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Felip VI, a Baqueira després de 
la seua última visita el 2019
Amb un grup d’amics i sense la reina Letícia || Fa tot just una 
setmana Iñaki Urdangarin es va allotjar a la Pleta de Beret

Esquí família rEial

redacció
❘ naut aran ❘ El rei Felip VI va 
tornar ahir a Baqueira després 
de la seua última visita a les 
pistes araneses fa quatre anys 
i la seua arribada va provocar 
expectació entre els veïns de 
Naut Aran. També hi va haver 
enrenou a les files dels mitjans 
de comunicació, i en especial 
de la premsa del cor, a la re-
cerca de fotos del monarca. 
Va viatjar sense la reina Le-
tícia, aprofitant que no tenia 
actes ofigials a l’agenda. Això 
li permetrà passar un cap de 
setmana d’esquí a Aran. Es-
tarà acompanyat per un grup 
d’amics i familiars, entre els 
quals es troba el seu cosí Bel-
trán Gómez-Acebo.

L’últim viatge de Felip VI 
a Baqueira va ser el març del 
2019, quan va anar a Aran en 
solitari per esquiar. Igual com 
ara, va aixecar gran expectació 
entre veïns i aficionats a l’es-
port blanc a la Val. La famí-
lia reial té una casa a la Pleta 

de Beret, cedida des del 1984 
pels empresaris de l’estació i 
en la qual està previst que el 
monarca s’allotgi aquest cap 
de setmana. És la mateixa on 
fa una setmana va estar l’exduc 
de Palma, Iñaki Urdangarin, 
amb la seua actual companya 
sentimental, Ainoha Armentia, 

un viatge que va ser objecte de 
polèmica. Una de les hipòtesis 
que se sospesen és que l’enca-
ra marit de la infanta Cristina 
va viatjar al Pirineu i va pas-
sar per la casa de la Pleta per 
buidar l’habitatge on encara 
guardava material seu, prin-
cipalment esquís.

Felip Vi, en la darrera visita a les pistes de Baqueira el 2019.

Aitona preveu un centre d’interpretació 
de la fruita que costarà 500.000 euros

municipis projEctEs

m. molina
❘ aitona ❘ La construcció d’un 
Centre d’Interpretació de la 
Fruita és un dels projectes clau 
que l’ajuntament d’Aitona in-
clou en el seu pla de desenvo-
lupament estratègic per als pro-
pers anys, amb el lema Aitona 
Horitzó 2030. El va presentar 
ahir l’alcaldessa, Rosa Pujol. Su-
posarà una inversió de més de 
500.000 euros finançats amb 

fons de la UE dins del projecte 
Fruiturisme. Inclou la creació 
d’una ruta amb bicicletes elèc-
triques pels camps d’arbres frui-
ters i una xarxa d’observatoris 
del paisatge a Aitona, la Granja 
i Seròs.

Altres dels projectes previs-
tos són la creació d’un polígon 
industrial a la zona de Llitera, 
impulsar la creació d’habitat-
ges per a joves, un pàrquing al 

centre de poble per potenciar 
l’activitat comercial i la po-
sada en marxa d’un obrador 
comunitari. 

Pel que fa a iniciatives soci-
als, es desplegarà un pla inte-
gral d’assistència sociosanitària 
domiciliària per a persones ma-
jors de 75 anys amb tecnologies 
avançades. També es preveu fer 
la renovació del dipòsit d’aigua 
i de les canonades. la presentació dels projectes a l’ajuntament d’aitona.

a.a.

Els ajuntaments ja poden instar a desnonar
❘ lleiDa ❘ La llei que permet que els ajuntaments instin al 
desnonament de pisos de grans propietaris amb okupes 
conflictius entra avui en vigor. La norma, que el Parlament 
va aprovar a començaments de mes, obre la porta que els 
municipis destinin aquests habitatges a lloguer social durant 
7 anys. Capitals del pla de Lleida calculen que podrien de-
manar almenys 120 desnonaments amb aquesta nova llei.

