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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
La sanitat m’esborrona, el Consorci em fa patir
El Consorci Sanitari de Lleida 
esdevé la primera experiència 
a Catalunya en relació amb una 
unificació formal entre institu-
cions de salut, el resultat de la 
qual pot marcar el futur model 
de gestió sanitari català. El diag-
nòstic del malalt no és clar, però 
n’intentarem esbrinar els símp-
tomes.
Hi ha qui hi ha vist una privatit-
zació encoberta. Certament, la 
institució no estarà sotmesa a 

un control pressupostari per part 
del Parlament, sinó que seguirà 
una gestió convencional, és a 
dir, amb guanys i pèrdues.  Els 
escàndols de corrupció en la sa-
nitat al llarg dels últims anys tam-
poc no hi ajuden.
D’altra banda, els representants 
dels treballadors creuen que 
aquesta unificació posarà en 
perill els llocs de treball i que hi 
haurà contractacions sense tenir 
en compte els mèrits professio-

nals. També creuen que la nova 
estructura generarà duplicació 
de càrrecs.
Allò més flagrant, però, passa 
per la creació d’una nova estruc-
tura en lloc d’unificar-les totes en 
l’ICS. En un moment que tocaria 
aprimar l’administració, en ma-
tèria de sanitat va i n’afegim una 
altra. Uns creuen que el Consorci 
permetrà mantenir el més positiu 
de cada institució sense renunci-
ar a res, però això és com qui vol 

mantenir la parella i els amants 
esporàdics al mateix temps.
Demagògies a banda, queda 
clar que amb la salut no s’hi juga, 
i ja fa temps que hom se la pres 
com un partit de tennis en què 
els únics que hi perdem som els 
usuaris, és a dir, la pobra pilota 
que corre d’una banda a l’altra 
de la pista a base de cops. I si 
ens continuen clavant tals pa-
llisses, necessitarem una sanitat 
més forta que mai.

El meu univers. 
Com és el teu?
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Des de l’acord de Govern del passat febrer, la 
implantació del consorci sanitari a Lleida i Pirineu ha 
generat moltes suspicàcies pel tipus de model 
sanitari que es vol implantar. Tot i les fortes reivindi-
cacions en contra, la seva creació segueix en peu.  
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El consorci sanitari de Llei-
da serà una realitat a prin-
cipis de 2015. En concret, si 
es compleixen les previsions 
dels seus artífexs, entrarà en 
funcionament durant el pri-
mer trimestre del proper any, 
segurament serà a mitjans 
de març, quan està prevista 
la seva aprovació definitiva 
pel Govern de la Generalitat 
(en un principi havia d’entrar 
en funcionament  a l’octubre 
i després l’1 de gener del 
2015). 
El nou consorci, que porta per 
nom Sistema Integral de Salut 
Lleida (SIS) unifica, sota el sos-
tre d’un únic ens jurídic, l’hos-
pital de referència de Lleida, 
l’Arnau de Vilanova, així com 
els de Santa Maria i Pallars 
(Tremp); tota la xarxa de CAP 
també s’integren al consorci, 
així com també compta amb 
la participació de l’Institut de 
Recerca Biomèdica (IRBL) i de 
la Universitat de Lleida (UdL). 
Des del seu engendrament,  
sorgit d’un acord de Govern 
de la Generalitat el febrer 
passat, s’ha mantingut que la 
gestió d’aquest nou ens serà 
100% pública i que es mantin-
dran els llocs i les condicions 
laborals dels 4.000 treballa-
dors que formen part de to-
tes les entitats consorciades.
La realitat, però, és que l’opa-
citat en què es va començar 
a endegar el projecte ha anat 
generant una onada de forta 
oposició. Treballadors, usu-
aris, plataformes ciutadanes 
com Marea Blanca i alguns 
partits polítics com ICV, la 
CUP (i en aquest últim mes 
també ERC), s’oposen fron-
talment al seu engendrament 
perquè consideren que serà 
la porta d’entrada de capital 
privat i la conseqüent priva-
tització progressiva de la sa-

El consell d’administració de GSS va presen-
tar detalls del nou consorci a l’octubre davant 
d’una gran expectació mediàtica. Foto: L. D.

nitat pública. Una afirmació 
categòrica que, tot i que no 
es pot demostrar perquè en-
cara no està constituït, sí que 
posa en alerta la falta d’infor-
mació inicial de la Conselleria 
de Salut i de Boí Ruiz i també 
la inexistència de diàleg que 
hi ha hagut en el procés fins 
al punt de començar a iniciar 
un procés participatiu aprofi-
tant el nou marc legal amb la 
nova llei de consul-
tes aprovada pel 
Govern.
A banda de 
les concen-
tracions i 
tancades 
de pro-
fessionals 
sanitaris i 
usuaris als 
centres de 
salut, cal desta-

car dues grans manifestacions 
(el 26 d’abril i el 29 de novem-
bre) i la recollida de més de 
38.000 signatures en contra 
de la SIS. 
Una oposició latent que po-
dria ser l’explicació del retard 
en la redacció definitiva del 
projecte, per intentar afavorir 
la participació (amb un pro-
cés d’exposició pública) per 
esborrar la imatge d’opacitat 

inicial. 

El model sani-
tari

L’aposta del 
Govern de la 
Generalitat 
és clara: el  
nou model 

descentralit-
zat permetrà 

una millor ges-
tió dels recursos 

El SIS 
gestionarà 

280 milions 
d’euros i 

4.000 
treballadors

4 membres 4 membres

1membre 1membre
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evitant la duplicitat de serveis 
i fomentant la investigació. 
Una sanitat gestionada des 
de Ponent per a Ponent. I, si 
funciona, la proposta es faria 
extensiva a altres demarcaci-
ons. 
Tot i això, el conflicte sorgeix 
no per la unificació dels cen-
tres sanitaris sota un mateix 
aixopluc sinó pel model que 
es tria per aconseguir-ho en 
forma de consorci. Els prin-
cipals detractors opinen que 
la reunificació de la sanitat 
es pot fer integrant el 20% 
dels dispositius que no són 
de l’Institut Català de la Salut 
dintre amb la resta del 80% 
que sí que ho són, tot creant 
una ciutat sanitària com seria 
el cas de la Vall d’Hebron i fu-
gir del concepte de consorci.

L’abast del projecte
Segons dades de les memò-
ries de Salut a les regions sa-
nitàries de Lleida i Alt Pirineu 
i Aran, el SIS Lleida acabarà 
gestionant un pressupost 
d’uns 280 milions d’euros i 
disposarà de gairebé 4.000 
treballadors, provinents de 
les plantilles de les empreses 
sanitàries de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) i Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS). Està 
previst que, un cop estigui 
constituït el Consorci, GSS 
desaparegui i treballadors i 
recursos de l’empresa passin 
a dependre directament del 
nou consorci. 

