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TROBADA AL PIRINEU

Innovació i assumir riscos són claus de l’èxit
de Doctor Music, Sofos i Teresa Carles
Neo Sala obre la porta a nous festivals a Escalarre després del del 2019 || L’energètica aposta pels EUA
i preveu un boom de les fotovoltaiques, i l’hotelera estudia vendre els seus productes a Plusfresc
C. SANS

“El projecte
d’aeroport a
Andorra és un
exercici de ficció”

E.M.M./C.S

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Innovar i assumir riscos són dos dels aspectes
que es mostren claus d’èxit empresarial. Així va quedar ahir
de manifest en la primera jornada de la 29 Trobada al Pirineu
a la taula que va reunir a la Seu
d’Urgell els màxims responsables de tres empreses lleidatanes
que han trencat motllos als seus
sectors: Neo Sala amb Doctor
Music, Joan Mayoral amb Sofos
Energia i Jordi Barri amb Teresa
Carles Healthy Foods.
L’encarregat de presidir la
taula redona va ser el president
de la Diputació, Joan Reñé, que
es va dirigir al fòrum empresarial més gran de Lleida amb dos
missatges clars. D’una banda,
l’aposta de la Diputació perquè
tot el territori tingui accés al
món digital visqui on visqui a
Lleida, que requerirà una inversió de 40 milions d’euros (vegeu SEGRE d’ahir) i, de l’altra,
la necessitat que el territori faci
sentir la seua veu perquè Lleida
sigui protagonista i no espectadora del que ha de ser el país,
segons les seues paraules.

Joan Reñé va presentar la taula redona de Jordi Barri, Joan Mayoral i Neo Sala, moderada per Lluís Foix.
C. SANS

DIGITALITZACIÓ

Joan Reñé destaca
l’aposta de la Diputació
perquè tots els lleidatans
tinguin accés digital
Jordi Barri va destacar la importància i el futur del negoci de
tot el relacionat amb el menjar
saludable. L’empresa familiar
Teresa Carles, amb 225 treballadors, facturarà 16 milions
d’euros aquest any i manté un
pla d’inversió de 12 milions en
el període 2017-2019, marcat
per la nou obrador de Bell-lloc
d’Urgell, com ha avançat SEGRE. Defensa la seua aposta
pels restaurants presencials,
però també per la venda en línia
o projectes com comercialitzar
els seus productes a través de
la cadena lleidatana Plusfresc
o cafeteries en botigues, com la
primera oberta en una d’H&M.
Joan Mayoral va destacar que
el material per muntar una fotovoltaica s’ha abaratit fins a
situar-se en un 10% de fa una
dècada. Això els permet competir de tu a tu amb la nuclear
o la del carbó. L’empresa lleidatana, amb implantació al Carib i Llatinoamèrica, aposta per
créixer als EUA de la mà de la

n L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va
qualificar ahir d’“exercici de ficció” la possibilitat
de construir un aeroport
en territori andorrà, tal
com ha plantejat el nou
president de la Cambra
de Comerç d’Andorra, Miquel Armengol, que ahir
va anunciar l’encàrrec
d’un estudi de viabilitat.
Batalla va defensar que
“l’aeroport per a Andorra
és clarament l’Aeroport
Andorra-la Seu, infraestructura per la qual ha
apostat el govern andorrà
de forma conjunta amb la
Generalitat”.
El president de la cimera, Vivenç Voltes, va
destacar la participació
de gairebé 600 persones
i es va referir a la situació política esperant que
“els canvis recents ajudin a reduir la tensió i
normalitzar les relacions
institucionals”.
La primera psicòloga
clínica i col·laboradora del
Barça, Inma Puig, va destacar que “sense una revolució emocional no tenen
cap sentit les revolucions
anteriors” referint-se a la
industrial i la tecnològica.
La jornada va concloure
amb Javier Luxor, considerat el millor mentalista
d’Europa.

