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LLEIDA, DE FESTA 

SEGRE I 
Dimarts, 13 d'agostdel2019 

Compte enrere per allS d'agost AGENDA 

Albesa, demà 
1 12.00: Parc aquàtic a les pis
cines municipals. 

Ponent es prepara per a l'apogeu de festes majors en el marc de la celebració 
de la Mare de Déu li Sopar popular i cine a l'Alzina, al Pallars Jussà 

1 21.30: Sopar popular a la pla
ça dels Sarraïns. 
I 00.00: Pregó oficia l a càrrec 
del president de la Diputació 
de Lleida, Joan Talarn. 

REDACCIO 
I LLEIDA I Les comarques de Llei
da es preparen per esclatar en 
festes majors. Coincidint amb 
la Mare de Déu d 'Agost, són 
molts els municipis que cele
bren durant aquestes dates la 
festa major. A Ponent són a l 
voltant de 87 pobles e ls que 
ompliran les seues places de 
concerts, dinars i sopars po
pulars i altres activitats diri
gides tant a grans com a pe
tits. I unes comencen i d'a ltres 
acaben, com les de l'Alzina, al 
Pallars Jussà, on unes 60 per
sones van participar d issabte 
en el tradicional sopar popular 
de les seues festes majors, que 
van acabar diumenge. Després 
del refrigeri , els participants 
van assistir a una nova edició 
del Cine a la fresca, en què es 
va projectar la pel·lícula Green 
Book. Ja diumenge, una missa 
al matí i una sessió de ball a 
la tarda van posar el colofó a 
les festes. 

D'altra banda , en el marc 
de la festes d'Agramunt , el30 
d'agost es presentarà la nova 
geganta Delfina, una de les pro
tagonistes de la llegenda més 
significa tiva del municipi. La 
història explica com Delfina, 
fi lla del senyor d'Agramunt, va 
ser raptada quan era un nadó 
pel rei de Tremissèn l'any 714 
i com posteriorment ella va 
tornar a Agramunt a combatre 
els cristians i va acabar enamo
rant-se del comte de Barcelona 
i va acabar allà els seus dies. 

:rotallò que 
passa al teu poble 
al teu diari 
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La geganta Delfina, 
construïda en un 
taller de Bellpuig 
• L'elaboració de la ge
ganta Delfina h a s igut 
obra del taller de Carles 
Teixidó ubicat al municipi 
de Bellpuig i l'ha finan
çat íntegrament l'ajunta
ment d'Agramunt. Així 
mateix, durant el mes de 
maig passat ja es va pre
sentar el gegant del Rei 
Tremissèn, la parella de 
Delfina, obra també del 
mateix taller . 
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Arbeca, demà 
1 18.00: Taller de disfresses or
ganitzat per la Petjada del Se
cà, a la plaça del Toll. 
1 18.30: Cercav ila amb el grup 
La Cremallera, els Grallers La 
Revolta i els Gegants Zakus 
i Vi larkina i els capgrossos 
d'Arbeca. 
I 20.00: Pregó oficia l a cà rrec 
de la infermera i cooperant 
lvonne Aixalà. 
1 23.30: Correfoc amb els Dia
bles Ca lents i Cornuts. Poste
riorment, concerts dels grups 
Xeic!, La Terrasseta de Preixens 
i Hey Pachucos! al pati de les 
esco les. 

Vilaller, demà 
1 23.00: Pregó oficial de la festa 
major a càrrec del Postureig de 
Lleida i proclamació de les pu
billes i els hereus. 
I 23.30: Bal l de n it amb l'or
questra Café Lat i no i les ac
tuacions del grup de vers ions 
Rocktambuls i la disco mòbil 
Galaxy. 

