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redacció
❘ llavorsí ❘ Un ciclista de 63 anys 
va resultar ferit de caràcter 
crític ahir al tenir un accident 
a la carretera C-13 al seu pas 
per Llavorsí (Pallars Sobirà). 
El sinistre es va produir a les 
11.26 hores en el punt quilomè-
tric 139, en un tram en obres. 
Els Mossos d’Esquadra, que hi 
van acudir amb tres patrulles, 
van obrir una investigació per 
aclarir les causes exactes de la 
caiguda i no es descartava cap 
hipòtesi. Al lloc també van anar 
dos ambulàncies i un helicòpter 
del Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM). El ferit va ser eva-
cuat a l’hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona en estat crític.

La carretera C-13 va registrar 
un altre sinistre dos hores des-
prés. Es va produir a les 13.30 

hores al quilòmetre 47 dins del 
terme municpal de Camarasa 
(Noguera). Va ser una col·lisió 
frontal en el qual es van veure 
implicats un turisme i una mo-
tocicleta. A conseqüència de 
l’impacte, van resultar ferits els 

dos ocupants de la moto. Dos 
ambulàncies del SEM els van 
evacuar a l’hospital del Pallars 
de Tremp amb ferides de ca-
ràcter lleu. En el dispositiu van 
participar quatre patrulles de la 

policia catalana, dos dotacions 
de Bombers de la Generalitat i 
dos ambulàncies.

La col·lisió va obligar a ta-
llar la carretera fins a les 14.51 
hores, la qual cosa va provocar 
retencions. A les 14.51 hores 
es va reobrir parcialment i els 
Mossos d’Esquadra donaven pas 
alternatiu

D’altra banda, s’ha de re-
cordar que Trànsit du a terme 
aquesta setmana una campanya 
d’intensificació de controls de 
velocitat en la qual participen 
policia locals i mossos. Dilluns 
van denunciar penalment un 
conductor de Guissona que ana-
va a 189 km/h per la C-14 al 
seu pas per Ciutadilla i dimecres 
hi va haver un altre conductor 
imputat a Agramunt (vegeu la 
informació lateral).

Ferit crític un ciclista al tenir un 
accident a la C-13 a Llavorsí
Els Mossos ho investiguen i va ser evacuat en helicòpter a Barcelona

trànsit emergències

xoc a camaraSa
Una moto, amb dos 
ocupants, i un turisme          
van col·lidir a la mateixa        
via a Camarasa

n Els Mossos van denunci-
ar penalment dimecres un 
conductor de Calafell de 52 
anys com a presumpte au-
tor d’un delicte contra la se-
guretat del trànsit després 
que fos sorprès al volant a 
184 quilòmetres per hora a 

la carretera C-14 al seu pas 
per Agramunt. La policia es-
tava efectuant un control. La 
velocitat màxima permesa 
de la via és de 90 km/h.El 
conductor haurà de compa-
rèixer pròximament davant 
del jutjat de Cervera.

Imputat per anar a 184 km/h per 
la C-14 al seu pas per Agramunt

mossos

imatge del vehicle captada pel radar.

Desaparegut a 
Boí i rescats           
a Peramola, 
Tremp i Aran

emergències

❘ peramola ❘ Els Bombers de 
la Generalitat i els Mossos 
d’Esquadra van iniciar la re-
cerca d’un jove de 28 anys a 
la Vall de Boí del qual no es 
tenia contacte des de dime-
cres. Els familiars van alertar 
de la desaparició, de la qual a 
última hora d’ahir no havien 
transcendit novetats. D’altra 
banda, a Peramola van tro-
bar un home de 75 anys que 
s’havia desorientat. També 
van socórrer una dona feri-
da a Castissent (Tremp). Per 
la seua part, els Pompièrs 
d’Aran van rescatar un ciclis-
ta que va tenir una caiguda 
en una pista d’Arties i una 
dona que es va donar un cop 
a Bausen.