GlobaLleida obre 13 punts d’atenció a empreses
❘ la seu ❘ GlobaLleida ha creat una xarxa de 13 punts d’atenció 
a empreses i emprenedors en 11 comarques de Lleida, totes 
excepte el Pla i la Cerdanya. L’objectiu és que siguin espais de 
suport a aquest col·lectiu per “retenir el talent empresarial”, 
segons va explicar ahir a la Seu el president de la Diputació, 
Joan Talarn. Va destacar la importància de comptar amb 
aquests equipaments i va assenyalar que busquen “promo-
cionar econòmicament el territori”, informa C. Sans.

Tramiten una planta solar de 50 MW al Pallars
❘ lleiDa ❘ Una planta solar de 50 MW de potència ha iniciat la 
tramitació davant de la Generalitat. La central projectada, 
que porta el nom d’El Juncar, ocuparia 76,5 hectàrees de 
superfície entre els municipis de Talarn i Tremp.

Almacelles demana a l’ATM més busos cap a Lleida
❘ almacelles ❘ L’ajuntament d’Almacelles reclama a l’ATM més 
autobusos i més freqüències a Lleida davant la demanda 
d’usuaris que cada dia utilitzen aquest transport fins a la ciu-
tat. El consistori denuncia falta de places en aquests trajectes.

El Segrià redacta un pla estratègic comarcal
❘ lleiDa ❘ El consell del Segrià ha iniciat la redacció d’un pla 
estratègic de desenvolupament local i ocupació a la comarca 
amb un taller participatiu entre veïns, empreses i entitats, 
que es farà al CEI de Torrefarrera el dia 2 de març.
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Natàlia garriga, ahir al Morera entre el director del museu, Jesús Navarro, i l’alcalde, Miquel Pueyo.

gerarD hoyas

Cultura gasta 2,4 milions 
d’euros en art, inversió rècord
La consellera Garriga presenta a Lleida les compres de la Col·lecció Nacional

política cultural patrimoni

redacció
❘ LLeiDa ❘ El departament de Cul-
tura va destinar el 2022 un total 
de 2.392.385 euros a la compra 
d’art contemporani, fotografia, 
còmic i béns culturals mobles 
per incrementar la Col·lecció 
Nacional de la Generalitat. La 
xifra representa tot un rècord 
en els últims anys, amb un in-
crement de gairebé 2,2 milions 
respecte al 2017 o de gairebé 
400.000 euros respecte al 2021. 
En total, es van adquirir 974 pe-
ces entre obres d’art, objectes i 
fons patrimonials i es van tra-
mitar 112 donacions. 

En una clara voluntat de 
reforçar l’impacte territorial 
d’aquestes adquisicions, que la 
Generalitat diposita en museus 
i equipaments de tot Catalunya, 
la consellera de Cultura, Natà-
lia Garriga, va presentar ahir a 
Lleida el balanç de compres de 
l’any passat i va avançar que la 
inversió en art seguirà aquest 
2023 amb una xifra encara més 
elevada: 2,6 milions d’euros. 
Garriga va estar acompanyada 
al Morera per l’alcalde de Llei-
da, Miquel Pueyo, en “un acte 
de dimensió nacional” celebrat 
en “un museu en transició des 
de fa gairebé cent anys, a punt 
per estrenar aquesta tardor la 
nova i definitiva seu”. La con-
sellera va afirmar que “aquestes 
adquisicions ajuden el sector, 
reforcen la presència dels ar-
tistes pel territori, permeten 
equilibrar el sistema artístic 
català i ajuden a completar les 
col·leccions dels equipaments 
de Catalunya”.

En l’àmbit de l’art contempo-
rani, la Col·lecció Nacional s’ha 
incrementat amb 43 obres (de 
25 homes i 18 dones, la majoria 
artistes vius i en actiu), que es 
dipositaran en quinze museus 
de Catalunya. Entre aquestes, 

una instal·lació informàtica del 
lleidatà Antoni Abad, per al Mu-
seu de Mataró, o un audiovisual 
de Francesca Llopis, Dins per 
dins, per al MNAC. 