Torra obre avui la
Trobada al Pirineu

Benvinguda del president n El president de la Generalitat, Quim Torra, va saludar ahir els empresa-

ris i organitzadors de la trobada reunits a la Seu durant el sopar de benvinguda celebrat a l’Hotel
Castell de Ciutat. El president inaugura aquest matí les jornades econòmiques.
seua subseu a Miami amb firmes
constructores.
Neo Sala, per la seua part,
va obrir la porta que el Doctor Music Festival del 2019 no

sigui l’últim, sinó que hi hagi
noves edicions, encara que no
amb periodicitat anual. Com va
avançar SEGRE ahir, calcula en
12 milions l’impacte del festival

al territori. Amb un pressupost
de 18 milions, aspira a reunir
50.000 persones en cada un dels
dies i comptarà amb un centenar
d’artistes.

n El president de la Generalitat, Quim Torra, serà
l’encarregat d’inaugurar
avui oficialment la 29 Trobada Empresarial al Pirineu, tot i que ahir va tenir el primer contacte amb
els gairebé 600 assistents al
sopar amb què es va tancar
la primera de les intenses
sessions de les qualificades
com les jornades econòmiques privades de Catalunya
més importants. La clausura arribarà de la mà de la
ministra Meritxell Batet.
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LLEIDA TV ECONOMIA

PLATAFORMA

Santi Roig entrevista el
president Quim Torra
a la Trobada al Pirineu

RTVE, Atresmedia
i Mediaset s’alien
a LOVEStv

Al programa Lleida al Dia, que
Lleida TV emet a les 21.30, Santi Roig rep el president de la Generalitat, Quim Torra, que s’ha
traslladat a la Seu d’Urgell per
assistir a la segona jornada de la
Trobada Empresarial al Pirineu.
Després, Roig conversarà amb
el president de l’esdeveniment,
Vicenç Voltes, per avaluar el
desenvolupament d’aquesta
important reunió econòmica
anual, de la qual avui finalitza
la 29a edició. Durant la tertúlia
posterior, Santi Roig analitza-

rà l’actualitat amb Jesús Fierro,
president del consell comarcal
de l’Alt Urgell i tinent d’alcalde de la Seu; amb el consultor
en màrqueting i professor de la
UdL Xavier Roca; amb Òscar
Ordeig, primer secretari del
PSC a Lleida, Pirineu i Aran;
i amb Xavier Castellana, senador per ERC. Al costat de Santi Roig, un equip de Lleida TV
s’ha desplaçat a la Seu d’Urgell
per seguir de prop la Trobada
Empresarial al Pirineu. Mariví
Chacón també emet aquesta tar-

La Trobada Empresarial al Pirineu va començar ahir a la Seu d’Urgell.

da el magazín Cafeïna des del
pati del Parador, i Josep Maria
Sanuy, director i presentador
d’El debat de Lleida Activa,
també prepara aquesta setmana
el programa des de la trobada,

que reuneix destacades personalitats en un programa de conferències i taules redones entorn
del desenvolupament econòmic
en clau lleidatana i des de diferents perspectives.

Ahir va començar l’activitat en proves de LOVEStv,
la plataforma de continguts
amb tecnologia HbbTV desenvolupada de forma conjunta per RTVE, Atresmedia
i Mediaset España. En la seua
versió inicial, la plataforma
permet la visualització dels
continguts de l’última setmana, la possibilitat de començar un programa des del seu
inici encara que aquest ja hagi començat en l’emissió lineal, una guia de programació
millorada o la possibilitat de
recomanar continguts, entre
altres funcionalitats.

TV3

Super3/33

La 1

La 2

Telecinco

Antena 3

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els Matins. Magazín que
dirigeix i presenta Lídia
Heredia amb Pere Bosch.
Esports, Jordi Ramos i El
Temps, Gemma Puig.
11.00 Notícies 3/24.

