
I pàg. 33 

Mossèn Cinto torna al Pirineu 
de Lleida per gravar 'Canigó' 

La calor prematura d'aquest 
any, habitual a curt termini 
Exp li Creuen que en 
una dècada les temperatures 
seran més extremes a Lleida 

Cues per veure 
el partit de l'any 
al Barris Nord 
El Força Lleida ja ha venut 2.100 entrades 
per al partit més important de l'any al Bar
ris Nord contra el Càceres. El guanyador 
del matx jugarà a Girona la Final Four 
d'ascens a la Lliga ACB. A la foto, les cues 
d'ahir a la tarda. 
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. unt1nva 11 En poc més de 
vint anys ja no quedaran 
glaceres a tot el Pirineu 

c;equerél I La manca de 
garanties d'aigua deixa sense 
reg 1.400 hectàrees de Lleida 
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Les sol·lidtuds 
per al bo jove del 
lloguer superen 
en unes hores les 
9.666 previstes 
La consellera demana a 
l'Estat doblar dotació 

L'Agència de l'Habitatge ha
via rebut ahir a les 16.30 hores. 
15.000 sol·licituds en el primer 
dia que es podia demanar el 
bo de lloguer de 250 euros al 
mes per a joves, per al qual el 
pressupost assignat a Catalunya 
només permet ajuts a 9.666 be
neficiaris. La consellera Violant 
Cervera demana a l'Estat doblar 
el pressupost. 

llEIDA I i 

Un litigi paralitza 
millores a la 
Mancomunitat 
de les Garrigues 
Augmenta la concentració 
de pesticides i obliga a 
proveir aigua en cisternes 

Un litigi paralitza des de fa un 
any mesures per assegurar ai
gua potable a la Mancomunitat 
de les Garrigues, els 25 munici
pis de la qual porten sis dies amb 
aigua no potable per pesticides. 
A partir de divendres se submi
nistrarà amb cisternes. 
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Ordre de tancament d'una 
hípica il·legal al costat de 
la carretera de Saragossa 

llEIDA IB 
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El preu de la llum baixarà 
a partir dei1S de juny 
amb el'sí' de Brussel·les 
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MÀXIMA PRECISIÓ DE DIAGNÒSTIC 
I SIMULACIÓ DE RESULTATS, 

TECNOLOGIA 3D 

ET GARANTIM L'ESTUDI AMB ELS MILLORS 
EQUIPS I SOFTWARES DE RADIODIAGNÒSTIC 
I DE SIMULACIÓ DIGITAL, TECNOLOGIA 3D 
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3( : iciatives. Vallbona de.les Monges acull el 
primer Erasmus+ de viticultura. 

Investigació La Udl publica l'epistolari 
entre Guillem Viladot i Josep Vallverdú. 
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Un jove Jacint Verdaguer, interpretat per Santi Pocino, recorre el congost de Collegats durant el rodatge de 'Canigó 1883'. 

Mossèn Cinto torna al Pirineu lleidatà 
El congost de Collegats, al Pallars Sobirà, va ser l'escenari triat per a l'enregistrament ahir del 
viatge de Jacint Verdaguer li Documental històric del cineasta barceloní Albert Naudín 

AG~NCIES . veure la Noguera Pallaresa, es 
I LLEIDA I El congost de Collegats, mostra meravellat per l'Argen
al Pallars Sobirà, però sobretot teria veient el pas d'una bassa. 
l'Argenteria, van ser els escê- Aquest lloc va ser font d'inspi
naris del rodatge de la pel·lícu- ració per a Jacint Verdaguer, 
la Canigó 1883 durant el dia que va dedicar versos i paste
d'ahir. riorment va escriure La cançó 

El film dirigit per Albert Nau- del raier. 
dín rememora les excursions • El film, amb guió de Bernat 
que mossèn Jacint Verdaguer Gasull i Albert Naudín, té un 
va fer abans d'escriure Canigó. repartiment de luxe format per 
L'actor que interpreta el paper Lluís Soler en el paper del Jacint 
de Verdaguer de jove és Santi Verdaguer del1901, Sílvia Bel 
Pocino, que fa el recorregut per interpretant Flordeneu, Xavi
le s muntanyes. El punt culmi- er Boada en el paper de Jaume 
nant de l'enregistrament al Pa- ColleU, amic íntim de Verda
llars ha estat quan Verdaguer, al guer, i S anti Pocino, interpre-

tant el vessant més aventurer 
de Verdaguer. 

