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Carlos Baute será
el defensor de los
concursantes en
‘Insuperables’
Al final de la gala de hoy los 3
finalistas ganarán 1.000 euros
Madrid
TVE
En la cuarta entrega de Insuperables (mañana en La 1 de TVE a
partir de las 22.30 h.), los diez talentos que competirán por conseguir la clasificación tendrán que
demostrar su valía con la música,
la gimnasia estética, el dog dancing, el mimo y pole dance y la

globoescultura, entre otras disciplinas. Para defender su valía
contarán con la ayuda de Carlos
Baute, frente al jurado formado
por Santiago Segura, Ana Milán y
Pitingo.
Carolina Cerezuela se pondrá
al frente una semana más de este espectáculo en el que el jurado
no dudará a la hora de utilizar El

El programa ‘30
minuts’ proyecta
este verano
una selección
de los mejores
reportajes

FOTO: TVE / Mañana tendrá lugar la cuarta entrega del concurso

Interruptor si alguna de las actuaciones no les convence. Al final
de la noche, los tres finalistas que
ocupen la Galería de Talentos ganarán 1.000 euros cada uno y pasarán a la semifinal. Este lunes el
público conocerá a artistas como
Flalambo, que viene de Málaga y

realizará una fusión de flamenco
y malambo, una danza típica de
Argentina; o a Nerea Arroyo, una
sevillana que practica flamenco
fusión desde que empezó con 5
años. Cantará Vencer al amor (de
Vanesa Martín y versionada por
India Martínez).
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JORDI MERCADÉ

Pachamama lituana al Titicaca / 11
Illa del Sol (Llac Titicaca)
A Bolívia pertany l’esplèndida Illa
del Sol, que amb una longitud de
9,6 km per 4,6 km d’ample i una
superfície de 14,3 km², és la més
gran del llac Titicaca; aquest també
és la major extensió d’aigua interior d’Amèrica del Sud, que esdevé a
3.812 metres d’alçada frontera natural entre Perú i Bolívia. Titikaka
significa “puma de pedra” i sembla
fer referència a la forma de l’illa,
que també és coneguda amb el
nom de l’astre rei per haver hagut
un temple inca dedicat al déu Sol
o Inti.
Presenta un relleu accidentat
amb moltes terrasses de conreu
fetes pels antics pobladors inques.
Actualment la major part de la illa
està poblada per indígenes d’origen quítxua i aimara, dedicats a
l’agricultura, el pasturatge, l’artesania i el turisme; els quals encara parlen les seves llengües ancestrals, a més del castellà.
Aquesta meravellosa illa té una
energia i una màgia molt significativa. Fou en ella on vam passar
Cap d’Any amb els companys de
l’hostal, entre ells havia l’alemanya
Anja, una noia molt extravertida i
vital amb la que ràpidament vam
connectar; amb ella posteriorment
ens hem anat veient en diverses
ocasions tant pel Perú com per Colòmbia.

Anja Stiel / Amb la Seu Vella en el Titikaka

L’Anja Stiel és de Colònia, té 38
anys i és treballadora social; el seu
objectiu en el viatge és trobar-se
a si mateixa, amb la dona que dur
a dins, sense estancar-se amb el
seu rol professional, el de filla o el
d’amiga i connectar-se lliurement
amb la Pachamama, la Mare Terra.
En veure la Seu Vella el que més li crida
l’atenció és la torre
i els camins que
es veuen a sota
d’aquesta al llarg
del tot el Turó. Li
transmet molta
tranquil·litat i s’imagina a ella mateixa
AMB EL SUPORT:

estan allí dalt amb música, vent i
sol. Creu que en estar situada damunt de la ciutat li dóna sensació
de llibertat, amb molt d’aire per
respirar.
Curiosament li recorda la catedral de Vílnius, la principal església
catòlica romana de Lituània, reconeguda com a patrimoni
mundial per la Unesco
des de l’any 1994. En
ella està enterrat
Sant Casimir, el patró del país.
Diu que visitarà Lleida sense cap
dubte i ens convida
amb entusiasme a

Camins de la Illa del Sol

Catedral de Vílnius

El programa 30 minuts de TV3
emite hoy el reportaje titulado CIE, presó administrativa,
que ya fue emitido el 28 de
septiembre de 2014. El reportaje trata sobre los Centros de
Internamento de Extranjeros.
El programa de hoy explora la
realidad del Centro de Internamento de Extranjeros (CIE) de
la Zona Franca de Barcelona a
partir de la experiencia de diversos inmigrantes que han
estado internados y de las críticas de abogados y asociaciones
humanitarias.