Senterada, demà 
1 10.00: Edició 20 de la cursa 
popular de la festa major. 
1 12.00: Torneig de voleibo l a 
les piscines municipals. 
1 21.00: Inici del correbars. 
I 00.00: Nit jove amb els con 
certs al poliesportiu municipal 
dels grups Rayberis, Blú Versi
ons i F ri da Sou nd System. 
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Premi per a la compositora fragatina 
Amparo Piñol per peces per a videojocs 

Laigua, protagonista de la Fira d'Art de Salàs de Pallars 

La fragatina Amparo Piñol ha estat premiada a Suïssa per 
composicions musicals per a dos videojocs amb el premi 
Vachernent Bien de la Swiss Gam e Acaderny, en un acte 
que es va celebrar dissabte passat. 

La Fira d'Art de Salàs de Pallars 
va celebrar el cap de setmana 
passat els seus 29 anys d'història 
amb l'aigua com a protagonis
ta. La fira va començar dissabte 

amb la inauguració d'una ex· 
posició amb obres de diversos 
artistes del Pallars amb l'aigua 
com a temàtica principal. La 
novetat d'aquest any és que les 

intervencions artíst iques es van 
fer en diferents punts del muni· 
ci pi, en fonts, abeuradors o bar· 
rancs. El certamen va comptar 
una vintena d'artistes. 

Xarrada del seminari 
Cervera-Jordà a 
la Seu Vella 
La Sala Gran de la Canon· 
ja de la Seu Vella va acollir 
diumenge una de les sessi· 
ons del seminari de música 
Cervera·Jordà. La formació, 
en la qual es va abordar el 
paper de Shakespeare a les 
sèries de televisió contempo· 
rànies, entre altres qüestions, 
va anar a càrrec de Víctor 
Huertas i Marta Vàzquez. 

HORÒSCOP 
ARlES 21 -111 /19-IV. 
Busqueu les pròpies oportunitats. Apre
neu de l'experiència i de les persones 

amb qui heu tractat per descobrir la millor ma
nera d'obtenir el que voleu. 

TAURE 20-IV / 20-V. 
Concentreu-vos en el que voleu i no 
permeteu que el que d'altres fan o di-

uen us faci pensar que perdeu alguna cosa. El 
treball dur és el que es necessita per tenir èxit. 

BESSONS 21-V /20-VI. 

Reteu homenatge a aquells als quals 
realment importeu. Una associació s'ha 

de considerar acuradament. La igua ltat serà 
imprescindible. 

CAN CER 21 -VI / 22-VII. 
Guardeu efectiu en un lloc segur. In
dineu-vos cap a les persones i les situ· 

acions que us tranquil·litzen, no les que augmen
ten el vostre estrès. S'encoratgen canvis. 

LLEO 23-VII/22-VIII. 
No cal treure conclusions precipitades. 
Les decisions correctes suposen temps 

i una oferta ha d'analitzar-se acuradament. Una 
oportunitat és útil només si ho voleu. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 

Concentreu·vos en els desafiaments 
físics i guanyareu respecte i satisfacció 

en el futur. Si deixeu que algú prengui decisions 
per vosaltres, es produirà una decepció. 

Versace es disculpa davant de la Xina 
pel polèmic disseny d'una samarreta 
La casa de moda italiana Versace es va disculpar ahir amb 
la Xina arran de la polèmica sorgida per la venda d'una 
samarreta, en el disseny de la qua l apareixien Hong Kong 
i Macau com a països independents. 

BALANÇA 23-IX /22-X. 
Un canvi ve, però primer consulteu el 
que està disponible. ~s probable que 

guanyeu si feu el que és millor, no el que algú 
prova de convèncer-vos que feu. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Poseu-ho tot a lloc. Ser organitzats us 
ajudarà a evitar la frustració emocional. 

No permeteu que algú del passat interrompi la 
vostra vida o causi confusió. 

SAGITARI 22-XI/21-XI I. 

Busqueu una oportunitat econòmica, 
però no sentiu la necessitat de partici-

par en una cosa arriscada o que impliqui massa 
persones. Es destaca el romanç. 