Els Estatuts i el Consell de 
Govern, punts polèmics
Segons s’extreu de l’esbor-
rany dels estatuts que re-
giran el nou ens jurídic, el 
Consell de Govern del SIS 
estarà format per deu mem-
bres repartits de la següent 
manera: quatre membres de 
l’ICS, quatre de CatSalut, un 
membre de l’IRB i un altre de 
la UdL. Aquest repartiment és 
un dels apartats més contro-
vertits perquè segons cons-
taten crítics com l’exsíndic de 
comptes i professor d’Econo-
mia a la Universitat de Barce-
lona, el poder de vot no va en 
consonància amb l’apor-
tació dels recursos 
reals de les en-
titats consor-
ciades.  Així, 
en base a la 
liquidació 
del 2013, 
a c t u a l -
ment l’ICS 
aporta el 
74,3% dels 
recursos (uns 

Critiquen que 
el pes de vot 

de les entitats 
del SIS no és 

equitatiu

Imatges de diverses concentracions a Lleida ciutat i a cen-
tres d’atenció primària com Balaguer. 
Foto: Marea Blanca i Oriol Cárceles

190 milions d’euros) però no-
més se li cedirà el 40% de la 
decisió (quatre de deu mem-
bres). En canvi, el CatSalut, 
mitjançant la dissolució de 
l’actual GSS, ara aporta el 
25,7% dels recursos (prop de 
69 milions d’euros) però, en 
base al nou consell, assumirà 
el 40% de la capacitat de de-
cisió. 
En aquest repartiment també 
xoca que les altres dos enti-
tats consorciades, amb un 
membre cadascuna, només 
aportin coneixement però 
no recursos econòmics.  En 
aquest sentit, polítics com la 
diputada Sara Vilà afirmen 
amb rotunditat que la UdL 
només actuarà com a “convi-
dat de pedra” o “tonto útil” 
perquè, tot i que és impres-
cindible per a la formació 
del Consorci (a banda de la 
Generalitat, es necessita una 
altra  administració), no apor-
tarà capital i, en cas que hi 
hagi pèrdues les haurà d’as-
sumir igualment. Val a dir 
que, tot i la seva aprovació, 
en aquest punt, la UdL pre-
sentarà al·legacions per tenir 
més pes dins el consell i per-
què quedi constància que, en 
cas de deute o liquidació, la 
Universitat quedarà al marge 
de qualsevol responsabilitat 
econòmica.  
Un altre dels punts que tot 
i que no està dins de la il-
legalitat, sorprèn en la orga-
nització del consell la incor-
poració de l’IRBLleida, quan 
aquesta és una fundació que 
ja està integrada dins de l’ICS.

El nou consorci i el control 
democràtic
Des de fonts governamentals, 
el delegat del Govern de la 
Generalitat a Lleida, Ramon 
Farré i el propi conseller de 
Salut, Boi Ruíz insisteixen en 
què no és veritat que el con-
sorci sigui la porta d’entrada 
a la privatització perquè la 
suma de dues entitats públi-
ques dóna lloc, “indiscutible-
ment”, a un nou organisme 
públic. Tot i això, la part con-
trària opina que tot i que no 

canviï la titularitat públi-
ca sí que ho farà la 

gestió.  Hi ha un 
tret clau que 

distingeix les 
persona l i -
tats jurídi-
ques d’una 
entitat de 
dret públic 
sotmesa al 

dret privat 
(empresa pú-
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Imatges de l’entrega de les signatures recollides 
contra la creació del Consorci i en defensa d’una 
sanitat 100% pública.  
Foto: Marea Blanca

blica com l’ICS) 
i un consorci. 
En la prime-
ra, qualse-
vol modifi-
cació s’ha 
d’efectuar 
per llei. En 
el cas d’un 
consorci no-
més necessita 
l’acord unànime de 
les parts consorciades. 
Així, el control democràtic 
a través del Parlament en la 
configuració i modificació de 
l’empresa pública desapareix 
en el consorci. Les decisions 
es poden prendre en el si del 
Consell de Govern i la seva 
aprovació es fa mitjançant 
un decret de Govern sense la 
necessitat que es debati en el 
Parlament. 
La Marea Blanca també opi-
na que aquesta opacitat apa-
rent facilitarà la contractació 

Els crítics 
veuen en el 

Consorci una 
pèrdua del 

control 
democràtic

a dit, farà que 
s’eludeixi la 

normativa 
quant a 
la gestió 
dels càr-
recs de 

l’or-
g a -
nisme 
i que, 
progressi-
vament, el per-
sonal del nou ens, amb la bar-
reja de contractes (estatutaris 
i laborals) suposarà que els 
treballadors nous tinguin con-
tractes laborals i, poc a poc, 

vagi desapareixent la figura 
del funcionari. 

Nou mesos de continuades 
mobilitzacions
Des del març d’enguany la  
Marea Blanca ha realitzat di-
verses concentracions arreu 

del territori per protestar 
contra el que conside-

ren el desmantella-
ment de l’Institut 
Català de la Salut i 
ha organitzat dues 
grans manifestaci-
ons. L’última, amb 
la participació de 

més d’un miler de 
persones, el passat 

29 de novembre sota un 
gran xàfec. 

I és que la marea de parai-
gües va reunir una desena 
d’autobusos provinents de 
Barcelona, Tarragona i Giro-
na i diversos líders polítics 
d’esquerres com els diputats 

d’ICV Sara Vilà i Joan Herrera, 
la diputada de la CUP Isabel 
Vallet i, també, els secreta-
ris generals de Catalunya de 
CCOO, Joan Carles Gallego, i 
de la UGT, Josep Maria Àlva-
rez. En la manifestació, també 
hi van prendre part membres 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya com Carles Vega, 
que fins ara no s’havien opo-
sat públicament a la creació 
de l’ens jurídic. 
Tot i la forta oposició, prèvia-
ment a la manifestació, el pas-
sat 27 de novembre, el dele-
gat del Govern, Ramon Farré, 
va especificar que aquesta no 
influiria en el projecte final. 
Tot i això, va anunciar que se 
suprimeix dels estatuts qual-
sevol referència a la integra-
ció d’entitats privades sense 
ànim de lucre al Consorci per-
què no es contempla que n’hi 
hagi d’entrar. De totes mane-
res, està previst que durant 

el mes de gener s’exposin 
públicament els estatuts per 
tal que es puguin auditar pú-
blicament. 

En tràmits una consulta 
popular
Sota l’ampara de la nova Llei 
de consultes populars, Am-
paro Loren, membre de Ma-
rea Blanca, va anunciar en un 
col·loqui sobre el Consorci 
que aprofitaran la nova llei per 
impulsar una consulta sobre la 
seva creació. Aquest mateix 
divendres, Sara Vilà es reuneix 
amb el director de Relacions 
Insitucionals de Governació 
per saber quins passos cal se-
guir per dur-la a terme i saber 
si el Govern de la Generalitat 
està disposat a convocar-la. 
Si la institució no hi dóna su-
port es podria impulsar com a 
ciutadans amb Ia participació 
de l’1% del cens electoral de 
Lleida. 

