessions programades. Dimecres, dia de Cap d’Any, l’equip
s’exercitarà al matí i tindrà festa
fins dijous a la tarda, quan reprendran els entrenaments. Divendres hi haurà doble sessió
preparatòria i dissabte una al
matí per acabar de perfilar el duel de diumenge.
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UN PER UN

Actel Força Lleida
TEMPS

SIMEÓN
EL MILLOR

➜

4
5
7
11
12
14
15
17
21
32
35

RUBÍN
KAUFMANIS
SEVILLANO
SIMEÓN
SUTINA
ALZAMORA
MÚGICA
FAKUADE
KALDRE
KAHLIG
GUERRA

PTS.

TIRS DE 2

TIRS DE 3

TIRS DE CAMP

TIRS LLIURES

10:35 5
17:42 0
12:34 0
24:42 16
18:01 0
16:09 6
27:16 6
21:23 5
04:56 0
31:14 17
15:28 11

0/1 0%
0/0 0%
0/0 0%
1/3 33%
0/0 0%
3/5 60%
1/6 17%
2/6 33%
0/2 0%
3/6 50%
5/9 56%

1/2 50%
0/2 0%
0/1 0%
3/4 75%
0/4 0%
0/0 0%
1/1 100%
0/2 0%
0/0 0%
3/7 43%
0/0 0%

1/3 33%
0/2 0%
0/1 0%
4/7 57%
0/4 0%
3/5 60%
2/7 29%
2/8 25%
0/2 0%
6/13 46%
5/9 56%

2/2 100%
0/0 0%
0/0 0%
5/7 71%
0/0 0%
0/0 0%
1/2 50%
1/3 33%
0/0 0%
2/2 100%
1/2 50%

200:00 66

15/38 39%

8/23 35%

23/61 38%

TIRS DE 2

TIRS DE 3

14:44 6
06:22 0
36:45 7
40:00 10
36:53 10
25:16 14
24:18 7
15:42 5

3/5 60%
0/1 0%
2/3 67%
4/9 44%
4/10 40%
6/10 60%
1/4 25%
1/1 100%

200:00 59

21/43 49%

REBOTS
DEF. OFE. TOTAL

AS.

REC.

PER.

2
2
2
1
4
5
7
5
0
1
5

1
0
0
4
2
0
4
1
0
1
0

0
1
1
3
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2
2
0
2
4
1
0
3
0
2
4

2
0
0
4
1
0
3
3
0
1
1

6
-1
2
20
-1
8
15
3
-2
12
7

12/18 67%

23 11 34

13

7

2

4

4

1

20

15

69

TIRS DE CAMP

TIRS LLIURES

REBOTS
DEF. OFE. TOTAL

AS.

REC.

PER.

ES.

FALTES
COM. REB.

0/0 0%
0/0 0%
1/3 33%
0/2 0%
0/3 0%
0/2 0%
1/3 33%
0/0 0%

3/5 60%
0/1 0%
3/6 50%
4/11 36%
4/13 31%
6/12 50%
2/7 29%
1/1 100%

0/0 0%
0/0 0%
0/0 0%
2/6 33%
2/2 100%
2/2 100%
2/2 100%
3/4 75%

3
0
2
3
5
5
4
3

6
0
2
6
6
6
5
3

0
0
3
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

2
0
2
3
3
1
3
1

1
0
0
0
0
2
0
1

1
0
0
2
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

2
1
3
1
2
1
4
1

0
0
4
8
2
1
2
3

6
-2
8
8
4
15
2
9

2/13 15%

23/56 41%

11/16 69%

25

9 34

4

1

15

4

4

1

15

20

50

0
2
2
0
3
4
4
5
0
1
2

2
0
0
1
1
1
3
0
0
0
3

TAPS
FAV. CON.

ES.

FALTES
COM. REB.

VAL.

★★★★
Timó. Quan hi és, l’equip és un

altre. Se’l va trobar a faltar en els
últims tres partits i la seua reaparició no podia ser millor. El valencià va liderar l’equip amb tremp i
va ser un dels millors en atac. Els
seus triples van ser claus en la
victòria.
MÚGICA
POSITIU
✩✩✩
En ocasions sembla que no hi sigui però els seus números allà estan. No va brillar en anotació,
però va ser important en el rebot.
KALDRE
INVISIBLE
✩
Va tornar a tenir la confiança del
tècnic però la va desaprofitar. Es
va precipitar i es va jugar tirs que
no van tocar ni cèrcol. No hi és.

TOTAL

Peñas Osca
TEMPS

5
6
7
8
9
13
14
15

ORUKPE
BLASCO
LAFUENTE
SANZ
VICEDO
TROUTMAN
ZHIGULIN
SALASH

TOTAL

PTS.

3
0
0
3
1
1
1
0

KAHLIG
LETAL
✩✩✩
Va tornar a exhibir facilitat en el
triple, que va resultar clau per
guanyar. Li va faltar regularitat i
aportar més en altres facetes.
GUERRA
GASÓS
✩✩
Va començar poderós a la zona
aragonesa, però es va anar diluint. Les faltes hi van ajudar.
RUBÍN DE CELIS
MILLORAT
✩✩
Dels millors partits del del planter. No li va tremolar la mà al
llançar i va estar correcte.
KAUFMANIS
DESAPAREGUT
✩
Tot just se’l va veure. No va anotar ni un sol punt, encara que sols
va intentar el tir en dos ocasions.
Mai va estar còmode a la pista.
SEVILLANO
INTEL·LIGENT
✩✩
Va gaudir de bastants minuts i els
va aprofitar. Va saber en tot moment què fer.
SUTINA
DEFENSIU
✩✩
Es va dedicar més a tasques de
contenció amb encert, el que li
va faltar en el llançament de tres.
ALZAMORA
GUERRER
✩✩✩
Bon partit en línies generals. La
seua experiència és un grau.
FAKUADE
OPORTÚ
✩✩
Va aparèixer a l’últim quart i els
seus punts van ser decisius.

TAPS
FAV. CON.

VAL.

XAVIER MONCAYO
LA CONTRACRÒNICA

Retenir el talent
C
ada temporada que passa
evidencia la mutació que es
produeix a la plantilla del
Força Lleida motivada, en bona
part, per la dificultat a retenir
el talent al no poder satisfer les
exigències econòmiques dels jugadors més carismàtics.Aquest
fet, que es produeix any rere any
sense cap excepció, representa
una hipoteca esportiva a llarg
termini de difícil amortització
enmig d’una crisi galopant que
fa molt complicat armar un
equip sòlid i amb garanties.
El fet de no poder retenir
aquest talent s’ha fet palès amb
jugadors com Oriola, que va
marxar a Osca per una diferència econòmica mínima, i altres
com Llorca i Matulionis, jugadors clau al Breogán; Salva Arco, Dani Rodríguez, Miquel Feliu, Llorente, Dani Pérez i tants
d’altres. És una pena, però és la
trista realitat. I no estem parlant
de grans quantitats, més aviat
dels diferencials mínims a l’hora de negociar contractes que
enfocats des d’altres òptiques i
oferint valor afegit al marge de
l’esportiu podrien fer decantar
la balança a favor del club.
Em preguntareu què caldria

LLEONARD DELSHAMS

fer perquè aquests jugadors franquícia es quedessin i la resposta és molt difícil i té moltes cares. En sóc conscient. En alguns
casos serà impossible perquè estan cridats a formar part d’equips
d’ACB o de lligues estrangeres
però, en d’altres, valdria la pena fer un esforç d’enginy amb
empreses col·laboradores oferint treballs a temps parcial i fle-

Representa una hipoteca
a llarg termini de difícil
amortització enmig
d’una crisi galopant

Javi Múgica es va enfrontar als seus excompanys amb bona nota.

xibilitat horària per compensar
la diferència econòmica alhora
que facilitar un futur estable un
cop acabada la carrera esportiva. Potser sí que estic elucubrant
i fent una carta als reis, però estem en temps de grans canvis.
No esperem resultats diferents
si sempre fem el mateix. Comencem a treballar des d’avui per
intentar retenir el talent que ara
tenim. Feliç 2015 i que els Reis
d’Orient ens portin estabilitat i
equilibri al nostre Força Lleida.
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LLEONARD DELSHAMS

Els jugadors del Força Lleida van celebrar la setena victòria de la temporada amb la mascota de l’Aplec, que va amenitzar el partit.

“Espero que
ningú trenqui
l’estabilitat”
Joaquín Prado. El tècnic va llançar un missatge
davant dels problemes que té el club per cobrar
X. PUJOL

❘ LLEIDA ❘ El tècnic de l’Actel Força Lleida, Joaquín Prado, va valorar molt la victòria d’ahir malgrat reconèixer que no havia sigut un partit vistós, mentre que
va demanar estabilitat per al club
el 2015. “En el pla esportiu només demano estabilitat per al
club. És la primera vegada des
que sóc aquí que l’entitat en té
i espero que ningú la trenqui.
Confio que a ningú se li passi pel
cap espatllar-ho”, va dir el tècnic asturià en una clara al·lusió
als problemes perquè el club cobri la subvenció extra que va
pactar amb les institucions, que
es troba paralitzada per divergències amb l’anterior club, el
Lleida Bàsquet, segons va revelar SEGRE.
Quant al partit, va comentar
que “ha sigut molt dur, amb una
primera part en la qual defensi-

vament no hem entrat tot el bé
que ens agradaria, però amb facilitat en atac, i una segona en
què hem millorat molt en defensa. Els hem deixat en 23 punts,
que és meritori. El nostre treball
defensiu ens ha servit per emportar-nos una victòria importantíssima a la qual donem molt
valor i que ens feia molta falta”,
va indicar.
El tècnic de l’Osca, Quim Costa, va reconèixer que el Lleida
havia sigut el just vencedor però va lloar l’entrega dels seus jugadors. “Hem fet un esforç ingent donades les circumstàncies, amb dos jugadors lesionats,
que ja sabíem, amb un altre
(Brizuela) que es va lesionar al
matí i amb el nou fitxatge que
no ha pogut jugar perquè el
trànsfer no ha arribat.Tot i així
hem estat capaços de competir”,
va dir.

LA JORNADA

EL PRÒXIM RIVAL

Triple empat al capdavant

El Corunya, un rival directe

■ Els favorits no van fallar ahir i s’arriba al final de
la primera volta de la competició amb tres equips
empatats en la primera posició. El Palència, pel seu
millor average, és el líder al guanyar ahir sense problemes al Corunya, mentre que el Breogán va patir
a la pista del Prat i el Navarra a casa davant de l’Ourense. En el duel de favorits, el Valladolid es va emportar el triomf davant el Burgos, l’últim botxí del
Força Lleida, mentre que el Palma, una altra de les
revelacions, va guanyar a Oviedo i és setè.

■ El Força Lleida amb prou feines tindrà temps per
celebrar l’última victòria, ja que d’aquí a set dies torna a jugar, també al Barris Nord. El primer rival del
2015 serà el Básket Corunya, el primer que va aconseguir batre els de Joaquín Prado aquesta temporada, si bé els lleidatans van tenir opcions de triomf
fins al final. Els gallecs han anat de més a menys i
arribaran al coliseu lleidatà amb una victòria menys
que els de negre, que tanquen la primera volta amb
el mateix nombre de triomfs i derrotes.

LEB Or Jornada 15
Prat-Breogán . . . . . . . . . . . . . . .83-86
Oviedo-Palma . . . . . . . . . . . . . .62-72
Navarra-Ourense . . . . . . . . . . .80-76
Clavijo-C. Rincón . . . . . . . . . . . .79-69
Palència-Corunya . . . . . . . . . . .64-46
ACTEL LLEIDA-Osca . . . . . . . . .66-59
Valladolid-Burgos . . . . . . . . . . .77-70
Pròxima jornada
Burgos - Breogán
Valladolid - Osca
ACTEL LLEIDA - Corunya
Melilla - C. Rincón
Clavijo - Ourense
Navarra - Palma
Oviedo - Prat
Descansa: Palència

Classificació general
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EQUIP

PJ

PG

PP

PF

PC

= Palència

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
10
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
3

4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11

1036
1046
982
1069
981
1090
1072
1032
941
946
1009
1001
961
915
996

875
1008
971
958
989
980
1052
1038
965
974
1042
1052
1058
1075
1040

▲
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼

=
=
▲
▼
▼

Breogán
Navarra
Ourense
Valladolid
Burgos
Palma
Melilla
ACTEL LLEIDA
Corunya
Osca
Oviedo
Clavijo
C. Rincón
Prat
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■
LLEONARD DELSHAMS

Les promeses del club van mostrar el seu nivell al descans.
LLEONARD DELSHAMS

Alzamora i Simeón, el president Félix González i el tècnic Joaquín Prado van brindar per un millor 2015.

Directiva, jugadors i cos tècnic
van celebrar ahir el sopar de Nadal
❘ LLEIDA ❘ Després del partit d’ahir,
els membres de la junta directiva de l’Actel Força Lleida i els
jugadors i tècnics del primer
equip van compartir taula i estovalles en un restaurant dels
afores de Lleida, on va tenir lloc
el tradicional sopar de Nadal.
S’hi va poder celebrar la victòria

aconseguida unes hores abans
davant del Peñas Osca, la setena en el que va de temporada i
que trenca una ratxa de quatre
derrotes consecutives. A més,
l’equip que dirigeix Joaquín Prado arriba a aquest final d’any i
de primera volta de la competició amb uns números molt mi-

llors que en els dos exercicis passats. En el primer a la categoria
es va tancar la primera volta
amb sis victòries, mentre que
l’any passat es va arribar a
l’equador sumant-ne cinc, dos
menys que aquesta campanya.
No obstant, en els dos casos
l’equip era vuitè.

Durant el partit es va fer una recollida solidària de sabatilles.
LLEONARD DELSHAMS

Les ‘cheerleaders’ de l’Actel Força Lleida van amenitzar els temps morts amb actuacions molt centrades en el Nadal.
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Elsinteriors
donenel
triomfalBarça
El Madrid es deixa el lideratge al Palau
Blaugrana en una nova derrota || Suma
vuit temporades sense guanyar-hi
BARCELONA

76
Huertas (10)
Hezonja (5)
Thomas (6)
Doellman (12)
Tomic (12)
–inicial–
Satoransky (10)
Pleiss (6)
Jackson (8)
Lampe (7).

REIAL MADRID

68
Llull (12)
Fernández (8)
Maciulis (14)
Nocioni (6)
Bourousis (3)
–cinc inicial–
Campazzo (-), Reyes
(4), Sergio Rodríguez
(-), Rivers (7), Carroll
(10), Mejri (2) i Ayón
(2).

Parcials: 24-22, 23-18 –descans–,11-15 i 1813.
Àrbitres: Pérez Pizarro, Cortés, Martínez Fernández. Sense eliminats.
Incidències: Ple total al Palau Blaugrana per
presenciar el duel entre els dos grans del bàsquet espanyol.

AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ El Barcelona es va
tornar a imposar ahir al Reial
Madrid al Palau Blaugrana, 7668, en un encontre en el qual els
blancs, que han cedit el lideratge a l’Unicaja i la segona plaça
als de Xavi Pascual, no van poder amb el joc interior dels blaugranes, encapçalat per Justin Doellman i Ante Tomic, amb 24
punts i 15 rebots en total, ni
aprofitar les importants baixes
en el perímetre.
Sense els lesionats Navarro,
Oleson ni Abrines, el Barça es
va esforçar a la pintura per mantenir la màgia del Palau, un fortí en el qual el Reial Madrid no
ha guanyat les últimes vuit temporades. Després d’una arrancada esperançadora, 6-11, els de
Pablo Laso, liderats per Sergio
Llull, semblaven aliens a la lluita sota els cèrcols.
Tomic, Doellman i Thomas
van anar imposant el seu poder
a la zona visitant per aportar un
gir al partit que ja va començar
a canviar de guió, 24-22, al final
del primer parcial sense que hi
hagués notícies dels pivots
blancs,Ayón, Reyes i Bourousis,
que només van aconseguir 4
punts entre tots tres abans del
descans.
La inèrcia es va consolidar en
l’inici del segon quart, en què els
de Pascual es movien entre els
10 punts de diferència, 41-31.
L’encert exterior de Llull i el lituà Maciulis, la millor peça blanca ahir amb 14 punts, va estrènyer el marcador, 54-51, en l’engegada del tercer quart, en el
qual els blaugranes es van ofe-

LLIGA ACB

Resultats
Barcelona - Reial Madrid . . . . . . . . .76-68
Unicaja - Estudiantes . . . . . . . . . . . . .66-62
Andorra - CAI Saragossa . . . . . . . . . .72-59
Baskonia - Baloncesto Sevilla . . . .100-60
Manresa - Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . .80-68
Gran Canària - Fuenlabrada . . . . . . .88-77
Gipuzkoa Basket - València . . . . . . .69 67
Joventut - Tenerife . . . . . . . . . . . . . . .88-75
Bilbao Basket - Obradoiro . . . . . . . .70-58

Classificació general
EQUIP

PJ PG PP

1 Unicaja
13
2 Barcelona
13
3 Reial Madrid
13
4 Joventut
13
5 Bilbao Basket
13
6 València Basket
13
7 CAI Saragossa
13
8 Múrcia
13
9 Baskonia
13
10 Tenerife
13
11 Gran Canària
13
12 Obradoiro
13
13 Andorra
13
14 Estudiantes
13
15 Gipuzkoa Basket 13
16 Fuenlabrada
13
17 Manresa
13
18 Baloncesto Sevilla 13

11
10
10
10
9
7
7
7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3

2
3
3
3
4
6
6
6
7
7
7
7
8
9
9
10
10
10

PF

PC

1025
1055
1111
1037
981
1001
959
994
1059
988
986
927
952
947
882
947
940
943

922
900
1003
1009
933
972
973
1015
1024
977
985
950
992
994
983
983
1049
1090

El blaugrana Mario Hezonja entra a cistella davant del madridista Bourousis.

LES CLAUS

Els pivots, en forma
❚ Doellman i Tomic van sumar 24
punts entre els dos i van ser els
autèntics reis del rebot, no donant opció als rivals.

Ratxa blaugrana
❚ Fa vuit temporades que el Reial
Madrid no guanya al Palau en el
que ja és el pavelló maleït dels
blancs.

gar en la defensa del seu rival.
Però va ser un miratge. Com
també el triple de Carroll que
va tornar el desavantatge de 3
punts, 63-60, a l’inici de l’últim
parcial. Una sèrie de 8-0 per als
locals, 71-60, va sentenciar ja el
Reial Madrid. El Barça va llançar pilotes a Pleiss per acabar de
sentenciar el duel en els minuts
finals, davant d’uns rivals que
no van estar a l’altura. El Madrid, sense continuïtat en el seu
esforç, va acabar amb cada jugador fent la guerra pel seu
compte mentre que el Barça, que
no va jugar al seu millor nivell,
va bregar molt més.

Justin Doellman lluita per la pilota amb l’argentí Nocioni.
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FUTBOL SELECCIONS

Els dos equips van posar abans de començar el partit al nou San Mamés amb sengles pancartes en les quals es reivindicava l’oficialitat de les seleccions nacionals basca i catalana.

Empat festiu i reivindicatiu

Catalunya i Euskadi van disputar un amistós de germanor entre els dos pobles per commemorar el cente
van jugar el 3 de gener del 1915 || La selecció catalana va merèixer guanyar, malgrat encaixar als tres m
EUSKADI

CATALUNYA

1

1

Iraizoz (Irureta 64’);
Carlos (Bóveda 46’),
Ansotegi (Etxeita 46’),
Íñigo (San José 46’),
Balenziaga (Aurtenetxe 46’); Iturraspe
(Bergara 46’), Beñat
(García 46’); Capa (Susaeta), Prieto (Torres),
Ibai (Yuri); i Aduriz
(Arruabarrena).

Casilla (Masip 46’);
Sánchez (Montoya
46’), Bartra (S. Roberto 46’), Piqué (Fontás
46’), Alba (Víctor 60’);
Xavi (Gerard 60’), Busquets; Deulofeu (Piti
46’), Sergio (Samper
60’), Vidal (De la Bella
46’); i Soriano
(Vázquez 60’).

Gols: 1-0, Min. 3, Aduriz. 1-1, Min. 44, Sergio
García.
Àrbitre: Bikandi Garrido (Comitè Basc). No va
mostrar cap targeta.
Incidències: Van assistir a l’encontre, entre altres personalitats, el lehendakari Íñigo Urkullu
i el president de la Generalitat, Artur Mas. Uns
40.000 espectadors a San Mamés, entre ells uns
4.000 seguidors catalans.

AGÈNCIES

❘ BILBAO ❘ Les seleccions de Catalunya i d’Euskadi van empatar
ahir (1-1) en un amistós disputat a San Mamés per celebrar el
centenari del primer partit que
van jugar el 3 de gener del 1915
a l’antic San Mamés, amb una
golejada favorable a l’equip del
País Basc (6-1). Prèviament, centenars de persones van reivindicar en una desfilada pel centre de Bilbao l’oficialitat de les
dos seleccions. Com també un
parell de pancartes sobre el terreny en les quals es podia llegir “One country, One Team”
(Un país, una selecció) i “Una
nació, una selecció”.
Bascos i catalans van repetir
el mateix resultat que l’última

vegada que es van enfrontar el
2007. En aquesta ocasió, el matiner gol que va obrir el marcador tot just tres minuts després
de l’inici el va marcar el davanter de l’Athletic ClubAritzAduriz.
Mentre que els catalans hi van
posar el domini de la pilota, els
locals van representar l’ordre i
disciplina tàctics. Fruit de la
possessió de la pilota, els catalans van poder empatar en diverses ocasions, destacant una
clara ocasió de l’extrem del Sevilla Gerard Deulofeu, qui, a
cinc minuts del descans, va enviar la pilota al pal després de
xutar sense a penes angle en
una jugada a la línia de fons.
Poc després, el davanter Jo-

nathan Soriano va batre Gorka
Iraizoz, però el col·legiat es va
equivocar a l’anul·lar el gol per
fora de joc quan el jugador del
Red Bull Salzburg de la Lliga
austríaca va arrancar en posició
correcta.
Tanmateix, just abans de l’aturada el davanter de l’Espanyol
Sergio García va igualar aprofitant un contraatac. El final del
matx es va convertir en un carrusel perquè juguessin tots els
futbolistes convocats.
El seleccionador català Gerard López va disposar un ambiciós 3-4-3 recordant les èpoques del llegendari DreamTeam
de Johan Cruyff i d’alguns moments del Pep Team de Guardiola al Barça. Gerard López va

Jonathan Soriano felicita Sergio García, autor de
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NO HI VA PODER
ANAR ENGUANY

Bojan anima els seus
companys a Twitter

Les dos aficions, agermanades per un mateix objectiu.
EFE

■ El davanter lleidatà de l’Stoke
City anglès, Bojan Krkic, que no
va poder jugar aquest any amb
la selecció catalana perquè tenia
partit de la Premier League, va
recordar els seus companys i els
va enviar aquest missatge a través del seu compte de Twitter:
“Aquest any em toca viure el partit des de fora. Us envio una forta abraçada, espero que el gaudiu com es mereix.”