Sufoquen incendis        
a Juneda, Segarra i 
Castellar de la Ribera

bombers

❘ jUneDa ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van treballar 
ahir en un incendi de vege-
tació a Juneda, Guissona, 
Torrefeta i Castellar de la 
Ribera. Al de Juneda van in-
tervenir 4 dotacions. A la Se-
garra, hi va haver dos petits 
focs simultanis a Guissona 
i Torrefeta. Finalment, van 
cremar 1.600 metres a Caste-
llar de la Ribera, en què van 
treballar sis dotacions.

redacció
❘ les borges blanqUes ❘ La Guàr-
dia Civil i l’Agència Tributària 
han desmantellat una fàbrica 
clandestina de tabac instal·la-
da en una antiga granja de les 
Borges Blanques on treballaven 
14 persones i que tenia capacitat 
per produir 9.000 cigarros per 
hora i que eren distribuïts de 
forma il·legal a diversos països 
d’Europa. La investigació de-
nominada Karuna s’ha saldat 
amb la detenció de set persones 
de nacionalitat polonesa i litua-
na, que han ingressat a la presó 
per ordre judicial. En l’escorcoll 
de la fàbrica que, com ja va in-
formar SEGRE es va produir el 
passat 22 de juliol, els agents 
van intervenir 49.680 paquets 
preparats per ser tramesos, 180 
kg de fulla de tabac picada, fil-
tres, cartonatge, pega i altres 
materials necessaris per a la 
producció. 

Durant el desenvolupament 
de l’operació també es van 
efectuar entrades en un domi-
cili de Mataró, ciutat on va ser 
arrestat el cap del grup crimi-
nal. El responsable de seguretat 
de la xarxa va ser detingut a la 
Jonquera quan es disposava a 
abandonar el país i dos treba-
lladors a les instal·lacions de la 
fàbrica. Els altres tres arrestats 
són transportistes que, com la 
resta, són de nacionalitat lituana 
i polonesa. 

La investigació es va iniciar a 
finals de l’any passat, quan Eu-
ropol va informar de l’existèn-
cia d’una organització criminal 
internacional que operava a la 
zona de Catalunya fabricant 
grans quantitats de paquets de 
tabac que introduïen al mercat 
il·legal europeu, principalment 
l’espanyol i el francès. Fruit de 
les investigacions, es van efec-

tuar diverses intervencions de 
diferents transports de contra-
ban de tabac ja fabricat. 

En la primera, duta a terme 
per la duana francesa, es van 
decomissar 450 caixes de ta-
bac amb 243.000 paquets, que 
eren transportats en un camió 
que pretenia entrar a França. El 
conductor, de nacionalitat polo-
nesa, va ser detingut. 

Una vegada constatada la 
procedència del tabac de con-
traban i identificats plenament 
els principals responsables del 
grup i els rols que exercia cada 
un, es va muntar un operatiu 
conjunt de la Guàrdia Civil amb 
Vigilància Duanera. Les inves-
tigacions van ser dirigides pel 
Jutjat d’Instrucció número 2 de 
Lleida.

La fàbrica, instal·lada en una antiga granja de les Borges, tenia capacitat per a 14 treballadors.

gUàrDia Civil

Set detinguts per una xarxa de 
tràfic de tabac a les Borges
La Guàrdia Civil va desmantellar una fàbrica clandestina amb capacitat per produir 
9.000 cigarros per hora || El jutge ha ordenat l’ingrés a la presó dels acusats

successos operació policial
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Imatge de la instal·lació de Kentridge ‘More Sweetly Play The Dance’, que es podrà veure a Planta.

cccb

reDaccIó
❘ barcelona ❘ L’obra de l’artista 
sud-africà William Kentridge 
More Sweetly Play The Dan-
ce, que el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
exposarà a partir del 9 d’octu-
bre a la mostra William Ken-
tridge. El que no està dibuixat 
i que inaugurarà la temporada, 
es podrà veure des de l’última 
setmana de gener i de forma 
permanent a l’espai Planta de 
la Fundació Sorigué, ubicat al 
complex industrial La Plana del 
Corb a Balaguer. Serà la prime-
ra vegada que aquesta peça, 
una de les més emblemàtiques 
de l’artista, molt conegut pels 
seus dibuixos, gravats i films 
animats i guanyador de premis 
com el Princesa d’Astúries de les 
Arts 2017 o el Kyoto del Japó 
el 2010, entre d’altres, s’instal-
la en un site específic (vegeu el 
desglossament) de forma per-
manent a tot el món. Cal desta-
car que Kentridge, de 65 anys, 
és també doctor honoris causa 
per les universitats de Yale i Ciu-
tat del Cap.