Més 
d’un miler de 
persones es 

van concentrar 
el 29-N contra 

el nou ens 
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Alguns consorcis sanitaris han estat lligats a sonats 
casos de corrupció
Si fem una panoràmica de la 
gestió sanitària en l’última dè-
cada, han estat diversos els 
casos d’irregularitats, alguns 
en la gestió dels consorcis 
com el del Maresme i de la 
Selva, on van aflorar paga-
ments de sous, sobresous i 
despeses sense justificar; el 
consorci sanitari i social de 
Catalunya on Ramon Bagó 
(que va presidir alhora i du-
rant molts anys el Consorci i 
el grup privat Serhs) va obte-
nir un total de 50,85 milions 
d’euros en contractes 
d’hospitals i con-
sorcis finançats 
per la Gene-
ralitat.
L’any 2005 
un síndic 
de la Sin-
dicatura de 
Comptes va 
fer un infor-
me on que-
daven paleses 

irregularitats en la gestió dels 
hospitals de Blanes i Calella. 
Aquestes irregularitats van 
provocar segons aquest infor-
me una pèrdua de prop de 3 
milions d’euros als hospitals. 
L’informe en qüestió, però, 
mai va arribar a veure la llum i 
tot l’assumpte es va tapar grà-
cies a una conxorxa en la qual 
van participar diversos partits 
polítics, diversos membres de 
la Sindicatura i els directius 
dels hospitals afectats. Quan 
el fiscal del Tribunal de Cuen-

tas va voler estudiar el 
cas, se li va ocultar 

l’informe, per la 
qual cosa va 

haver d’arxi-
var el cas.
Cinc anys 
d e s p r é s , 
però, la re-
vista Cafè 

amb llet i el 
diari El País 

van tenir co-

neixement de 
l’ existència 
d ’ a q u e s t 
i n f o r m e . 
D e s p r é s 
de mesos 
d ’ i n v e s -
t i g a c i ó , 
el mitjà va 
publicar un 
vídeo on, per 
primera vegada, 
s’anunciava pública-
ment que existia un informe 
relacionat amb aquests dos 
hospitals i que, a més, havia 
estat ocultat per la Sindicatu-
ra. Pocs dies més tard el diari 
El País tenia accés a l’informe 
en qüestió i iniciava una mag-
nífica sèrie de reportatges 
desgranant-ne el contingut. 
La reacció de Crespo, de CiU 
i del PSC va ser immediata: 
“No tenim res a dir perquè el 
cas ja va ser arxivat”. Però el 
que no explicaven tots ells és 
que el cas va ser arxivat pel 

Tribunal de Cu-
entas perquè 

aquest mai va 
arribar a co-
nèixer l’In-
forme Cres-
po i que, en 
destapar-ho 

els mitjans de 
comunicació, 

va començar a 
investigar el cas.

Així mateix, el presi-
dent de l’ICS, l’any 2012 va 
dimitir després de protagonit-
zar un cas de suposa malver-
sació de fons públics durant la 
seva època de gerent del hol-
ding sanitari Innova de Reus. 
L’equip de govern de Reus va 
portar al Tribunal de Comptes 
i a la fiscalia diverses factures 
pagades per Innova sota el 
mandat de Prat que no van 
ser justificades.
De fet, el director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (OAC), 
Daniel de Alfonso, va arreme-

‘Cafèambllet’ 
i ‘El País’ van 

destapar el 
cas Crespo de 

corrupció

De Alfonso 
(OAC) opina 
que el model 

provoca 
confusió 

tre el juliol del 2013 contra 
els consorcis sanitaris d’al-
guns hospitals catalans que 
barregen interessos públics 
i privats. Segons Daniel de 
Alfonso, es tracta de models 
que provoquen confusió i va 
exposar la prova que el grup 
Seh que gestionen alguns 
hospitals catalans  com el que 
va presidir Ramon Bagó, i el 
qual es va beneficiar de con-
tractes atorgats per organis-
mes públics i que podria haver 
comés un delicte de negocia-
cions prohibides i un altre de 
revelació o d’ús d’informació 
privilegiada. 

L’última manifes-
tació de Marea 
Blanca contra el 
consorci, aquest 
passat 29 de nov-
embre.
Foto: Marea Blan-
ca
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Rosa Maria 
Perelló
Després de quatre anys de mandat, 
l’alcaldessa de Tàrrega, amb més ganes 
que mai, es presentarà de nou a les 
pròximes eleccions municipals de 2015. 

 ARES VALDÉS
 TÀRREGA

www.7accents.cat

L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa 
Maria Perelló, ens fa una valo-
ració de com ha estat aquest 
2014 i ens explica les perspec-
tives que es té des del consis-
tori envers el 2015. Les elecci-
ons municipals s’apropen i la 
que ha estat alcaldessa durant 
una legislatura no descarta re-
petir-ne una altra.

ARES VALDÉS
Tàrrega és una de les locali-
tats que més aposta per la 
cultura, la tradició i les arts 
escèniques. Eren aquests els 
teus propòsits a l’hora d’arri-
bar a l’alcaldia?

ROSA M. PERELLÓ
Un dels objectius era reforçar 
la gamma cultural de la ciutat, 
i ho hem fet. Li hem donat un 
gran impuls perquè es conver-
teixi en un dels atractius de la 
ciutat. Un altre tema que te-
níem pendent era construir un 
camí conjunt amb la Fira del 
Teatre, perquè aquesta  funci-
onava independent de la cul-
tura de la ciutat, i volíem que 
anessin agafades de la mà.

A. V.
Quan vas arribar, l’Ajunta-
ment de Tàrrega era un dels 
ajuntaments més endeutats 
de la demarcació. En quina 
situació es troba ara?

R. P.
De la demarcació no, de Cata-
lunya. Per sort ens vam poder 
acollir al pagament a prove-
ïdors, baixant així el deute a 
curt termini. A finals de 2015 
el nostre deute es situarà a 16 
milions d’euros, que haurem 
de pagar a llarg termini, la qual 
cosa significa que l’haurem re-
baixat a la meitat d’ençà que 
vaig entrar. Durant el 2013 i el 
2014 el pagament del crèdit 
ha estat molt elevat i per això 
no podíem fer grans reformes 
pel benefici de la ciutadania, 

però ara el 2015 es normalitza 
a una xifra acceptable.

A. V.
I en què ho veuran reflectit 
els ciutadans?

R. P.
Tirarem endavant les inversi-
ons que realment ens fan fal-
ta com adequar els carrers i 
les rotondes. Fins ara només 
havíem fet inversions ràpides 
i petites perquè era el que 
el poc capital ens permetia. 
L’any 2015 també tirarem en-
davant el viver d’empreses de 
Cal Trepat. 

A. V.
Quin és el sou que reps per 
part de l’Ajuntament  de Tàr-
rega?

R. P.
Pel que fa a l’assistència de 
l’Ajuntament 111 euros i per 
les comissions 44 euros. Amb 
les quatre comissions i el ple 
que se celebren cada mes, 
rebo uns 300 euros. 

A. V.
I com a presidenta segona 
de la Diputació de Lleida?

R. P.
Aproximadament uns 3.600 
euros de mitjana, perquè varia 
alguns mesos.

A. V.
On destina l’Ajuntament 
més esforços econòmics?

R. P.
El 38% del pressupost es des-
tina a pagar sous i salaris, el 
20% a pagar el crèdit de deu-
te i la resta a cobrir els serveis 
bàsics de la ciutadania com la 
llar d’infants, l’escola de músi-
ca i els dos museus de la loca-
litat, el Museu de Cal Trepat i 
el Museu Comarcal. Una gran 
part també la destinem als 
serveis socials, per ajudar les 
famílies més necessitades.

A. V.
Quin és el principal proble-
ma dels targarins?

R. P.
La manca de treball. Hem de 
millorar molt en aquest aspec-
te per crear llocs de treball. Es 
tracta d’una situació molt pre-
cària, on cal incidir més i fer 
tot el necessari. El 20% de la 

població es troba en situació 
d’atur, i aquest no ha millorat, 
continua estant en la corda 
fluixa. 

A. V.
Com valores el 2014?

R. P.
Força bé, hem pogut 
complir els objectius 
marcats, tot i que els 
problemes amb l’atur 
s’agreugen, com els 
200 treballadors de 
l’empresa Indox, als 
quals els han aplicat 
un ERE finalment. 
Nosaltres ens acollim al 
Pla de treball i ocupació 
per ajudar en el possible a 
millorar la situació de les per-
sones. Des de l’Ajuntament 
impulsem el programa espe-
cial amb el qual donem feina 
per un o dos mesos a les per-
sones que es troben en situa-
ció d’urgència. 