AMBIENT DE CONCÒRDIA

Ampli dispositiu de
seguretat per prevenir
■ Encara que la concòrdia i la
bona sintonia van ser-hi presents, l’Ertzaintza va establir un
dispositiu de seguretat “rigorós”
a l’estadi de San Mamés. El dispositiu va prestar especial atenció
al control dels accessos a l’estadi,
per la qual cosa es va demanar
als aficionats que hi anessin amb
un marc temporal ampli a fi
d’evitar aglomeracions i presses.
A més, es va controlar també
amb rigor la possible presència
de qualsevol tipus de suport,
pancartes o símbols, amb missatges insultants o que incitessin a
la violència.

XAVI HERNÁNDEZ

“Representar
Catalunya, un orgull”
■ El capità de la selecció catalana, Xavi Hernández, va reconèixer que “és un orgull representar
Catalunya a Euskadi, on sempre
ens han tractat molt bé”.
Sergio Busquets, defensat per Xabi Prieto.
EFE

enari del primer partit que
minuts el gol d’Aduriz

el gol de Catalunya.

ESPORTS

EFE

voler premiar el compromís de
tots els jugadors que es van desplaçar fins a Bilbao i va canviar
de dalt a baix l’onze entre el
descans i el primer quart d’hora de la segona part.
Al principi, el seleccionador
va perseverar en el 3-4-3 i va
mantenir els pesos pesants al
rombe del centre del camp, però
a l’hora de joc havia retocat l’onze de dalt a baix. Per la seua
part, el seleccionador basc, José María Amorrortu, només va
mantenir a la porteria Gorka i
Ibai després del descans però el
dibuix tàctic, amb un 4-1-4-1,
no va variar.
Amb el pas dels minuts, la intensitat del joc no va baixar,
però sí la precisió. Lògicament,
tots dos equips es van ressentir
per l’allau de canvis.
Catalunya va disposar de les
ocasions més clares per decantar el marcador en aquesta fase, sobretot en el primer quart
d’hora després de la represa.
Sergio García va combinar amb
Jordi Alba per disparar massa
alt (55’).
Dos minuts després, Xavi enviava en profunditat per al davanter espanyolista, que no va

poder superar Gorka en l’un
contra un. La rèplica basca va
arribar al minut 59 amb un tret
de Roberto Torres que va sortir
lleugerament desviat.
Deu minuts després, era de
nou el davanter d’Osasuna el
que intentava posar en problemes la porteria de Masip al recollir un rebuig dins de l’àrea,
però el seu tret es va estavellar
a la part exterior de la meta ca-

PANCARTES

Abans del partit hi va haver
una desfilada conjunta
d’aficions i després dos
pancartes reivindicatives
talana.
La recta final no va registrar
ocasions clares en cap porteria,
encara que tant Euskadi com
Catalunya van intentar desfer
l’empat.Tanmateix, els seus davanters no van estar fins i finalment, com ja va succeir en l’últim precedent disputat a l’antic
San Mamés l’any 2007, el marcador es va tancar amb l’empat
a 1.

Jordi Alba controla una pilota davant de la pressió del basc Capa.
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El Champions
for Life, avui
al Calderón

Els jugadors del Lleida van tornar ahir a l’activitat i se’ls va mesurar el greix
corporal || Tots van complir amb les pautes de treball durant les vacances

❘ MADRID ❘ L’estadi Vicente Calderón acollirà avui (19.00 hores/TVE) la segona edició del
partit benèfic Champions for
Life, que comptarà amb la
participació d’estrelles de la
Lliga com Sergio Ramos, Iniesta, Rakitic o Raúl García i
que estarà dividit entre els
equips de l’Est i de l’Oest,
amb José Antonio Camacho
i Miliko Pantic com a entrenadors.
En aquesta ocasió és per
combatre l’epidèmia de l’ebola a l’Àfrica per part de la
Unicef i altres projectes a Nicaragua, Moçambic i Madagascar.

AMADO FORROLLA

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La plantilla del Lleida
Esportiu va tornar ahir a la tarda a l’activitat entrenant-se a
l’Annex del Camp d’Esports després de l’aturada per les festes
nadalenques de cara a començar a preparar el partit de diumenge que ve, el primer de l’any
i l’últim de la primera volta, davant del Cornellà a casa (17.00
h). El d’ahir va ser el primer dels
sis entrenaments previstos que
els homes d’Imanol Idiakez realitzaran abans de l’encontre, seguint una programació de sessions en què els jugadors s’exercitaran cada dia a excepció de
dijous, festivitat d’Any Nou, en
què descansaran.
La tornada a la feina també
ha servit, com sol ser habitual
sempre en aquestes dates, perquè els jugadors blaus se sotmetessin a les proves de la valoració del pes i del percentatge de
greix corporal. “No han abusat
ni dels polvorons, ni dels torrons”, va assegurar al finalitzar
el control el preparador físic de
l’equip, Josep Maria Joma Ferrer.Així mateix, Ferrer va manifestar que tots els futbolistes han
complert amb el “període transitori”, una pauta de treball que
se’ls va encarregar abans de marxar per “mantenir el to físic i
prevenir lesions”, basada en
exercicis “de gimnàs i de carrera contínua”.
“Les festes han anat molt bé
per desconnectar durant una set-

Dia de portes
obertes del
Reial Madrid

Molo entra amb ímpetu davant de Jorge Miramón ahir durant la sessió d’entrenament.

mana i descansar a casa, amb la
família i els amics, però les ganes de l’equip per reunir-nos i
trepitjar una altra vegada el
camp eren immenses”, va manifestar el lateral esquerre Raúl
Fuster.
Per la seua part, el porter Pau
Torres va assegurar que tant ell
com els companys han aprofitat
les vacances per “recarregar les
piles” i que arranquen de nou
amb l’ànim “d’acabar amb bon
sabor de boca la primera volta i
començar amb ímpetu la segona”. La plantilla continuarà avui
amb els entrenaments a partir
de les 13.00.

LLEIDA ESPORTIU

Osado és sotmès al control del greix corporal.

❘ MADRID ❘ El Reial Madrid es va
entrenar a porta oberta ahir
en la segona sessió del dia,
prèvia a l’amistós de demà
contra el Milan a Dubai, davant de nombrosos aficionats,
molts d’ells nens, que van poder veure en una de les bandes els quatre títols aconseguits el 2014 pel conjunt
blanc.
Així, les grades es van omplir amb aficionats d’altres
llocs d’Espanya, aprofitant les
festes nadalenques, i van poder contemplar els trofeus de
la Lliga de Campions, el Mundialet, la Supercopa d’Europa i la Copa del Rei.

EFE

El Barça espera la
resolució del TAS en
les pròximes hores

APUNTS

PEL RÈCORD DE ZARRA

Tebas reitera que Messi
tindrà el seu homenatge
■ El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, va
reiterar que Messi tindrà un homenatge per haver superat la
marca de Telmo Zarra com a màxim golejador històric de la Lliga.
Tebas va justificar que no es fes
en el Barça-Còrdova per l’encara
recent polèmica de la violència
als estadis.

La decisió sobre el recurs, abans del dia 31
❘ BARCELONA ❘ El FC Barcelona espera en les pròximes hores que
elTribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS) resolgui després del
recurs presentat pel club contra
la sanció de la FIFA. Inicialment
està previst que la decisió final
es conegui abans d’aquest dimecres 31, la qual cosa eleva
l’expectació en les pròximes hores, en les quals l’equip blaugrana coneixerà si podrà entrar al
mercat d’hivern i, sobretot, en
el del pròxim estiu.
Al marge d’aquesta situació,
que a l’entitat se segueix amb
molt interès, i també en el barcelonisme, l’entrenador blaugrana, Luis Enrique Martínez,
va arribar a dir en el seu dia que
si el Barça no pogués fitxar en
les dos pròximes finestres de

contractació de jugadors no tindria cap problema per mantenir la pròxima temporada un
equip competitiu, també en part
pels més de 150 milions d’euros que va invertir per reforçarse aquest estiu.
Sigui quina sigui la decisió de
l’alt tribunal de l’esport, el Barcelona haurà passat per un calvari aquests últims mesos, en els
quals l’actual president, Josep
Maria Bartomeu, va arribar a

INCERTESA

El club vol conèixer si
podrà entrar al mercat
d’hivern i, sobretot, en
el del pròxim estiu

ESTÀ CEDIT A SEVILLA
El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

Denis Suárez podria
tornar el 30 de juny

denunciar que una “mà negra”
era darrere de la denúncia anònima que ha portat a aquesta situació el club, encara que poc
després va arribar a reconèixer:
“Hem comès algun error.” La
sanció que li va imposar la FIFA incloïa la impossibilitat de
fitxar durant dos períodes de
contractació en totes les categories, a banda d’una multa de
370.000 euros.

■ El mitjapunta Denis Suárez,
que està cedit pel Barça dos
temporades al Sevilla, podria
tornar al final d’aquesta temporada al club blaugrana, ja que
pensa repescar-lo. El Sevilla renunciaria al segon any de cessió
si el Barça els cedeix a canvi el
migcampista organitzador Sergi
Samper.

En aquest sentit, com que el
càstig feia incidència en l’estiu
passat, el club va presentar un
recurs sol·licitant la suspensió
cautelar, que li va ser atorgada,
la qual cosa va possibilitar que
el Barça es llancés al mercat fent
provisió de jugadors com mai
abans no havia fet, especialment
per la suma pagada, que ha estat superior als 150 milions d’euros.

SEGRE
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REGIONAL PARTITS AJORNATS

■
MAGDALENA ALTISENT

1
3

4
4

GRANJA D’ESCARP
MAGRANERS

Empat ‘in extremis’ de
l’Oliana a Vallfogona

GRANJA D’ESCARP: Estiarte, Montull, Teixidó,
Agustí, Vallès (Vivancos, 41’), Valero (Teixidó, 87’),
Castelló, Prunera (Marco, 46’), Pérez (Moreno, 80’),
Jové i Macià.

VALLFOGONA: Guix, J. Cuellas (Rodríguez, 73’),
Garcia, Burgues, E. Cuellas, Solanes, Sarret, Montoliu (Macias, 73’), Palomino, Farràs i Sarret.

Gols: 0-1, Domingo (30’). 0-2, Marchal (35’). 1-2,
Castelló (68’). 1-3, Domingo (76’).

TREMP

ANDORRA

0

3

Granados, Coma,
Moya, Turch, Sirvant,
Vila, Urrea, Durany,
Farré, Ben Kacem i
Mhirou.
Canvis: De Souza
per Moya (46’); Quiñones per Mhirou
(64’); Palau per Vila
(69’); Castells per Durany (69’); Admella
per Granados (77’).

Pol, Zarioh, Sánchez,
Clemente, Veiga,
Peppe, Moreira,
Gómez, Roch,
Ferrer i Rodríguez.
Canvis: Alves per
Peppe (46’); Aláez
per Sánchez (75’);
Nazzaro per Veiga
(80’).

Gols: 0-1, Sánchez (15’). 0-2, Gómez (55’) de
penal. 0-3, Alves (76’).
Àrbitre: Guzmán Ruiz. Va amonestar els locals Urrea, De Souza i Sirvant i els visitants
Sánchez, Veiga, Zarioh i Aláez.
Incidències: Partit corresponent a l’onzena
jornada de Segona Catalana (grup 5), disputat al Pedra Santa de Tremp.

2A CATALANA

CLASSIFICACIÓ GENERAL
1 Andorra
2 Alpicat
3 Borges
4 Solsona
5 Alcoletge
6 Cervera
7 Guissona
8 L'Albi
9 Linyola
10 Artesa Segre
11 Alcarràs
12 Agramunt
13 Angulària
14 Organyà
15 Balàfia
16 Palau
17 Tremp
18 La Seu

Els del Principat van
tancar el partit a la
segona meitat, amb
dos gols, un de penal
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Granja d’Escarp - Magraners . . . . . . . . . . . . . . .1-3

37
39
28
34
33
23
32
31
19
27
22
24
17
28
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29
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27
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13
28
28
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26
26
31
32
26
54

EQUIP

1 Torrefarrera
2 Magraners
3 Sudanell
4 Gimenells
5 Puigvertenc
6 Soses
7 Aitona
8 AEM
9 Rosselló
10 Vva. Barca
11 Térmens
12 Alcarràs B
13 Alguaire
14 Pardinyes
15 La Granja
16 Juneda
17 Albesa
18 Torres Segre

PT J G E P GF GC
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la iniciativa en el marcador des
del minut 15, gràcies a un gol
de Sánchez (0-1, 15’), però en
cap moment no els va resultar
fàcil desarborar la defensa del
seu rival.
No va ser fins a la segona
meitat, i de penal, que van
aconseguir marcar el segon i
encarrilar així el partit (0-2, Gómez, 55’). Malgrat tot, l’equip
del Pallars Jussà va continuar
lluitant, intentant mantenir les
seues opcions. La sentència va
arribar en el minut 76, quanAlves, que havia sortit a la represa, va marcar el tercer (0-3).
Amb aquesta nova derrota, el
Tremp es manté a la penúltima
posició de la taula.

CLASSIFICACIÓ GENERAL
1 Bellpuig
2 Rialp
3 EFTàrrega
4 Pobla
5 Solsona B
6 Ponts
7 Bellvís
8 Arbeca
9 Oliana
10 Vallfogona
11 Bellcairenc
12 Sant Guim
13 Guissona B
14 Torà
15 Tornabous
16 Miralcamp
17 La Fuliola
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1
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31
36
33
30
21
36
19
25
26
20
26
15
17
19
18
14
13

10
11
10
14
12
7
26
23
24
28
35
21
31
41
33
33
40

Incidències: Tercera Catalana (grup 14), partit corresponent a la tretzena jornada.

L’Oliana va rescatar un punt en el minut 90 (4-4).

3
0

MASSALCOREIG
MONTOLIU

Victòria clara del
Massalcoreig
MASSALCOREIG: Bieto, Esteve, A. Teixidó, Tomàs,
M. Teixidó, Guardiola (I. Gros, 64’), M.A. Gros (Condón, 83’), Solanot, Condón, J. Teixidó i Balañá.
MONTOLIU: Castro, Barreira, Arruego, Montull,
Diallo, Martínez, Bezares, Zaballos (Ungría, 69’), Gallego (Cortada, 77’), Bañeres (Arenas, 83’) i Escolà.

TORÀ
SOLSONA

Gols: 1-0, Balañá (16’). 2-0, M. Teixidó (60’). 3-0, I.
Gros (81’).
Àrbitre: Camí Monsonís.
Incidències: Quarta Catalana (grup 22), partit corresponent a la quarta jornada.

TORÀ: Ramírez, Riera, Aregrich, Kirilov, Gené, A. Jolonch (Torres, 46’), Padulles, Castellana, Aricha, Santesmases (Torreguitart, 77’) i C. Jolonch.
SOLSONA: Barcons (Romero, 81’), Viladrich, Sánchez, Carrió, Mota (Solé, 68’), Gandara, Novelles
(Comellas, 55’), Parcerisa, Moreno (Contreras, 77’),
Argerich i Rovira (Chennoufi, 55’).
Gols: 0-1, Gandara (12’). 0-2, Parcerisa (14’). 1-2,
Torres (54’). 1-3, Parcerisa (62’). 1-4, Gandara (73’).
1-5, Parcerisa (79’). 2-5, Argerich (88’). 2-6, Parcerisa (89’).
Àrbitre: B. Hadarean.
Incidències: Tercera Catalana (grup 14), partit corresponent a la tretzena jornada.

Quatre gols de Parcerisa van donar
els tres punts al Solsona en el partit
ajornat davant del Torà, corresponent a a tretzena jornada (2-6). L’encert del jugador visitant de cara a
porteria va permetre a l’equip de
Càndid Viladrich portar en tot moment la iniciativa en el marcador i
aconseguir tres punts que el mantenen a la zona mitjana alta de la classificació, mentre que el Torà segueix
a la baixa. ✑ JOAN SOLÉ

Còmoda victòria del Massalcoreig a
casa amb el Montoliu (3-0).

0
3

TORREGROSSA
MONTGAI

Dos expulsats per
agressió mútua
TORREGROSSA: Roset, Ortiz, Culibaly, Diallo, Blaidi, Faura (Bordes, 23’), Lázaro, Mesnaoui, Herrera,
Rodríguez i Capdevila.
MONTGAI: Benachour, Moussaoui, El Haddouti,
Kaidou, Arras, Laalamt, Fahham, Laaraj, Barkouki,
Bertran i El Mekkaoui.
Gol: 0-1, Fahham (25’) de penal.
Àrbitre: Sitja Martín. Roges al local Mesnaoui (62’)
i als visitants Laaraj (62’) i Arras (63’).
Incidències: Quarta Catalana (grup 23), partit corresponent a la segona jornada.

Partit tens en el qual van ser expulsats dos jugadors, un de cada equip,
per agressió mútua.
4A CATALANA XXIII

Massalcoreig - Montoliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Torregrossa - Montgai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

CLASSIFICACIÓ GENERAL
EQUIP

PT J G E P GF GC

37
28
28
28
26
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13
13
13
12
9
7

Àrbitre: Diawara Diaby. Va expulsar el visitant Hida amb doble groga (59’ i 60’).

4A CATALANA XXII

Vallfogona - Oliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Torà - Solsona B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

EQUIP

Incidències: Tercera Catalana (grup 13), partit corresponent la tretzena jornada.

Parcerisa goleja per
al Solsona

3A CATALANA XIV

CLASSIFICACIÓ GENERAL

PT J G E P GF GC
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LA SENTÈNCIA

3A CATALANA XIII

Tremp - Andorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

EQUIP

❘ TREMP ❘ L’Andorra va aprofitar
el partit ajornat de l’onzena jornada davant del Tremp per lligar el lideratge en solitari de la
Segona Catalana (grup 5). La
inapel·lable victòria sobre
l’equip lleidatà (0-3) li permet
acabar l’any amb tres punts
d’avantatge sobre el seu immediat perseguidor, l’Alpicat.
Els del Principat van portar

Àrbitre: Alegre López. Va expulsar el local Agustí
amb roja directa (24’).

2
6

Al guanyar al Tremp el partit ajornat en l’onzena jornada

OLIANA: Espuga, Cercos, Bullich, Hida, Escolies
(Granados, 63’), Solsona (Codina, 63’), Irla (Lluch,
46’), Ordóñez, Puig (Bernaus, 69’), Pujantell i Maldonado.
Gols: 1-0, Farràs (36’). 2-0, Solanes (55’). 2-1, Maldonado (57’) de penal. 3-1, E. Cuellas (61’) de penal. 3-2, Maldonado (65’). 4-2, Sarret (70’). 4-3,
Lluch (85’). 4-4, Maldonado (90’).

El Magraners es va adjudicar la victòria al camp del Granja d’Escarp (13) i va aconseguir així atrapar el lideratge del grup 13, empatat a punts
amb el Torrefarrera. L’encontre va estar marcat per la primerenca expulsió del local Agustí amb roja directa
(24’). A partir de llavors, van arribar
els gols visitants, obra de Domingo,
que va firmar un doblet (30’ i 76’), i
de Marchal (35’). Castelló va ser l’autor de l’únic gol del Granja (1-2, 68’)
en el matx d’ahir.

L’Andorraescol·loca
líderensolitari

OLIANA

Triomf en superioritat
del Magraners

MAGRANERS: Garcia, Misut, Marchal, Marín, Domingo, Ruiz, Marchal (Esteban, 56’), Munné, Garcia, Revés i Aranda.

El Tremp, en foto d’arxiu, va caure derrotat davant de l’Andorra a casa.

VALLFOGONA

1 Alfarràs
2 At. Almacelles
3 Gardeny
4 Seròs
5 Les
6 Corbins
7 Castelldans
8 Massalcoreig
9 Balàfia B
10 Montoliu
11 Alfés
12 Benavent
13 Albagés
14 B. Joan Carles

CLASSIFICACIÓ GENERAL

PT J G E P GF GC

37
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11
11
11
10
10
3
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12
13
13
12
12
12
12
13
13
12
12
13
12

12
10
9
8
8
7
5
3
3
3
3
2
2
1

1
0
1
1
0
1
1
3
2
2
2
4
4
0

0
2
3
4
4
4
6
6
8
8
7
6
7
11

51
53
34
28
34
21
20
14
21
22
16
17
12
9

11
11
16
24
21
24
23
21
33
35
31
30
31
41

EQUIP

PT J G E P GF GC

1 Castellserà

31 13 10 1 2 33 12

2 Ivars d'U.

28 13 9 1 3 33 10

3 Verdú

25 13 8 1 4 36 19

4 Vva. l'Aguda

22 13 6 4 3 30 19

5 Barbens

22 13 7 1 5 15 18

6 Coll Nargó

19 13 6 1 6 24 28

7 Fondarella

17 13 5 2 6 26 23

8 Montgai

17 13 5 2 6 19 21

9 Butsènit

16 13 4 4 5 19 21

10 Vilanovenca

15 13 4 3 6 24 25

11 Torregrossa

11 13 3 2 8 17 27

12 R. d'Ondara

0 13 0 0 13 14 67

Partits recuperats. Els campionats de la Regional lleidatana van aprofitar l’aturada de lliga d’aquest passat cap de setmana per posar-se al dia
de partits i recuperar les jornades que estaven pendents.
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FUTBOL VETERANS

BÀSQUET

ElTorneigTelègrafsexpulsa
elMagranersperviolència

Els Grizzlies
de Marc Gasol
es retroben
amb el triomf

Els seus jugadors van provocar una tangana i un d’ells va agredir diversos rivals
SEGRE

XAVIER MADRONA

❘ LLEIDA ❘ El comitè de competició
delTorneigTelègrafs, reunit amb
caràcter d’urgència dimarts passat amb l’organització i el president del col·legi arbitral, va acordar expulsar del campionat
l’equip del Veterans Magraners
a causa dels greus incidents i les
agressions per part d’alguns dels
seus jugadors durant el partit davant del Veterans EFU (Escola
de Futbol Urgell) el passat dia
21 corresponent a la jornada 12.
A més, el comitè va acordar prohibir la participació durant dos
temporades a tots els jugadors
del Magraners.Al tractar-se d’una
expulsió durant la primera volta, els resultats davant d’aquest
equip queden sense efecte.
Segons consta a l’acta arbitral
del partit, en el minut 80 el jugador del Veterans Magraners
P.S.S. va amenaçar amb el puny
un jugador contrari. Immediatament un altre jugador del Magraners, J.S.S., s’hi va atansar i
va començar a insultar i a donar
empentes als jugadors de l’EFU.
Aquests fets es van produir al
costat de les banquetes, cosa que
va motivar que alguns jugadors
suplents dels dos equips intentessin separar els que estaven
immersos en la tangana. En
aquell moment –sempre segons
l’acta del col·legiat Francisco Javier López Molina– pràcticament tot l’equip del Magraners
es va dirigir al lloc de la baralla i aleshores un dels seus jugadors, D.S.S., va donar una forta
espenta a un altre de l’EFU, el
va fer caure a terra i va començar a clavar cops de puny i puntades de peu a la resta de jugadors de l’EFU. Un d’ells va sagnar pel nas i l’àrbitre va optar
per suspendre el partit amb el
resultat d’1-3 favorable alVeterans EFU.