El Circuit Festival vol 
convertir Barcelona en el 
centre mundial LGBTI 
Circuit Festival, un dels esdeveni· 
ments més destacats de l'escena gai 
europea, torna a Barcelona amb 
una dotzena edició de marcat to 
festiu i l'objectiu de tornar a con· 
vertir la capital catalana en l'epi· 
centre de la comunitat LGBTI. El 
festival, que va arrancar dijous pas· 
sat i s'allargarà fins allS d'agost, 
reuneix milers de persones de fins 
a vuitanta nacionalitats. 

CAPRICORN 22-XII / 19-1. 
Cuideu els assumptes sense oferir gaires 
detalls. Un canvi a la llar hauria d'enco· 

ratjar l'estalvi de diners. Vegeu on esteu aturats 
i feu ajustaments positius. 

AQUARI 20-I / 18-II. 
Una situació emocional pot resoldre's si 
us comprometeu. Considereu el que és 

important per a vosaltres i per a aquells afectats 
per les eleccions que feu. 

PEIXOS 19-11/20-111. 

Feu el que pugueu pels altres. Massa de 
qualsevol cosa provocarà problemes i 

un enrenou que enviarà una bandera roja a algú 
amb poder. 
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TV3 PROGRAMES 

Un tren amb destinació a l'amor 

Televisió 
TELECINCO ESTRENES 

Aquesta nit, 
nous participants 
'gourmet' a 'Ven a 
cenar conmigo' 
Raquel Mosquera, Rosa López, 
A less Gibaja, Francisco i Lau
ra Mata moros seran els nous 
participants de Ven a cenar 
conmigo. Gourmet Edition, 
que s'estrena a Telecinco a les 
22.40 hores. 

SEGRE I 
Dimarts, 13 d'agost del2019 

El nou programa de Pròxima de la passió més pura cap a l 
estació de TV3, que s'emet a ferrocarril amb el recorregut 
les 22.20 hores, explica les di- del Tren dels Llacs (Lleida-la 
verses formes en què pot sorgir Pobla de Segur) fins a celebrar 
l'amor en un t ren. Es desca- un casament al cremallera de 
briran diferents històries , des Montserrat . 

Després de fina litzar l'ante
rior edició la setmana passada 
amb la victòria de Rosa Benito, 
Telecinco inicia aquest nou lliu
rament visitant la casa de Ra
quel Mosquera. La perruquera 
posarà en la seua nit molta en
trega i en el seu sopar no falta
ran rialles, confessions, records 

i alguna visita que aconseguirà 
emocionar-la. 

A més, Fórmula TV ha avan
çat que Falete i Rafael Amargo 
seran dos dels nous participants 
de la propera e dició de Gran 

Hermano VIP, que s'estrenarà 
aquest setembre. El bailaor i el 
cantant estan a punt de firmar 
el contracte que els converti
rà en concursants del reality 
shaw. 

TV3 Super3/33 La 1 La2 Telecinco Antena 3 
06.00 Notícies 3/24. 06.01 MIC. 06.00 Noticias 24 h. 06.00 Documental. Héroes in- 07.00 lnformativosTelecinco. 06.00 Minutos musicales. 
11.18 Plats bruts. Sèrie. 06.16 Doraemon. 10.00 La maf\ana. Magazín. visibles. México. 08.55 El programa del vera- 06.15 Noticia s de la maflana. 
12.50 Atrapa'm si pots. Con- 07.03 Les tres bessones. 12.25 A partir de hoy. Maga- 06.30 That's English. no. Magazín matinal amb 08.55 Espejo público. Maga-

cu rs diari presentat per 07.S2 Bola & Bill. zín d'entreteniment que 07.0S Documental. YosoyEras- notícies i reportatges d'ac- zíndiari. 
Llucià Ferrer. 08.16MyaGo. presenta Màxim Huerta. mus. tualitat, opinió i debat so- 13.1 S Karl os Arguiflano en tu 

08.BMIC. 13.25 Hacerde corner. Gazpocho 07.30 lnglés on li ne TVE. bre temes d~nterès social, cocina. Receptes fàci ls, 
TARDA 09.00 Els Mini Ninges. y manitas de cerdo. 08.00 Documental. Las is/as informació del món rosa assequibles i per a tota la 

09.240ddbods. mds sa/vajes de lndonesia. i un repàs dels progra- família, pas a pas amb el 14.00 Telenoticies comarques. 
10.00 En Grizzy i els Lèmmings. TARDA 09.00 Documental. Los últimos mes d'èxit de la cadena. cu iner basc. 14.30 Telenotícies migdia. 