A. V.
Quines són les perspectives 
de cara al 2015?

R. P.
Tenim un pressupost amb 

el punt més alt d’interès. Al 
2015 ens situarem al voltant 
dels 3 milions, havent baixat 
300 punts respecte al 2014. 
Amb aquest pressupost po-
drem  afrontar  les  inversions
                                 que   fan

   fal-
                                                                                         

ta, les 
q u a l s hem  d’acabar 
de concretar amb l’equip de 
govern.

A. V.
Quina relació mantens amb 
la presidenta del Consell Co-
marcal de l’Urgell, la Rosa 
M. Mora?

R. P.
Un tracte totalment instituci-

El sou de 
l’alcaldessa 
arriba quasi 

als 4.000 euros
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Com a presidenta
segona de la Diputació 
de Lleida, creu que si 
existissin les vegueries, 
s’hauria de modificar 
l’estructura dels
consells comarcals i de 
les diputacions.
onal. Actualment el Consell 
Comarcal de l’Urgell no dis-
posa d’un gran pressupost, 
per això es troba buit de con-
tingut, però no ens podem 
queixar de la col·laboració 
que mantenen amb nosaltres. 
Fins ara col·laboraven amb 
FiraTàrrega, la Fira del Medi 
Ambient i amb el Museu Co-
marcal, i ara al 2015 ho faran 
també amb l’arxiu de la Bibli-
oteca Comarcal. En general 
crec que fan molt bona feina.

A. V.
I amb el president de la Di-
putació, Joan Reñé?

R. P.
No el coneixia d’ençà que 
vaig entrar a treballar a la Di-
putació. Crec que la feina que 
realitza és molt clara i manté 
una política molt convincent. 
Em sento molt còmoda treba-
llant al seu cantó i amb el pro-

jecte estructural que realitza.

A. V.
Creus que s’haurien de su-
primir els consells comar-
cals o les diputacions per tal 
d’”aprimar” l’administració?

R. P.
Molta gent pensa que seria 
la solució efectiva. Crec que 
si existissin les vegueries, sí 
que s’hauria de modificar l’es-
tructura, però amb la situació 
actual no s’entendria que se 
suprimissin. Penso també, 
que la gent té una opinió ne-
gativa d’aquestes perquè no 
s’informa de la feina que fan 
ni en què gasten els diners. Si 
els coneguessin més, es millo-
raria la seva imatge.

A. V.
La CUP ha anunciat presen-
tar candidatura a les pròxi-
mes eleccions. Com t’afec-
ta?

R. P.
Cada vegada que entra una 
nova força política és positiu 
que tingui incidència perquè 
així els ciutadans poden tro-
bar el lloc on encaixar millor 
amb les seves propostes po-
lítiques. Es tracta d’oferir un 
gran ventall de possibilitats, 
on es pugui escollir el que 
serà millor per a tots.

A. V.
I tu, et presentaràs de nou a 
les eleccions?

R. P.
Sí, em presentaré. Crec que 
una segona legislatura pot ser 
molt interessant. 
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L’alcaldessa de
Tàrrega i 
vicepresidenta 
segona de la Diputació 
de Lleida, Rosa Maria 
Perelló.
Foto: Ajuntament de 
Tàrrega
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Rosa Maria
Mora
L’atur a la comarca de l’Urgell ha 
disminuït un 9%, havent-hi encara 
2.472 persones sense treball.

 ARES VALDÉS
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Ja que teníem entrevista amb 
l’alcaldessa de Tàrrega, volíem 
fer-li també a la presidenta del 
Consell Comarcal de l’Urgell, 
per fer una valoració completa 
de la comarca, destacant així 
tant la capital de la comarca 
com les poblacions petites 
que formen aquest territori 
de gran riquesa cultural i pa-
trimonial.

ARES VALDÉS
Quines són les principals 
preocupacions d’una presi-
denta del Consell Comarcal?

ROSA MARIA MORA
Atendre la gent de la comarca 
i donar servei als pobles petits. 
El pressupost dels consistoris 
sol ser baix, i nosaltres dotem 
aquests ajuntaments amb ser-
veis de secretaria, d’adminis-
tració, d’assistència, socials, 
d’arquitectura... La idea és 
compartir els serveis. A banda 
de Tàrrega que té 16.000 ha-
bitants, Agramunt amb 6.000 i 
Bellpuig amb 5.000, la majoria 
de pobles són petits, ja que 
alguns no arriben ni als 100 
habitants.

A. V.
A què donen cobertura les 
vostres actuacions?

R. M.
Una de les actuacions més 
importants que estem duent 
a terme és la recollida de la 
brossa selectiva a tots els mu-
nicipis, que després portem a 
una planta de compostatge. 
Transformem en adob la bros-
sa que generem després que 
hagi estat tractada. Oferim el 
mateix servei que als pobles 
grans. També cal destacar la 
gestió de l’aigua de la Vall del 
Corb.

A. V.
Com vas entrar a la presi-
dència?

L’envelliment 
de les perso-
nes, també 
preocupa

La majoria 
dels pobles 

petitis neces-
siten ajuda

R. M.
Jo era regidora d’Anglesola, i 
quan va haver-hi les eleccions 
al Consell Comarcal em vaig 
presentar i vaig ser elegida 
per unanimitat. Porto al cap-
davant des de l’any 2000.

A. V.
Què ha canviat des de lla-
vors?

R. M.
Abans era una època de pro-
jectes, diners i il·lusions; ara 
només hi ha projectes 
i il·lusions. Tot i 
així tendeixo 
a ser op-
timista i 
les per-
sones 
s ó n 
c a d a 
v e -
g a d a 
m é s 
solidà-
ries, ofe-
rint així els 
seus serveis. I 

cal dir que els que hi ha són 
molt útils.

A. V.
On destineu més esforços 
econòmics?

R. M.
Els serveis socials continuen 
essent una part important, 
els quals no podem deixar 
de banda, així com també les 
previsions econòmiques que 
fem amb què intentem ajudar 
petits empresaris que volen 
tirar endavant el seu projecte 

amb ajudes europees. Una 
altra part dels 

recur-

sos es destina a l’assessora-
ment que reben els ajunta-
ments, així com els serveis de 
secretaria o d’administració. 
Cobrim també tot el transport 
escolar i els menjadors de to-
tes les localitats de l’Urgell, 
de la mateixa manera que la 
recollida de residus.

A. V.
Quin és el principal proble-
ma amb el qual s’enfronta la 
comarca de l’Urgell?

R. M.
L’envelliment, tenim 

molta gent gran 
a la comarca, 

a banda del 
col · lect iu 
de perso-
nes que 
es troba 
a l’atur.  
Fa uns 
dies vam 
p resen -

tar un pla 
estratègic 

que ajudi 
les persones a 

tirar endavant els seus projec-
tes amb una projecció de deu 
anys. 

A. V.
Quantes persones hi ha ara 
mateix a l’atur a la comarca?

R. M.
El 17% de l’Urgell es troba 
sense feina. Traduïda aquesta 
xifra en números, són 2.472 
les persones que estan a 
l’atur. Tot i que són moltes les 
persones que encara no estan 
treballant, aquesta xifra ha 
disminuït un 9% al respecte al 
2013. 