❘ MIAMI ❘ Un gran Marc Gasol va
resultar vital perquè els Memphis Grizzlies recuperessin
ahir el sabor de la victòria
amb un triomf reparador, 95103, a Miami. Els Grizzlies es
van recolzar en Mike Conley,
24 punts, i Marc Gasol, 22
punts i 10 rebots, per tallar
quatre derrotes consecutives
a costa dels Heat.
Per la seua part, els Chicago Bulls del seu germà Pau
van allargar la bona ratxa a
l’imposar-se, 107-100, als
New Orleans Pelicans. Butler
va ser omnipresent al United
Center i va acabar amb 33
punts com a home clau perquè els Bulls sumessin la sisena victòria consecutiva

Ferrari i McLaren
perdran 30 milions

Un partit del Veterans Magraners, amb samarreta blanc-i-verda, davant del Veterans Bordeta.

Tolerància zero amb els violents i sancions dures
■ El reglament de sancions
del Torneig Telègrafs és summament dur amb la violència
i al seu comitè de competició
no li tremola el pols a l’hora
d’imposar càstigs. “Aquí es ve
a jugar i divertir-se. És una
competició de lleure en la qual
l’important és passar-ho bé i
estar amb les famílies. Per això la normativa és molt severa”, explica Àngel Castro Comes, responsable de l’entitat
organitzadora del torneig,
l’Associació Lleidatana de Futbol Lleure.
Una agressió a l’àrbitre suposa un any de sanció o, fins

i tot, l’expulsió a perpetuïtat.
Un intent d’agressió són ja 20
partits i insultar l’àrbitre, entre 3 i 10. Tampoc no es permet portar alcohol als encontres.
A més, els jugadors han de
pagar per les targetes que reben.Així, abonen un euro per

TARGETES ‘CARES’

Els jugadors paguen per
les targetes que reben:
groga (1 euro), verda (2)
i roja (entre 3 i 6)

cada groga i si és roja entre 3
i 6 euros, en funció de la gravetat de l’acció.
També hi ha targetes verdes per les quals es paguen 2
euros, que no es mostren per
accions de joc sinó per actitud
antiesportiva.
El Torneig Telègrafs, que
compleix la trenta-sisena edició, compta aquesta temporada amb 850 jugadors repartits
entre 30 equips, quinze per
cada una de les divisions (Primera i Segona) que consta.
Ara, amb l’expulsió del Magraners, la Primera divisió
quedarà amb 14 equips.

❘ LONDRES ❘ La fallida de l’escuderia de Fórmula 1 Marussia podria ocasionar unes pèrdues de gairebé 30 milions a
Ferrari i a McLaren, segons
va revelar ahir The Sun. La
raó és que, segons documents
de l’assessoria financera britànica FRP Advisory, tant el
nou equip del pilot asturià
Fernando Alonso com la seua anterior escuderia són entre els prop de 200 creditors
de Marussia.

Weah guanya un escó
al Senat de Libèria
❘ MONRÒVIA ❘ L’exfutbolista
GeorgeWeah ha obtingut un
escó al Senat de Libèria per
la capital, Monròvia, al derrotar el fill de la presidenta,
Ellen Johnson. Això incrementa les seues possibilitats
d’aconseguir un triomf a les
presidencials del 2017.

FUTBOL TERCERA ARAGONESA

1
1

BINÈFAR
CUARTE

2
0

EBRO
TAMARIT

1
2

VILLANUEVA
AT. MONTSÓ

Empat en un partit
igualat i intens

L’Ebro guanya el
Tamarit i es posa líder

Baló d’oxigen per a
l’Atlètic Montsó

BINÈFAR: Nelson, Altarriba, Abel, Kevin, Joaquín,
Salva, Oncins (Chicho, 67’), Gibanel, Sánchez, Castillo (Febas, 46’) i Edit.

EBRO: Loscos, Gómez, Pérez, Gil, Sánchez, Avellana (Bernad, 70’), Iniesta (Borlan, 80’), Gimeno, Belanche, Garcia i Gascón (Chaure, 76’).

VILLANUEVA: Muzquiz, Villar, Marcén, Blasco, Simon, Urbano (Capmartín, 63’), Lancis (Iglesias, 76’),
Rodrigo, Guillen, Ormad i Navarro (Latienda, 74’).

CUARTE: Siro, Tomás, Guille, Pedro, Motero, Asín,
Nacho, Chamorro, Miki, Toño i Alonso (Adrián, 78’).

TAMARIT: Callizo, Torrelles, Montiel, Delgado
(Daouda, 85’), Monfort, Sánchez, Serrano, Agustí,
González, Grau (Llurda, 76’) i Cendrós (Belanche,
64’).

AT. MONTSÓ: Gistau, R. García, Lahilla, Portolés,
Suárez, C. García, A. García (Campoy, 89’), Valencia,
De Mesa (Oreca, 80’), Fernández (Vieira, 33’) i Suárez.

Gols: 1-0, Avellana (42’). 2-0, Belanche (58’).

Gols: 0-1, Fernández (5’). 0-2, Suárez (70’). 1-2, Simon (77’).

Gols: 0-1, Nacho (67’). 1-1, Sánchez (82’).
Àrbitre: Navarro Rodrigo.

El Binèfar i el Cuarte es van repartir
ahir els punts, després d’empatar (11) en un partit igualat i de molta intensitat. Els dos gols van arribar a la
segona meitat, primer el del visitant
Nacho (67’) i després el del local Sánchez (82’). ✑ J.L. PARICIO

Àrbitre: Lou Ballano. Va expulsar el visitant Agustí amb doble groga (40’ i 74’).

El Tamarit va tornar sense premi (20) del camp de l’Ebro, que es va convertir en el nou líder de la categoria
gràcies a la derrota del Terol.

Àrbitre: S. Vacalie.

L’Atlètic Montsó va trencar ahir al
camp del Villanueva (1-2) una ratxa
de vuit partits sense guanyar i
s’allunya de la zona roja.

Classificació general
EQUIP

1 Ebro
2 Terol
3 Sariñena
4 Tarassona
5 Andorra
6 Cuarte
7 V. Alagón
8 Almudévar
9 TAMARIT
10 Borja
11 Utebo
12 Illueca
13 Eixea
14 MONTSÓ
15 Villanueva
16 BINÈFAR
17 S. Isabel
18 Sabiñánigo
19 Casp
20 Barbastre

PT

J

G

44
43
36
36
35
32
28
27
27
26
26
23
22
17
17
17
14
12
12
8

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
14
11
11
10
8
8
8
9
7
8
7
5
4
4
4
2
3
3
2

Resultats
E

P GF GC

2 2 38 15
1 3 34 17
3 4 39 17
3 4 39 18
5 3 31 16
8 2 24 17
4 6 27 29
3 7 20 22
0 9 24 30
5 6 27 23
2 8 24 27
2 9 22 28
7 6 23 22
5 9 25 31
5 9 15 23
5 9 18 29
8 8 12 27
3 12 24 40
3 12 12 29
2 14 16 34

Eixea - V. Alagón . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Tarassona - Almudévar . . . . . . . . . . . . .3-0
Borja - Terol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Utebo - Casp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
BINÈFAR - Cuarte . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Ebro - TAMARIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Villanueva - MONTSÓ . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sabiñánigo - Barbastre . . . . . . . . . . . . .3-2
S. Isabel - Andorra . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Illueca - Sariñena . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Pròxima jornada
V. Alagón - Tarassona
Almudévar - Borja
Terol - Utebo
Casp - BINÈFAR
Cuarte - Ebro
TAMARIT - Villanueva
MONTSÓ - Sabiñánigo
Barbastre - S. Isabel
Andorra - Illueca
Sariñena - Eixea
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MOTOCRÒS TROFEU MOTO CLUB SEGRE
MARINA PASCUET

AMADO FORROLLA

José Luis Martínez es va proclamar campió del torneig en MX1.
AMADO FORROLLA

Marc Màrquez, que ahir va competir en MX2, va ser el vencedor de la prova.

Els Màrquez, a la foto Marc, van aixecar una gran expectació.

“MoltaculpadeltripletésdeRufea”
Els germans Màrquez acomiaden l’any al circuit que han fet famós participant en l’última prova del
Trofeu Moto Club Segre || Més de vuitanta pilots van prendre part en les diferents categories
E.C.M.

❘ LLEIDA ❘ Els germans Màrquez aixequen passions allà on van i
ahir, el circuit municipal de Rufea, que ells mateixos i Tito Rabat han fet famós, no va ser una
excepció. L’última prova delTrofeu Moto Club Segre, amb 80
pilots inscrits, els va tenir com
a convidats d’honor, també van
participar en la de la setmana
passada a Ponts, i, com sempre,
no van escatimar en somriures,
fotografies i autògrafs per als
seus fans.
“Ens agrada participar en
aquest trofeu, perquè el sentim
com nostre”, va assenyalar Marc
Màrquez, que també va reconèixer que “jo ja vivia aquest
club quan encara no havia nascut perquè els meus pares eren
voluntaris i va ser allà quan va
començar tot. Durant l’any no
podem fer tantes carreres perquè ho tenim prohibit, però al
desembre aquestes dos últimes
sí que ens deixen fer-les”.
I més si es tracta del circuit

que ja es coneix a tot el món
perquè el “Rufea Team”, com
ells mateixos i Tito Rabat, el
campió del món de Moto2, s’autodenominen, l’ha posat de moda.
“El circuit de Rufea té molta culpa dels nostres èxits aquest
any, és un avantatge molt gran
tenir un traçat així a la teua disposició per entrenar-te i més
amb les facilitats que tant el Jaume –Curcó, delegat a Lleida del
Moto Club Segre– com tot el
club ens donen”, assegurava
Marc, frase amb què coincidia
el seu germà Àlex, que reiterava que “si hagués de posar-li
un percentatge de culpa al circuit de Rufea en els nostres títols seria més de dos terceres
parts, perquè és molt complicat
explicar l’avantatge que suposa
poder venir aquí sempre que podem amb el Marc i el Tito a entrenar-nos. Pocs pilots tenen un
circuit així”.
I és que, igual que el seu germà gran, per a Àlex, “el Moto

AMADO FORROLLA

Club Segre, encara que jo vaig
estar-hi menys, representa tornar a l’inici”. Marc, que ahir va
competir en MX2, va guanyar
aquesta última cursa, mentre
que Àlex va ser setzè. Oriol Casas es va proclamar campió absolut d’aquesta categoria, mentre que José Luis Martínez va
fer el mateix en MX1, encara
que ahir la victòria va ser per a
Jaume Betriu.Alfred Camps, en
MX3; Joel Cañadas, en MX50;
Marc Pàmias, en MX65; i Eric
Tomàs, en Mx85, van ser els altres guanyadors.
El club celebrarà el final de
temporada el pròxim 10 de gener en una festa que aquest any
es farà a Rufea i on s’homenatjarà tots els campions.
La notícia, a
Lleida TV

Àlex Màrquez va quedar setzè en la cursa de MX2.

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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MONTSE HORTA

El Borges guanya el Català B de tenis taula
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El CTT Borges es va imposar en el II Campionat de Catalunya Absolut
B, en la categoria masculina,
mentre que en la femenina els
equips del CTT Balaguer van
acabar tercer i quart, respecti-

Un grup de corredors durant el recorregut pels carrers d’Oliana.

vament. En la competició individualAlbert Soler, del Borges, va ser segon, la mateixa
posició que va ocuparVictoria
Sancho, del Balaguer. El doble
format per Oriol Mir i Albert
Soler també va guanyar.

Dos germans guanyen
la IV Cursa dels Nassos

EFE

Uns 400 atletes es donen cita en l’última prova de l’any d’Oliana
REDACCIÓ

❘ OLIANA ❘ Uns 400 atletes es van
donar cita ahir en la IV Cursa dels Nassos d’Oliana, puntuable per a la Lliga Ponent,
que va servir per posar el punt
final a l’any atlètic a la capital de l’Alt Urgell.
En la distància llarga, la de
10 quilòmetres, la victòria va
ser compartida entre els germans Francesc Jové, del Blue
Motors, i Xavier Jové, que van
marcar un temps de 45’17”.
És el segon any consecutiu que

Francesc Jové venç en la prova.Tercer va ser Francisco Javier Cebrián, del CA FragaBajo Cinca, amb un temps de
48’32”.
En la categoria femenina,
la més ràpida va ser la independent Silvia Leal, amb un
crono de 49’37”, seguida, a
més de set minuts, per Noemí Aumedes, 56’45”, i Aida
Fàbrega, 57’18”, segona i tercera, respectivament.
En la distància curta, la de
cinc quilòmetres, els temps

van ser més igualats. El vencedor en categoria masculina
va ser Sergi Bernaus, del Fondistes Cervera, amb un crono
de 21’02”, seguit per PereAnton, 21’19”, i Josep Pont,
21’38”.
En l’apartat femení, Núria
Esteve, del Lleida UA, no va
donar opció als seus rivals i es
va proclamar guanyadora amb
un temps de 24’33”. Segona
va ser la seua companya Juani Martínez, 27’50”, i tercera
Patricia Ycela amb 29’42”.

Empats de Chelsea, Manchester City i United
❘ LONDRES ❘ El Chelsea, el City i
el United, primer, segon i tercer de la Premier League, van
acusar ahir la marató nadalenca de partits i només van poder empatar els seus encontres.
Els de Mourinho van empatar

a Southampton, 1-1, i el City
a Manchester davant del Burnley, 2-2, respectivament. Per la
seua part, el United es manté
en tercera posició perquè també va empatar, en el seu cas davant el Tottenham, 0-0.

Claudia Borbón ja prepara el Rafa Nadal Tour
El FC Barcelona Escola i el Mallorca, campions a Balaguer
❘ BALAGUER ❘ L’aleví del FC Barcelona Escola i el benjamí del
Mallorca es van proclamar
ahir campions de la tercera
edició del Torneig de Nadal

Ciutat de Balaguer, que durant tot el cap de setmana va
reunir uns 350 jugadors (27
equips). Els blaugranes es van
imposar en la final a l’aleví del

Mallorca (0-5), mentre que els
benjamins del mateix club mallorquí van fer el mateix contra l’Atlètic Segre, que va acabar segon (1-2).

❘ MEQUINENSA ❘ La tenista alevina de Mequinensa Claudia
Borbón participarà des d’avui
com a quarta favorita en el III
Slam del CT Urgell en categoria infantil, que li servirà per
preparar elTorneig Rafa Nadal

Tour, que jugarà a partir del
2 de gener a les pistes del RCT
Barcelona. Borbón parteix en
aquest torneig com a cap de sèrie número 6 en la categoria
sub-12 femenina sobre un total de 57 jugadores.
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Kilian Jornet

Campió de curses
de muntanya

■ El lleidatà Kilian Jornet va posar
la setmana passada el fermall d’or
a una temporada de somni al batre
el rècord d’ascensió i descens de
l’Aconcagua, la muntanya més alta
d’Amèrica amb 6.962 metres. Va in-

vertir-hi 12 hores i 49 minuts i va
polvoritzar l’anterior marca en gairebé tres hores, un èxit amb què
tanca un any en el qual ha sigut el
primer a aconseguir la triple corona de les curses de muntanya.

Dl. 29
FUTBOL

Champions for Life
Partit benèfic al Vicente
Calderón (19.00).

Dc. 31

TEMPS EXTRA MOTOCRÒS
NÚRIA PASCUET

Els nou participants i José Luis
Martínez posen amb
l’embassament de Rialb al fons.

ATLETISME

Sant Silvestre
Dimecres a la tarda Lleida, la
Seu d’Urgell i el Pont de Suert
celebren la tradicional cursa
de Cap d’Any.

Dj. 1
TENIS

Torneig d’exhibició
A Abu Dhabi, amb Rafael Nadal,
Novak Djokovic i Andy Murray
(fins dissabte).

Dv. 2
BÀSQUET

Alba Berlín - FC Barcelona
Primera jornada del Top 16 de
l’Eurolliga (20.00).

‘Stage’ nadalenc a la Clua
Una desena de pilots perfeccionen el pilotatge de motocròs amb l’excampió d’Espanya José
Luis Martínez || Combinen les classes amb sortides en BTT i altres activitats lúdiques
❘ LA CLUA ❘Amb la temporada arribant al final –ahir es va disputar l’última prova del trofeu
social del Moto Club Segre a
Rufea– i aprofitant que els més
joves gaudeixen de les vacances escolars per Nadal, l’activitat torna a l’Off Road Parc
la Clua per allotjar un stage de
motocròs dirigit per l’excampió d’Espanya de l’especialitat, el lleidatà José Luis Martínez, que des de fa ja set anys
combina la seua carrera de pilot amb la de monitor d’off road.
Des de divendres passat, festivitat de Sant Esteve, i fins a
l’últim dia de l’any, una desena de promeses de Lleida, Barcelona, Girona i Andorra perfeccionen el pilotatge a la mei-

tat del circuit que l’embassament de Rialb no ha negat encara.
Aquest traçat, que des de fa
uns cinc anys és operatiu a la
Clua, una pedania del municipi de Bassella, acull habitualment proves del Català de motocròs i trial, si bé l’última del
Trofeu Moto Club Segre va haver de suspendre’s per culpa
de la crescuda de l’embassament i es va passar al Bosquet
de Ponts.
Pol Solà, Jaume Gaya,
Razvan Tudor, Pau Magrià,
Marc Tarragona, Gerard Mercader, Àlex Iscla iAlbertAguilar s’entrenen durant els matins i a les tardes practiquen
senderisme, BTT i altres activitats lúdiques.

Db. 3
HOQUEI SOBRE PATINS

ICG Lleida - Vilafranca
Quinzena jornada de l’OK Lliga.
A l’Onze de Setembre
(20.00 hores).

Dg. 4
BÀSQUET

Actel Força Lleida - Corunya
Primer partit de la segona
volta. Al Barris Nord (19.00
hores).
FUTBOL

Lleida Esportiu - Cornellà
Partit corresponent a la
dinovena jornada de
Segona B. Al Camp
d’Esports (17.00).
Reial Societat - FC Barcelona
Dissetena jornada de Primera
divisió (21.00).
MOTOR

Martínez, donant instruccions als seus alumnes.

Ral·li Dakar
Primera etapa.
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Anuncis Breus

Publiqueu aquí el vostre anunci
Recepció: laborables de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h.
PERSONALMENT A LES OFICINES DE

TREBALL

SERVEIS

ENSENYAMENT IMMOBLES

MOTOR

1. Ofertes
2. Demandes
3. Servei domèstic

4. Hostes 5. Amistats
6. Compres 7. Vendes 8. Detectius
9. Agències matrimonials
10. Financera-préstecs
11. Hipoteques 12. Bellesa
13. Quiromassatgistes
14. Contactes 15. Relax
16. Varis

17. Acadèmies
18. Classes particulars

24. Compres
25. Vendes
26. Motos
27. Caravanes/nàutica
28. Lloguers
29. Ocasió

KELLY TÀRREGA brasileña, discreta y
cariñosa. Tel. 688-314-634.

Ofertes
MOBLES CUINA, marca Antalia i
banys. Reformes integrals. Tel. 620575-467.

Demandes
NOIA AMB alt nivell d’anglès per cuidar nens a les tardes. Enviar currículum: apartat correus 543.
Ref.: anglès. 25080 Lleida.
SE NECESITA chica joven para piso
relax con ganas de trabajar. Tel. 973221-233.
EMPRESA DE la Noguera precisa administrativa export, a horas, con nivel de inglés y francés, para búsqueda
por internet de clientes potenciales europeos y árabes. Interesados enviar cv
rrhhbalaguer@gmail.com Entrevista en
inglés y francés.
ES NECESSITA persona per portar maquinària agrícola i persona per granja
de cria de porcs amb experiència. Zona Artesa de Segre. Trucar de 17-19h.
Tel. 608-938-675.

CLUB CALTON. Abierto 16 horas- 1
madrugada. Precisa chicas. Avd. Artesa, 49.
TRAVESTI AYSHA, morenaza guapísima. Todos los servicios. Desde 30
€. Tel. 654-757-437.
CATALANA. 42 anys, vídua. Tel. 652763-794. Màx. serietat. Hores concertades.
¡¡¡SIN PRISAS!!! Regálate el mejor
masaje tántrico. Disfrutarás. Tel. 639337-098.
MUJER ESPAÑOLA. Viuda. Muy complaciente. Necesitando sexo. No cobro.
Tel. 636-366-297.
ANA EN buenas manos. 7 catalanas,
5 latinas. 2x1 32 €. De 09.00 a 21.00.
Tel. 973-234-750 / 629-202-562.
ESPAÑOLAS JÓVENES, cariñosas.
Mónica 18 años, Ariadna, Laura, Ana
y Sara. Les deseamos feliz Navidad y
próspero año. Tel. 973-221-233.
LAURA CUBANITA. Sexy, masaje y
el mejor francés completo. Tel. 619670-940.
MARTHA, BUSCANDO nuevas experiencias. Dispuesta a darte placer. Tel.
688-215-108.
3 ORIENTALES japonesas, masajes
todos. 24 horas. Tel. 698-614-241.

Vendes
VENC LLENYA seca. Servei a domicili.
Tel. 678-458-835.

Financera-préstecs
PRÉSTAMOS URGENTES: anticipamos
hasta 1.500 € de su pensión o nómina, no importa RAI-ASNEF-EXPERIAN.
Otros créditos e hipotecas. Tel. 642326-434. Lleida.

Quiromassatgistes
MASAJISTAS DIPLOMADAS. Quiro, neurosedante. 11.00- 20.00 h. Tel.
973-266-247.
MASAJES PROFESIONALES. Diplomada. Masajes deportivos, cervicales,
podología, relajante, terapéutico. Tel.
625-779-213.
MASAJE DEPORTIVO, relajante, sensitivo, piedras calientes. Sauna. Cita previa. Tel. 688-401-158.