El Pla Nacional de Fotogra-
fía ha sumat un total de 537 
fotografies de 36 autors, incor-
porant-se a les col·leccions pú-
bliques grans noms com Agustí 
Centelles o Colita. En l’àmbit 
del còmic i la il·lustració, les 
compres han suposat 104 origi-
nals de 43 autors. Finalment, en 
el terreny del patrimoni cultu-
ral, s’han adquirit 290 objectes, 
entre els quals destaquen quatre 
fragments escultòrics del Mes-
tre de Cabestany, procedents 
de Sante Pere de Rodes, per al 
MNAC.

n El Morera va exhibir la 
trentena d’obres que la Col-
lecció Nacional dipositarà en 
equipaments culturals de Po-
nent. La majoria seran per al 
mateix Morera, amb cinc fo-
tografies d’Ignasi Prat (sèrie 
El món dels vencedors, 2010) 
i quatre d’Esther Remacha 
(Lluitadores de la terra, 
1990). En l’apartat d’arts vi-
suals: un audiovisual d’Alba 
G. Corral, la sèrie de 150 po-
laroids Lo país de Malaiusa, 
del lleidatà Àngel Jové; i la 
instal·lació De llibres i llars, 

de Marga Ximénez. Quant 
al còmic, el Morera també 
acollirà sis pàgines d’Emma 
es encantadora, de Trini Tin-
turé (revista Lily, 1981), i nou 
de còmics de Carlos Gimé-
nez, entre aquests España, 
Una, Grande y Libre (El Pa-
pus, 1976-1977). 

D’altra banda, l’Arxiu 
Històric de Lleida rebrà dos 
documents originaris del mo-
nestir d’Alguaire i l’Arxiu del 
Pallars Jussà, un àlbum foto-
gràfic de la família Cortada 
de Tremp.

Trenta obres per al Morera i els 
Arxius de Lleida i el Pallars Jussà

coMPreS Per a PoNeNt

Art contemporani
z  Polaroids: Lo país de Ma-
laiusa (1989), del lleidatà Àn-
gel Jové (a la foto, una de les 
150 polaroids), destinada al 
Morera Museu d’art Modern 
i Contemporani de Lleida.

Fotografia
z Les compres donen visibi-
litat al conjunt de dones que 
s’han dedicat a la fotografia, 
com la lleidatana esther re-
macha i la seua sèrie Lluita-
dores de la terra (1990).

Patrimoni cultural
z Una de les adquisicions es-
trella de l’any passat va ser 
aquesta talla romànica de la 
Mare de Déu amb el Nen, per 
a l’exposició del Museu Dio-
cesà i Comarcal de solsona.

ÀNgeL Jové

esther reMaCha
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cine a casa

pel·lícula Hora cadena crítica públic GÈnere

Obra mestra ★★★★★ Molt bona ★★★★ Bona ★★★ Regular ★★ Dolenta ★ Sense qualificar ◗

Cuatro Lleida TV

8TV #0

La Sexta
09.20 Callejeros viajeros. Lima, 

Montevideo i Salvador de B.
11.30 Viajeros Cuatro. Fortaleza.
12.00 Planes Cuatro.
12.45 Viajeros Cuatro. Panamá.
14.00 Cuatro al día.

Tarda

15.00 Noticias deportes Cuatro.
15.10 El tiempo.
15.20 Callejeros. Costa de Florida.
15.40 Cine. Alex Rider: Operación 

Stormbreaker (2006). Dir.: 
Geoffrey Sax.

17.20 Cine. Cazadores de sombras: 
Ciudad de hueso (2013). Dir.: 
Harald Zwart.

19.50 Cuatro al día.
20.45 Noticias deportes Cuatro. 
21.00 El tiempo.
21.05 First dates.

NiT

22.00 Cine. Transporter 2 (2015). 
Dir.: Louis Leterrier.

23.35 Cine. Siete hermanas (2017). 
Dir.: Tommy Wirkola.

08.30 Sindicats.
09.00 Copa atlas Energia. Des 

del camp Ramon Farrús de 
Lleida, retransmissió de la 
fase prèvia de la VI Copa 
Atlas Energia-XXXII Torneig 
Benjamí Atlètic Segre, la 
Champions del futbol base. 
Seran 120 partits, que es 
juguen entre avui i demà.