Fa dos anys que s'està rodant 
la pel·lícula, amb un 90% d'es
cenes d'alta muntanya ja filma
des. La trobada de Montgarri i 
les valls d'Andorra són els dos 
escenaris que encara falten per 

AJUT ECONÒMIC 

Després de dos anys de 
rodatge, el director va dir 
que han llançat un Verkami 
per poder seguir gravant 

Un dels grups participants en el concurs que es va dur a terme a l'institut. 

gravar. Naudín va assenyalar 
que l'estrena de la peHícula està 
prevista per a l'estiu del 2023. 
A més, el director va explicar 
també que han obert una cam
panya de Verkami per donar 
una empenta a la continuïtat del 
projecte. Està disponible fins al 
23 de juny i l'objectiu és aconse
guir la xifra de vint mil euros en 
donacions per poder continuar 
duent a terme l'enregistrament 
del film. 

Es tracta d'un projecte cine
matogràfic impulsat per la pro
ductora FilmExplora i la Funda-
ció Jacint Verdagu~r. 

SALUT INICIATIVES 

LES CLAUS 

El film documental 
I El cineasta barceloní Albert 
Naudín roda Pirineus 1883, so
bre el singular recorregut ex
cursionista que va emprendre 
Jacint Verdaguer pel Pirineu. 

Gairebé completa 
I Només falta per rodar les es
cenes a Montgarri i les va lls 
d'Andorra. El 90% de l'enregis
trament en alta muntanya ja 
s'ha dut a terme. 

Un projecte de suport vital 
de l'Institut Torre Vicens 
I LLEIDA I L'institut Torre Vicens 
de Lleida va celebrar aquest 
any per segona vegada un con
curs en el marc del projecte 
Amb el cor a la mà. Es tracta 
d'una iniciativa al voltant del 
suport vital bàsic desenvolupat 
conjuntam ent per l'alumnat i 
l'equip docent del segon curs 
del Cicle Formatiu del Grau Mit
jà d'Emergències Sanitàries de 
l'institut. El projecte vol assegu
rar que cap estudiant del centre 
no-acabi la seua formació sense 

conèixer les maniobres bàsiques 
de suport vital necessàries per 
atendre una persona que ha tin
gut una parada respiratòria. 

Després de les sessions de for
mació teòriques i pràctiques du
rant el segon trimestre, ara e s 
va portar a terme un concurs 
en el qual una parella de cada 
grup va demostrar la seua ha
bilitat en l'actuació davant del 
supòsit de trobar-se amb una 
persona que hagi patit una pa
rada respiratòria. 
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Les colònies 
pioneres de 
la Vall Fosca, 
a ¡El Documental' 

SEGRE 
Dijous. 9 de juny del 2022 

'Islàndia' passa per Terradets 

L'hora dels Infants. Colònies i 
escoles a l'aire lliure, la revol
ta educativa a Catalunya és el 
treball de la productora Goita! 
que emet El Documental del 
33, que relaciona un pavelló 
de fusta sueca a Berga amb la 
platja de la Barceloneta, una 
pineda de Calafell i la central 
Hidroelèctrica de Capdella, al 
cor de la Vall Fosca lleidatana. 
En aquests quatre escenaris es 
van aplicar, fa cent anys, alguns 
dels mètodes pedagògics més 
renovadors del moment. Encara 
que el seu objectiu inicial era 

A Capdella (Pallars Jussà) es va instaurar una d'aquestes colònies. 

Albert Om i l'equip d'Islàn
dia, de RAC1, van emetre ahir 
des de l'hotel Terradets, a la 
població pallaresa de Cellers. 
Davant l'embassament que li 
dona nom, el públic va arribar 

TV3 
06.00 Noticies 3/24. 
07.30 Telenotícies matí. Amb 

Ariadna Oltra. 
08.30 Els Matins. Magazín que 

dirigeix i presenta Lídia 
Heredia amb Pere Bosch. 

11.00 Planta baixa. Magazín que 
aborda temes de societat 
amb Ricard Ustrell. 

13.55 Telenotícies comarques. 
14.30 Telenotícies migdia. Amb 

Raquel Sans i Xavi Coral. 

TARDA 

1 5.40 Cuines. Amanida de /Ien-
ties i llom arrebossat amb 
crackers. Amb Marc Ri bas. 