06.01 Megaminimals.
06.47 Pat, el gos.
07.29 Doraemon.
08.10 Els germans Kratt.
08.35 Pirata i Capitano.
08.57 Pat, el carter.
09.50 Raa Raa, lleó escandalós.
10.35 El xai Shaun.
11.20 Geronimo Stilton.
12.05 Espies de veritat.
12.50 Les aventures del gat
amb botes.
13.15 El detectiu Conan.

06.00 Noticias 24 h.
06.30 Telediario matinal.
08.30 Los desayunos de TVE.
10.00 La mañana. Magazín.
12.00 Saber vivir.
12.30 Amigas y conocidas.
13.25 Torres en la cocina. Ensalada César y natillas de
nísperos.

06.00 Conciertos Radio 3.
06.30 That’s English.
07.00 Diario de un nómada. La
Ruta de la Seda. Navegando
un mar que ya no existe.
07.30 Inglés online TVE.
08.00 Documental. Barcos extremos. Tanzania.
09.00 El señor de los bosques.
Las Fragas do Eume.
09.30 Aquí hay trabajo.
09.55 Uned.
10.55 Bubbles II.
11.20 Escuela de animales.
Elefantes marinos.
12.15 Mañanas de cine. El rugidor (1967). Dir.: L. Johnson.

06.15 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández, Alba Lago
i Rebeca Haro.
08.55 El programa de Ana Rosa.
Magazín diari de contingut
variat, que condueix Ana
Rosa Quintana.
13.30 Ya es mediodía. Estrena
d’aquest programa, conduït per Sonsole Onega,
que analitzarà els esdeveniments més rellevants
del matí; amb connexions
en directe amb els llocs en
els quals es produeixen les
notícies; les valoracions de
reconeguts col·laboradors
i entrevistes als protagonistes de l’actualitat de
la jornada.

06.00 Minutos musicales.
06.15 Noticias de la mañana.
08.30 Espejo público. Susanna Griso condueix aquest
magazín d’actualitat.
13.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. Receptes fàcils.
13.40 La ruleta de la suerte.

TARDA
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia. Les
notícies més destacades.
15.40 Cuines. Pessic d’ametlles.
A partir d’un pastís de Santiago, arribem a un pastís
més humit i melós.
15.55 Com si fos ahir. Finalment,
hi ha dinar familiar amb
vol de cometes. La Joana
incomoda el Vicenç i l’Helena. Tant, que l’Helena s’hi
enfrontarà. El Quim resol
l’estafa que va fer al Sergi
i a la seua dona i els torna
els diners. Ella troba divertit
que el Quim no recordi si es
van enredar o no. El Jordi no
es resigna a perdre la Sílvia,
però ella ja està decidida.
16.35 Tot es mou. Magazín.
20.15 Està passant. Humor.

elSegrià

TARDA
14.00 Shin Chan.
14.45 Bola de drac Z.
15.32 Vicky, el víking.
16.17 Yakari.
16.54 El petit drac Coco.
17.20 Pirata i Capitano.
17.45 La caleta de la Lily.
18.05 El Mic i els seus amics.
18.30 Dinotrux.
18.53 El drac Digby.
19.05 Salve, rei Julien!
19.27 Una mà de contes.
19.44 Kody Kapow.
20.05 Prodigiosa.
20.53 El detectiu Conan.

ElPLA D’URGELL
PlaUrgellTV.cat

TARDA
14.00 L’informatiu.
14.30 Corazón. Crònica social.
15.00 Telediario 1.
16.00 L’informatiu.
16.15 El tiempo.
16.25 Servir y proteger. Sèrie.
17.20 Acacias, 38. Sèrie.
18.15 Centro médico.
19.25 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.