Contactes
NUEVA CHICA, japonesa, preciosa,
muy cariñosa, masaje camilla. Todos
los servicios. Tel. 652-048-245.

OLGA: DULCE, cariñosa, sensual.
Apartamento privado. Recibo sola. Tel.
690-267-875.
TÀRREGA DISCRETA, dulce, cariñosa y muy complaciente. Tel. 603736-742.
MARIA CATALANA, Tàrrega cap de
setmana 24 h. Tel. 602-604-040.
ELENA TÀRREGA. Masaje, discreción. Piso privado. Francés natural.
Tel. 672-919-666.
RUBIA ATRACTIVA. 120 pecho. Masajes. 24 horas. Tel. 677-672-795.
24 HORAS. Catalanas, rumanas, colombianas. Francés natural. Salidas.
Tel. 665-179-967.
¡¡¡ORIENTALES CARIÑOSAS!!! Guapísimas. 19/ 20 años. Masajes camilla.
Todos los servicios. C/ Alcalde Fuster.
(Lado Correos, zona rambla Ferran).
Tel. 658-562-392.
MARTA CATALANA, madureta, massatge relaxant. 20 euros. Lleida. Tel.
622-004-802.
TÀRREGA BRASILEÑA. Guapas y calientes. 120 de pecho. Tel. 634-045184.
TRAVESTI www.samanthaferro.com
guapa, dotada, completa, 120 teta,
principiantes los cuido. Tel. 697-866828.

19. Lloguers
20. Traspassos
21. Compres
22. Vendes
23. Finques rústiques

TRAVESTI LOLA, rubia espectacular,
actriz porno. Para principiantes. Tel.
697-879-534.
DIANA. PECHUGONA, morbosa, completa. Realizo tus fantasías. Tel. 665237-478. Masajes.
NOVEDAD. ESMERALDA. Madurita
brasileña, 160 pecho natural, completísima. Tel. 672-980-131.
VANESA. RECIBO sola; sin braguitas,
sexy, caliente, cariñosa. Tel. 691-144651.
GATITAS SENSUALES, femeninas,
complacientes. Transportamos placer. 24 horas. Tel. 973-270-322.
BRASILEÑA SEXY, complaciente.
Atiendo sola en mi piso. Tel. 600-272040.
3 AMIGUITAS. Especialistas en todos
tus placeres. 24 horas. Tel. 632-942665.
MADURITA NOVEDAD pechugona,
cuerpazo. Hago todo. 25 €. Tel. 688392-900.

¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Especialista en principiantes. Corridas
mutuas. Fetichismo. Vibradores. 24
horas. Tel. 678-921-866.
MADALENA VICIOSA, fiestera, francés, dúplex. Salidas. 24 horas. Tel.
678-950-992.
OFERTA: 1/2 30 €, una 60 €. 3 compañeras. ¡Ven! Pasarás momentos
agradables. Tel. 651-780-166.
IMA. ÁRABE, guapísima, 130 pecho,
viciosa. Salidas. Tel. 674-690-366.

Relax
AGENCIA NECESITA hombres para sexo con señoras alto nivel. Tel. 902944-017.

Varis
TAROT, TRABAJO, amor. Resuelvo
tus dudas. Seriedad. Cursos Tarot.
Tel. 635-478-775.

CATALANA DIVORCIADA, en horario
escolar. Horas concertadas. Particular.
Tel. 615-317-599.
JESSICA, MELISA. 19 añitos. Delgadita, sexys, viciosas, masaje anal, francés sin. Tel. 631-091-473.

Lloguers

CHICAS NOVEDAD. Jovencitas, guapas, delgadas, griego, lésbico, tríos.
Tel. 617-609-756.

APARTAMENTOS NUEVOS alquilo, totalmente amueblados, céntricos y con
parking. Desde 290 €. Tel. 973-244000.

BRUNA GUAPÍSIMA, sexy, fogosa,
culito y conejo de puro vicio. Completísima. ¡Placer al máximo!. Tel.
646-329-178.

ALQUILER DE habitaciones independientes, a partir de 150 €/mes. Ideal
para estudiantes. Tel. 973-244-008.

2 TRAVESTIS, femeninas, pechugonas, dotadas, completas, tríos. Tel.
648-601-924. VISA.
JULIA CANARIA. Sola, discreta. Todos los servicios. Besucona. Salidas
24 horas. Tel. 625-847-872
LORENA, LAURA. Rubias polacas. Juguetonas, cariñosas, besuconas, masajistas. Dúplex 30 €. Tel. 636-419122.
MONTSE CATALANA, madurita, peludita, cariñosa. Toda la semana. Tel.
626-413-144.
ELENA MADURITA masajes, agotamiento cervicales, pies cansados. Pedir cita. Tel. 657-174-016.
CATALANA MADURA. Lésbico. Salidas. Chuparé todo tu cuerpo. Tel. 646249-662.

APARTAMENTOS AMUEBLADOS a
partir 270 €. Todas las zonas. Información. Tel. 603-381-592.

Traspassos
ES TRASPASSA carnisseria en ple rendiment a Alfarràs. Tel. 653-619-845.

SEGRE c/ Vila Antònia, 6. 25007 Lleida
PER TELÈFON

PER FAX

973 248 000

973 229 076

PER CORREU ELECTRÒNIC

breus@gps.segre.com
Detalleu el text i la secció en la qual s’ha de publicar. Nom, DNI/NIF, telèfon i adreça del client;
número de Visa i la seua data de caducitat en un document amb la firma del titular.
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Música. Entrades gairebé esgotades per a
Dalma a la Llotja, que no farà segon concert.

AMADO FORROLLA

Concerts. Wednesday Lips presenta nou CD
al Cafè del Teatre i grava un videoclip.

TRADICIONS FESTES

‘Pastorets’per a tots els públics
Toar i AEM Belles Arts van escenificar ahir a l’església del Carme i al Teatre de l’Escorxador les seues
versions d’aquesta tradicional obra nadalenca || Talia Teatre els representarà entre l’1 i el 4 de gener
LLEONARD DELSHAMS

Toar va representar els seus ‘Pastorets’ ahir a l’església del Carme.
R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ Nadal és, sens dubte,
temps de tradicions. Als pessebres vivents, els concerts, els
parcs infantils o les nadales se
sumen cada any les representacions d’Els Pastorets, en les quals
no falten cares conegudes com
la presentadora de Lleida TV
Mariví Chacón, l’esportista Rubén Antequera o els edils de la
Paeria Oriol Yuguero, Montse
Parra i Paco Cerdà, entre altres,
en el cas de la capital de Ponent.
Tots ells van participar en alguna de les dos escenificacions que
ahir es van alternar a Lleida i

que, en els dos casos, van omplir l’aforament: la companyia
Toar a l’església del Carme (repetirà demà, a les 18.00 h a l’Auditori) mentre que elTeatre Municipal de l’Escorxador va fer el
mateix amb la companyiaAEMBelles Arts Teatre.

ROSTRES CONEGUTS

Els edils Montse Parra, Oriol
Yuguero o Paco Cerdà,
actors, a més de Mariví
Chacón i Rubén Antequera

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Parc de Nadal ■ Els nens d’Alcarràs gaudeixen del seu Parc
de Nadal, amb jocs intergeneracionals, fins al 4 de gener
(imatge), i a Lleida no es perden Cucalòcum.

AMADO FORROLLA

La d’ahir va ser l’última de les tres presentacions d’AEM-Belles Arts a l’Escorxador.

Les dos van optar per la versió de Lluís Millà: El Naixement
de Jesús o Els Pastorets Catalans Borrego i Carquinyoli, la
mateixa que ha escollitTaliaTeatre per representar a l’Escorxador entre l’1 i el 4 de gener. I
això que existeixen nombroses
versions d’aquesta escenificació
els orígens de la qual es remunten als drames religiosos medievals, encara que no va ser fins
als segles XIX i XX quan van
aparèixer els primers textos escrits.
El pioner va ser Los Pastorets
de Betlem, o sia, lo naixement

de Nostre Senyor Jesucrist de
Miquel Saurina (1887), al qual
va seguir El bressol de Jesús o
En Garrofa i en Pallanga de Federic Soler Pitarra (1901), encara que probablement la més
representada a Catalunya és Els
Pastorets o L’Adveniment de

NOMBROSES VERSIONS

Existeixen nombroses
versions d’aquesta obra,
encara que a Lleida
triomfa la de Lluís Millà

JORDI URIACH

Sants Innocents ■ Tremp celebra el dia dels Sants Innocents
des de fa 20 anys penjant una llufa gegant al campanar, que
es crema a la plaça de l’ajuntament.

l’Infant Jesús de Josep M. Folch
i Torres (1916), protagonitzada
pels pastors Rovelló i Lluquet.
Posteriors són els Pastorets de
Lluís Millà, Borrego i Carquinyoli (1931), que també gaudeixen
de gran acceptació.Autors com
JacintVerdaguer o Joaquim Ruyra també van escriure’n la seua
pròpia versió, a banda d’escriptors contemporanis. L’argument
combina els continguts del naixement de Jesús, la lluita del bé
i del mal entre àngels i dimonis
i diverses històries i diàlegs dels
pastors que rememoren el primer Nadal.

El Concurs de Pessebres
ja té guanyadors
❘ LLEIDA ❘ El pessebre monumental
de la parròquia de Sant Pau de
la Mariola, deVirgilio del Olmo,
amb gairebé 300 figures, 25 de
mòbils, va resultar ahir guardonat amb el Primer Premi del
LXXX Concurs de Pessebres en
l’apartat d’Esglésies, convocat
per l’Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes. El segon va ser per
a la parròquia de la Mare de
Déu de la Mercè i el tercer, per
al de la Sagrada Família.Van merèixer mencions honorífiques
Sant Llorenç, Mare de Déu de
Montserrat i Sant Martí.
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MÚSICA CONCERTS

PATRIMONI EFEMÈRIDES
SEGRE

Veus.kat clausura els
actes del 800 aniversari
del Monestir d’Escarp

Un moment d’un dels últims concerts de Sergio Dalma a la Llotja, l’octubre del 2012.

Dalma, sense segona sessió i
entrades gairebé esgotades
Repassarà al febrer els grans èxits dels seus 25 anys de carrera
R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ Encara falta gairebé un
mes i mig per al concert de Sergio Dalma a la Llotja (13 de febrer, 21.00 h) però les entrades ja estan gairebé esgotades.
De fet, ahir al tancament
d’aquesta edició tan sols quedaven quatre butaques lliures.
Això sí, les fans que esperaven
que hi hauria una segona funció, o s’afanyen a aconseguir
una de les poques localitats lliures o es quedaran amb les ganes d’escoltar de nou l’intèr-

pret de Bailar pegados. Ho van
confirmar a SEGRE fonts responsables de la programació
de la Llotja. En cada un dels
concerts que aquest cantant
melòdic amb arrels a Maldà ha
ofert a l’equipament lleidatà
en els últims anys ha penjat el
cartell de complet, amb la qual
cosa, davant de l’allau de demanda, els organitzadors havien optat en algunes ocasions
per oferir una segona sessió.
Un fet que va propiciar la confiança entre part de les seues

fans que aquesta vegada també hi hauria doblet, malgrat que
el cert és que l’organització en
cap moment havia assegurat
aquest extrem.
En aquesta ocasió, el cantant
repassarà els seus 25 anys de
trajectòria sobre l’escenari,
amb temes que formen part de
la banda sonora dels anys 90,
quan es va donar a conèixer,
com Esa chica es mía o Galilea, fins als èxits dels dos volums de Vía Dalma, editats entre el 2010 i el 2011.

Un moment del concert de Veus.kat a la Granja d’Escarp.

❘ LA GRANJA D’ESCARP ❘ El grup lleidatà de gòspelVeus.kat va ser
l’encarregat de clausurar, dissabte passat, els actes de commemoració del 800 aniversari del Monestir d’Escarp,
amb un concert al Centre Cívic Lo Ball de la Granja d’Escarp.
Des del novembre de
l’any passat, la Granja d’Escarp i Massalcoreig rememoren els vuit segles d’aquest
monestir cistercenc ubicat entre les dos localitats amb una
sèrie d’activitats agrupades
sota el lema Monestir d’Aigua.
Ho han fet a través d’una
associació integrada per veïns de totes dos localitats i el
suport dels respectius ajuntaments, amb l’objectiu de
donar a conèixer l’entorn del
monestir i el seu patrimoni

cultural i natural. En aquest
sentit, la commemoració s’ha
centrat en conferències, activitats i tallers, entre altres
esdeveniments centrats,
d’una banda, en espais físics
com el riu, l’horta, la serra,
els entorns urbans, els camins
i la xarxa hídrica i, de l’altra,
en espais conceptuals de naturalesa, història, aventura i
llegenda.
El monestir de Santa Maria d’Escarp va ser fundat el
novembre del 1213 per Arnau II, abat de Citeuax, a instàncies de Pere I de Catalunya iAragó.Amb la desamortització de Mendizábal el
1838 va passar a mans privades i des de fa anys és propietat de tres famílies de la
Granja d’ Escarp.Actualment
està en desús i se’n conserva
el campanar.

ACN/LAURA CORTÉS

PATRIMONI REHABILITACIÓ

Actuació d’urgència a la
muralla de la Seu Vella
deteriorada per les pluges
Paeria i Diputació hi aportaran 20.000 euros
ACN

❘ LLEIDA ❘ La Paeria i la Diputació de Lleida invertiran 10.000
cada una en una actuació d’urgència en el tram emmurallat de
la Seu Vella entre la Porta del
Lleó (l’entrada al conjunt monumental) i el Baluard de la
Punta del Diamant. Les pluges
n’han deteriorat l’estructura i,
segons la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Marta Camps, el seu
estat de conservació era deficient.
L’actuació està pendent d’adjudicació però la previsió és que
s’iniciï després de les festes nadalenques. La intenció és continuar en la consolidació de la
muralla gràcies a subvencions,
va assegurar Camps, ja que, en-

cara que existien uns projectes
d’actuació molt ambiciosos l’any
2000, es van aturar fa uns cinc
anys per falta de pressupost.
L’obra consistirà a solucionar
el desaigüe de l’aigua de pluja
mitjançant noves conduccions
a la part superior i canviar les
inclinacions del paviment del
passeig que va des de la plataforma superior a la Porta del
Lleó per l’interior del recinte.

AFECTACIÓ

En algunes zones es
preveu refer entre el 30%
i el 50% i en d’altres
caldrà reposar el 100%

Tram de la muralla del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella en el qual s’intervindrà.

Quant al mur, en algunes zones es preveu refer entre el 30%
i el 50%, mentre que en aquells
trams en els quals l’esvoranc és
important caldrà reposar el
100%. L’objectiu és consolidar
el pany de muralla respectant
l’estat original del mur, augmen-

tant les condicions de seguretat
i salubritat i preveient un nou
desgast amb el temps gràcies al
nou drenatge.
La regidora Marta Camps va
recordar que no és la primera
intervenció a la Porta del Lleó.
El 2011 es va arreglar tot l’ac-

cés i la idea, va assegurar, és continuar consolidant la resta de
trams de muralla amb subvencions i ajuts de la Generalitat.
“Es va intervenir a la Llengua
de Serp però queda pendent el
tram comprès fins a les restes
arqueològiques”, va dir.
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Mor el dibuixant Máximo
L’humorista gràfic mor als 82 anys per una aturada cardíaca després d’una llarga trajectòria en premsa
|| Els seus companys de professió en destaquen la mestria i l’“humor summament reflexiu”
AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ El dibuixant i ninotaire
Máximo San Juan va morir ahir
als 82 anys al seu domicili de
Madrid per una parada cardiorespiratòria, amb la qual cosa
l’humor gràfic espanyol diu adéu
a un dels seus representants més
destacats, que va dedicar la seua llarga trajectòria a aquest art.
La mort va ser confirmada per
un dels seus fills, l’actor Alberto San Juan, que va precisar que
la incineració de les restes mortals del dibuixant tindrà lloc avui
entre les 13.30 i les 14.00 hores
al cementiri de La Paz, a la localitat madrilenya d’Alcobendas. Máximo, que va nàixer a
Mambrilla de Castrejón (Burgos) el 1932, va dedicar la seua vida professional a la il·lustració amb un humor molt personal, caracteritzat per la càrrega intel·lectual, i va col·laborar,
entre altres diaris, amb El País,
Pueblo, La Codorniz, El Correo
Catalán i ABC, últim mitjà per
al qual va treballar.
Entre els seus llibres destaquen Historias Impávidas, Es-

te país, Carta abierta a la censura, Diario apócrifo, Animales
políticos, No a la OTAN y otros
incordios, Hipótesis o El poder
y viceversa.
El ministre d’Educació, Cultura i Esport, José IgnacioWert,
va lamentar en un comunicat la
pèrdua del dibuixant i va assegurar que “l’humor gràfic espanyol i, en un sentit més ampli, el
periodisme espanyol en el seu
conjunt estan de dol”. Per a
Wert, Máximo va ser una veu en
la qual l’humor “ha constituït un

BIOGRAFIA
EFE

Premis. Va guanyar el premi Mingote el 1981 per un acudit realitzat amb motiu de l’exposició sobre Picasso celebrada a Nova York
i publicat a El País i el Joaquín Costa de periodisme pels seus treballs sobre la pau.
Reaccions. L’humorista gràfic Antonio Fraguas, Forges, va desta-

CARRERA

Després de més de
trenta anys a ‘El País’,
va acabar la seua carrera
professional a ‘ABC’
vehicle per traslladar fermes conviccions ètiques, socials i polítiques, on el somriure instintiu
donava pas a una reflexió sobre
la qüestió que plantejava”. L’humorista gràficAntonio Fraguas,

Trajectòria. Després de realitzar uns cursos de ràdio, va treballar de jove com a locutor i guionista radiofònic, encara que el 1962
va deixar aquest mitjà per dedicar-se a dibuixar. Va col·laborar en
diaris com Arriba, Pueblo i El Correo Catalán, fins que es va incorporar a El País el 1976, on publicaria fins al 2007. L’any següent va
reaparèixer a ABC.

car ahir que Máximo va ser “un dels puntals per al desenvolupament de l’humor gràfic a Espanya”. Al seu torn, José María Pérez,
Peridis, va afirmar que se n’ha anat “un dels grandíssims”.

Sepeli. El fill del dibuixant, l’actor Alberto San Juan, va confirmar
Máximo San Juan.

Forges, va opinar que va ser “un
dels puntals fonamentals per al
desenvolupament de l’humor
gràfic a Espanya” i el seu treball
va ser “tan personal com evidentment unívoc”. Forges va

ahir que les restes mortals de Máximo seran incinerades avui al cementiri de La Paz.

destacar que l’aportació de
Máximo va ser “una visió d’humor gràfic intel·lectual, molt format, seguint grans escoles internacionals, com la nord-americana i l’alemanya”. Un altre dels

seus companys de professió i
amic, José María Pérez, Peridis,
va afirmar que se n’ha anat “un
dels grandíssims” de “tots els
temps de l’humor gràfic espanyol”.

MUSEU DE LLEIDA

Milián lamenta
no haver pogut
“solucionar”el
litigi de l’art
El bisbe de Barbastre deixa
el càrrec el 22 de febrer
❘ BARBASTRE ❘ El fins ara bisbe de la
diòcesi de Barbastre-Montsó,Alfonso Milián, va afirmar en declaracions al diari Heraldo de
Aragón que li dolia no haver resolt el litigi sobre l’art sacre entre la seua diòcesi i la de Lleida.
“Els bisbes d’Aragó vam estar
reunits amb el secretari d’Estat,
el segon càrrec després del papa (i al pontífex també l’hi vam
dir), i li vam explicar que volíem solucionar aquest assumpte
abans de les nostres jubilacions”,
va afirmar, abans de recordar
que el bisbe de Lleida, Joan Piris, va demanar el setembre passat la jubilació.
“Vaig veure que es feien
passos però no han quallat. Per
part del bisbe de Lleida sí, i és
una cosa que ell m’ha dit sempre. Però a Catalunya hi ha altres inconvenients que són fàcils
de suposar. Em dol no haver-ho
deixat solucionat perquè haguéssim deixat aquest tema liquidat,
i per als que ens succeeixin hauria sigut més fàcil, hauria donat
una tranquil·litat per a tots”, va
afirmar. El 22 de febrer el rellevarà en el càrrec monsenyorÁngel Pérez Pueyo.

El senyor

Bonaventura Rull Gasco
Fundador de Casa Rull i Grupo Rull
Ha mort cristianament el dia 27 de desembre del 2014, als 102 anys.
(A.C.S.)
L’equip humà de les empreses s’uneixen al condol de la família.
“Per sempre en el nostre record”.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dilluns a les 16.00 h a l’església parroquial de Sant Ignasi.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n.

Lleida, 29 de desembre del 2014.

La senyora

Pilar Julià Cervós
Vídua de Manolo Martín Martín
Ha mort cristianament el dia 28 de desembre del 2014, als 86 anys.
El seu fill, Manel Martín (†); jove, Pilar; néts, Eduard i Neus, Emma i Joan Albert; besnéta, Arlet;
germans, Dolors i Miguel, Eduard i Isabel; nebots i família tota, assabenten llurs coneguts de tan
sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
El funeral tindrà lloc avui, a les 11.00 hores a la parròquia de Sant Ignasi de Loiola.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2.

Lleida, 29 de desembre del 2014.
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La gent gran rep l’any nou de manera
anticipada a la Fonda del Nastasi
La Fonda del Nastasi va acollir ahir una festa de Cap d’Any
anticipada destinada a sèniors. Desenes de persones van
participar en aquesta celebració en la qual no va faltar
el sopar de gala, el ball i el tradicional raïm.

Els nens van ser els protagonistes del Torrepop, en benefici de la investigació contra el càncer de mama.

Solidaritat a dojo a Torre-serona
Fins a 275 persones van omplir
ahir tot l’aforament del Torrepop, el Festival Infantil de la
Cançó, aTorre-serona, en benefici de l’Institut de Recerca
Biomèdia (IRB) de Lleida i Ma-

mapop, per col·laborar en la investigació contra el càncer de
mama. Setze nens d’entre 3 i 13
anys van versionar les cançons
més conegudes del pop internacional. Els donatius de les entra-

des i la recaptació de la venda
dels CD amb les cançons dels
petits es destinaran a l’IRB. L’alcalde, Enric Colom, va dir que
l’ajuntament també hi aportarà
una col·laboració.
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

‘El Trencanous’ inaugura la segona
edició del cicle musical‘Bellpuig Ressona’
Una adaptació musical d’El Trencanous va inaugurar ahir
la segona edició del cicle Bellpuig Ressona, al Teatre Armengol de Bellpuig. LleidArt Ensemble va protagonitzar
l’espectacle. El cicle continuarà el 18 de gener.
EFE

L’actor nord-americà Denzel
Washington compleix 60 anys

Els nens de la guarderia de Rosselló visiten la residència d’ancians

L’actor Denzel Washington va complir divendres passat
60 anys. Una etapa en què no li costa semblar que tingui
20 anys menys com va demostrar la passada primavera
protagonitzant l’obra teatral A Raisin in the Sun.