16.05 Com si fos ahir. El Vicenç 
sospita que la Patri ha robat 
el braçalet i comencen els 
problemes per a ella. La Nu-
nu s'indigna al saber que 
el Juli i l'Anna s'han recon-
ciliat. La Sílvia presenta el 
Roc a l'Anna i el Juli. L'Estel 
I el Nicol a discuteixen. La 
Catí pateix perquè no veu 
que la parella sigui sòlida 
i demana al Marco que 
tranquil·litzi la noia. Però 
ell no ajuda. 

16.40 Tot es mou. Magazín diari. 
20.1 S Està passant. Humor. 

r G 

NIT 

21.00 Telenotícies vespre. Pre-
senta Toni Cruanyes. 

22.05 Polònia. Programa set-
manal de sàtira política, 

22.45APM? 
23.25 Una història de la lite-

ratura. Joanot Martorell 
il. V. Foix. 

23.55 Més 3/24. 
01.45 Notícies 3/24. 

des de diferents poblacions i 
els convidats van ser repre
sentants d'entitats culturals 
i iniciatives turístiques, que 
van abordar el turisme actiu i 
cultural al Pallars Jussà. 

Super3/33 La 1 
10.37 Misha, la gata violeta. 06.00 Telediario matinal. 
11.00 L'abella Maia. 08.30 La Hora de La 1. Magazín. 
11.24 El xai Shaun. 13.00 Menudos Torres. A la 
12.02 Els germans Kratt. brasileña. Cuina mestissa 
12.48 Zoom, el dofí blanc. amb Sergio UavierTorres. 
13.13 Ghostforce. 14.00 L'informatiu. 
13.37 Robin Hood, eltrapella. 14.20 Corazón. Crònica social. 

TARDA TARDA 

14.00 Kung Fu Panda. 15.00Telediario 1. 
14.24 Trollhunters. 15.57 L'informatiu. Resum. 
14.47 El xai Shaun. 16.15 Eltiempo. 
15.08 El detectiu Conan. 16.35 Downton Abbey. Navidad 
15.31 Misha, la gata violeta. (I). Sèrie. 
15.51 Leo, el guardabosc. 17.20 Servir y proteger. Sèrie. 
1 6.13 Els mixets. 18.20 El Cazador. Concurs. 
16.33 Els o-o-ossets. 19.20 España directo. Magazín 
16.51 Noddy, un detectiu ... sobre temes socials. 
17.15 Masha i l'os. 20.20 Fútbol. UEFA Nation Lea-
1 7.30 El Mic i els seus amics. gue. Suiza-España.lnclou 
17.57 Una mà de contes. Telediario 2 i El tiempo. 
18.13 L'abella Maia. 
18.26 El llibre de la selva. NIT 
18.50 Robin Hood, el trapella. 22.35 Cuéntame cómo pasó. 
19.14Ghostforce. Una buena persona. Sèrie. 
19.37 Kung Fu Panda. 23.40 Obrim fil. Existeix la parella 
20.00 lnfoK. perfecta? Debat. 
20.18Trollhunters. 01.1 o Comando actualidad. 
20.42 Efecte wow. Pueblos revueltos. 
20.50 Bricociència. 

-PlaUrgeiiTV.cat UrgeiiTV.cat 

NIT Esport3 
21.14 Mike, el magnífic. 1 s.oo Catalunya salvatge. 
21.30 Bestial! 15.26 Thalassa. 
21.55 El gran dictat. Concurs. 15.46Xarxa Natura. 
22.16 Per què volen els avions? 1 5.51 Collita pròpia. 0/i. 

Per què ens emociona l'art? 16.41 Km33. 
22.46 El documental. I.: hora dels 17.35 Motards. 

Infants. Colònies i escoles a 18.05 WRC. Ral·li Itàlia. Resum. 
l'aire lliure, la revolta edu- 19.00 Tot Costa. 
cativa a Catalunya. 20.00 Nascar./1/inois. 

23.59 Quan arribin els marcians. 21.30 Tot Costa. 
Els afrodescendents i Núria 22.30 Temps d'aventura. 
Cadenes per l'any Fuster. 23.000nze. 

00.32 Ciutats al mar. Amsterdam. 00.30 3/24 Esports. 

un altre, van ser autèntics labo
ratoris educatius. Alguns van 
caure en l'oblit i d'altres es van 
convertir en icones de l'època 
daurada de l'escola catalana. 
Idees com l'aprenentatge actiu, 

la importància de la música i la 
lectura i, sobretot, situar el nen 
al centre de l'ensenyament, es 
van aplicar fins a uns nivells mai 
no vistos i, potser, encara avui 
no s'han repetit. 