NIT
21.00 Telediario 2.
22.10 El paisano. Pablo Chiapella
a La Alberca, Salamanca.
23.00 Ara i aquí. Els immigrants
de l’Aquarius.
01.00 José Mota presenta.

l’URGELL

UrgellTV.cat

TARDA
13.55 Bubbles II. Layang layang.
14.20 Documental. Comida.
14.50 Un país mágico. Alicante.
15.45 Saber y ganar. Concurs.
16.30 Grandes documentales.
18.45 Escarabajo verde. El árbol
de mi calle.
19.10 Tribus viajeras. Tailandia,
tribu graduada.
20.05 Programa inesperat.
Sergi Mas rep Andy y Lucas.

lAnoguera

NogueraTV.cat

SegriaTV.cat
NIT

21.00 Telenotícies vespre. Espai
informatiu.
22.00 Zona Zàping. Se m’ha acalambrat sa mà. L’onzè títol
de Nadal a Roland Garros i
els problemes que va tenir
a la mà esquerra.
22.50 La gran pel·lícula. No
culpis el karma del que et
passa per gilipolles (2016).
Dir.: Maria Ripoll.
00.40 Més 324.

NIT

Esport3

NIT

21.20 Com si fos ahir. Sèrie.
22.00 Gent de món. Italia.
22.51 Catalunya Experience.
Jota i Daniela. Una parella
d’argentins que viatja pel
món en autoestop coneixerà l’Alt Urgell, la Cerdanya
i el Mercat de la Boqueria,
amb Ivanna Miño.
23.43 Cinema a mitjanit. Amazònia, l’última frontera (2011).
Dir.: Alejandro Valenti.
01.13 Gent de món.

14.26 Vòlei Platja. Campionat de
Catalunya. Finals femenina
i masculina.
16.15 Capacitats.
16.25 Km 0.
16.50 Fórmula E.
17.55 Futbol femení.
19.35 Programes Externs.
20.00 Esport Club.
21.00 Futbol femení.
22.35 Vela. Volvo Ocean Race.
23.00 El Club de la Mitjanit.
01.00 324 Esports.

21.00 Historia de nuestro cine. El
otro lado de la cama (2002).
Dir.: Emilio Martínez-Lázaro. Inclou La suerte en tus
manos.
00.05 Documaster. Fútbol, el
arma del KGB i Bajo el mazo
de los nazis: los archivos secretos... Dos documentals.
01.50 Documental. Mare Nostrum. Si no es fa res, el Mediterrani serà ben aviat un
mar mort.

TARDA
15.00 Informativos Telecinco.
Espai informatiu presentat
per David Cantero i Isabel
Jiménez.
15.40 El tiempo.
15.50 Deportes.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
19.00 El Mundial se juega en
Mediaset. Amb Nico Abad.
19.20 Previo Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018.
20.00 Mundial de Rusia 2018.
Portugal-España.

lESGARRIGUES
GarriguesTV.cat
NIT
21.45 Post partido.
22.00 El Mundial se juega en
Mediaset.
23.00 Factor X. Queden 11 aspirants a la gran final.
01.45 Factor X.

TARDA
15.00 Noticias.
15.45 Deportes.
16.00 Karlos Arguiñano receta
especial.
16.03 Tu tiempo con Roberto
Brasero.
16.30 Amar es para siempre.
Isabel ha d’explicar a Belén
que és adoptada.
17.30 El secreto de Puente Viejo. Prudencio esborra tota
prova que pugui vincular-lo
amb la mort de Saúl.
18.45 Ahora caigo. Concurs.
20.00 ¡Boom! Concurs.

NIT
21.00 Noticias. Espai informatiu.
21.45 Los deportes.
21.55 La previsión de las 9.
22.10 La noche de Rober. La
presentadora Eva González parla amb Roberto
Vilar de la seua maternitat
i els seus inicis com a Miss
Espanya. A més, s’enfrontarà al passat endevinant
quines respostes va donar
en entrevistes anteriors.
Leo Harlem proposarà a
Santiago Segura identificar
quina foto és una obra d’art
i quina una mamarratxada.
00.15 Cine. Desapariciones (2003).
Dir.: Ron Howard.