Els alumnes de l’escola bressol
Pas a Pas de Rosselló han visitat aquesta setmana la residència i centre de dia Mirador del
Segrià del municipi, amb motiu

de les festes de Nadal. Els més
petits van fer cagar el tió amb
els residents i els van felicitar
les festes.Aquesta activitat pretén enfortir el contacte entre di-

ferents generacions. Els petits
i la gent gran van disfrutar d’una
jornada festiva en la qual no van
faltar els regals del tió i les
cançons.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Penseu com tractar els assumptes relacionats amb la feina. Algú observarà
el que feu. Mantingueu la calma i concentreuvos a fer el que sigui necessari.
TAURE 20-IV / 20-V.
Establiu les vostres normes i compartiu
els vostres pensaments. Atraureu l’interès però també la competència. Mantingueu
les emocions sota control i no correu riscos.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Cuideu les vostres responsabilitats
abans de sortir amb amics. La bona
fortuna pot ser vostra si reuniu els fets abans de
fer un pas. Els favors estaran garantits.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
No sentiu que heu de fer un canvi dràstic perquè algú us pressiona. Administreu el temps i considereu cada opció. Trobareu
una via alternativa d’avançar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Aneu on és l’acció. Deixeu que la vostra personalitat dinàmica explori i mostri un recompte dels plans que desitgeu per a
l’any vinent.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Sociabilitzeu amb els pròxims i guanyareu més ingressos, però no us afanyeu gaire a comprometre-us. Trieu el moment
de fer el pas basat en el vostre millor tracte.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Tracteu amb compte els assumptes
personals. Algú farà elevar les emocions en vosaltres i podria canviar la vostra forma
de viure la vida.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Aneu amb compte al tractar amb familiars. Les trobades sortiran de diferent
forma depenent de com tracteu certes qüestions. Escolteu i observeu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Mireu una cosa nova i busqueu informació en lloc de prendre la paraula
d’un altre perquè parla amb autoritat. Arreglar
la llar és favorable si no gasteu en excés.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Parleu poc i feu molt. Enfrontareu
queixes i no heu de deixar que el que
altres pensin o diguin afecti la vostra productivitat. L’atenció alleujarà un company irritat.
AQUARI 20-I / 18-II.
Tindreu grans idees per posar en marxa. Apareix una interessant oportunitat laboral, però podeu necessitar un soci a fi
que s’enlairin les coses.

PEIXOS 19-II / 20-III.
El que feu per ajudar els altres millorarà la vostra personalitat, però no deixeu que algú s’aprofiti de vosaltres o del que teniu per oferir.

SEGRE
Dilluns, 29 de desembre del 2014

GUIA
Què és Cercle? Un punt de trobada entre lectors i teleespectadors
de SEGRE i Lleida TV.
També ens pots trobar al programa Cafeïna de Lleida TV.

Cercle

c/del Riu, 6. 25007 Lleida

973 248 000
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Com participar-hi? Tria la secció que més t’agradi i envia’ns fotos,
felicita un familiar o amic, participa i guanya en concursos... i fins i
tot pots ser el protagonista del reportatge que tu mateix ens
proposis.

cercle@segre.com

www. segre.com

Participa-hi i guanya

Decoració de Nadal

Feliç dia del teu aniversari! T’ho desitgen amb molt
carinyo els teus pares i els amics.

Aquest noi tan eixerit celebra avui que en fa 21!
Moltes felicitats, Roger, i que disfrutis del dia!!!

La foto del lector
Decoració original.“Aquest any hem decorat les plantes de casa nostra amb motius nadalencs”, comenta la lleidatana Pilar González.

“Aquest Nadal siguem llum”. Els alumnes del col·legi Sant Jaume-Les Heures van celebrar un espectacle nadalenc sobre el tema “Aquest Nadal... siguem llum”, en el qual es va homenatjar el desaparegut Juanjo Garra.

Toc de color. Uns rens molt ben abrigats donen el toc de color a la
decoració nadalenca de la casa familiar de la lleidatana Rosa Gil.
El pessebre, l’arbre o els llums...
Envia’ns fotos ensenyant-nos la decoració
nadalenca de casa teua a cercle@segre.com o
a c/del Riu, 6 de Lleida (fins al 7 de gener). Els
2 guanyadors s’emportaran un carro Play
Go Plus i tots els participants entraran en el
sorteig de 8 jocs de
cookies de nadal
Lékué.
Els noms dels guanyadors es publicaran el
divendres 9 de gener a Segre, FB i TW
Amb la col·laboració
d’Agustí Mestre

Galeria
d’imatges a
segre.com

Festival de Nadal. Els alumnes de l’escola Joan XXIII de Lleida van celebrar el tradicional festival nadalenc,
amb la comunitat educativa, i van fer una lectura de poemes, cançons i una representació teatral.

Entre tots fem Cercle! Totes les imatges a segre.com
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SOCIETAT Serveis

GUIA

Emergències

112

Sanitat Respon

061

COSSOS DE SEGURETAT
MOSSOS
Lleida . . . . . . . . . . . . . . .973 700 050
Les Borges Blanques . .973 700 000
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 457 700
Mollerussa . . . . . . . . . . .973 701 685
Cervera . . . . . . . . . . . . . 973 457 785
Ponts . . . . . . . . . . . . . . . 973 457 750
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 701 650
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 357 200
Solsona . . . . . . . . . . . . .973 481 494
Vielha . . . . . . . . . . . . . . .973 357 285
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 658 800
Puigcerdà . . . . . . . . . . . 973 357 250
Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 658 885
El Pont de Suert . . . . . 973 658 850
GUÀRDIA CIVIL
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .062
Atenció Ciutadà . . . . .900 101 062
Comandància Lleida . .973 249 008
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 443 775
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 081
La Farga de Moles . . . 973 352 121
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 650 353
La Pobla de Segur . . . 973 660 128
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . .973 310 721
Vielha . . . . . . . . . . . . . . .973 640 005
Bossòst . . . . . . . . . . . . . 973 648 207

Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 660 210
Alcarràs . . . . . . . . . . . . . 973 790 019
Solsona . . . . . . . . . . . . . 973 480 033
POLICIA NACIONAL
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 091
Comissaria Lleida . . . . 973 728 500
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 925
Les . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 648 414
POLICIA LOCAL
Urgències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Lleida . . . . . . . . . . . . . . . 973 700 600
Les Borges Blanques . 973 142 854
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 450 000
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 500 092
Mollerussa . . . . . . . . . . 973 602 000
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 426
Cervera . . . . . . . . . . . . . 902 101 999
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 650 005
Solsona . . . . . . . . . . . . .973 483 040
Ponts . . . . . . . . . . . . . . . 608 264 202
La Pobla de Segur . . . 626 271 907
Bellpuig . . . . . . . . . . . . . 608 633 306
Almacelles . . . . . . . . . . 653 546 351
Almenar . . . . . . . . . . . . 973 770 013
Alcarràs . . . . . . . . . . . . .973 791 755
Agramunt . . . . . . . . . . . 973 390 843
DUANA
La Farga de Moles . . . 973 361 661

ADMINISTRACIONS
GENERALITAT
Atenció Ciutadà . . . . . . . . . . . . . .012
GOVERN CENTRAL
Protecció Civil . . . . . . . 973 959 101
Oficina Estrangeria . . 973 959 230
PAERIA
Atenció Ciutadà . . . . . . . . . . . . . 010

Almacelles . . . . . . . . . . 973 742 020
Almenar . . . . . . . . . . . . 973 770 218
Alcarràs . . . . . . . . . . . . . 973 795 725
Seròs . . . . . . . . . . . . . . . 973 780 328
Bellpuig . . . . . . . . . . . . . 973 337 157
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 310 852
Agramunt . . . . . . . . . . . 973 390 635
Vielha . . . . . . . . . . . . . . . 973 640 004

SANITAT
HOSPITALS
Arnau de Vilanova . . . 973 705 200
· Informació . . . . . . . . . 973 705 246
· Admissió Urgències . 973 705 322
Santa Maria . . . . . . . . . 973 727 222
L’Aliança . . . . . . . . . . . . 973 232 943
Perpetuo Socorro . . . . 973 266 100
Montserrat . . . . . . . . . . 973 266 300
Vielha-Aran . . . . . . . . . 973 640 004
Tremp-Pallars . . . . . . . 973 652 255
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 050
CAP
Cita prèvia . . . . . . . . . . 973 700 900
Prat de la Riba . . . . . . . 973 232 819
Cappont . . . . . . . . . . . . 973 210 175
Bordeta-Magraners . . 973 211 477
Balàfia-Pardinyes . . . . 973 230 635
Santa Maria . . . . . . . . . 973 727 396
Ronda 1 . . . . . . . . . . . . . 973 281 567
Ronda 2 . . . . . . . . . . . . . 973 260 850
Rambla Ferran . . . . . . .973 725 380
Eixample . . . . . . . . . . . . 973 280 957
Rural Nord . . . . . . . . . . 973 142 029
Rural Sud . . . . . . . . . . . 973 142 029
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 350 470
Oliana . . . . . . . . . . . . . . 973 463 022
El Pont de Suert . . . . . 973 691 159
Les Borges Blanques . .973 142 029
La Granadella . . . . . . . 973 133 207
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 447 714
Artesa de Segre . . . . . . 973 402 196
Ponts . . . . . . . . . . . . . . . 973 461 000
La Pobla de Segur . . . 973 681 323
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 650 110
Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 620 163
Mollerussa . . . . . . . . . . 973 711 164
Cervera . . . . . . . . . . . . . 973 531 048

ASSISTENCIALS
FUNERÀRIES
Lleida. La Lleidatana:
· Dia . . . . . . . . . . . . . . . .973 237 206
· Nit . . . . . . . . . . . . . . . . .973 239 809
Balaguer . . . . . . . . . . . . 973 390 862
Les Borges Blanques . .973 142 607
Cervera . . . . . . . . . . . . . 973 390 862
Mollerussa . . . . . . . . . . .973 330 178
El Pont de Suert . . . . . 973 690 056
La Seu d’Urgell . . . . . . 973 353 335
Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 310 212
Tremp . . . . . . . . . . . . . . 973 237 206
Vielha . . . . . . . . . . . . . . . 973 237 206
CREU ROJA
Lleida . . . . . . . . . . . . . . .973 279 900
Agramunt . . . . . . . . . . .973 390 880
Almacelles . . . . . . . . . .973 741 057
Artesa de Segre . . . . . .973 401 092
Balaguer . . . . . . . . . . . .973 445 795
Bellpuig . . . . . . . . . . . . .973 320 818
Les Borges Blanques .973 143 493
Cervera . . . . . . . . . . . . .973 532 084
Mollerussa . . . . . . . . . .973 711 282
El Pont de Suert . . . . .973 690 285
S. Llorenç de Morunys 973 492 526
La Seu d’Urgell . . . . . .973 360 707
Solsona . . . . . . . . . . . . .973 480 652
Sort . . . . . . . . . . . . . . . . .973 620 164

Tàrrega . . . . . . . . . . . . . 973 500 679
Tremp . . . . . . . . . . . . . .973 652 954
Seròs . . . . . . . . . . . . . . .973 780 898
ATENCIÓ AL MENOR
Lleida . . . . . . . . . . . . . . .973 205 562
Segrià, Noguera . . . . .973 230 686
Mollerussa . . . . . . . . . .973 711 313
Tremp . . . . . . . . . . . . . .973 650 547
ALTRES SERVEIS D’AJUDA
Inst. Cat. de la Dona . . 973 281 193
Violència domèstica . 900 900 120
Oficina Mossos . . . . . . .973 700 050
Nens i adolescents . . . 900 202 010
Drogoaddicció . . . . . .900 161 515
Alcohòlics Anònims. . . . . . . 629 779
654

Iberdrola . . . . . . . . . . . . 901 202 020

RÀDIO TAXIS
Tele Radio Taxi Lleida: 973 203 050
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 249 090
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 203 050
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 249 090
Loteutaxi. . . . . . . . . . . ..973 223 300
Taxi Lleida . . . . . . . . . . . 973 239 900
Taxis Balaguer . . . . . . . 973 445 022
Taxis La Seu d’Urgell . 973 351 021
Taxis Tàrrega . . . . . . . . 973 310 060
Taxis Tremp . . . . . . . . . 973 650 952
Taxis Boí . . . . . . . . . . . . 973 696 314

DOCUMENTS

AVARIES
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . . .1002
PROVEÏMENT D’AIGUA
Aigües de Lleida . . . . . 902 136 013
EMA de Cervera . . . . . 973 532 005
SOREA de Mollerussa 973 711 516
PROVEÏMENT ELÈCTRIC
Fecsa Endesa . . . . . . . .902 507 750
·Avaries . . . . . . . . . . . . .902 536 536
HC Energía . . . . . . . . . . .902 860 860
·Avaries . . . . . . . . . . . . . .902 860 800
Iberdrola . . . . . . . . . . . . 901 202 020
SUBMINISTRAMENT DE GAS
Gas Natural . . . . . . . . .900 760 365
· Urgències . . . . . . . . . .900 750 750
Repsol Butano . . . . . . . 901 100 100
· Avaries . . . . . . . . . . . . . 901 121 212
Cepsa . . . . . . . . . . . . . . . 902 416 416
·Avaries . . . . . . . . . . . . . .902 100 224
HC Energía . . . . . . . . . . .902 860 860
·Avaries . . . . . . . . . . . . . 902 860 600

DNI i passaport . . . . . . 973 214 274
Permís circulació . . . . . 973 269 700
Registre Civil . . . . . . . . 973 700 135
Registre Mercantil . . . 973 282 874
Anul·lació targetes:
· 4B (Master Card, Visa) 902 114 400
· Servired . . . . . . . . . . . .902 192 100
· Red 6000 . . . . . . . . . . .902 206 000

WEBS D’INTERÈS
La Paeria: www.paeria.cat
Generalitat: www.gencat.cat
Agència Tributària: www.aeat.es
El temps: www.meteocat.com
El trànsit: www.mobilitat.org
Estat de la neu: www.catski.net
SEGRE: www.diarisegre.com
Portal: www.lleida.com

VIATGERS
ALTA VELOCITAT ESTACIÓ DE LLEIDA-PIRINEUS
FIG
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AVE***
06.05 06.36 07.02 07.45
AVANT
06.05 06.36 07.02 07.45
ALVIA
07.30 08.11 08.42 09.31
AVE 6.55 7.11 08.00 08.33 08.59 09.43
AVE
08.30 09.03 09.32 10.17
AVE
08.30 09.32 09.32 10.17
AVANT
09.10 09.45 10.18
ALVIA
09.30 10.07 10.35 11.25
AVE 8.55 9.08 09.48 10.31 10.57 11.40
AVE
12.00 12.31 12.57 13.40
ALVIA
12.10 12.46 13.20 14.12
AVE
14.00 14.31 14.57 15.40
AVANT
14.10 14.45 15.15
ALVIA
14.10 14.45 15.15 16.06
ALVIA
15.30 16.05 16.37 17.26
AVE
15.50 16.21 16.47 17.30
AVE
15.50 16.21 16.47 17.30
AVE 14.55 15.08 15.48 16.31 16.57 17.40
AVANT
16.05 16.40 17.13
AVE 16.55 17.08 17.48 18.31 18.57 19.40
AVANT
18.05 18.40 19.13
AVANT
18.40 19.16 19.49
ALVIA
18.40 19.16 19.49 21.00
AVE
19.00 19.30 19.56 21.38
AVE 18.55 19.08 19.48 20.31 20.57 21.40
AVANT
20.10 20.45 21.18
AVE
21.50 22.21 22 .48 23.35
AVANT
21.50 22.21 22.48

MÀ

GA
LA

08.47 09.15
08.44 09.15
10.08

11.10

14.17
13.12 14.02
14.02 14.24

12.42 13.10
14.42 15.10
16.07

17.10

20.28 21.15
20.28
21.40
18.07

19.10

20.07

21.10

22.00
22.42 23.10

MÀ

GA
LA

SE

VIL

LA

CÒ

RD

AVE
AVANT
AVE
AVANT
AVANT
ALVIA
AVE
AVE
ALVIA
AVANT
ALVIA
AVE 08.40
09.39
AVE
08.50 09.34
AVE
AVE
AVANT
ALVIA
AVE
AVANT
AVE 14.35
15.37
AVE
14.50 15.32
AVE
ALVIA
AVANT
ALVIA
AVE
AVE

TRENS ESTACIÓ DE LLEIDA
R
A JA

A

IUD

A
SS

A
ON

NA

A
S
O
EID RRAG ARCEL IRONA GUERE
LL
B
FI
TA
G
06.20 07.02 07.33 08.10
07.02 07.33 08.10
05.50
07.05 07.48 08.17 08.55
08.00 08.30 09.08
09.00 09.30 10.10
08.10 08.58 09.28 10.10
07.30 07.53
08.51 09.35 10.03 10.40
09.30
10.25 10.45 11.29 11.57 12.34 13.21 13.38
11.10 12.01 12.36 13.20
13.13 13.41 14.20
12.12 13.11 13.41 14.20
12.33 13.20 13.49 14.25
12.33 13.20 13.49 14.25
11.30
12.25 12.51 13.35 14.03 14.40 15.27 15.43
12.30
13.45 14.29
15.30 16.17 16.33
15.45 16.13 16.53
16.35 17.30 18.11 18.50
15.30
16.25 16.51 17.35 18.03 18.40 19.27 19.43
18.00 18.30 19.08
18.30 19.16 19.45 20.22
18.30 19.16 19.45 20.22
17.30 17.53
18.51 19.35 20.03 20.40
19.04 19.56 20.26 21.05
20.40 21.10 21.48
19.48 20.49 21.26 22.09
19.30
20.45 21.29 22.04 22.40
20.30 20.53
21.51 22.35 23.03 23.40
*: De dilluns a divendres
**: Diari, excepte dissabtes.
***: Diari, excepte diumenges.
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AUTOCARS
INTERMODAL ALTA VELOCITAT
ANDORRA-LLEIDA AVE MADRID
SORTIDA

ARRIBADA

AVE

06.45
15.15

09.25
17.55

09.50
18.51

AVE MADRID LLEIDA-ANDORRA
ARRIBADA AVE

SORTIDA

ARRIBADA

10.20
19.30

10.20
19.30

12.55
22.15

LES-LLEIDA AVE MADRID
SORTIDA

ARRIBADA

AVE

03.50

07.00

07.10

AVE MADRID LLEIDA-LES
ARRIBADA AVE

SORTIDA

ARRIBADA

19.20

19.30

22.25

LLEIDA-AEROPORT EL PRAT
06.00, 07.30, 12.30, 15.00.
AEROPORT EL PRAT-LLEIDA
09.40, 11.45, 18.15, 19.15.
LLEIDA- BARCELONA
Per la N-II: 6.00 - 10.00 -14.30 - 19.00 (excepte diuminge).
Per autopista directe: 04.30 (diari), 06.00
(excepte diumenges), 09.30 (laborables),
12.30 (laborables), 15.00 (excepte diumenges), 17.10 (diari), 19.30 (diari).
Per autovia: 07.30 (diari), 15.30 (diumenges), 18.00 (diari), 19.00 (diumenges).

BARCELONA-LLEIDA
Per la N-II: 07.15, 10.30, 14.30 (excepte
diumenges), 18.00 (laborables).
Per autopista directe: 06.45, 08.45 (diari),
10.15 (excepte diumenges), 14.15 (diari),
20.00 (excepte diumenges), 22.00 (diari),
22.30 (diari).
Per autovia: 06.45 (diari), 08.45 (diari),
10.15 (excepte diumenges), 14.15 (diari),
20.00 (excepte diumenges), 22.00 (diari),
22.30 (diari).
LLEIDA-GIRONA
06.15, 14.30, 17.30 (laborables); 08.30,
17.30 (festius, dissabtes i diumenges).
GIRONA-LLEIDA
07.30, 14.30, 19.15 (laborables); 08.30,
17.30 (festius, dissabtes i diumenges).
LLEIDA-TARRAGONA
07.30, 08.45, 12.35, 17.45 (laborables);
09.30 (dissabtes, diumenges i festius).
TARRAGONA-LLEIDA
06.45, 10.30, 15.50, 18.15 (laborables),
09.30 (dissabtes, diumenges i festius).
LLEIDA-SARAGOSSA
03.00 (diari), 08.15 (excepte diumenges),
15.00 (laborables), 15.15 (excepte diumenges), 18.00 (diari), 18.01 (diumenges).
SARAGOSSA-LLEIDA
05.05 (diari).

Informació Renfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 320 320
Estació d’autobusos de Lleida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 268 500

LLEIDA-OSCA
08.45, 12.45, 16.15, 19.00 (diari).
OSCA-LLEIDA
08.15, 09.15, 13.00, 18.45 (diari).
LLEIDA-LA SEU D’URGELL-PUIGCERDÀ
09.15, 16.00 (diari fins a Puigcerdà), 18.30
(laborables).
LLEIDA-LA SEU-ANDORRA
09.15 (diari), 09.30 (diumenges), 16.00
(diari), 18.30 (laborables).
ANDORRA-LA SEU-LLEIDA
06.00 (excepte diumenges), 09.00 (diumenges),16.20 (laborables), 16.20 (diari).
LLEIDA-VIELHA
09.30, 10.15, 15.15, 17.10 (diari); 19.45
(laborables).
VIELHA-LLEIDA
05.30 (laborables), 05.30 (dissabte), 05.59
(diumenges), 07.45 (diari), 09.15 (laborables), 13.30 (diari), 17.30 (diari).
LLEIDA-TÀRREGA
06.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30,
18.30, 19.00, 21.15 (excepte diumenges);
07.30, 18.00 (diari); 15.30, 19.00 (diumenges).
TÀRREGA-LLEIDA
06.30, 08.00, 09.19, 12.34, 15.00, 16.34,
20.40, 22.15 (excepte diumenges); 09.19,
14.10 (diari); 15.00, 18.10, 20.04 (laborables); 21.40 (diumenge).