La2 Telecinco Antena 3 
06.00 La aventura del saber. 06.1 S Gen360 Telecinco. Progra- 06.00 Minutos musicales. 
06.30 That's English. ma que promociona cursos 06:1 s Noticia s de la mañana. 
06.SS La 2 Exprés. tant d'aplicació professi- 09.00 Espejo Público. Magazín 
07.00 Zoom Tendencias. ona I com de creixement amb Susanna Griso. 
07.30 lnglés en TVE. personal. 13.20 Cocina abierta de Karlos 
07.55 La 2 Exprés. 06.30 ¡Toma salami! Un repàs Arguiñano. 
08.00 Cafè d'Idees. Magazín. temàtic i en to humorístic 13.45 La ruleta de la suerte. 
09.55 La aventura del saber. de la història del canal. 
10.55 Aquí hay trabajo. 07.00 lnformativos Telecinco. TARDA 
11.25 La 2 Exprés. 08.55 El programa de A na Ro- 15.00 Noticias.lnformatiu amb 
11.40 Documental. Ciudades sa. Magazín que presenta Sandra Golpe. 

baja amenaza. Venecia. Joaquín Prat. 1 5.45 Deportes. 
12.35 Mañanas de cine. El juga· 13.30 Ya es mediodia. Magazín 16.00 Cocina abierta de Karlos 

dor(1955). Dir.: Allan Dwan. diari de notícies i actualitat 
13.55 De parque en parque. amb Sonsoles ónega. 

Arguiñano. 
16.02 Tu tiempo con Roberto 

Aigües tortes i Sant Maurici. 
TARDA Brasero. 

TARDA 16.30 Amar es para siempre. 
15.00 lnformativos Telecinco. Coral i Raúl descobreixen 

14.50 Documental. El aire de los 15.40 Deportes. una inesperada faceta 
riem po s. Japón. 15.50 El tiempo. d'Uriarte: és voluntari en 

15.45 Saber y ganar. Concurs. 16.00 Salvame limón. Tertúlies un menjador de pobres. 
16.30 Grandes documentales. i reportatges sobre la vida Sèrie. 
17.20 Grans documentals. Es- privada dels famosos i per- 17.45 Tierra amarga. Ali Rahmet 

tacions a la natura. Tardor. sonatges més populars de explica a Fikret que Demir 
18.1 O Punts de vista. la televisió. no és culpable dels errors 
19.00 Documental. Odisea por 17.00 Salvam e naranja. Versió del seu pare. Sèrie. 

las is/as griegas. moderada del programa 19.00 ¡Boom! Concurs. 
19.50 ¡Atención obras! Cayeta- anterior. 20.00 Pasapalabra. Concurs. 

na Guillén rep l'actor Jesús 20.00 Va son las oc ho. Magazín 
Carmona, triomfador als amb Sonsoles Ónega. 
Premis Max. 

20.20 Documental.lta/ia. 
Aue.cat 

GarriguesTV.cat 
NIT 

Noguera TV. cat 
NIT ·21.00 Noticias. lnformatiu diari 

amb Vic en te Vallés i Esther 

NIT 21.00 lnformativos Telecinco. Vaquero. 
Presenta Pedro Piq ueras. 21.30 Deportes. 

21.05 Documental. Ciudades 21.45 El tiempo. La previsió 21.35 El tiempo. La previsió 
ba jo amenaza. Amsterdam. meteorològica. meteorològica. 

22.00 Los pilares del tiempo. 21.55 Supervivientes. Es com- 21.45 El Hormiguero. Pablo 
El Cid. Ruta del Campeador. pleta la unificació a Playa Motos rep el cantant co-
La ruta indicada al Mfo Cid. Uva, una nova localització lombià Camilo. 

22.55 La materruítica del espe- que també acollirà el Para- 22.45 El Peliculón. En acta de 
jo. Amb Asier Etxeandia de íso, i nova eliminació amb servicio (2019). Dir.: Steven 
convidat. Aleja nd ro, Mariana i Ta nia C. Miller. 

23.55 Los pequeños asesinatos com a candidats. 01 .20 Cine. Yo soy Elizabeth Smart 
de Agatha Christie. Sèrie. 00.45 Supervivientes. Última (2019). Oir.: Steven C. Miller. 

01.30 Conciertos Radio 3. hora. 02.30 Live Casino. 
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