A. V.
En què es distingeix l’Urgell 
d’altres comarques?

R. M.
En la producció de qualitat 
que oferim. Transformem tot 
allò que fem amb un valor afe-
git. El turisme és l’altre valor 
que ens diferència de la resta. 
En total tenim catorze festes, 
entre les quals n’hi ha alguna 
amb valor nacional i internaci-
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Per al 
2015 es ti-
rarà enda-
vant un pla 
estratègic 
econòmic, 
per ajudar 
els empre-
nedors i 
donar així 
més recur-
sos per a 
la creació 
de llocs de 
treball.

La presidenta del Consell Comarcal de 
l’Urgell, Rosa Maria Mora.
Foto: Consell Comarcal de

l’Urgell
Ens importa 
la recollida 
selectiva de 

brossa
onal. Destaca per exemple la 
Ruta del Císter, que celebra 
la 25a edició. L’hem donat a 
conèixer arreu del món, impli-
cant la gent del territori. Hem 
signat un conveni amb els 
pobles de la comarca per les 
quals passa la Ruta, perquè a 
banda dels castells, es pugui 
conèixer i visitar el patrimo-
ni, la gastronomia i tot el que 
envolta el territori. Destaquen 
també la gran oferta de pro-
ductes i fires que celebrem, 
com la del torró a Agramunt 

o la Fira del Teatre de Tàrrega, 
així com també el valor pa-
trimonial que tenim, com ara 
l’església de Bellpuig. 

A. V.
Com valores el 2014?

R. M.
Bastant positiu. Hem mantin-
gut els serveis i donem res-
posta a tots els municipis. Te-
nim més dificultats, però hem 
estat capaços d’optimitzar i 
posar més imaginació a l’hora 

de repartir els 
recursos.

A. V.
Quines perspectives hi ha 
de cara al 2015?

R. M.
Tirarem endavant aquest pla 
estratègic per a emprenedors, 
amb el qual volem ajudar de la 
millor forma al ciutadà. Desti-
nem una gran part del pressu-
post als serveis socials, essent 
aquesta de 700.000 euros. 

D’aquests, 
90.000 eu-

ros són per co-
brir les necessitats 

de la gent. 

A. V.
Quina relació establiu amb 
l’Ajuntament de Tàrrega?

R. M.
Tenim una  sinergia molt 
bona. Compartim algunes de 
les àrees, com Joventut, Habi-
tatge i Turisme. Per exemple, 

li donem molt de suport a la 
Fira de Medi Ambient. 

A. V.
Com valores el panorama 
polític actual?

R. M.
Apassionant. El panorama ac-
tual és molt difícil. Els partits 
polítics actuen conjuntament 
donant més importància a la 
política que a la ciutadania. 
Haurien d’escoltar més i tras-
lladar les seves queixes. Són la 
veu del poble i perquè el país 
tiri endavant, els han d’escol-
tar.

A. V.
Arribarà Catalunya a ser in-
dependent?

R. M.
Esperem que sí. La ciutada-
nia  ha fet palès el seu desig 
i demana el que demana. Ja 
és hora que Catalunya sigui el 
que vol ser. 
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L’Eix Comercial ja ho té tot 
preparat per celebrar les fes-
tes de Nadal. El dia 19 de 
desembre a la tarda, tornen 
els Dies Eixerits, però aquest 
cop, amb personatges i mú-
sica nadalenca i els més pe-
tits podran dipositar la seva 
carta als Reis Mags. Conver-
tida en una tradició, la pista 
de gel ja roman instal·lada a 
la plaça Sant Joan amb tota 
l’esplendor possible. Per in-
centivar-la, els comerços de 
l’Eix Comercial reparteixen 

Conjunts de roba interior per 
Cap d’Any, a la Monrabà
Des de 1972 que la llenceria 
Monrabà forma part de l’Eix 
Comercial oferint una gran 
varietat de conjunts de roba 
interior, tant de dona com 
d’home, mitges, banyadors, 
pijames, mitjons i tot tipus 
de complements que giren 
entorn al món de la llence-
ria. Amb l’arribada del Nadal, 
Monrabà intensifica el nom-
bre de col·lecicons incloent 
entre les firmes de Guess, 
Hugo Boss, Dolce & Gabbana 
i Cosabella, conjunts de roba 
interior per cap d’any, mit-
ges espectaculars pels sopars 
d’empresa i mitjons perquè 
regali el tió de Nadal.
Com sempre, oferta llenceria 
de totes de les talles, amb 
sostenidors que van de l’A a 
la F perquè cada dona se sen-
ti identificada.
Al capdavant d’aquest co-
merç, que porta més de qua-
ranta anys immers en el món 
de la costura íntima, es tro-
ben les germanes Monrabà, 
la Montse, l’Àngels i la Mari-
ona.

Oferta de 
sostenidors 
de totes les 

talles, que van 
de l’A a la F

Nadal 
a l’Eix 
Comercial

descomptes de 2 euros per 
patinar a la pista de gel. 
Tot i les dificultats econòmi-
ques, el president de l’Asso-
ciació de Comerciants de l’Eix 
Comercial, Llorenç González, 
es mostra molt positiu amb 
la campanya de Nadal, en 
què es preveu un increment 
del 5% de vendes. “Obrirem 
tots els diumenges, inclús el 
dia de Reis, i això és molt bo, 
perquè una vintena de co-
merços restaran oberts tots 
els dies”, comenta González. 
Tot i que no és segur, augura 
que cada família es gastarà 60 
euros durant aquestes festes, 
comprant  els regals pels seus 
estimats. 

C/Carme, 15
25007
Lleida

Tel.
973 23 74 99

LLENCERIA
MITGES

BANYADORS

Ja és
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Roba i vestits de festa per a talles 
grans a Sonis wapes & més
Després de celebrar el seu pri·
mer aniversari, Soni’s wapes 
& més, continua ajudant amb 
aquelles dones amb corbes 
que no se’ls feia molt difícil 
trobar roba. Especialitzada 
en talles grans, la Sònia Roca, 
ofereix una gran varietat de 
talles que van de la 44 a la 
70 amb un gran assortiment 
de col·leccions modernes que 
fan sentir especial a la perso·

na que les porta. Per Nadal, 
Sonis wapes incorpora 
una gamma nova de 
vestits elegants i de 
festa, per fer lluir 
les corbes el més 
a gust possible. 
A banda de ves·
tits, s’hi pot tro·
bar tot tipus de 
complements de 
tendència.

A Sonis wapes 
& més, talles 
de la 44 a la 

70 en totes les 
col·leccions

Reformes integrals o 
parcials d’habitatges amb 
idees avantguardistes
Oliveras Sanz realitza refor·
mes integrals o parcials d’ha·
bitatges i instal·lacions amb 
una òptima relació entre qua·
litat, preu i disseny, entre les 
quals hi ha reformes de cases i 
xalets, de pisos i apartaments 
i instal·lacions comercials. A 
l’hora de fer una reforma, es 
proposa al client un servei op·
timitzat de realització de re·
formes completes de cases i 
pisos, en el qual es conjumina 
arquitectura, disseny d’interi·
ors, materials, obres i instal·
lacions d’alta qualitat a un 
preu competitiu. També ofe·
reixen un condicionament de 
l’espai d’acord a l’avantguar·
da del disseny i el mobiliari. 
Realitzat el treball per grans 
professionals, ofereix la millor 
solució en disseny, qualitat i 
preu per a la reforma del seu 
habitatge, tant si necessita 
una reforma completa del seu 
espai o parcial.

show room
Av. Madrid, 20  25002 Lleida

Tel. 973 22 07 22
Fax 973 28 80 37

showroom@oliverassanz.com

Es combina 
arquitectura, 
disseny, obra, 

material i 
instal·lacions
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brioix

Peces fetes i tallades a mà pel propi 
joier Pere Tena des de fa 45 anys
Amb 45 anys d’experiència,  
Pere Tena segueix oferint re-
llotges i joies fetes i tallades a 
mà al seu taller amb una visió 
personalitzada i a petició del 
client. Amb una aposta per les 
peces de qualitat i de disseny, 
la joieria Pere Tena ofereix 
una gran col·lecció de peces, 
entre les quals destaquen les 
quaranta marques diferents 
de rellotges que acullen els 

Els aparadors 
acullen fins 
a quaranta 

marques de 
rellotge 

diferents

seus aparadors. 
Ara per Nadal, in-
clou una gamma 
diferenciada i 
moderna idònia 
per regalar en 
aquestes fes-
tes que es dife-
rencien per ser 
peces úniques i 
tractades de forma 
individual. 