LLEIDA-BALAGUER
07.00, 07.45, 10.00, 11.10, 14.10, 15.00,
18.30, 19.00, 19.20, 20.00, 20.35 (laborables); 09.10, 11.00, 12.30 (excepte diumenges); 09.15, 16.00, 16.35 (diari);
12.50 (diumenges); 13.00 (dimecres i divendres); 13.00 (dimecres); 13.00 (dilluns,
dijous i divendres); 16.00 (divendres);
19.20 (dissabtes i diumenges).
BALAGUER-LLEIDA
07.10, 10.50, 12.00, 13.10, 13.30, 14.45,
15.15, 15.18, 19.10 (laborables); 07.40,
07.45, 07.48, 09.15 (excepte diumenges);
07.40, 17.51, 18.05 (diari); 07.55 (dimarts);
07.55 (dimecres i divendres); 08.35 (dilluns,
dijous i divendres); 10.45, 19.21 (diumenges).
LLEIDA-TORTOSA
11.45, 13.45 (laborables).
TORTOSA-LLEIDA
07.15, 17.00 (laborables).
LLEIDA- FRAGA-MEQUINENSA
13.00, 19.15 (excepte diumenges a Mequinensa); 10.00, 14.00, 16.00, 18.15 (laborables fins a Fraga); 12.30, 13.00, 19.15
(excepte diumenges fins a Fraga).
MEQUINENSA-FRAGA-LLEIDA
07.00, 14.15 (excepte diumenges des de
Mequinensa); 07.40, 07.45, 11.00, 17.15
(laborables des de Fraga); 07.40, 09.15,
14.45 (excepte diumenges des de Fraga);
18.45 (diumenges).

Carreteres de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 889 22 11
Prefectura Provincial de Trànsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 267 788

DIRECCIÓ MANRESA-BARCELONA
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

DESTINACIÓ

06.20
08.55
13.35
15.55
19.30
20.50

07.15
12.35
14.22
19.41
23.22
21.43

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

Cervera (ex. ds. i dg.)
L’Hospitalet de Llobregat
Cervera
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
Cervera

DIRECCIÓ MANRESA-LLEIDA
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

PROCEDÈNCIA

06.53
07.43
07.58
14.45
14.59
18.45

07.44
08.34
11.41
15.36
18.36
22.27

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

Cervera (ex. ds. i dg.)
Cervera
L’Hospitalet de Llobregat
Cervera
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat

DIRECCIÓ VALLS-TARRAGONA-BARCELONA
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

DESTINACIÓ

06.23
06.45
07.15
13.10
15.45
16.48
17.48

09.46
08.08
09.52
16.23
18.52
19.53
20.32

Regional
Tren Hotel
Cat. Exprés
Delta
Reg. Exprés
Talgo
Cat. Exprés

Barcelona-Sants (ex. dg.)
Barcelona-Sants
Barcelona-E. França
Tarragona-BCN-Sants
Tarragona-BCN-E. França
Barcelona-Sants
Barcelona-E. França

DIRECCIÓ TARRAGONA-VALLS-LLEIDA
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

PROCEDÈNCIA

06.50
11.47
13.47
16.48
18.47

09.55
14.55
16.46
19.53
21.11

Regional
Reg. Expres
Cat. Expres
Reg. Expres
Cat. Expres

Barcelona-E. França
Barcelona-E. França
Barcelona-E. França
Barcelona-E. França
Barcelona-E. França

DIRECCIÓ BALAGUER-LA POBLA DE SEGUR
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

DESTINACIÓ

07.15
09.10
17.30
20.30

07.44
11.00
17.59
20.59

Regional
Regional
Regional
Regional

Balaguer (laborables)
La Pobla de Segur
Balaguer
Balaguer

DIRECCIÓ BALAGUER-LLEIDA
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

PROCEDÈNCIA

08.00
12.56
18.10
21.05

08.30
14.46
18.39
21.34

Regional
Regional
Regional
Regional

Balaguer (laborables)
La Pobla de Segur
Balaguer
Balaguer

DIRECCIÓ SARAGOSSA
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

DESTINACIÓ

06.15
08.44
08.44
09.25
10.25
10.25
15.00
17.56
17.56
18.20
21.42
22.19

08.40
13.25
13.48
11.53
22.50
23.54
17.20
22.42
23.03
20.25
10.55
08.30

Regional
Alvia
Alvia
Regional
Alvia
Alvia
Regional
Alvia
Alvia
Regional
Alvia
Alvia

Saragossa
Irun
Bilbao-Abando
Saragossa (dissabtes)
Vigo
La Corunya
Saragossa
Irun
Bilbao-Abando
Saragossa
La Corunya
Gijón

DIRECCIÓ SARAGOSSA-LLEIDA
SORTIDA

ARRIBADA

TREN

PROCEDÈNCIA

05.43
06.24
06.50
07.46
07.55
08.00
09.05
15.08
16.00
16.45
18.00
18.10
21.15

06.42
08.30
19.56
12.59
19.56
12.45
11.21
17.20
20.44
21.57
07.30
07.28
23.29

Regional
Regional
Alvia
Alvia
Alvia
Alvia
Regional
Regional
Alvia
Alvia
Alvia
Alvia
Regional

Saragossa
Saragossa
La Corunya
Bilbao-Abando
Vigo
Irun
Saragossa (ds. i dg.)
Saragossa (dl - dv)
Irun
Bilbao-Abando
La Corunya
Vigo
Saragossa
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EXPOSICIONS
I GALERIES
EL TEATRE DE CA L’ERIL. GUISSONA.

Verí a l’atzar. 10 anys de pintura de
P. Gamell. Fins al 31 de desembre.
AJUNTAMENT. SALA BATEC. ALCOLETGE

Suite. Dibuixos, pintures i gravats
de Coromina. Fins al 7 de gener.
CAIXAFORUM. LLEIDA. AV. BLONDEL, 3.

Cellers. Cooperativisme + modernisme 1918-1923. Produït a Catalunya. Del pla de rehabilitació de vuit
cellers. Fins a l’11 de gener.

INFANTIL
AVUI RECOMANEM

Cucalòcum a Lleida
i parcs infantils en
diverses poblacions

GALERIA ART POINT. LLEIDA. DR. FLEMING,
21.

Between the city and the mountains. Joan Català. Fins al 28 gener.
ESPAI 147. LLEIDA. RAMBLA ARAGÓ, 47.

Sis artistes, sis mons. Obres de Vall
Palou, Sílvia Colomina, Jordi Bresolí,
Laura Piqué, David Cabestany i Maria Cemeli. Fins al 30 de gener.

GUIA

10.00

LLEIDA, LES BORGES
BL., MOLLERUSSA,
ARTESA, TREMP,
TÀRREGA I ALTRES

Molts municipis lleidatans organitzen
parcs infantils que entretenen els nens
durant les vacances de Nadal i, alhora,
ajuden les famílies a conciliar la vida laboral i familiar. Allà, en diferents horaris i preus, els nens trobaran activitats
relacionades amb la cultura local, esports, lectures, jocs, tallers de caràcter
molt diferent, sovint organitzats per
sectors professionals, projeccions i molt
més, separats per trams d’edat.

MUSEU COMARCAL DE LA NOGUERA.
BALAGUER. PL. DEL MUSEU.

09.00

LLEIDA. C. CÍVIC DE BALÀFIA. 12 €

Casal de Nadal
Jocs i activitats didàctiques al Casal,
que fomentarà l’ús de l’anglès entre
els nens de 3 a 14 anys. Obre avui i
se celebra en cinc feiners fins al 5 de
gener. Hi ha abonaments per a les
cinc sessions.

16.30

L’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes organitza un recorregut pels pessebres que s’exposen al centre durant el Nadal, acompanyats per la
música de nadales.

CONFERÈNCIES

20.00

LLEIDA. SEU ARMATS DE LLEIDA

17.00

ARBECA I CERVIÀ DE LES G. BIBLIOTECA

ARXIU HISTÒRIC. LLEIDA. C/ GOVERNADOR
MONTCADA S/N.

Els orígens de la llengua catalana.
Jo fideles vos seré. Els primers textos en català de la zona del Pallars
Jussà. Fins al 15 de febrer.

18.00

MOLLERUSSA. CONVENT CLAUSURA

MUSEU D’ART JAUME MORERA. LLEIDA.
AV. BLONDEL.

Ressò de l’Albada
El Gremi de Forners organitza tallers a Cucalòcum.

MUSEUS
LLEIDA
TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.
www.turoseuvella.cat.
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL.
Sant Crist, 1. 973 283 075.
DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 10.
973 211 992.
MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori, s/n.
973 211 992.
MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA.
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major, 31.
973 700 419.
MUSEU D’ART MORERA. Exposicions temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria, I.
973 700 394.
CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera,
2. 973 262 185 / 973 700 399.

COMARQUES

Sexe en època romana.
Tàrrega.

Pessebres i nadales

Mirant l’Art amb ulls de nen. Decoració de Nadal és un taller per a nens
entre quart i sisè de Primària, impartit per Esmeralda Escarp, que se celebra avui i demà.

A Arbeca se celebra una tarda de
Contes de Nadal i a Cervià, taller de
manualitats per als nens.

Una proposta, una sorpresa i, com
a resultat, tota una trajectòria. Peces de Guinovart en museus catalans. Fins al 22 de març.

LLEIDA. CAPELLA PEU DEL ROMEU

Art per a nens

Contes i manualitats

ESPAI GUINOVART. AGRAMUNT. PL. DEL
MERCAT.

18.30

JUNEDA. COMPLEX CULTURAL

Català-Roca. Retrats. Col·lecció del
fotògraf, fins al 2 de febrer.

Lluís Trepat. La mirada del demiürg. Retrospectiva de l’artista de
Tàrrega que va portar el corrent
abstracte a Lleida. Fins a l’1 de
març.

25

AGRAMUNT. FUNDACIÓ ESPAI GUINOVART.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904.

AGRAMUNT. CASA MUSEU DE POESIA VISUAL LO PARDAL. Pl. del Pare Gras, 5. 973
390 718 / 973 391 089.
ALMACELLES. MUSEU D’ARQUITECTURA I
URBANISME JOSEP MAS DORDAL. Pitàgores, 2. 973 742 001.
ARTESA DE LLEIDA. MUSEU LOCAL ARQUEOLÒGIC. Castell, 3, 973 167 162.
ARTESA DE SEGRE. MUSEU DEL MONTSEC.
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGUER. MUSEU DE LA NOGUERA. Pl.
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.
BASSELLA. MUSEU DE LA MOTO. Ctra.
C-14, km 134. 973 462 731.
LES BORGES BLANQUES. PARC TEMÀTIC DE
L’OLI. N-240 km 71. 973 140 018.
CASTELLDANS. MUSEU DE L’OLI I DEL MÓN
RURAL. Empit, 9. 973 120 002.
LA CENTRAL DE CAPDELLA. MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA. Carrer Únic
s/n. 973 663 001.
CERVERA. MUSEU COMARCAL DE CERVERA.
Major, 115. 973 533 917.
COLL DE NARGÓ. MUSEU DELS RAIERS. Carrer del Roser s/n. 973 383048/636 417678

Concert de la coral Ressò de l’Albada, dins del cicle comarcal Concerts
de Nadal al Pla d’Urgell.

COLL DE NARGÓ. MUSEU DELS DINOSAURES SALA LÍMIT K-T, carrer de la Unió, 10.
973 383048/636 417678
ESTERRI D’ÀNEU. ECOMUSEU DE LES VALLS
D’ÀNEU. Camp, 20-24. 973 626 436.
GÓSOL. MUSEU PICASSO. Pl. Major, 1. 973
370 035.
GUISSONA. MUSEU EDUARD CAMPS. Pl.
Vell-Plà, 1. 973 551 414.
ISONA. MUSEU DE LA CONCA DELLÀ. Museo, 7. 973 665 062.
LINYOLA. MUSEU PEDRÓS. Salmerón, 11.
973 575 084.
LLESSUI. ECOMUSEU ELS PASTORS DE LA
VALL D’ÀSSUA. Escoles de Llessui s/n. 973
621 798.
MOLLERUSSA. ESPAI CULTURAL DELS CANALS D’URGELL. Av. Jaume I, baixos. 973 603
997.
MOLLERUSSA. MUSEU DELS VESTITS DE PAPER. Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PONT DE CLAVEROL. MUSEU DELS
RAIERS. Únic, s/n. 973 681 493.
PONTS. MUSEU FRANCESC BONCOMPTE.
Av. Catalunya, 11. 973 460 085.
PUJALT. MUSEU DE LES PAPALLONES DE
CATALUNYA. 973 620 743.

Homenatge a El Greco

Els Armats de Lleida commemoren
el 400 aniversari de la mort d’El Greco amb la inauguració d’una mostra
fotogràfica sobre la seua obra més
destacada, L’enterrament del comte
d’Orgaz, i la projecció del curt El Greco en su obra maestra, dirigida el
1953 per Joan Serra i Oller.
Envieu els actes d’agenda a:
cercle@segre.com.
Més informació a

SALÀS DE PALLARS. CIAC. BOTIGUES-MUSEU. De les Escoles, 2. 973 676 266 / 973 676
003.
LA SEU D’URGELL. MUSEU DIOCESÀ D’URGELL. Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SOLSONA. MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL.
Pl. Palau I. 973 482 101.
TÀRREGA. MUSEU COMARCAL DE L’URGELL. Major, 11. 973 312 960.
TREMP. MUSEU COMARCAL DE CIÈNCIES
NATURALS. Passeig del Vall, 13. 973 653 470.
TUIXÉN. MUSEU DE LES TREMENTINAIRES.
Pl. Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. MUSEU DERA VAL D’ARAN. Major,
26. 973 641 815.

CASTELLS
Informació i reserves al telèfon:
973 402 045. www.castellsdelleida.com
CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).
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ESPECTACLES
PROPOSTES
TEATRE DE LA LLOTJA

MUSEUS
TEATRE ESCORXADOR
Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

The Chanclettes, a Tàrrega.
TEATRE ATENEU
Tàrrega. Pl. Carme, 12. 973 310 731
CELTIC LEGENDS · Diumenge, 18 de gener, 19 h
Músiques i danses del cor d’Irlanda. Una nit de llegenda per a tota la família.
Més informació a www.teatredelallotja.cat o trucant al 973 248 925 /
973 239698. Venda d’entrades a www.teatredelallotja.cat, la taquilla del teatre de dilluns a
dissabte (17.00 a 21.00 h) i Oficina de Turisme de Lleida (c. Major 31 bis).

DIJOUS, 1 DE GENER. 18.00 H
DIVENDRES, 2 DE GENER. 18.00 H
DISSABTE, 3 DE GENER. 18.00 H
DIUMENGE, 4 DE GENER. 18.00 H

Els pastorets (de Lluís Millà). Talia
Teatre. Sala 1. Familiar.
Més informació: www.teatreescorxador.blogspot.com

DISSABTE 10 DE GENER. 21.00 H

#Deputucool. Espectacle de cabaret amb The Chanclettes. El trio
celebra 20 anys de glamur extravagant i rialles descontrolades.
www.tarrega.cat/teatreateneu

Taller en el Museu de l’Aigua.
MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992. www.museudelaiguadelleida.cat //museuaigua@paeria.cat
DIMARTS, 30 DE DES. D’11.00 A 13.00 H

Taller infantil: Els misteris de l’aigua.De 6 a 8 anys.
Inscripcions al tel. 973 211 992

MÚSICA

ORFEÓ LLEIDATÀ

TEATRE MUNICIPAL

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Lleida. C/ Sant Martí, 60-62.
973 233 554. www.orfeolleidata.cat

Balaguer. www.teatre.balaguer.cat

Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat
DIUMENGE, 11 DE GENER, 19.00 H

DIUMENGE, 1 DE FEBRER. 19.00 H

In Crescendo. El cor guanyador
d’Oh Happy Day de TV3. Teatre
de la Llotja. Entrada: 26 € /23 €
(reduïda).

Programació per determinar.
Tel. 973 44 52 52.

Font d’Aigua Viva. Cantata de
Nadal de Guinovart i Pàmias.
18 €/ 15 €

In Crescendo, a la Llotja.

MÚSICA RECONEIXEMENTS

Festival de Valsos i Danses.

MÚSICA CONCERTS
AMADO FORROLLA

Joan Manuel Serrat, nomenat Fill
Adoptiu de la localitat de Viana
❘ VIANA ❘ La localitat navarresa de
Viana va entregar ahir al cantant
Joan Manuel Serrat –que actuarà a la Llotja de Lleida el 14 de
maig– el títol de FillAdoptiu de
la Ciutat, amb què està vinculat
des de nen, on posseeix un habitatge i amb el quals s’ha impli-

cat en concerts benèfics.Acompanyat per la seua dona i la seua filla, va rebre el reconeixement en un acte a la Casa de
Cultura, a causa del mal temps,
encara que estava previst als jardins de San Pedro, on es va descobrir un monòlit en honor seu.

MÚSICA CONCERTS

Wednesday Lips va gravar el primer videoclip del seu tercer treball, ‘Season III. How to be awake until dawn’.

Wednesday Lips sedueix el
públic del Cafè del Teatre
Un moment del concert a la Sala Goya de Mequinensa.
REDACCIÓ

Nadales, jotes i versions amb La
Rondalla del Poble a Mequinensa
❘ MEQUINENSA ❘ La Rondalla del Poble va oferir divendres el seu
concert de Nadal a la Sala Goya de Mequinensa, com ja és tradicional coincidint amb la celebració de Sant Esteve. Durant
una mica més d’una hora la dotzena de músics i cantants de la

formació va oferir un ampli repertori en el qual el públic va
poder escoltar nadales, jotes,
composicions pròpies i versions,
tot amanit amb bon humor i
amb el desig “que les coses vagin una mica millor el 2015”,
asseguren.

❘ LLEIDA ❘ La veu de Mònica Guiteras, acompanyada del bateria Pol Alonso i del guitarrista
Albert Gilabert, o el que és el
mateix,Wednesday Lips i el seu
pop íntim, van omplir ahir el
Cafè delTeatre de l’Escorxador.
El concert, en el qual no cabia
ni una agulla, suposava la presentació a Lleida del seu tercer
i últim treball, Season III. How
to be awake until dawn (com
mantenir-se despert fins que es

fa de dia). Però no només això.
I és que el trio lleidatanobarceloní va aprofitar per gravar en
directe el concert d’ahir per
convertir-lo en el primer vídeoclip de Season III. How to be
awake until dawn, amb la cançó Like a sheep. Posteriorment
s’estrenarà en exclusiva a
www.segre.com. El concert
d’ahir, a més, comptava amb un
altre al·licient: tots aquells que
adquirien el disc (10 euros) rebien com a obsequi gratuït una

botella de vi d’un dels cellers
de Lleida, una iniciativa que
forma part d’una campanya
pensada per fomentar també el
tracte amb el seu públic. Season III. How to be awake until dawn és un àlbum que inclou onze cançons la temàtica
de les quals, sense deixar de
banda l’amor, evoluciona clarament cap a la consciència i la
crítica sociopolítica, “cançons
amb missatge”, com les anomena Albert Gilabert.
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SALES DE CINE
Circuit Urgellenc

Cine Principal: Paeria, 7. Tel. 973 242 925. Podeu trobar-nos a la pàgina de facebook.com/teatreprincipaldelleida. JCA Cinemes Rambla:

Del 25 al 30 de desembre. Els horaris poden variar d’una set-

Anselm Clavé, 9. Tel. 973 232 726. Podeu trobar-nos a la pàgina de facebook.com/jcacinemes. Venda d’entrades: www.jcacinemes.cat

mana 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.

PEL·LÍCULA

HORARIS

PRINCIPAL
RAMBLA

Noche en el museo: El secreto... (HD)
El Hobbit: La Batalla de los... (HD) (+12)

16.30
16.00

RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA

Interstellar (HD) (+12)
Los juegos del hambre: ... (HD) (+12)
Big eyes (HD) (+7)

RAMBLA
RAMBLA

Magia a la luz de la luna (HD) (apta)
Exodus: Dioses y reyes (HD) (+12)

18.25
18.40

20.20

22.15

TÀRREGA. MAJESTIC

21.20

Noche en el museo: el secreto... (Digital HD)
Dj.: 18.10, 20.20, 22.30. Dv.: 18.10, 20.20, 22.30.
Db.: 18.10, 20.20, 22.30. Dg.: 18.10. Dl.: 19.15 (4
€). Dt.: 19.15.

16.00
18.10
19.30

22.00
20.05

16.45

21.25

Big eyes (Digital HD)
Dj.: 22.30. Dv.: 19.45. Db.: 22.30. Dg.: 20.20. Dl.:
22.15 (4 €).

Lauren Lleida
Pere Cabrera, 6-8 (Cappont) 25001 Lleida. Tel. 973 210 372. E-mail: exhibicio@laurenfilm.es. Dilluns, dimarts i dijous excepte festius a 7.00 euros. Divendres, dissabtes i dies festius a 8.00 euros. Dimecres no festius dia del cinema a 3.90 euros. De dilluns a diumenge: carnet jove, carnet universitari, majors de 65 anys i menors de 12 anys a 6.00 euros. Sessions golfes divendres, dissabtes i vigílies de festius a 6.00 euros. Venda anticipada i per Ticketmaster. Venda anticipada per internet www.laurencinemas.es. Venda telefònica 902 888 300. Sessions numerades. Pàrquing gratuït. Més informació a www.laurencinemas.es.
PEL·LÍCULA

HORARIS

SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4

El niño (+16)
Hércules (+12)
El corredor del laberinto (+12)
Noche en el museo 3: El secreto... (apta)

16.20
16.15
16.30
16.10

SALA 5
SALA 6
SALA 7

Ninja Turtles (+7)
Perdida (+7)
Hombre, mujeres y niños (+16)

16.00
16.10

18.00

SALA 7
SALA 8
SALA 9

Big Hero 6 (apta)
Dios mío, ¿pero qué te hemos...? (apta)
Sex tape: Algo pasa en la nube (+16)

16.00
16.20
16.00

18.00
18.20
18.00

SALA 9
SALA 10
SALA 10

Secuestro infernal (+18)
Vertige (+18)
Cashback (+13)

18.15
18.10

16.00

19.00
20.15
19.15
20.10

22.00
22.15
22.10
22.10

20.00
19.00

22.00
22.00
22.00

Els pingüins de Madagascar (Digital HD)
Dg.: 12.00.
TREMP. LA LIRA

20.00
20.20

22.20

Mortadelo y Filemón contra... (Digital HD)
Dj.: 19.00. Dg.: 17.00. Dl.: 19.00 (4,80 €).

20.00
20.00

22.15
22.00

El Hobbit: La batalla de... (Digital HD)
Dj.: 22.00. Db.: 22.30. Dg.: 19.30 Dl.: 22.00 (4,80
€).