1S.40 Un poble francès. L'al/i- 10.42 Els bons ossos bruns. 14.00 L1nformatiu. africanos. Nyangatom. Presenten Joaquín Prat i 13.40 La ruleta de la suerte. 

berament. Ant oi ne aconse- 11.05 Els germans Kratt. 14.30Corazón .Crònica social. 09.30 Documental. Bubb/es 11. PatriciaPardo. 
11.28 L1nspector Gadget. Lanzarote. 13.30 Va es mediodía. Progra- TARDA 

gueix detenir Marchetti i el 15.00Telediario 1. 
porta a la comissaria amb 11 .SO Avatar. 16.00 L1nformatiu. 09.SS Documental. Ruta vfade ma informatiu condun per 1 s .oo Noticia s. 
el seu fil l, David. Bériot rep 12.34 El detectiu Conan. 16.15 El tiempo. la plata. La ciudad del rober. Sonsoles ónega. 1 S.4S Deportes. 
l'ordre del seu superior de 13.16 En Grizzy i els Lèmmings. 16.25 Servir y proteger. Sèrie. 10.4S Documental. Patranesde 16.00 Karl os Arguiñano en tu 

evidencia: El éxodo. TARDA 
traslladar Marchetti aque- TARDA 17.20Acacias, 38. Sèrie. 

11.45 Documental. 
cocina. 

lla mateixa tarda a Dijon, 18.20 Juegas o qué. Concurs. 
12.40 Maflanas de cine. El val/e 

1 S.OO lnformativosTelecinco. 16.02 Tu tiempo con Robert o 
on el jutjarà amb d'altres 13.S2 Prodigiosa. 19.20 España di recto. Maga-

de los maorfes (1 954). Dir.: 
1 S.40 Deportes. Brasero. 

col-laboradors. 14.36 Els pingüins de Mada- zíndiari. 15.50 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 
16.3S Vera. El fill pródig. John War- gascar. 20.30 Aquí la Tierra. Magazín Ken Annakin. 16.00 salvamelimón. Tertú lies, Amelia segueix intentant 

nock mor d'una punyalada 15.22 Kung F u Panda. que condueix Jacob Pet rus. 14.05 Vera no azul. Sèrie. entrevistes i reportatges que fructifiqui el seu amor 
enuncarreróquanespera- 16.08 Comptem amb la Paula. 

NIT TARDA sobre la vida privada de perLu isita. 
va una noia que s'acaba de 16.27 Dinotren. famosos i personatges de 17.30 El secreto de Puente Vi-
lligar.Eiméssorprenentés 17.03 El Mici els seus amics. 21.00 Telediario 2. 14.50 Documental. Pacifico. la televisió. ejo. Raimundo creu que 
que, malgrat que es trac- 17.30Dot. 22.05 Viaje al centro de la tele. 15.45 Saber y ganar. Concurs. 17.00 salvame naranja. Versió Francisca es troba en perill. 
ta va d'un policia tot just 18.11 Tibi Tatoum. Grandes éxitos. 16.30 Grandes documentales. moderada del programa 18.4S A hora caigo. Concurs 
retirat, hi ha indicis que 18.36 Els germans Kratt. 22 .45 Comando actual ida d. 18.15 Ho has vist?! anterior. diari que condueix Sílvia 
es dedicava a activitats 19.22 L1nspector Gadget. Comando a/ sol. 19.05 Documental. El club de/a 20.05 Pasapalabra. Concurs di- Abril amb una dinàmica 
no gaire legals. 19.S8 Els Mini Ninges. 01 .35 Comerse el mundo. lucha gastronómicade Ja- ari en què dos participants, tan trepidant que el terra 

18.15 Julie Lescaut. Sortida 20.30 Les aventures de Riff mie y Jimmy. Salma Hayek. ajudats per dos famosos, es pot obrir sota els peus 
al Sena. I flat. 19.SO Documental. Pesca lm- acumulen segons en di- del concursant. 