More Sweetly Play The Dan-
ce és una instal·lació de vídeo 
que dura quinze minuts i es pro-
jecta en vuit pantalles de sis me-
tres d’alçada i sumen 45 metres 
de llarg, amb quatre megàfons 
per al so. L’artista evidencia en 
aquesta peça alguns dels seus 
processos creatius: el teatre 

el cccb ‘obre’ amb una obra que 
des del gener estarà a Planta
Un audiovisual de Kentridge que es quedarà al complex de Sorigué

art exposicions

d’ombres, l’animació, la dan-
sa i la música. El vídeo segueix 
un flux de refugiats mentre va 
a través de les fronteres i per 
tot el terreny incert en el que 
l’artista anomena una “dansa 
de la mort”. 

L’obra ha estat exposada al 
Museu d’Art de Cincinnati el 
2017, a la Galeria d’Art Marian 
Goodman de Londres el 2016 i 
a l’EYE Film Museum a Ams-
terdam el 2015.

n L’obra de Kentridge serà 
la quarta instal·lació perma-
nent que allotjarà Planta. El 
primer site específic que s’hi 
va construir va ser el Kiefer 
Pavilion, que allotja fins a 
tres pintures de gran format 
de l’artista alemany Anselm 
Kiefer.

Així mateix, també hi ha 

una instal·lació permanent 
amb l’obra Ocean Without a 
Shore, del referent del video-
art mundial, l’artista novaior-
quès Bill Viola, i una nau de 
2.200 metres quadrats allot-
ja Double Bind, l’obra cab-
dal de l’artista Juan Muñoz, 
una instal·lació escultòrica 
de grans dimensions.

Quart ‘site’ específic a Planta

la Seu d’Urgell 
recupera avui el 
cine després de 
5 mesos tancat
El de Tremp, l’únic del 
Pirineu sense obrir

lleure audiovisual

reDaccIó
❘ la SeU D’Urgell ❘ Els Cinemes 
Guiu de la Seu d’Urgell, únic 
complex d’aquest àmbit a l’Alt 
Urgell, reobren avui les portes 
després de cinc mesos tancats. 
De moment es projectarà úni-
cament una pel·lícula en dife-
rents sessions entre avui i el di-
mecres de la propera setmana, 
la comèdia espanyola Padre no 
hay más que uno 2: La llegada 
de la suegra, protagonitzada 
per Santiago Segura.

S’ha de recordar que l’equi-
pament ja s’havia preparat per 
reobrir al juny, quan la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran 
va entrar en la fase de nova 

normalitat de la desescalada 
però, a causa de la falta de pel-
lícules d’estrena, els responsa-
bles van decidir esperar unes 
setmanes. Així mateix, des del 
juliol passat Cinemes Guiu ha 
organitzat diverses sessions de 
cine a l’aire libre. 

D’altra banda, Tremp és 
l’única població de l’Alt Pirineu 

i Aran amb cine on encara no 
s’ha reprès les projeccions. Es 
tracta del La Lira, que gesti-
ona el Circuit Urgellenc. Els 
seus responsables van explicar 
que esperen que hi hagi més 
estrenes. 

Així mateix, el cine de Vi-
elha, la sala Era Audiovisuau, 
va reobrir la setmana passada.

acn

L’exterior dels cinemes guiu de la Seu d’Urgell.

Fins a dotze projeccions           
en la mostra de cine rural  
del Pallars Mostremp

certamen itinerant

❘ treMP ❘ El cine La Lira de Tremp 
tornarà a acollir aquest agost, 
del 18 al 23, el festival Mos-
tremp, la mostra de cine rural 
del Pallars. Així, per a aques-
ta edició, la novena, hi ha una 
selecció de dotze curts de te-
màtica rural a la secció oficial 
a concurs. Val a destacar que 
aquest any el festival tindrà una 
durada superior a l’habitual, ja 
que només està prevista una 
projecció diària a fi de garantir 
la seguretat i la higiene a causa 
de la pandèmia.