HORARIS

16.20

18.00

Diplomacia (+7)
Nunca es demasiado tarde (+7)
Stand by Me Doraemon
Rastres de sàndal (apta)

15.00
15.00
16.30

18.00

19.40

21.20

22.55

Ida (+7)
Paris-Manhattan (apta)
La sal de la Tierra (+7)

21.00

La señorita Julia (+16)
Los fenómenos (+7)
Mr. Turner (+12)

22.40
22.20

18.00

Magia a la luz de la luna (Digital HD)
Dv.: 19.15. Db.: 22.00. Dl.: 22.00 (4,80 €). Dt.:
22.00.

La petita Anna & el tiet... (Digital HD)
Dg.: 16.30 (3 €).
BELLPUIG. ARMENGOL
Alexander y el día terrible,... (Digital HD)
Dj.: 19.15. Dg.: 17.00.

JCA Cinemes Alpicat
Autovia A-2, sortida 458, edifici Moviespace. 25110 Alpicat - Lleida. Tel. 973 706 350. Venda d’entrades: www.jcacinemes.cat. Podeu trobarnos a la pàgina de facebook.com/jcacinemesalpicat.
HORARIS

18.00
18.50

16.05
17.00
17.45
17.35
18.40

15.50
15.40

16.35

17.20
18.20
18.15

20.45
19.45
19.40
19.30

16.35
15.30
15.30

19.15

20.45
21.05
21.10
20.00

16.10

21.35
22.30
21.50
21.25
22.50
22.55

22.15

19.50

Les malifetes de l’Emil
Dg.: 17.00.
Rastres de Sàndal
Dg.: 20.00.
Mortadelo y Filemón contra... (Digital HD)
Dj.: 18.30. Dv.: 19.30. Db.: 22.15. Dg.: 17.15. Dl.:
22.15 (4,80 €).

21.40
20.50

Campaneta, fades i... CINC (Digital HD)
Db.: 18.30 (4,50 €).
22.40

16.45
18.30
20.15
16.20

ALMACELLES. EL CASAL

Màgia a la llum de la lluna (Digital HD)
Dj.: 22.15. Dv.: 22.15 (5,50 €). Dg.: 19.30.

19.00
17.10

L’últim partit
Dv.: 19.15.

SOLSONA. PARÍS

18.00

16.30
16.00

Exodus: Dioses y reyes (Digital HD)
Dj.: 22.15. Dg.: 19.15. Dl.: 22.15 (4,80 €).
Laban: El petit fantasma... (Digital HD)
Dv.: 18.00 (3 €).

16.00

19.00

22.15
21.35

Mr. Turner. Director: Mike Leigh. Intèrprets: Timothy
Spall, James Thomas King. Gran Bretanya. 2014. Drama
biogràfic. 149 minuts. Meticulosa biografia del

pintor J.M.W. Turner (1775-1851), considerat un dels millors pintors britànics de la història. Amb l’etiqueta de qualitat de totes les
produccions d’època britàniques. Espai Funatic.

L’últim partit. Director: Jordi Marcos Gonzalvo. Es-

panya. 2014. Documental. 85 minuts. Amb motiu

dels 40 anys de la seua arribada a Barcelona, un documental sobre la influència de
l’holandès Johan Cruyff en la societat catalana. Urgellenc (Bellpuig).

Big Eyes. Director: Tim Burton. Intèrprets: Amy
Adams, Christoph Waltz. Estats Units. 2014. Drama biogràfic. 108 minuts. La història de Walter i Marga-

ret Keane, un matrimoni de pintors que es
van fer populars als 50 i 60 pels seus retrats
de nens amb grans ulls. JCA Alpicat, Urgellenc (Tàrrega).

Musarañas. Director: Juanfer Andrés, Esteban Roel.
Intèrprets: Macarena Gómez, Luis Tosar. Espanya. 2014.
Thriller. 91 minuts. En els ombrívols anys 50, una

Noche en el museo 3: el secreto del faraón. Director: Shawn Levy. Intèrprets: Ben Stiller, Ro-

Rastres de sàndal (Digital HD)
Db.: 22.30. Dl.: 22.15 (4,80 €).

20.30

direcció de l’actriu Angelina Jolie adaptant
la història real d’un campió olímpic que es
va allistar a les Forces Aèries dels Estats Units
capturat pel japonesos després de ser abatut el seu avió al Pacífic. Un espectacular
exercici de supervivència. JCA Alpicat.

Exodus: Dioses y reyes (Digital HD)
Dj.: 22.00. Dg.: 19.15.

Els pingüins de Madagascar (Digital HD)
Dv.: 17.30. Db.: 18.15. Dl.: 19.15 (4,80 €).

15.00
16.15

lie. Intèrprets: Jack O’Connell, Domhnall Hedlund. Estats
Units. 2014. Drama biogràfic. 137 minuts. Debut en la

Big Heroe 6 (Digital HD)
Dj.: 17.00, 19.15. Dv.: 17.00. Db.: 18.15. Dg.:
17.00. Dl.: 17.00 (4,80 €). Dt.: 19.00.

AGRAMUNT. CASAL
19.30

Invencible (Unbroken). Directora: Angelina Jo-

agorafòbica que només viu per cuidar la seua germana, després de la mort de la mare
i la fugida del pare, s’enamora d’un home
que truca a la seua porta per demanar ajuda després d’un accident. JCA Alpicat.

VIELHA. ER AUDIOVISUAU

Pi i Margall, 26. Tel. 902 125 902. Entrada divendres, dissabte i diumenge: 7,00 €. Dimarts i dijous (excepte festius): 6,00 €. Dilluns, dia de l’espectador (excepte festius): 5,00 €. Dimecres: dia low cost (excepte festius): 3,90 €. Reposicions: 6,00 €. Documentals: 6,00 €. 1a sessió + menú del dia cafeteria (10,50 €): 15,00 €, de dilluns a divendres, excepte festius. Sessions VOS (amb carnet EOI): 5,00 €. Horaris i reserva a www.facebook.com/funatic.lleida. Més informació a www.funatic.es.

Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? (apta)

El Hobbit: La batalla de... (Digital HD)
Dj.: 19.45. Dv.: 22.30. Db.: 19.45. Dg.: 19.45. Dl.:
22.15 (4 €).
BALAGUER. SALA D’ACTES AJUNTAMENT

18.00

PEL·LÍCULA

Stand by Me Doraemon (Digital HD)
Dj.: 18.00. Dv.: 18.00. Db.: 18.00. Dg.: 18.00. Dl.:
19.15 (4 €). Dt.: 19.15.

Exodus: Dioses y reyes (Digital HD)
Db.: 22.00. Dg.: 17.30, 20.15.

Espai Funatic · Lleida

Sr. Vincent (HD) (+7)
El Hobbit: La batalla de los cinco... (HD) (+12)
El Hobbit: La batalla... (HD) (3D HFR) (+12)
El Hobbit: La batalla de los cinco... (+12)
Noche en el museo: el secreto... (HD) (apta)
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? (HD) (apta)
Big Hero 6 (HD) (apta)
Big Hero 6 (HD) (apta) (cat.)
Musarañas (HD) (+18)
Exodus: Dioses y reyes (HD) (+12)
Alexander y el día terrible, horrible... (HD) (apta)
Los juegos del hambre: Sinsajo... (HD) (+12)
Mortadelo y Filemón contra... (HD) (+7)
Mortadelo i Fil·lemó contra... (HD) (+7)
Interstellar (HD) (+12)
Stand by Me Doraemon (HD) (apta) (cat.)
Stand by Me Doraemon (HD) (apta)
Ouija (HD) (+16)
Los pingüinos de Madagascar (HD) (apta)
Els pingüins de Madagascar (HD) (apta)
Magia a la luz de la luna (HD) (apta)
Invencible (HD) (+12)
Invencible (HD) (+12)
El club de los incomprendidos (HD) (+12)
Hombres, mujeres & niños (HD) (+16)
Big eyes (HD) (+7)
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LES PEL·LÍCULES

Grup Principal · Lleida

PEL·LÍCULA

GUIA

ALTRES CINES
Tamarit. Cine Sala Entidades
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo. Interstellar.

17.35
18.30

20.10
20.30

22.30

Saidí. Cine Avinguda
La isla mínima. Los pingüinos de Madagascar.
Alexander y el día terrible, horrible...

18.10

20.10

22.10

Mequinensa. Cine Sala Goya
Exodus: Dioses y reyes. Dos a la carta.

bin Williams. Estats Units. 2014. Comèdia fantàstica. 97
minuts. Més del mateix amb els habitants del

Museu de Ciències Naturals que prenen vida després de mitjanit. Per als incondicionals de la saga i nostàlgics que apreciïn l’últim treball al cine del recentment desaparegut Robin Williams. JCA Alpicat, Lauren
Lleida, Urgellenc (Tàrrega).

Salvando a Santa. Directors: Leon Joosen, Aaron
Seelman. Gran Bretanya. 2013. Animació. 84 minuts.

Pel·lícula familiar, oportuna per a aquestes
dates, amb valent elf salvant Santa Claus de
les mans del dolent de torn que el té segrestat per aconseguir tots els seus secrets. JCA
Alpicat.

El club de los incomprendidos. Director: Carlos Sedes. Intèrprets: Charlotte Vega, Álex Maruny. Espanya. 2014. Comèdia dramàtica. 90 minuts. Amors ado-

lescents d’un grup d’estudiants amb problemes per relacionar-se entre si i amb els altres. JCA Alpicat.

La petita Anna i el tiet llargarut. Directora: Alicia Bjork Jaworski. Suècia. 2012. Animació. 55 minuts. Animació sueca per als més petits de la

casa trencant una llança a favor de l’amistat
d’una entremaliada nena i del seu amic, un
especialista a fer pastissos. Urgellenc (Agramunt).

El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos. Director: Peter Jackson. Intèrprets: Martin Freeman,
Ian McKellen, Richard Armitage. Estats Units. 2014. Aventures fantàstiques. 144 minuts. Després de tres anys

d’espera, podrà tancar-se la trilogia d’El
Hobbit, la preqüela escrita per J.R.R. Tolkien
per a la també trilogia d’El senyor dels anells,
amb repartiment de luxe i tota la tecnologia
digital al servei de Jackson. Espectacular sempre i criticada de vegades pels més puristes
seguidors de l’escriptor britànic, la pel·lícula
ofereix com a atractiu els més de 60 minuts
de la batalla final entre elfs, humans, nans i
els malvats orcs, liderats per Sauron, el futur
capitalitzador del mal en els següents/anteriors capítols. La trilogia d’El Hobbit recull també històries paral·leles recollides per Tolkien
en el seu selecte Silmarillion. JCA Alpicat, Urgellenc (Tàrrega).
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PASSATEMPS

GUIA

GARFIELD
HO FA TOT PERÒ
NO SONA.

EL MEU MÒBIL NOU TÉ CORREU
PER VEU, CALENDARI,
DESPERTADOR, CÀMERA,
CALCULADORA, GPS I TAMBÉ
REPRODUEIX ARXIUS MP3.

PER A AIXÒ ES
NECESSITEN
AMICS.

ENCREUATS
1

2

3

MINISUDOKUS
4

5

6

7

8

9

10

11

LOGOGRIF

J. Pastor - N. 6502

usqueu quina paraula correspon a cada filera de caselles, esbrinant així la
correspondència de cada número amb una lletra de l’abecedari.

12

B

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

11

2

4

3

3

Preparar els licors dins d’una coctelera
1

9

10

1

9

10

7

9

9

12

11

2

3

4

3

5

2

Mots a cau d’orella

6

1

7

3

7
8

1

3 4
5

9
10

3

11

HORITZONTALS: 1. Elvis Presley, per exemple. Per on mor el peix. 2. Ho
faria si estigués d’humor. Girar per la dreta. 3. Home amb qui abans estava
casada. Rònec sense límits. 4. La meitat de la meitat. Triomfadores. 5. Qüestió
equilibrada per la dreta. Mida manual. Sofre. 6. Té por d’alguna cosa. Esmoleu
una arma. Creu inclinada. 7. Pertanyent als emperadors bizantins. Deixa pas a
un botó. 8. Fons del pis. Extrems de tot. Escorpí. Naixement del riu. 9. Buscant
la millor opció. Té molta anomenada. 10. Remugants del Tibet. Rama tallada.
No té ningú amb ella. 11. Cos sense cor. Tresor públic. Nota. 12. Va provocar
molta por. Degustació d’un menjar.
VERTICALS: 1. Relativa a la riquesa. 2. Regulen l’aigua. Sèrie d’objectes
posats en fila. 3. Col·leccionista. Centre del pes. 4. Expressió humana ascendent. Urani. Feble. Taula de la missa, girada. 5. Deixaran córrer l’aire. Mitja
rosa. 6. Comença a viure. Separar el sòlid del líquid. 7. Un bilió. Característica.
Ràbia girada. 8. Marca registrada. Un taller partit. Cor sense el cor. Vocal. 9.
Instruments per mesurar la pressió atmosfèrica. Una de tantes. 10. Pals de les
cartes. Terra que conté urani. 11. Cinemes. Enmig de la pau. Produïts per les
olives. 12. És d’ella per baix. Gent baixa i vil. Final d’un mot.

1

4

6

3

1
5
1

9
5
7

6

5
1
4

2

4

9

3

3

9

10

9

1

9

10

1

Solucions del
número anterior

6
2
1 4

Cant dels ocells
1

5

3

3

2

6

mpliu les caselles de manera
que en cada columna vertical i
O
en cada filera horitzontal del primer

hi hagi els números de l’1 al 4; en el
segon els números de l’1 al 6 sense
repetir-ne cap.

Nyonya
1

5

14

14

D
O
C
T
O
R
A
P
U
M
A

Toll de la pluja

SUJIKO
ol·loqueu els números de l’1 al 9, sense repetir-ne cap, dins de les
caselles buides, de manera que el total de cada cercle sigui igual a
la suma de les quatre caselles que l’envolten.

C

3

2
3
9
4
8
7
1
6
5

O
B
E
X
S

M
A
C
E
T
A

E
M
A
N
A
R

5
6
8
2
3
1
4
7
9

A
R
A
L
C

A V A
C
O
R E
C A
E N T
T I P
O D
N S A
A
I
U R
D I R
A D A

7
4
1
9
5
6
2
3
8

8
7
2
6
4
3
5
9
1

3
1
5
7
9
2
8
4
6

R E P A
U S E R
L
N B
L O C O
K A R
C A
A
L P I
A I R E
A C
R
P A R A N
A
O M E
C L A V
B
A
B
A
I
A

6
9
4
5
1
8
7
2
3

1
5
7
3
2
9
6
8
4

4
2
3
8
6
5
9
1
7

S
A
A
T
O
P
S
E
T
A

9
8
6
1
7
4
3
5
2

19

4

2
8

3
3

13

Crits al pis de dalt a la nit

22

7

9
8

9

DIFÍCIL

SUDOKU

3

1

4

4

12

Provocar un fastigueig continuat a algú

1

18

20

Els tres mots:
Oliu, Tisi i Suís.

9

VERSICOLOR
TORRELLAT
TRINITAT
TORTUÓS
TORSIÓ
TROCA
TORT

SOT S
OL I U
T I S I
SU I S

Televisió
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TVC

SÈRIE

GUIA
TELECINCO

ESPORTS

Retrobaments i cares
noves en el rodatge
de la 16a ‘Cuéntame’

Creixen les crítiques La 1 emet el partit
al morbo i la violència solidari de futbol
Champions for Life
verbal de ‘Sálvame’

■ Després de quatre mesos de
rodatge, la sèrie deTVE Cuéntame cómo pasó estrenarà la
16a temporada passat el Nadal, situant l’acció l’abril del
1983, un moment de gran tensió política que San Genaro
viurà pendent de l’actualitat.
Tornaran personatges com Paquita, Nieves i Pepe, hi haurà
noves incorporacions i el desaparegut Desi tindrà un carrer
amb el seu nom.

■ Encara que Telecinco va dividir el dia 22 Sálvame en les
versions Limón i Naranja per
respectar l’horari de protecció
infantil i evitar la multa de la
la CNMC, de poc li ha servit,
ja que l’Observatori de ContingutsTelevisius iAudiovisuals es
manifesta en contra del seu sensacionalisme, morbositat, violència verbal, llenguatge groller i referències sexuals, entre
altres arguments.

‘Marcats per Tito’, a TV3 ■ A les 22.30 h, TV3 estrena el docu-

mental sobre l’entrenador del FC Barcelona la temporada
2012-2013, amb testimonis de futbolistes i gent del seu entorn.

PROGRAMES A LES 15.40

29

■ El partit Champions for Life es disputa a les 19.00 h a l’estadiVicente Calderón i hi participaran 66 jugadors repartits
en dos equips, Est contra Oest,
dirigits per José Antonio Camacho i Milinko Pantic. Els aficionats podran seguir l’encontre, la recaptació del qual es
destinarà a combatre l’epidèmia d’ebola a l’Àfrica i a projectes humanitaris per a la infantesa.

ESPECIAL CELEBRAT EL 8 DE NOVEMBRE
TVC

SEGRE

Una de les companyies que van ser a la tercera edició del festival.

El festival de dansa
The Best On, a Lleida TV

La minisèrie de dos capítols va ser dirigida el 2012 per Luis Marías.

TV3 reemet una minisèrie sobre la
història del bombardeig de Gernika
Aquesta tarda, a les 15.40,TV3
torna a emetre una minisèrie
de dos capítols sobre la història del bombardeig de Gernika, dirigida per Luis Marías el
2012. Guernica sota les bombes explica, amb diverses històries entrecreuades, l’ocorre-

gut.Alguns personatges són reals i d’altres pertanyen a la ficció. Però el veritable protagonista és el poble de Gernika i
els seus habitants, que van ser
bombardejats el 26 d’abril del
1937 per la Legió Còndor, en
el marc de la Guerra Civil Es-

panyola. Gernika simbolitza
des d’aleshores les poblacions
civils que han estat massacrades. Encara que no va ser ni la
primera ni l’última, la presència fortuïta d’un corresponsal
de guerra ha fet que la seua història sigui immortal.

A les 21.00, LleidaTV emetThe
Best On, el campionat europeu
de dansa urbana celebrat el passat 8 de novembre a la Llotja.
En la tercera edició del certamen que organitza el col·lectiu
Dancescape amb el suport de la
Paeria i prestigiosos coreògrafs,
van participar desenes de ballarins de set companyies professionals de dansa urbana de diversos punts de Catalunya,Alemanya, Polònia i Bèlgica. L’aforament del teatre es va omplir gairebé del tot, d’un públic entu-

siasta que va gaudir dels ritmes
i diferents coreografies dance i
hip hop. La companyia catalana
CK, del coreògraf barceloní Manel Cabeza Gómez, es va emportar els 6.000 euros del primer premi, mentre que els alemanys de MoreThan Stylez, de
Hanover, van guanyar els 1.000
euros del segon.
L’espectacle a la Llotja es va
completar amb l’actuació del
cantant Bastian Iglesias i diverses exhibicions de grups de dansa urbana.
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TELEVISIÓ

GUIA

‘Els beneits’, ‘La línia’i‘La roba
‘El concert galàctic’de Sisa,
Els amants rebels de l’Índia,
d’encantats’, a la sèrie‘Gran Nord’ Quimi Portet i Joan Miquel Oliver a‘Documentos TV’

Fortunato continua molt deprimit
a la sèrie‘Amar es para siempre’

TV3 / 10.00

ANTENA 3 / 16.40

33 / 22.50

TV3
06.00 Notícies 3/24.
10.00 Gran Nord. Els beneits, La
línia i La roba d’encantats.
Tres capítols d’aquesta sèrie
rodada al Pallars Sobirà. En
un capítol viurem les baralles anuals entre Ermengol
i un personatge singular, el
Cullera, a causa de l’herba
dels prats, i en el tercer coneixerem laTeresa, que torna de visita al poble acompanyada de la seua néta
Ariadna. Reposició.
12.32 Pan Am. Ich bin ein Berliner i Exposició oriental. Dos
episodis d’aquesta sèrie,
ambientada en una companyia aèria i les aventures
del seu personal de vol.

TARDA
14.00Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
Informatiu presentat per
Carles Prats i Núria Solé,
amb Francesc Mauri a El
Temps.
15.40 Guernica sota les bombes. Minisèrie de dos capítols que explica, a través de
diverses històries creuades,
el bombardeig del municipi, el 26 d’abril del 1937, per
la legió Còndor, durant la
Guerra Civil .
18.25 Els misteris de Mary
Higgins Clark. El bressol
buit. Sèrie.
20.10 El gran dictat. Concurs.

Super3/33
06.00 MIC.
06.38 Fungi.
06.53 Les Tres Bessones.
07.43 Monstres supersans.
08.12 MIC.
09.00 La família del Super3.
Matins de Nadal.
09.30 Doraemon.
10.46 Lassie.
11.36 Els germans Kratt.
12.45 Rekkit, el conill màgic.

TARDA
13.45 Shin Chan.
14.56 Bugs Bunny i els seus
amics.
15.45 L’Scooby-Doo! La llegenda del Fantosaure.
17.00 MIC.
17.52 LazyTown -Vilamandra.
18.40 Els germans Kratt.
19.25 Els pingüins de Madagascar.
20.10 Tom i Jerry.
21.05 Bola de drac Z.
21.55 Karakia. Jing Jing (Pequín)
i Avui, Mrouzia.

NIT
22.50 Concert Sisa, Portet i Oliver. Els repertoris de Jaume Sisa, Quimi Portet i Joan
Miquel Oliver en interpretacions creuades. Gravat a
l’auditori de Barcelona el
març d’aquest any, dins del
Festival del Mil·lenni.
00.20 A taula. A Rheinhessen i A
la conca del Ruhr. Sèrie.
01.12 Per avió. De Gafi a Guelmin i De cap Juby a Dakhla.
02.03 Bon viatge. Portugal 2.

NIT
21.00 Telenotícies vespre.
Repàs a l’actualitat dirigit i
presentat per
Toni
Cruanyes, amb Tomàs Molina a El Temps.
22.00 Marcats per Tito. Documental elaborat pel departament d’Esports de TV3,
amb testimonis sobre la figura de l’entrenador desaparegut del FC Barcelona Tito Vilanova.
22.55 Pel·lícula. Llums vermells
(2012). Dir.: Rodrigo Cortés.
01.00 Diaris de vampirs. L’últim
ball i Klaus. Sèrie.
02.20 Cava de Blues.

Esport3
17.04 Per avió.
17.56 Mars del món.
18.42 Els camins més perillosos per anar a l’escola.
19.30 Barcelona World Race.
19.35 L’home més fort del món
2013.
21.05 Ferran Latorre, camí cap
als 8.000.
21.55 Barcelona World Race.
22.00 ZZ.
22.05 Cliff diving. Resum 2014.
00.05 Tot l’esport.