19.50 Moments APM? Humor 20.42 En Grizzy i els Lèmmings. posi ble 2. Nepa/. verses proves. 20.00 ¡Boom! Concurs. 
televisiu. LURGELL 20.40 Documental. BO cm. 

20.30 TV3xUnTub. Jordi Basté. 

ELPLe.~:g~~~~l' 
Urgei iTV.cat .GARRIGUES AUÉ 

EL~.~~.~~' Esport3 '"" 
GarriguesTV.cat Aue.cat 

NogueraTV.cat 

NIT 16.32 Thalassa. NIT NIT 
16.S7 GR. Camf de Sant Jaume. NIT 

NIT 21 .1 O Salve, rei Julien! 17.22 Bèsties. La serp. 21.10 lnformativosTelecinco. 21.00 Noticias. Resum del més 
21.SS El gran dictat. Concurs 17.SO Km 33. Turquia. 21.1 S Documental. Grandes 21.40 El tiempo. La previsió destacat de la jornada. 

21.00 Telenotícies vespre. diari. 18.29 Karakia . Grethei!Dipesh. diseños. meteorològica. 21.30 Deportes. 
21 .5S Coolhunters. El fenomen 22.17 Pel-licula. El club social 19.05 LacuinadeRachel Khoo. 22.00 Frontera Europa. 21.50 Deportes. 21 .40 El tiempo. 

de les Escape rooms. deCheyenne (1970). Dir.: Londres. 23.40 Documental. El circulo 22.05 ¡Toma salami! Programa 21 .4S El Hormiguero. 
22.25 Pròxima estació. Amor GeneKelly. 19.30 No tenim vergonya. maléfico de Hitler. El au- que repassa la història del 22.40 Cine. El ultimdtum de 

al tren. 00.00 Pel-l fcula.E/charro (1969). 20.00 Waterpolo. ge y la ca f da de Reinhard canal. Bourne (2007). Dir.: Paul 
23 .20 Lokus Day. Dir.: Charles Marquis War- 21.2S Bàsquet femení. Heydrich. 22.40 Ven a cenar conmigo: Greengrass. 
23.55 Pel·lícula. El vol del Fènix ren. 23.3S KmO. 00.30 DocumentosTV. Gourmet Edition. 01 .00 Cine. Los asesinatos de/rfa 

(2004). Dir.: John Moore. 01.33 Història de la Humanitat. 00.00 Especials Esports. 01.30 Documental. La historia 00.1S Vea cenarconmigo: Gour- (201 1 ). Dir.: Ri eh Cowan. 
01.40 Gran Reserva. El temps de la indústria. OO.OS 324 Esports. de/15-M. met Edition. Red. 02.30 Live casino. 

Aquest estiu, Subscrigció I ¿"= 
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TXEMA MARTÍNEZ li LES CENDRES 
DIMARTS, 13 D'AGOST DEl2019 

Q
uan era petit , un professor que 
teníem ens enviava a un bar de 
Doctor Com belles a comprar-li 
tabac. No era cap càstig. Al con
ra una recompe nsa que et fe ia 

sentir que confiava en tu , fin s i tot en el 
més sagrat dels vicis, eres un dels seus 
preferiti. Aquell local avui és un restau
rant de kebabs. 