Crea la festa dels teus somnis 
amb + Q Globus Il·lusions
Fer una festa personalitza-
da amb globus és possible. 
Ja sigui per a grans o petits, 
a + Q Globus Il·lusions es fa 
realitat la festa dels teus som-
nis amb figures impossibles 
d’imaginar. A part de ser es-
pecialistes en globus, al seu 
establiment es pot trobar tot 
tipus de joguines educatives i 
articles de fusta, que incenti-
ven els més petits a pensar i a 

Venda de 
joguines 

educatives i 
de fusta que 
incentiven a 

pensar

treballar, deixant de banda la 
tecnologia. 
També s’hi poden trobar con-
tes educatius, nines, motxilles 
i material escolar. Per poder 
gaudir dels seus descomptes, 
la Fàtima, propietària de + Q 
Globus Il·lusions, dóna la pos-
sibilitat de fidelitzar els clients 
amb una targeta que inclou 
descomptes i promocions de 
tot tipus.

Blondel, 76 · Tel. 973 27 00 77 · 25002 Lleida 

Pl. Manel Bertrand, 1 · Tel. 973 60 38 91
25230 Mollerussa

joieria@peretena.com · www.peretena.com

DECOREM 
LA TEVA 
FESTA!

C/ Magdalena, 25  25007 Lleida
Tel. 973 25 41 44

tiendalleida@hotmail.com
globos@masqueglobosilusiones.com



Sant Antoni, 49 · 25002 Lleida 
Tel. 973 268 973

margabardaji@gmail.com
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Tot tipus de calçat, 
modern i especial, a Giró
El carrer Magdalena de Lleida 
no seria el mateix sense els 
Calçats Giró, que ja porten 
tres generacions i seixanta 
anys oferint la més gran vari-
etat de sabates, espardenyes, 
cordills, barrets, cistelles, 
vímets i raspalls industrials. 
Especialitzats en el calçat 
còmode i confortable, asses-
soren el client sobre el calçat 
que més se li adeqüi al peu. 
Treballen també amb l’espar-
denya, tant la d’anar per casa 
com la de córrer incorporant 
línies modernes. A banda de 
la tradicional sabateria Giró, 
ara també tenen la sabateria 
Pey Giró, especialitzada en 
peus delicats amb sabates 
adaptades, i la sabateria 973, 
que conté calçats de marca 
més identificats amb un pú-
blic exigent, que és diferèn-
cia de la tenda tradicional de 
Calçats Giró, on es pot trobar 
una gran varietat de calçats 
per a tots els públics i per a 
tots els peus. Les dues noves 
botigues  també formen part 
de l’Eix Comercial. 

Després 
de tres 

generacions i 
seixanta anys, 
continuen en 

servei

L’atenció personalitzada de 
sempre en roba de marques

Tot un referent de la moda 
lleidatana, Marga Bardaji con-
tinua oferint el seu servei a les 
clientes, que continuen acu-
dint després que l’any 1975 
s’endinsés en el món de la 
costura i de la moda. Marga 
Bardaji destaca per l’atenció 
personalitzada amb roba de 
marques que ofereix, aconse-
llant a les seves clientes de la 
seva millor elecció. Una gran 

varietat de col·leccions con-
formen el seu comerç, que 
van des de vestits de padrina 
de bodes, a vestits de carrer, 
passant inclús per la moda 
més esportiva. A més, també 
s’hi pot trobar una gran vari-
etat d’abrics de pell i d’altres 
teixits, així com també bosses 
de mà, cinturons i bijuteria. 
Obrirà tots els festius amb 
descomptes del 20%.

SABATERIA
ESPARDENYERIA
CORDILLERIA
BARRETERIA
RASPALL INDUSTRIAL
CISTELLERIA
MIMBRE 

C/ Magdalena, 34-35 i 36
Travessia del Carme, 24-25

C/ Democràcia, 21
25007 Lleida

Tel. 973 232 210 · 973 238 661

Tots els dies 
festius, Marga 

Bardají 
obrirà amb 
descomptes 

del 20%



Les últimes tendències de moda 
urbana de la mà de Silkmoon
De la mà de Marga Bardají, 
es va crear aquesta primavera 
Silkmoon, un establiment de-
dicat a la moda urbana amb 
últimes tendències del mer-
cat. A més, per aquest Nadal, 
inclouen en la seva gama de 
dissenys, vestits de festa i un 
gran assortiment de comple-
ments per regalar, que van 
des de la bijuteria, als guants 
i als barrets.

Entre la varietat de peces 
que ofereixen, es po-
den trobar abrics i 
jaquetes, bosses 
de mà, cinturons, 
mocadors, ves-
tits, jerseis de 
punt o panta-
lons. Per Nadal, 
obriran tots els 
festius incloent  a 
més descomptes. 

Per Nadal, 
inclouen 
vestits de 

festa i 
complements 

per regalar

Peces de disseny amb 
pedreria personalitzades 
a González Joiers
Amb les últimes tendències al 
mostrador, Gonzalez Joiers, 
inclou un gran ventall de jo-
ies, tant per a dona com per 
a home que inclouen els dis-
senys més avantguardistes 
del moment. Entre el que es 
porta ara, destaquen les jo-
ies fetes amb pedres de co-
lors com els “topaços” o les 
turmalines, recordant així les 
grans  pedres precioses que 
es portaven trenta anys enre-
ra. A banda d’oferir una gran 
varietat d’aquesta gamma, es 
poden trobar també rellotges 
i dissenys de plata i d’or. Gon-
zalez Joiers són especialistes 
també en crear peces de dis-
seny personalitzades aconse-
llant al client de les principals 
novetats. 
Tot i que fa quatre anys que 
van obrir l’establiment a l’Eix 
Comercial, ja en tenien un 
abans al carrer Sant Antoni, 
sumant així 54 anys.

GONZALEZ
J O I E R S

Correu Vell, 4-6   25002 Lleida
Tel. 973 27 80 16

Sant Antoni, 30  25002 Lleida
Tel. 973 272 706

silkmoon@gmail.com
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Joies d’estil 
avantguardista, 

rellotges i 
peces d’or i 

plata
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Intercanvi d’articles d’oci 
electrònic a preus baixos
“Intentem pagar millor el 
que la gent ens porta”; amb 
aquest lema, Cex, la nova ten-
da que revèn tot tipus d’arti-
cles d’oci electrònic al centre 
de Lleida, va obrir ara farà dos 
mesos. 
La seva finalitat és comprar 
tots aquells articles electrò-
nics que la gent ja no vol i que 
estiguin en bon estat, perquè 
després es puguin vendre 
al seu establiment. Tot i que 
prefereixen fer un intercanvi 
amb el client, donant la possi-
bilitat de canviar aquell article 
per un altre que hi hagi a la 
tenda amb vals de descomp-
te.
Accepten tot tipus de video-
jocs, videoconsoles, telèfons 
mòbils, tablets i pel·lícules, 
obrint un gran ventall de pos-
sibilitats a l’intercanvi. Ara per 
Nadal, s’hi poden trobar arti-
cles de qualitat a preus baixos 
amb servei de garantia inclòs. 
A més, estan oberts quasi les 
24 hores de la setmana, ja 
que no tanquen ni diumenges 
ni migdies. 