13.00 Connecta Lleida Pirineus. 
Red. 

13.30 180º. Magazín. Red.

Tarda

14.00 Torna-la a tocar, Sam. Les 
estrenes de la cartellera.

14.30 diS. Les joguines del Bara-
tillo. Glòria Farré conversa 
amb Manel Gigó, que va 
trobar a Lo Baratillo més 
de 3.000 joguets que es-
taven guardats des de feia 
més de 40 anys. Ara estan 
emmagatzemats, a l’espe-
ra de finalitzar els tràmits 
perquè puguin ser expo-
sats de forma permanent, 
a Artesa de Lleida.

15.00 Copa atlas Energia. 
17.30 Objectiu Lleida 2030. Els 

projectes locals per complir 
els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible.

17.45 Carnaval de Lleida. En 
directe, la festiva Rua del 
Carnaval de Lleida des dels 
Camps Elisis a la rambla 
Ferran, on es lluiran car-
rosses i comparses.

20.00 Paisatges encreuats. In-
closos a l’Observatori del 
Paisatge de Catalunya. Red.

20.30 Notícies cap de setmana.

NiT

21.00 Lleida activa. Restauració 
i hostaleria. Després de la 
pandèmia de la covid-19, el 
sector es recupera. Ariadna 
Sánchez analitza la situació 
amb Ramon Solsona, de 
la Federació d’Hostaleria 
de Lleida, Francesc Mo-
lins, de Cal Xirricló, i Héctor 
Rodríguez, del restaurant 
Carballeira.

22.00 Objectiu Paki. Concurs 
de cantants.

00.45 Carnaval de Lleida. Red.

06.00 Espais musicals. Inclou 8 
de 8 i Catalunya Blues. Red.

07.00 Sèries. Bonanza. Tots els 
camins passen per La Pon-
derosa, el ranxo dels Cart-
wright a Nevada. 

11.30 Espais comercials.
14.30 Mundo Natural. Divul-

gatiu sobre salut i estil de 
vida saludable.

Tarda

15.00 Sèries. Bonanza. 
18.30 Sèries. Agatha Christie. 

Tragedia en tres actos i Ases-
inato en rebajas.

NiT

21.50 El Fax. Magazín de con-
tingut econòmic, social i 
polític en directe presentat 
per Eduard Pujol i Elisabet 
Cortiles.

 01.00 ares revolution. Ares Tei-
xidó modera una tertúlia de 
dones que parlen de sexe 
sense complexos i dirigeix 
les preguntes més directes 
al convidat de la nit.

08.25 Tesoros al descubierto. El 
faraón de los suburbios i La 
princesa perdida de Egipto.

09.09 Cine. Cómo entrenar a tu 
dragón.

11.36 La vida secreta del Zoo. 
13.13 Buscando vida en Marte. 
14.11 ilustres ignorantes. Amor 

verdadero.

Tarda

14.41 Leo talks. Culto al cuerpo. 
15.10 Martínez y Hermanos. 

Els convidats són Agoney, 
Carlos Baute i Andrea Duro. 
Presenta Dani Martínez. 

16.00 Cine. Separados.
17.44 Serengueti. Intriga i Cam-

bio. Sèrie documental. Es-
trena. 

19.31 Maravillas sonoras con 
david attenborough. 

20.27 Navalni, el hombre al 
que Putin no pudo matar.

NiT

22.00 Cine. Jurassic World.
00.05 Clásicos en #0. Moby Dick.
01.58 Clásicos en #0. Río Rojo.

06.00 Minutos musicales.
07.10 ¡Bestial! 
08.45 Crea Lectura.
09.00 Zapeando. Resum.
10.40 Equipo de investigación. 

Reportatges. Red.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.30 La Sexta deportes. 