Els meus germans grans, amb qui em 
portava molts anys de diferència, quan 
venien a casa t ambé e m feie n a na r a 

Fum 
estranya càrrega moral, religiosa. I ja no 
va poder fumar més. 

comprar-los tabac. En aquest cas no era Si volies ser un 

La meva germana fumava Winston, o 
Marlboro, perquè era més sofisticada i ja 
formava part d'una altra generació, més 
imbuïda de la cultu ra americana. En una 
dona, el tabac aleshores, a I 'Espanya dels 
anys seixanta i setanta, es considerava 
una ba ndera de la rebel·lió i l'elegància: 
només les grans actrius nord-americanes 
i les revolucionàries franceses fumaven. 
I una dona amb un cigarro encès a la mà 
era molt transgressor. 

cap honor, més aviat una molèstia , però 
els estimava i em semblava que així els 
feia feliços. Així que anava al lechero, 
el repartidor porta a porta de llet oficiós 
del barri , que també regentava el bar 
de la cantonada de Canonge Brugulat, 
que avui és un bar de putes russes. Em 
coneixia i em venia el tabac. 

home autèntic, una 
dona autèntica, 
havies de fumar 
Això era l'elegància 
i la rebel·lió 

Jo vaig començar a experimentar-ho 
a l'adolescència . Si volies ser un home 
autèntic, havies de fumar. Jo creia que el 
súmmum de l'elegància era fumar Lucky 
Strike. El nom ja ho deia tot . A l'ado
lescència , has de fuma r, beure alcohol 
i intentar follar tant com puguis. Això 
és el que esperen els adolescents els uns 

El meu germà fumava Ducados, per
què li agradava el sabor intens del negre i perquè hi 
veia una mena de símbol proletari , de fum de matinada 
vora la fàbrica. Una militància que li va durar tota la 
v ida, des del cigarro de bon dia fins al de bona nit, fins 
que un càncer de pulmó el va matar als 54 anys. El de 
pulmó és l'únic càncer que t 'assenyala, hi ha en ell una 

dels altres. Però el tabac em marejava i 
la gràcia aviat va deixar de ten ir-ne. Així que, per sort, 
allò em va portar als havans, que he seguit fumant fins 
avui. Fa molts anys, en un bar de la plaça Paeria, mentre 
em fumava el meu pura una dona asseguda a la vora 
em va di r: "Cada pura que et fumes és un clau a l teu 
taüt.'' Era una dona gran. Ja deu ser morta. 

privat 
Kilian, ràpid 
i sostenible 
El corredor de la Cer
danya Kilian Jornet és 
un autèntic fenomen 
sense que sembli 
tenir límits. 1 no no
més pe ls seus mèrits 
esportius, que són 
molts, sinó també pel 
seu civisme. Així, diu
menge, en la carrera 
Sierre-Zinal de Suïssa, 
que va guanyar, en 
un avitua llament va 
agafar un vas per 
beure i quan va aca
bar, sense aturar-se, 
el va introduir en una 
bossa de plàstic. No 
tots els atletes fan el 
mateix ... 

Opinions per a 
tots els gustos 
l'autorització del 
bany en topless a les 
piscines municipals 
de lleida des d'ahir 
va suscitar un bon 
nombre de comen
taris a les xarxes. la 
majoria eren favo
rables a la mesura, 
encara que n'hi havia 
alguns totalment fora 
de to que relaciona
ven aquesta pràctica 
amb la violència con
tra les dones. 

la imatge 
del dia 
El Garraf, després 
de la tempesta 
la població de Vilanova 
i la Geltrú es va desper
tar ahir com mostra la 
imatge, després d'un 
espectacular temporal 
de pluja i vent la nit an
terior. la tempesta tam
bé va causar nombrosos 
danys en altres punts 
com Castelldefels. 

l'ascensor 

Francesc Borrell 
És l'alcalde de Salàs 
de Palla rs, municipi 
que ha celebrat aquest 
cap de setmana la 29 
fira d'art que organit
za l'Associació Fira 
d'A rt Salàs de Pallars. 

o 
Simone Biles 
Aquesta gimnas-
ta , quatre vegades 
campiona del món, 
continua fent el que 
sembla impossible i 
ara sorprèn amb un 
triple doble mai vist. 

El ministre de Fo
ment en funcions va 
fer unes declaracions 
intolerables criti
cant la tasca d'ONG 
com Open Arms 
al Mediterrani. 

Mauricio Macri 
El president a rgentí 
va patir una derrota 
sense paJ.liatius a les 
primàries que posa 
en dubte el seu futur 
polític i augura la tor
nada del peronisme. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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