Obren de 
dilluns a 

diumenge i 
no tanquen ni 

al migdia

Menús especials de Nadal 
pels dies 24 i 31, a Casa Martí

Amb 56 anys immersos en el 
món de la restauració, Casa 
Martí ofereix per aquest Na-
dal, menús per a grups i em-
preses que van dels 20 als 40 
euros. Per què qui no coneix el 
mític restaurant de Casa Martí 
de menjars casolans especia-
litzat en carn a la brasa, marisc 
i caragols, amb una gran vari-
etat de plats a elegir? A banda 
d’oferir els plats de sempre, 

ara per Nadal inclou menús 
especials pels dies 25 i 26 de 
novembre i per l’1 de gener a 
25 euros, que inclouen sopa 
de galets, canelons, escudella, 
cuixa farcida, medallons de 
vedella, confit d’ànec, bacallà 
i salmó. A més, continua fent 
menjar per emportar pels dies 
24 i 31 amb les tradicionals 
mariscades, graelles de peix i 
cabrit al forn.

Av. Blondel, 68  25002 Lleida
Tel. 651 84 08 31

MENJARS CASOLANS

MENÚ DEL DIA

CARN A LA BRASA

PEIX i MARISC

CARAGOLS

C/ Magdalena, 37  25007 Lleida
Tel. 973 220 855 · Fax 973 234 089

Sopars 
d’empresa i 
per a grups 

que van dels 
20 als 40 

euros
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i

en un mateix espai 

Salut
proximitat
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La societat està 
prenent consciència 
que els productes 
saludables són més 
importants. És per 
aquest motiu que 
establiments com
Qêviris s’estan 
convertint en
autèntics referents
a Lleida

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La salut i ser saludables s’ha 
convertit en un tema prioritari 
per a la majoria de les perso-
nes. La gent és cada cop més 
exigent a l’hora de comprar i, 
sobretot, amb el que menjar, 
sense oblidar on ho compra. 
Així, a poc a poc, la societat 
va prenent consciència i es 
transforma en un jutge exi-
gent. Per aquesta raó, Qêviris 
s’està convertint en un refe-
rent a les terres lleidatanes. 
“Espais pensats per gaudir 
sense les presses de la com-
pra habitual de tots els que-
viures que ens emportem a 
casa”; aquesta és la seva filo-
sofia, un nou concepte d’es-
tabliment en el qual es poden 
trobar productes de menjar 
procedents de cooperatives, 
tenint com a una de les seves 
senyes d’identitat la proximi-
tat.
Mostra d’això ho exposa el 
director de l’àrea d’expansió 
d’Actel Grup, Mario Sánchez, 

en argumentar que “sempre 
hi ha hagut la queixa que no 
es podia provar la fruita de 
Lleida, però ara el consumi-
dor ja no es pot queixar. La 
fruita que venen a Qêviris és 
la que fan els nostres agricul-
tors associats”. De fet, també 
es poden trobar productes 
cooperatius tant de terres 
lleidatanes com d’altres punts 
de la geografia espanyola.
A la recerca de productes 
amb garantia i de qualitat, els 
clients de la botiga lleidatana 
són de Lleida i de pobles ve-
ïns. Tots ells, a la recerca de 
la bona salut, “gent que es 
vol cuidar i pren consciència 
de l’aliment que està men-
jant, buscant una 
garantia de qua-
litat i sanitat”, 
a s s e n y a l a 
S á n c h e z . 
En aquest 
sentit, la 
i n t e n c i ó 
es manté 
des que 
les portes 
es van obrir 
a Lleida, el 27 

d’abril de 2013, és a dir, do-
nar suport al teixit produc-
tiu cooperatiu amb el qual 
s’aconsegueix la màxima ga-
rantia i seguretat alimentaria, 
a més d’ajudar un col·lectiu 
de persones i professionals 
que treballen per fer arribar a 
casa els millors productes de 
la terra.

El salt d’intermediaris
Durant els últims anys, els pro-
ductors sempre s’han queixat 
que l’existència de nombro-
sos intermediaris ha provo-
cat un augment dels preus i 
que els seus beneficis s’han 
reduït de manera considera-
ble. Per tant, la disminució 

d’intermediaris també 
beneficia els pro-

ductors, que po-
den rebre una 
compensació 
e c o n ò m i -
ca pel seu 
treball molt 
més directe, 

inclús per-
metent-se el 

luxe de tenir 
controlat allò en 

El fet que hi 
hagi menys 

intermediaris 
beneficia els 
productors
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Els controls 
de qualitat 
alimentaris 

han de ser els 
màxims

què han treballat. “A la ma-
teixa botiga pot haver-hi el 
control directe del productor i 
es pot conèixer amb el client, 
sent aquest un vessant molt 
més social”, explica Sánchez.
Això ha permès que existeixi 
un augment de productors 
que es volem sumar a Qêvi-
ris; com a mostra, les coope-
ratives associades a fruita són 
trenta i pel que fa a l’oli hi 
ha cooperatives procedents 
d’Agroles. Tot i així, des d’Ac-
tel Grup s’indica que hi ha 
molts productors, però tots 
ells sota una gestió conjunta 
i amb uns paràmetres de qua-
litat molt estrictes. I és que 
la incorporació de nous pro-
ductors va en funció de les 
demandes dels clients, que 
busquen productes diferenci-
ats i de qualitat, com demos-
tra el fet que Qêviris va obrir 
amb unes 800 referències i 
avui en dia ja està a prop de 
les 3.000.
Fins i tot, es dóna presència 
a aquells productors que no 
poden arribar a les grans su-
perfícies, independentment 
del que produeixen; una ma-
nera més que el client pugui 
gaudir de la gran varietat de 
productes que existeixen en 
el mercat. “El petit produc-
tor pot arribar a un client final 
de manera digna. I així nos-
altres tenim una varietat més 
àmplia de productes”, indica 
Sánchez. Així, el creixement 
està sent molt lent, però pro-
gressiu, ja que Qêviris està 
aconseguint un increment en 
les seves vendes.
D’aquesta manera, els avan-
tatges que es poden arribar 
a enumerar són nombrosos, 
com per exemple poder dir 
que el producte té un distin-
tiu d’origen concret, vinculat 
a un territori, “podent afirmar 
que coneixem l’origen del 
producte i sabent fins i tot el 
pagès que l’ha produït, sent 
aquest un tret diferencial res-
pecte a les grans superfícies”, 
indica Mario Sánchez. Així, 
amb l’eslogan d’Aliment amb 
Q de qualitat cooperativa, 
afegeix que els produc-
tes que estan sota 
el paraigua d’Ac-
tel Grup van del 
camp al centre 
logístic, on 
passen tots 
els controls 
de qualitat, i, 
posteriorment, 
arriben a la boti-
ga, de la mateixa 
manera que la resta 

de productes cooperativistes. 
“El producte no canvia de 
mà”, puntualitza.
Per tant, es podria dir que bo-
tigues com aquesta fan falta a 
Lleida, on la salut té el molt 
protagonisme, relegant a un 
segon terme les presses. “Ac-
tel Grup és un gran grup que 
distribueix molta fruita i ja es-
tava arribant als consumidors 
finals a través de les grans su-
perfícies. Però pensàvem que 
deixàvem en mans de tercers 
el tram final del circuit que és 
arribar al consumidor final. 
D’aquesta manera, sabem 
que vetllem el producte des 
que es produeix fins que arri-

ba al client”, indica el director 
de l’àrea d’expansió d’Actel.