El festival començarà amb 
una acció teatral de la mà de la 
companyia Teatremp. Així ma-
teix, l’acte inaugural s’iniciarà 
amb la presentació de l’exposi-
ció Sinònims de cel·luloide, ubi-
cada al carrer Soldevila i, poste-
riorment, es farà la projecció 

inaugural amb La innocència, 
de Lucia Alemany. El festival 
comptarà amb altres activitats 
com tallers de fotografia o les 
presentacions del llibre Grans 
Temes del Western i la mostra 
de fotografia rural Photorural, 

per Xavier Socoró. En la matei-
xa línia, fins a vuit localitats del 
Pallars participen aquest any en 
l’aposta itinerant del certamen, 
el Mostremp sobre Rodes, que 
va començar ja al juliol.

MoSTreMP Sobre roDeS
Vuit poblacions del Pallars 
participen des del juliol          
en l’aposta itinerant            
del certamen

taller de curts       
al cerdanya    
Film Festival

audiovisual

❘ bellVer De cerDanya ❘ Un total 
de trenta-cinc joves parti-
cipen aquesta setmana en 
el Laboratori de Creació 
Audiovisual del Cerdanya 
Film Festival, que acull Cal 
Caló de Cortariu, a Bellver 
de Cerdanya. El taller té per 
objectiu la creació de curts 
col·laboratius en un espai 
d’experimentació i inter-
canvi de coneixements en-
tre aficionats que s’inicien 
en l’audiovisual i altres amb 
experiència. Cal Cortariu és 
també la Sala 3 del festival 
amb tres projeccions que su-
men un total de 24 curts.

Penelles inicia            
el nou festival 
Mur FònIc

concerts

❘ PenelleS ❘ Penelles acollirà de-
mà a les 20 hores a la zona 
del bar restaurant El Taller el 
primer dels concerts del nou 
festival Mur FòNIC, que se 
celebrarà de forma paral·lela 
al GarGar aquest mes. 

D’aquesta manera, Carla 
Font serà la primera a actu-
ar dels sis finalistes selec-
cionats pel certamen entre 
catorze candidats. Hi haurà 
concerts tots els dissabtes del 
mes d’agost. Per assistir-hi fa 
falta reservar taula trucant al 
621266167 o al web www.
penelles.cat.
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La 1TV3 La 2 Telecinco Antena 3

Esport3

Super3/33
06.00 Noticias 24 h. 
10.00 La mañana. Magazín. 
13.00 Cocina al punto con Peña 

y Tamara. Ternera asturiana. 

Tarda

13.55 L’informatiu.
14.10 Bloqueados por el muro. 
15.00 Telediario 1. Presentat per 

Ana Blanco. 
16.00 L’informatiu. Resum. 
16.15 El tiempo. 
16.30 Mercado Central. Sèrie. 
17.20 Servir y proteger. Sèrie. 
17.50 acacias 38. Sèrie ambien-

tada a primers de segle XX.
18.45 El cazador. Concurs. 
19.35 España directo. Magazín 

d’actualitat.
20.30 aquí la Tierra. Magazín 

de naturalesa i informació 
meteorològica.

NiT

21.00 Telediario 2.
22.05 Cine. Plan en Las Vegas (1993). 

Dir.: Jon Turteltaub. 
23.45 Cine. Atrapado por su pasado 

(2013). Dir.: Brian De Palma. 
02.00 El caso. Crónica de sucesos. 

06.00 Notícies 3/24.   

Tarda

14.00 Telenotícies comarques. 
Presenta Núria Solé. El 
temps: Francesc Mauri.

14.30 Telenotícies migdia.  Pre-
sentat per Carles Prats i 
Raquel Sans. Els esports: 
Marta Bosc. El temps: To-
màs Molina. 

16.00 El paradís de les senyo-
res. Un tendre pillet. Ana 
torna a viure amb Teresa i 
Silvana perquè han sabut 
que Massimo li vol prendre 
el fill quan naixi.

17.02 Hudson i rex. Expedient 
Rex. Dos amics roben un 
cotxe i fugen a tot gas. El 
cotxe deixa de respondre 
i finalment tenen un acci-
dent. Un desplegament 
policial valora els danys 
i l’inspector Hudson i Rex 
tenen la intuïció que no 
es tracta d’un accident 
normal.

