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José Sacristán acomiada ‘La matemática del espejo’ ■ El progra-
ma d’entrevistes de La 2 que condueix Carlos del Amor tanca 
la temporada repassant els 50 anys de la carrera plena d’anèc-
dotes de l’actor, flamant Premio Nacional de Cinematografia.

MEDIASET

Lorena Gómez brilla en l’homenatge a Rocío Jurado ■ Sálvame 
de Telecinco va homenatjar dimarts Rocío Jurado pel trasllat 
de les seues pertinences a una nova seu. L’èxit de la lleidatana 
Lorena Gómez al versionar Las alas al viento va ser enorme.
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‘Utopia iogurt’ a ‘El documental’ del 33 ■ El documental Utopia 
iogurt narra la lluita del psicòleg Cristóbal Colón (imatge) per 
aplicar la seua visió radical sobre com integrar les persones 
amb discapacitat, a través de la fàbrica de iogurts La Fageda.

Partit de l’OK Lliga 
entre el Barça i el 
Lleida Llista
■ A les 20.25, Esport3 emet el 
partit de l’onzena jornada de 
l’OK Lliga, que enfronta el Bar-
ça, líder, i el tercer classificat, el 
Lleida Llista. Tots dos presenten 
baixes: els blaugranes prescin-
deixen per Covid de Pau Bar-
galló, Aitor Egurrola i Nil Roca, 
però esperen recuperar Sergi 
Fernández. No estaran entre els 
lleidatans Bruno di Benedetto 
i Joan Cañellas, en aquest cas 
per sanció.
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El Petit de Cal Eril, a ‘Labanda sonora’ ■ El cantautor de Guissona 
participa en Labanda sonora, el programa de TV3 en el qual 
versionen temes amb Ivan Labanda. També hi cantaran Sergio 
Dalma, Alfred García, La Terremoto i Merche Mar.

La Marató, compte enrere
L’especial busca trencar estigmes sobre la salut mental, amb 
trenta presentadors || Matinal a la Seu Vella de Lleida
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La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio es proposa diumenge 
trencar estigmes sobre la sa-
lut mental en una edició que 
comptarà amb trenta presen-
tadors pel trentè aniversari 
del format. Durant la presen-
tació de la gala, ahir a Barce-
lona, van participar el direc-

tor de TV3, Vicent Sanchis; el 
director de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo; la directora de 
La Marató, Àngels Molina, 
i alguns dels presentadors, 
com Jordi Basté, Lídia Here-
dia, Gemma Nierga, Mari Pau 
Huguet, Ramon Pellicer i Ra-
mon Gener. Comptaran a més 

amb tots els rostres que hi han 
col·laborat en aquests anys. La 
banda serà Obeses i es recu-
peren les seus telefòniques, 
que a Lleida serà a la UdL. El 
matí es farà en exteriors, en 
quatre espais emblemàtics, 
entre els quals, la Seu Vella 
de Lleida.
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Acte de la presentació oficial d’aquesta edició de La Marató, ahir a Barcelona.