Tarda

15.00 La Sexta Meteo.
15.30 aruser@s Weekend. En-

treteniment amb Alfons 
Arús i el seu equip.

20.00 La Sexta Noticias.
20.25 La Sexta Meteo.
20.50 La Sexta deportes.

NiT

21.15 Sábado Clave. L’anàlisi 
de Verónica Sanz.

21.45 La Sexta Xplica. Espanya 
és el país amb més índex de 
desigualtat de la UE. José 
Yélamo provarà de trobar 
l’explicació.

01.45 Encarcelados.

lASEGARRA
SegarraTV.cat

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

televisió

elSegrià
SegriaTV.cat

LLEida TV CuLTura
LLEIDA TV

‘DiS’ visita Lo Baratillo
Glòria Farré visita aquesta setmana al DiS de 
Lleida TV el magatzem on es guarden més de 
3.000 joguets del popular Lo Baratillo, un esta-
bliment que va estar obert a l’Eix Comercial des 
del 1898 fins al 1979. Amb l’actual propietari, 
Manel Gigó, parlaran del futur d’aquests joguets, 
que s’exposaran a Artesa de Lleida.

Mont-rebei 
estrena ‘La gran 
aventura’ de La 2

CaTaLuNya

Després de la sèrie documen-
tal Transpirinenca, la gran 
aventura dels Pirineus, en la 
qual sis aventurers van recór-
rer la serralada, Álvaro Sanz 
s’embarca de nou en La gran 
aventura, dels Pirineus al 
Delta, que avui estrena La 
2 en la desconnexió per a 
Catalunya. Amb cinc com-
panys cobrirà, en un total de 
dotze dies, una ruta inèdita 
que unirà una línia de més de 
500 km i que comença avui al 
Pallars Jussà, per aturar-se a 
l’imponent congost de Mont-
rebei, on la calor condiciona-
rà l’etapa.

Kong: L’illa Calavera 15.40 TV3 ★★ ★★ Aventures
Fallen 17.50 Neox ★★★ ★★★ Thriller
Bona nit i bona sort 19.00 Verdi Classics ★★★ ★★ Drama polític
Terremoto 20.00 Be Mad ★★ ★★ Drama
Els falsificadors 21.55 Canal 33 ★★★★ ★★★ Drama bèl·lic
Transporter 2 22.00 Cuatro ★★ ★★★ Acció
Acorralado (Rambo) 23.15 Tr3ce ★★★ ★★★★ Acció
Los padres de ella 23.35 La 1 ★★★ ★★★ Comèdia familiar

Kong: L’illa Calavera
TV3 / 15.40
EUA. 2017. 120’. Gèn.: Aven-
tures fantàstiques. dir.: Jordan 
Vogt-Roberts. int.: Tom Hiddles-
ton, Samuel L. Jackson. Com.: 
La degeneració de la saga Kong 
canviant tot el romanticisme per 
efectes visuals.

Fallen
NEOX / 17.50
EUA. 1998. 120’. Gèn.: Thriller so-
brenatural. dir.: Gregory Hoblit. 
int.: Denzel Washington, John 
Goodman. Com.: L’esperit d’un 
assassí executat s’apodera d’in-
nocents ciutadans.

Bona nit i bona sort
VERDI CLASSICS / 19.00
EUA. 2005. 90’. Gèn.: Drama po-
lític. dir.: George Clooney. int.: 
David Strathairn, George Clooney. 
Com.: La història real d’Edward R. 

Murrow, estrella televisiva que es 
va enfrontar en directe a la caça 
de bruixes del senador McCarthy.

Terremoto
BE MAD / 20.00
EUA. 1974. 123’. Gèn.: Drama de 
catàstrofes. dir.: Mark Robson. 
int.: Charlton Heston, Ava Gard-
ner. Com.: Pel·lícula de culte de 
les sèries B de catàstrofes que es 
recorda pel fet que Ava Gardner 
tenia més edat que el seu pare 
(Lorne Greene) a la ficció.