17.50 Vera. Els caçadors de cérvols.
19.25 Shakespeare i Hathaway, 

investigadors privats.   
20.15 No tenim vergonya.
20.25 TV3xUnTub. Núria Solé.

NiT

21.00 Telenotícies vespre. Espai 
presentat pel periodista Toni 
Cruanyes. Els esports: Quim 
Robert. El temps: Francesc 
Mauri. 

22.15 Cine. Un lloc tranquil (2018). 
Director: John Krasinski.

00.30 Cine. Annabelle (2014). 
Director: John R. Leonetti.

02.25 Notícies 3/24. 

06.30 That’s English.
07.05 documental. 
07.30 inglés en TVE. 
07.55 Cielos abiertos. Portugal.
08.45 ¡Qué animal! Moncayo. 
09.15 reportero de la historia. 
09.40 documental. Hundidos. 
10.40 Carrarius. Visita a les lo-

calitats de Tremp, Altafu-
lla, Barcelona, Peratallada 
i la Bisbal. 

11.05 Menja’t el món.
11.30 Caçadors de veritats. 
12.05 La 2 Express. 
12.25 Mañanas de cine. Cara 

a cara (1968). Dir.: Sergio 
Sollima. 

13.50 Curro Jiménez. El péndulo. 

Tarda

14.50 documental. Tigres en casa.
15.45 Saber y ganar. Concurs. 
16.30 Grandes documentales. 

El viaje a Japón de Joanna 
Lumley. 

18.35 El escarabajo verde. Pri-
orato, vino sin agua. 

19.05 italia al descubierto. Al 
corazón de la Tierra. 

20.05 La gran escapada itali-
ana de Jamie. Marítimo.

NiT

20.30 días de cine. 
21.05 Construcciones ecoló-

gicas. Energía positivas. 
21.55 La suerte en tus manos. 
22.15 Historia de nuestro cine. 

Emissió d’Un buen novio 
(1997). Director: Jesús Del-
gado; i Oscuros sueños de 
agosto (1967). Director: Mi-
guel Picazo.

01.35 documental. La moda de 
las dietas. 

06.30 ¡Toma Salami!
07.00 informativos Telecinco.
08.55 El programa del verano.
13.30 Ya es medodía. Marc Cal-

deró i Verónica Dulanto 
presenten el programa. 

Tarda

15.00 informativos Telecinco.
15.45 deportes.
15.50 El tiempo. Presentat per 

Isabel Jiménez. 
16.00 Sálvame Limón. Magazín 

de tarda que centra el seu 
temps a parlar de l’actualitat 
del cor i els últims rumors 
en el món de la faràndula 
i els personatges populars 
del país.

17.00 Sálvame naranja. Continu-
ació del programa anterior 
en la seua versió estiuenca, 
que també se centra en les 
notícies del cor i els seus 
protagonistes.

20.00 Sálvame tomate. Tercera 
part del magazín, que inclou 
el concurs El Tirón. 

NiT

21.00 informativos Telecinco. 
Presentat pel periodista 
Roberto Fernández. 

21.45 deportes.
21.55 El tiempo. La previsió 

meteorològica.
22.00 Volverte a ver. Relaciones 

perdidas, encuentros ines-
perados. Retrobaments, 
peticions de perdó i se-
gones oportunitats són 
presents en els relats dels 
personatges anònims que 
acudeixen al programa.

01.35 Escenas de matrimonio. 

06.00 Minutos musicales. 
07.00 Más de uno.
07.50 Noticias de la mañana.
08.55 Previo: Espejo público.
09.00 Espejo público.
13.20 Cocina abierta de karlos 

arguiñano.
13.45 La ruleta de la suerte. 

Concurs presentat per 
Jorge Fernández i Laura 
Moure, que posa a prova 
l’agilitat mental, els refle-
xos i els coneixements dels 
participants.

Tarda

15.00 Noticias.
15.45 deportes.
16.00 Cocina abierta de Karlos 

arguiñano.
16.02 Tu tiempo. Amb Roberto 

Brasero.
16.30 amar es para siempre. 

Sèrie. 
17.45 ahora caigo. Concurs pre-

sentat per Arturo Valls amb 
el suspens d’una batalla 
de preguntes per posar 
a prova coneixements de 
cultura general.