LA 2 / 23.45

La 1
06.00 Noticias 24h. Un repàs informatiu a la jornada anterior i les previsions per al dia
que comença.
06.30 Telediario matinal.
10.05 La mañana. Magazín diari amb vocació de servei
públic, que condueix Mariló Montero. Inclou : Amigas y conocidas, amb Inés
Ballester.

TARDA
14.00 L’informatiu. Inclou El
temps.
14.30 Corazon. Un repàs a la
crònica social dels artistes i
famosos.
15.00 Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.20 Cine. Las cosas del amor
(2012). Dir.: John Delbridge.
17.50 Cine. La sospecha (2012).
Dir.: Bernard Salzman.
19.00 Champions for Life. Des
de l’Estadi Vicente Calderón, partit solidari que enfrontarà dos seleccions de
la Lliga de Futbol Professional, Est contra Oest. Els fons
que es recaptin aniran destinats a combatre
l’epidèmia d’ebola a l’Àfrica i a projectes humanitaris.

La 2
06.00 TVE es música.
06.30 Cruce de caminos. Dominic surt de Vilalba en direcció a Baamonde.
07.00 Documental. Imprescindibles: Sáenz de Oiza.
08.00 TVE English.
08.25 Cantabria. Un lugar en el
mundo.
08.55 Biodiario.
09.00 Los balleneros del Norte. Tiempo de víctimas.
09.30 Al filo de lo imposible.
Espeleobuceo Mallorca, II Es
Drac i Luz Líquida.
10.00 Docufilia. Las momias
coptas de Antinoopolis.
11.00 Documental. Dentro del
depredador perfecto.
12.00 Comisario Brunetti. Piedras ensangrentadas. Sèrie.
13.30 Amar en tiempos revueltos V.

TARDA
14.20 Cuéntame cómo pasó.
Los caudillos también se rascan. Sèrie.
15.40 Saber y ganar. Concurs.
16.20 Grandes documentales.
18.05 Docufilia. El territorio de
la lava.
19.00 Històries de taula i llit.
Món Sant Benet.
19.30 Moments. La Barcelona
canalla.
19.45 Vespre a la 2.
20.10 ¡Cómo nos reímos!. Faemino i Cansado II. Sèrie de
programes d’humor que
rescata els arxius de RTVE.
21.10 Docufilia. La ciencia y los
santos.

NIT
21.00Telediario 2. Repàs a l’actualitat .
22.05 El tiempo.
22.10 Cine. Super 8 (2011). Dir:
J.J. Abrams.
24.00 Cine. La sombra del cazador (2007). Dir.: Richard
Shepard.
02.00 Viaje al centro de la tele. Especial Navidad. Viatge
a través de l’arxiu deTVE en
el qual podem veure els
canvis ocorreguts en la societat espanyola, tant en els
gustos del públic com en
l’evolució dels artistes.
Nota. La programació pot variar
per la retransmissió del partit de futbol Champions for
Life.

NIT
22.00 El cine de la 2. Un engaño de lujo (2006). Dir.: Pierre Salvadori.
23.45 Documentos TV. Los
amantes rebeldes. Encara
avui, a l’Índia, les parelles
joves que s’enamoren sense tenir en compte la casta,
la religió o la posició social,
s’enfronten al poder i al pes
d’una tradició que pot
amenaçar les seues vides.
00.40 Millennium.

Telecinco
6.30 Informativos Telecinco.
Presentat per Roberto Fernández, Ane Ibarzábal i Ramón Fuentes.
8.55 El Programa De Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa
Quintana.
12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per
Emma García.
14.30 Robin Food. Atracón a
mano armada. Presentat
per David de Jorge.

TARDA
15.00 Informativos Telecinco.
Presentat per David Cantero i Isabel Jiménez.
15.35 Deportes. Presentat per
Sara Carbonero.
15.50 El Tiempo.
16.00 Sálvame Limón. Presentat per Paz Padilla.
17.00 Sálvame Naranja. Presentat per Paz Padilla.
20.10 Pasapalabra. Presentat
per Christian Gálvez.

NIT
21.05 Informativos Telecinco.
21.35 Deportes.
21.45 El Tiempo.
21.50 Salami, huevones, mandangas y tomas falsas.
Les millors preses falses de
La que se avecina. Caigudes
inesperades, atacs de riure... Gaudeix dels moments
més hilarants de la sèrie.
22.15 La que se avecina. Una
cabra, cinco leones y un presidente con un pavo en la cabeza. Antonio Recio convoca una junta de veïns per
no passar sol la Nit de Cap
d’Any després de la marxa
de Berta, i Enrique Pastor
torna a casa després de ser
alliberat del seu segrest.
23.45 La que se avecina. Una
ecofinca,unobúsyunainseminación satánica i Un lanzamiento, un resbalón y la
abuela del vampiricántropo.
03.15 Premiercasino, La Ruleta Vip.
05.00 Fusión Sonora.
06.25 Zumba Gh Edition.

Antena 3
06.00 Minutos Musicales.
06.15 Noticias de la mañana.
Primer informatiu del dia.
08.45 Espejo público. Magazín
diari que condueix Esther
Vaquero durant el Nadal.
12.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. Programa de cuina
amb receptes fàcils, assequibles i per a tota la família, amb el cuiner basc.
12.30 La ruleta de la suerte.
Concurs diari que presenta
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpsons. Sèrie diària
d’animació per a adults,
amb la família més irreverent de la televisió.

TARDA
15.00 Noticias.
15.45 Deportes.
16.00 Tu tiempo con Roberto
Brasero.
16.30 Amar es para siempre.
Fortunato segueix molt deprimit i provocat per la seua
germana comet una bogeria. Sèrie.
17.30 El secreto de PuenteViejo. Francisca visita La Quinta Miel Amarga.
18.45 Ahora caigo. Concurs.
20.00 ¡Boom! Especial niños.
Els dos equips concursants
estan integrats per nens de
10 anys, de cinquè de
Primària. El primer equip,
Los quesitos mecánicos de
Albacete, es diuen així en
honor al sobrenom que té
el club de futbol de la seua
ciutat. Els altres són de Madrid i s’anomenen Los Panchitos.

NIT
21.00 Noticias.
21.40 Deportes.
21.55 La previsión de las 9.
22.10 El Peliculón. Toy Story: El
tiempo perdido (2014). Dir.:
Steve Purcell, i Toy Story 3
(2010). Dir.: Lee Unkrich.
00.30 Cine. Golpe en Hawaii
(2004). Dir.: George Armitage.
01.45 Cine. Mente criminal
(2004). Dir.: Jeffrey Reiner.
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JOSÉ CARLOS MIRANDA

Això ja no és el que era

Nous casos per als forenses
investigadors de‘CSI Las Vegas’

Antonio García Ferreras condueix
el magazín‘Al rojo vivo’

CUATRO / 22.30

LA SEXTA / 12.20

Cuatro
07.00 El zapping de surferos.
08.30 El Encantador de Perros.
Presentat per César Millán.
09.30 El Último Poli Duro. Mina de oro.
10.30 Alerta Cobra. Fractura de
cuello y pierna.
12.20 Las mañanas de cuatro.
Presentat per Jesús Cintora.

TARDA
14.10 Noticias Cuatro. Presentat per Mónica Sanz.
14.50 El Tiempo.
14.55 Deportes Cuatro. Presentat per Manu Carreño i Manolo Lama.
16.00 Castle. Morir de miedo, El
irlandés errante i Un hombre
de familia.
18.45 Hawai 5.0. Ajuste de cuentas i El protector.
20.05 Noticias Cuatro.

NIT
20.45 Deportes Cuatro 2.
20.55 El Tiempo.
21.00 Gym Tony.
21.30 Todo va bien.
22.30 C.S.I. Las Vegas. Karma a
raudales, Trenzado para matar, Chelo y adiós, A sangre
fría, Mejor muerto i Gira,
gira, gira.
3.15 Puro Cuatro.
4.00 Shopping.

8TV
07.00 8 de 8. Programa dedicat
a la música de sardanes,
amb les millors veus i cobles del territori.
08.00 Rumbo al inglés.
09.00 Joking around!
09.30 Televenda.
12.30 Monk. Sèrie.
13.20 El jardí de Carles Herrera. Trucs i consells sobre la
cura de plantes de temporada i els espais exteriors.

TARDA
13.50 Pel·lícula. El Yangtsé en llamas (1996). Direcció: R. Wise.
14.55 Dolmen. Sèrie.
16.45 Don Matteo. Sèrie italiana, amb l’actorTerence Hill
en el paper d’un capellà rural a qui agrada investigar
els successos de l’entorn.
17.50 Monk. Sèrie.
18.50 8 al dia amb Josep Cuní.
Magazín informatiu diari,
que dirigeix i presenta Josep Cuní.

NIT
22.30 Entretres. Espectacle protagonitzat per Tricicle.
00.15 24. Sèrie.

La Sexta
06.00 Minutos musicales.
07.45 Al rojo vivo. Redifusió.
09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Investigadores forenses.
Programa que mostra les
tasques dels investigadors
en la recerca d’indicis per
aclarir crims.
11.30 Informe criminal.
12.20 Al rojo vivo. Magazín informatiu amb taula d’anàlisi política, que dirigeix i presenta Antonio García Ferreras.

TARDA
14.00 La Sexta noticias 1ª ed.
14.55 Jugones. Els esports.
15.30 La Sexta meteo 1ª ed.
15.45 Zapeando. Entrevistes i
humor, amb Frank Blanco.
17.15 Más vale tarde.
20.00 La Sexta noticias 2ª ed.
20.45 La Sexta meteo 2ª ed.

NIT
21.00 La Sexta deportes 2ª ed.
21.30 El Intermedio Christmas
edición. El millor de la temporada d’aquest programa
presentat per El Gran Wyoming.
22.30 Cine. Transporter 2 (2005).
Dir.: Louis Leterrier.
00.00 Cine. Por encima de la ley
(1988). Dir.: Andrew Davis.
02.00 Poker Caribbean Adv.

Canal+
06.10 Piezas. Hasta Santiago.
06.25 Cine. La jungla. Un buen
día para morir.
08.00 Documental naturaleza. Life Story. Primeros pasos.
08.55 Cine 3D. El Hobbit. La desolación de Smaug.
11.35 Piezas. Historia de un oso.
11.45 Saturday Night Live.
12.35 Personajes.Mad Men - Pete Campbell.
12.45 Boardwalk Empire.
Sèrie.
13.40 Boardwalk Empire.
Sèrie.
14.45 NBA Live.
15.00 Cine 3D. Gravity.
16.35 Cine. El lobo de Wall Street.
19.35 Documental naturaleza 3D. Amazonia.
21.00 Iñaki. El periodista Iñaki
Gabilondo entrevista José
Antonio Bastos.
21.49 Piezas. Las caras de la noticia i Trailer titulares.
22.00 Cine estreno. Turbo.
23.40 Cine. Jack Ryan. Operación Sombra.
01.23 Juego de Tronos T5. Extras. Tapas de hielo y fuego.
01.30 NBA+. NBA. Brooklyn Nets
- Sacramento Kings.

Lleida TV
06.00 Bonus Music. Programa
de música i videoclips, amb
els millors cantants i grups
del panorama nacional i internacional.
07.00 Noticies en xarxa. El primer informatiu de la jornada, amb un resum de notícies del dia anterior i les
previsions per al dia que comença.
07.59 Petons i moltes felicitats. Programa infantil.
08.00 Club Banyetes. Resum de
les aventures de la Marina, el Jordi i tots els seus
amics, a la caseta de l’arbre.
Redifusió.
08.15 Notícies en xarxa.
09.00 Bonus Music. Programa
de música i videoclips, amb
els millors cantants i grups
del panorama nacional i internacional.
11.30 Cafeïna. Redifusió.
12.45 Bonus Music.Videoclips.
13.00 Orquestra’t. Programa divulgatiu de la música clàssica, amb membres de l’Orquestra Julià Carbonell, que
expliquen les composicions
més conegudes dels grans
mestres. Redifusió.
13.30 Gaudeix la festa. Redifusió.

TARDA
14.00 Al dia migdia.
14.35 Aran TV. Informatiu diari
que s’emet en aranès.
14.45 Orquestra’t. Redifusió.
15.15 Cafeïna.
16.30 Al dia migdia. Redifusió.
17.00 Especial 25 Anys CaixaForum. Redifusió.
18.29 Petons i moltes felicitats.
18.30 Club Banyetes.
18.45 Bonus Music. Programa
de música i videoclips, amb
els millors cantants i grups
del panorama nacional i internacional.
19.00 Notícies en xarxa.
19.30 Esports en xarxa.
20.00 Notícies vespre. Presenta Ares Escribà.
20.48 El Temps.
20.50 Aran TV.

■ Hi ha coses que ja formen part del
Nadal. Moltes, moltes. Com els anuncis de la Loteria, Freixenet, Campofrío, El Corte Inglés o la gala d’Inocente Inocente... Però la millor és
l’esperada reposició del clàssic de
Frank Capra It’s a Wonderful Life,
protagonitzada el 1945 per James
Stewart i ferma candidata a l’Oscar
que mai va guanyar en un d’aquells
inexplicables misteris que envolten
sempre la gala de l’Acadèmia. Però
aquesta és una altra història. Al que
anàvem. Un espera cada any veure
de nou el bondadós George Baley, la
seua abnegada esposa Mary, el seu
despistat oncle Billy, Clarence, l’àngel a la recerca d’ales, o fins i tot el
malvat banquer Potter. L’escena, mil
vegades vista, de Baley corrent com
un possés pels nevats carrers de
Bedford Falls desitjant a tothom i a

21.00 The Best On. Campionat
europeu de dansa urbana
celebrat a Lleida el novembre passat.
23.00 Notícies Vespre. Redifusió. Presenta Ares Escribà.
23.45 Cafeïna. Redifusió.
01.00 Bonus music. Programa
de música i videoclips, amb
els millors cantants i grups
del panorama nacional i internacional.

tot “bon Nadal” continua posant-nos
un nus al coll. Doncs bé, ha passat
Nadal, Sant Esteve, el cap de setmana i cap cadena ha reposat encara el
millor, i més barat, reclam nadalenc
mai filmat. Esperem a Cap d’Any i
Reis perquè, si no, això sí que ja no
serà el que era. Segur.

CINE A CASA

Toy Story 3
ANTENA 3/ 22.10 ★ ★ ★ ★
Estats Units. 2010. 103 minuts. Gènere: Animació. Director: Lee Unkrich. Comentari: Aquest film de la Pixar –Oscar a la millor pel·lícula d’animació– aconsegueix elevar els joguets a la categoria d’art. La tercera entrega de la franquícia manté la tendresa de les
dos anteriors i incorpora el factor acció, només
esbossat en les dos primeres. Aquí es recupera Woody,
Buzz i la resta dels seus companys d’un oblidat calaix

El carnaval de las águilas
13TV / 15.15
EUA. 1975. 108’. Gèn.: Drama aeri.
Dir.: George Roy Hill. Int.: Robert
Redford, Susan Sarandon. Com.: La
història real dels pilots veterans
muntant espectacles aeris arran de
la popularitat adquirida per l’aviació després de la Primera Guerra
Mundial.

La sospecha
LA 1 / 17.50
EUA. 2013. 90’. Gèn.: Thriller. Dir.:
Bernard Salzmann. Int.: CasperVan
Dien, Barbie Castro. Com.: Periodista investigant uns crims en sèrie quedant-se amnèsica després
d’un accident de circulació.

Un engaño de lujo
NIT

Aquest any, de moment, no s’ha vist.

LA 2 / 22.00
França. 2006. 103’. Gèn.: Comèdia
romàntica. Dir.: Pierre Salvadori.
Int.: Gad Elmaleh, Audrey Tautou.

de les golfes, amb el seu amo ja a la universitat, a la recerca d’una altra llar i d’un nou nen per poder fer
feliç. No es perdin el cameo de Barbie enamorant-se
del ben plantat Ken. Important: Abans de Toy Story 3
es projectarà, en rigorosa estrena, el curt Toy Story: El
tiempo perdido (22’), dirigit per Steve Purcelli i rodat
per ser projectat a les televisions de tot el món
durant aquestes dates.

Com.: Cambrer enamorat fent-se
passar per multimilionari per conquerir el seu amor a l’idíl·lic paisatge de la Costa Blava.

Super 8
LA 1 / 22.10
EUA. 2011. 112’. Gèn.: Ciència-ficció. Dir.: J.J. Abrams. Int.: Joel Courtney, Riley Griffiths. Com.: Cineasta aficionat filmant un curt amb els
seus amics descobreix una invasió
alienígena.

Transporter 2
LA SEXTA / 22.30
França. 2005. 90’. Gèn.: Acció. Dir.:
Louis Leterrier. Int.: Jason Statham,
Alessandro Gassman. Com.: La clau
d’aquesta innovadora pel·lícula està a creure-se-la. Si és així podem
disfrutar de la invenció d’un nou
subgènere: l’acció fantàstica. No es
perdin Kate Nauta com a dolenta
en roba interior.

Llums vermelles
TV3 / 22.55
Espanya. 2012. 119’. Gèn.: Thriller
sobrenatural. Dir.: Rodrigo Cortés. Int.: Robert de Niro, Sigourney
Weaver. Com.: Parapsicòloga intentant desacreditar un cèlebre vident
cec.

Distrito apache: El Bronx
13TV / 00.00
EUA. 1981. 125’. Gèn.: Acció. Dir.:
Daniel Petrie. Int.: Paul Newman,
Edward Asner. Com.: Els interiors
d’una comissaria al barri més violent de Nova York.

La sombra del cazador
LA 1 / 00.00
EUA. 2007. 98’. Gèn.: Drama bèl·lic.
Dir.: Richard Sheppard. Int.: Richard
Gere, Terrence Howard. Com.: La
cara més fosca del conflicte dels Balcans vista pels ulls dels corresponsals de guerra.
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El carnaval de las águilas
La sospecha
Un engaño de lujo
Super 8
Transporter 2
Llums vermelles
Distrito apache: El Bronx
La sombra del cazador
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Drama
Thriller
Comèdia
Ciència-ficció
Acció
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Acció
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privat

La vida lenta

l’ascensor

Fins els gossos
són fans de Marc

m vaig comprar el llibre La vida
reja de tradicions, supersticions, fetitxislenta. Notes per a tres diaris
me comercial, tot embolcallat d’una crei(1956, 1957, 1965), (Destino,
xent hipocresia social que confon l’almoi2014), abans de les festes nadalenna per proïsme, l’intercanvi autòmata de
ques i avui encara dorm a la tauleta de nit
regals per amor i fredes felicitacions de
sense que n’hagi pogut fer ni un petit tasWhatsApp per amistat. Convençuts que
tet. A casa en Josep Pla sempre ens ha
“si no regales, no estimes” i “per Nadal,
agradat. La seva ironia, la seva manera de
qui res no estrena, res no val”, hem basveure el món, tan, com ho diria, tan catatit un món que il·lumina les nostres cases
lana. Les descripcions acurades de les coamb llums de fira i els menjadors amb arses més quotidianes com l’escudella i dels
bres Made in Xina. Una vegada, un cone“set sagraments i els quatre evangelistes”
gut li va preguntar a Pla, “vostè és home
que fan de la carn d’olla un dels plats més “Les invasions a les d’arbre?”. “No, senyor –va respondre– jo
excel·lents, i actualment inexplicablement nostres tradicions
sóc home de pessebre”. I tot seguit, Pla
més oblidats, de la nostra cuina, esdevepassà a descriure el perquè de l’absurdinen, gràcies a la ploma de l’empordanès, cada dia són més
tat de plantar un arbre enmig d’una llar
com diria algun crític literari: d’una rique- accentuades,
catalana. “Potser als països boreals està
sa enlluernadora. Parant la taula de Namolt bé però projectat aquí fa riure.Aquí
dal vaig recordar algunes de les seves fra- desarrelades,
no hi trobarà cançons de l’arbre de Nases: “Ja som altra vegada a Nadal, Déu exòtiques”
dal. Les invasions a les nostres tradicions
meu, altra vegada! Ha passat un any més
cada dia són més accentuades, desarrelai en tenim un de menys... quan arriben
des, exòtiques.Adorar, a través de l’arbre,
aquests dies hom s’endormisca una mica menjant i be- el bosc nòrdic, germànic i escandinau, tenint la meravevent. Mengem una mica de pollastre, bevem una ampo- lla dels nostres naixements i dels nostres pessebres? No.
lla de vi per esquivar l’angoixa metafísica”. Un any més, La cultura, la nostra, és cosa de la vida, de la vida de cao un any menys, tot depèn del nostre estat d’ànim, ha da dia, de bondat, d’hospitalitat, de tolerància, de comtornat ha arribar el Nadal. Convertit en una excusa con- prensió. El bosc és inhòspit, insegur i fred”. I, si us semsumista, ningú ja recorda el perquè de tot plegat. La bar- bla, deixo per a un altre dia l’aberrant Pare Noel.

E

JORDI BEDMAR

L’última prova del
trofeu Moto Club
Segre de motocròs
celebrada ahir al
circuit de Rufea va
tenir una vegada més
els germans Màrquez
com a protagonistes.
En especial Marc, que
fins i tot va haver de
firmar un autògraf a
un gos falder que,
segons la seua
propietària, és un
declarat fan del pilot
de Cervera i cada
vegada que el veu
per la petita pantalla
es posa a buixir. El
quatre vegades
campió del món va
estampar la firma en
una peça d’abric que
portava l’animal.

El petit Nicolás,
a Lleida
Els Pastorets d’ahir de
l’AEM-Belles Arts van
rememorar el Dia
dels Innocents quan
un dels actors es va
posar una careta del
petit Nicolás i amb els
companys es van fer
un selfie. L’afició
favorita del famós
trampós.

la imatge
del dia

José Simeón
Personifiquem en el
capità del Força Lleida la nostra felicitació
a l’equip pel triomf
d’ahir que acaba amb
la ratxa de quatre
derrotes consecutives.

Marina Pifarré
És la presidenta de
l’associació de veïns
del Camí de la Mariola, que un any més de
forma altruista han
netejat els marges
dels seus camins.

Manel Solé
L’alcalde de la Granja
d’Escarp ha clausurat
el 800 aniversari del
monestir d’Escarp
amb un concert del
grup de gòspel
Veus.kat.

Cent anys dels
Catalunya-Euskadi
Les seleccions de
Catalunya de futbol
masculí i femení i de
futbol sala masculí, a la
foto amb Mas i Subies,
van jugar ahir a San
Mamés per commemorar
els cent anys del primer
partit entre totes dos
seleccions.

Fernando Martín
És el propietari de la
promotora Martinsa
Fadesa, que té fins a
final d’any per evitar
que els deutes contrets la portin a la liquidació.