Els falsificadors
CANAL 33 / 21.55
Àustria. 2007. 98’. Gèn.: Drama 
bèl·lic. dir.: Stefan Ruzowitzky. 
int.: Karl Markovics, August Diehl. 
Com.: Basada en fets reals, falsifi-
cadors jueus obligats a treballar 
per als nazis fabricant bitllets fal-
sos per poder envair Anglaterra i 
els Estats Units.

Transporter 2
CUATRO / 22.00
França. 2005. 89’. Gèn.: Acció. dir.: 
Louis Leterrier. int.: Jason Stat-
ham, Alessandro Gassman. Com.: 
Seqüela d’una saga que va arrasar 
a les taquilles d’arreu del món.

Acorralado (Rambo)
TR3CE / 23.15
EUA. 1982. 98’. Gèn.: Acció. dir.: 
Ted Kotcheff. int.: Sylvester Sta-
llone, Richard Crenna. Com.: 
L’espectacular arrancada d’una 
franquícia entorn d’un inadaptat 
veterà de la guerra del Vietnam.

Los padres de ella
LA 1 / 23.35
EUA. 2000. 108’. Gèn.: Comèdia 
familiar. dir.: Jay Roach. int.: Ro-
bert De Niro, Ben Stiller. Com.: La 
primera de la divertida saga fami-
liar que més tard inclouria Dustin 
Hoffman i Barbra Streisand.

Estats Units. 1982. 114 minuts. Gènere: Thriller sobre-
natural. director: Tobe Hooper. intèrprets: Heather 
O’Rourke, JoBeth Williams, Craig T. Nelson, Beatrice 
Straight, Oliver Robins, Zelda Rubinstein, Dominique 
Dunne. Comentari: Malgrat els innombrables èxits 
tant de crítica com de públic, de Spielberg, com a 
productor i director, sempre hem pensat que hi ha 
dos pel·lícules claus en la seua trajectòria: E.T. i aquest 

Poltergeist, malgrat que només com a treball de pro-
ducció, els dos del mateix any. Les dos pel·lícules el 
van convertir en el rei Mides de Hollywood, i en el 
cas que ens ocupa, va marcar un abans i un després 
en el subgènere de cases encantades amb esperits 
malignes dins. I per acabar-ho d’adobar, la llegenda 
negra que alguns dels protagonistes van tenir un mal 
final després de rodar-la.

NEOX / 15.45 ★★★★

Poltergeist

n A veure. Ja sabem que l’èxit i el 
fracàs de qualsevol programa televi-
siu depèn de molts factors més enllà 
que sigui extrínsecament bo o do-
lent. Però el cas del Zona Franca de 
TV3, espai del qual ja han publicat 
l’esquela, és certament preocupant. 
No tant pel polèmic final, ja saben, 
el de l’humorista defenestrat, Manel 
Vidal, per un gag que no va agradar 
a la cúpula (o als seus socis) i que 
va provocar la marxa, per solidari-
tat, del director, Joel Díaz, sinó per 
les seues conseqüències. Aquest late 
show, suposadament paradigma de 
la modernitat i de la irreverència, i 
fins no fa tant de temps bandera de 
la televisió pública catalana, abaixa 
la persiana perquè no han trobat, 
alerta, ningú, absolutament a ningú, 
que vulgui fer-se’n càrrec. I no deu 
ser perquè no hi hagi prou professi-

onals de la casa fent passadissos a 
Sant Joan Despí, o fora. Ningú ha 
tingut el valor d’anar a un programa 
mirat amb lupa, censurat des de fora 
i autocensurat des de dins. I l’única 
que s’hi va atrevir, Elisenda Pineda, 
amb un pilot, no va agradar a ningú. 
Ni a ella, suposem.

El ‘Zona Franca’ ha tancat

elisenda Pineda tampoc va funcionar.

josé carlos miranda boig per tu
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