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Manuel CampoVidal
continuaràpresidint
l’AcadèmiadeTV
■ El periodista de Camporrells
Manuel CampoVidal, president
de l’Acadèmia de les Ciències
i les Arts de Televisió des del
2006, seguirà al càrrec quatre
anys més, al tancar-se dimecres
el termini de presentació de
candidatures sense llista alter-
nativa. La Junta Electoral esta-
rà vigent fins al 4 de novembre,
quan estaven previstes les elec-
cions, i es proclamarà la nova
junta.

‘Lanoche temática’
analitza les tàctiques
empresarials
■ A les 23.00 h, La noche
temática de La 2 busseja en el
món empresarial amb l’estre-
na dels documentals Filantro-
pía S.L. i Los evasores. Sota el
títol Tácticas empresariales,
qüestiona si la filantropia ha
de ser vista com un acte soli-
dari o com una manera de gua-
nyar la confiança social. Cone-
gudes multinacionals són cri-
ticades perquè dominen l’art
d’evadir impostos.

Fórmula1desdel
circuit deSuzuka,
aAntena3 i TV3
■ Al circuit de Suzuka es dis-
puta aquest cap de setmana el
GP del Japó de Fórmula 1, que
els aficionats podran veure a
TV3 i aAntena 3. La cadena ca-
talana reemet avui, a les 12.25
h, la classificació, i demà diu-
menge a les 08.00 h retransmet
la cursa, que podrà tornar a veu-
re’s a les 12.15 h. Per la seua
part,Antena 3 començarà a les
06.25 h un programa previ fins
a la cursa, a les 08.00 h.

INSTITUCIONS LA 2 GP JAPÓ

Comença l’‘Oh Happy Day’ sense cap coral de Lleida■ El con-
curs, queTV3 estrena aquesta nit, comptarà amb 9 corals, des-
prés d’un càsting amb 45 formacions, cap de Ponent.

TVC

Televisió i ràdio

La invasió dels‘drones’, a
‘El debat de Lleida Activa’
El seu ús en l’agricultura ofereix possibilitats encara no explorades

LLEIDA TELEVISIÓ ECONOMIA

Els drones, artefactes voladors
no tripulats, s’estan revelant com
un revolucionari aliat tecnolò-
gic per a l’agricultura. De fet,
als Estats Units i Israel els dro-
nes formen part ja de la maqui-
nària agrícola. S’utilitzen quan
cal mesurar en temps real la do-
si justa d’aigua de reg a cada
parcel·la, el nivell de creixement
o maduració gairebé de cada
planta, l’ús i la presència de ni-
trats al terra, la detecció de pla-
gues i malalties i altres aplica-
cions.

A Catalunya i a Lleida l’ús de
drones s’està estenent a veloci-
tat de creuer, però no només en
l’agricultura, sinó en la gestió
del sòl, en l’automatització i
control de tots els ressorts d’una
ciutat (les smart cities), imatge
aèria, etc.

Concretament a Lleida s’han
portat a terme ja interessants
treballs de camp que podran
contemplar-se a El debat de
Lleida Activa (15.00 h), que
avui aborda l’ús d’aquests arte-
factes voladors en una entrevis-

ta amb el conseller d’Agricultu-
ra, Josep Maria Pelegrí.

D’altra banda, el programa es
completarà amb una taula re-
dona amb Ignasi Servià Goixart,
president de la Comissió GIS
per a la Gestió delTerritori del
Col·legi d’EnginyersAgrònoms
de Catalunya; Felip GraciaAgui-

là, responsable del Centre de
Mecanització Agrària de la di-
recció general d’Agricultura, i
Gonçal Serrate, consultor em-
presarial i tecnològic d’HEMAV
SL, una empresa que acaba de
ser homologada per l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria
(AESA).

Unmoment de l’entrevista al conseller JosepMaria Pelegrí.

LLEIDA TELEVISIÓ

Castellers des de Tarragona i les fires
Sant Miquel i del Caçador de Tàrrega

LLEIDA TV ESPECIALS

L’ambient a la Tarraco Arena Plaça és espectacular.

LleidaTV dedica avui gran part
de la jornada a tradicions cultu-
rals i econòmiques catalanes,
amb el Concurs de Castells de
Tarragona i sengles reportatges
sobre la recent Fira de Sant Mi-
quel i la Fira del Gos Caçador,
deTàrrega, celebrada igualment
el primer cap de setmana de
mes.

A partir de les 16.30 hores
emetrà a través de la Xarxa la
primera jornada del Concurs de
Castells, una cita fonamental

per als aficionats a aquesta tra-
dició catalana, en què partici-
paran 18 de les 30 colles inscri-
tes, entre les quals els Castellers
de Lleida. Les restants, les de
major nivell, ho faran demà diu-
menge.

Abans, a les 14.00, la cadena
del Grup SEGRE emetrà un re-
sum de la recent 60 edició de la
Fira de Sant Miquel. En una ho-
ra repassarà els esdeveniments
més destacats i entrevistarà els
seus protagonistes, com el di-

rector de Fira de Lleida, Oriol
Oró, i el director d’Afrucat, Ma-
nel Simon.A més, també hi hau-
rà temps per veure les novetats
de la maquinària que es van pre-
sentar o les xarxes antipedra
que van guanyar el premi a la
innovació.

D’altra banda, a les 23.00 co-
mença un reportatge de 30 mi-
nuts sobre la Fira del Gos Caça-
dor de Tàrrega, que es va cele-
brar amb èxit de públic diumen-
ge a la capital de l’Urgell.

La periodista Ares Escribà.

El suport municipal a
la consulta del 9-N, en
directe per Lleida TV

ESPECIAL PRESENTAT PER ARES ESCRIBÀ

A les 10.00 hores comença a
Lleida TV un programa espe-
cial informatiu, que condueix
Ares Escribà, cap d’Informa-
tius i Esports de la cadena, so-
bre la posada en escena a Bar-
celona del suport municipal a
la consulta del 9-N.

Aquest especial, de quatre
hores de durada, consta de dos
parts diferenciades. L’alcalde
de Barcelona, XavierTrias, re-
brà a les 11.00 al pati de l’ajun-
tament de la capital catalana
els alcaldes dels municipis el
ple dels quals ha aprovat la mo-
ció per a la defensa del dret a
decidir, proposada en el seu dia
per l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI)
conjuntament amb l’Associa-
ció Catalana de Municipis
(ACM).

Després d’aquesta recepció
d’honor, el seguici al complet,
format per centenars d’alcal-
des, creuarà la plaça Sant Jau-
me i es dirigirà al Palau de la
Generalitat, donant visibilitat

a aquest suport municipal a la
consulta.

A la Generalitat seran rebuts
pel presidentArtur Mas, en un
acte institucional que comen-
çarà a les 12.00 hores. Des del
plató,Ares Escribà coordinarà
les connexions amb els peri-
odistes destacats en tots dos
edificis.

El canal 3/24 farà connexi-
ons a partir de les 11.00 i a les
12.00 oferirà íntegrament l’ac-
te institucional.