19.00 ¡Boom!
20.00 Pasapalabra.

NiT

21.00 Noticias.
21.30 deportes.
21.40 El tiempo.
22.00 Cine. Troya (2004). Dir.: 

Wolfgang Petersen.
01.00 Cine. Ella no es un ángel 

(2001). Dir.: Rachel Feld-
man. 

02.30 Live casino.
03.15 Wolrd Poker Tour. Torne-

jos internacionals.

16.25 Fórmula E.  
18.35 Programes externs.
19.45 aire Lliure. Judit Mascó 

visita la Val d’Aran. 
20.00 Programes externs. 
20.35 Bàsquet. Chicago-Miami.
21.55 Programes externs. Al-

mogàvers Race. 
22.50 Km0. Sebastià Roca. 
23.15 Stunt Heroes. Matrix. 
23.40 Monster Jam. 
00.05 Fórmula E.  
01.00 Superbikes. 

06.08 Les Tres Bessones.    
07.10 Pirata i Capitano.  
07.32  Les investigacions de la 

Mirette.  
07.55 robin Hood, el trapella. 
08.30 Pingu.  
09.01 El Mic i els seus amics.  
09.26 Babyriki.  
09.31 Counting with Paula.  
09.41 Babyriki.
09.52 Els germans Kratt. 
10.14 Els Mini Ninges.  
10.58 Mike el magnífic.  
11.20 Espies de veritat.  
12.04 Les aventures del riff 

i el Flat. 
12.17 L’inspector Gadget.  

Tarda

13.00 En Grizzy i els Lèmmings.  
14.00 Les Sisters.  
14.56 El detectiu Conan.  
15.42 El xai Shaun.  
16.07 Les Tres Bessones.  
16.58 Pingu.  
17.30 El Mic i els seus amics.  
17.55 Una mà de contes.  
18.15 Bob, el manetes.  
19.00 El xai Shaun.
19.31 Wowzzy baboom fet 

a casa. 
19.42 robin Hood, el trapella.
20.29 Mike el magnífic.  
21.04 dinàmiks.  
21.31 En Grizzy i els Lèmmings.  

NiT

21.55 El gran dictat.
22.10 Per què volen els avi-

ons? Per què ens agrada 
tant menjar?

22.42 El convidat. Francesc 
Granja. 

23.26 Pròxima estació. Sèrie. 
00.15 Cronos. 

Televisió

l’URGELL
               UrgellTV.cat

elSegrià
SegriaTV.cat ElPLA D’URGELL

PlaUrgellTV.cat

lAnoguera
NogueraTV.cat

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat

‘Carràrius’ recorre 
les muralles i els 
carrers medievals 
de Tremp

La 2 CaTaLUNYa

El programa Carràrius recupera 
el capítol centrat en els secrets i 
les curiositats que amaguen les 
localitats d’Altafulla, Tremp, Pe-
ratallada, Barcelona i la Bisbal, 
totes característiques de l’època 
medieval.

Al Pirineu, exactament al 
municipi de Tremp, el presen-
tador Rubèn Muntañá passe-
jarà pels carrerons empedrats 
de la capital i redescobrirà les 
diferents torres de l’antic recin-
te emmurallat, entre les quals 
una torre convertida actual-
ment en botiga i habitatge. No 

SEgRE

Torre de l’antiga muralla de la capital de Tremp.

La2 PrOGraMES
ACN

Noves desconnexions a La 2
L’administradora única provi-
sional de RTVE, Rosa María 
Mateo, va anunciar que Tele-
visió Espanyola incrementarà 
les desconnexions en català 
a La 2 per “aprofundir en la 

realitat local” i “promourà 
un pluralisme mediàtic més 
gran”. A més, va avançar que 
s’emetrà un nou magazín pre-
sentat per la periodista Gem-
ma Nierga.

només això, sinó que Muntañá 
també descobrirà l’origen d’una 
de les tradicions festives més 
importants del Pallars: el ball 
del contrapàs.

La resta del programa se cen-

trarà en les altres quatre loca-
litats. El presentador recorrerà 
els nuclis medievals on, a més 
d’observar-ne els edificis, co-
neixerà algunes anècdotes po-
pulars de l’època.
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