La vida ‘slow food’
La societat està canviant els 
seus costums. “Cada vegada 
hi ha més consciència de bus-
car un producte que reuneix 
condicions de salubritat i ga-
rantia d’origen. A l’Actel Grup 
i Qêviris, en particular, podem 
garantir que aquell producte 
té totes les característiques 
que volen els clients”, indica 
Mario Sánchez.
El que es coneix com slow 
food, fundat el 1986 per Car-
lo Petrini a la ciutat italiana 
de Bra, s’ha convertit en una 

forma de vida que cada cop 
té més adeptes. Promou una 
nova gastronomia entesa com 
a expressió de la identitat i la 
cultura des d’un enfoc mul-
tidisciplinari que defensa el 
plaer vinculat a l’aliment, 
reflexiona sobre 
l’educació del 
gust i el dret 
a gaudir 
com un 
nou senti-
ment de 
r e s p o n -
sabi l i tat , 
tenint en 
c o m p t e 
l’equilibri de 

l’ecosistema, la defensa de la 
biodiversitat agrolimentària 
i el compromís ètic amb els 
productors. Així, lluita contra 
els efectes del fast food i el 
fast life.

Per aquesta raó, el futur per 
Qêviris és molt alenti-

dor, instal·lat tam-
bé a Tarragona. 

Sobre la taula 
hi ha un pla 
d’expansió 
previst per 
obrir boti-
gues en llocs 

estratègics, 
encara que no 

hi ha un termini 

Comprar amb 
tranquil·litat 
suposa una 

activitat 
desestressant

Tots els detalls 
que es poden 

trobar a la boti-
ga Qêviris estan 
cuidats al màxim 

i res s’ha deixat a 
l’atzar.

Foto: Dani Martí-
nez
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establert. Fins al moment, ja 
s’ha despertat l’interès a zo-
nes com Vic, Valls o Igualada. 
“El moment actual no és fà-
cils, però hi ha molta il·lusió. 
Encara ha de passar un cert 
temps perquè el projecte es 
consolidi, però pensem que 
és un cursa de fons i esperem 
tenir una bona repercussió 
tant a Catalunya com a la res-
ta d’Espanya”, conclou Mario 
Sánchez. Així doncs, un cop 
assolida la consciència de te-
nir hàbits saludables, el pri-
mer pas per cuidar-se i gaudir 
és una bona alimentació.

Prendre un cafè 
en un espai únic 
és un benefici 
que aporta po-
der comprar en 
establiments com 
aquest, on pro-
ductors i clients 
poden compartir 
les seves experi-
ències, enriquido-
res per a tothom, 
especialment per 
aquells que volen 
cuidar-se.
Foto: D. M.

Els clients poden 
gaudir de com-
prar amb tranquil-
litat i consciència 
els productes.
Foto: Dani Martí-
nez



DIVENDRES 12 de DESEMBRE DE 201424

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El desconeixement fa que la 
societat posi etiquetes imme-
rescudes. Una mostra d’això 
la veiem en els Recorreguts 
de Tir (IPSC), un esport on les 
armes prenen part de prota-
gonisme, però sempre en-
voltades d’unes mesures de 
seguretat excepcionals. L’es-
portista lleidatà Ivan Espílez 
explica que “la gent ha de 
saber que les armes no són 
perilloses. En el nostre esport 
estan considerades com un 

El desconeixement 
fa que esports 

com els 
Recorreguts de Tir 
(IPSC) tinguin una 
etiqueta negativa, 

però l’esportista 
Ivan Espílez 

afirma que “les 
armes no maten, 

mata qui les fa 
servir”

MÀXIMA
Seguretat

enarmes
de

instrument, de la mateixa ma-
nera que en altres hi ha una 
raqueta o una pilota. De fet, 
és un material en el qual nos-
altres tenim la responsabilitat 
de fer un ús adequat”. Per 
això, les normes de seguretat 
que l’envolten són moltes, a 
través de la Guàrdia Civil i de 
les institucions que regulen 
l’ús d’armes i explosius. “Les 
armes no maten, mata qui 
les fa servir. Per exemple, la 
meva arma de foc només és 
per entrenar i competir, no la 
tinc en el dia a dia”, comenta.
Aquest esport s’ha convertit 
en un dels més segurs d’Espa-
nya, sobretot a l’hora de viat-

foc
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S’ha de passar 
nombroses 

proves i
requisits per 

participar

jar a un altre país per partici-
par en una competició. “Cada 
país és diferent. Aquí la Guàr-
dia Civil ens demana uns re-
quisits, unes taxes i fer un 
seguit d’accions”, indica un 
Espílez partidari dels 
màxims requisits 
de llicències i 
de demanar 
p e r m i s o s , 
“perquè és 
un bé per 
tothom, ja 
que qui ho 
tenim tot 
en regla no 
tenim proble-
mes”.

Però aquí no acaben les me-
sures de seguretat, ja que a 
les cites competitives n’hi ha 
moltes, amb nombrosos jut-
ges vigilant en tot moment 
els exercicis i el camp de tir.

Així, lluny queda la 
mítica imatge 

d ’ a m e r i c a n s 
disparant les 
seves ar-
mes sense 
cap tipus 
de control. 
Aquí la se-
guretat és 

un requisit 
i n d i s p e n s a -

ble. “No podem 

agafar l’arma sense motiu. 
Aquesta està a la seva capsa 
de seguretat i només la po-
dem treure per fer l’exercici i 
sota la supervisió d’un jutge, 
perquè si no et desqualifiquen 
i et treuen el permís. Per nos-
altres, el més important és la 
seguretat. L’ús que fem de les 
armes és esportiu i quan toca. 
Per això també fem servir cai-
xes fortes homologades”.
I, a més, també és necessari 
extremar les precaucions fins i 
tot abans de deixar competir. 
Per poder participar s’han de 
tenir tots els permisos obliga-
toris, s’ha de realitzar un curs 
que et capaciti per fer aquest 

Cada cita de Re-
correguts de Tir 
és diferent, ja 
que els organit-
zadors s’inventen 
els exercicis que 
s’han de superar.
Foto: I. E.

esport i s’ha de ser soci del 
club (en el cas de l’Ivan Es-
pílez, ell és soci del Club de 
Tir Lleida) en el qual un altre 
membre t’ha d’avalar. I un 
cop aconseguit, s’ha de de-
mostrar que tens una sèrie 
d’habilitats. “Per arribar a la 
primera competició pot pas-
sar fins a un any i mig o dos”, 
argumenta Espílez. 

Un esport complex
Estem davant d’un esport 
complex, no només per tot 
allò que l’envolta sinó per la 
competició en si mateixa. I és 
que no és fàcil resoldre una 
sèrie d’exercicis que mai es 

repeteixen, perquè els orga-
nitzadors de cada competició 
se’ls inventen. Per aconseguir 
el màxim de punts possibles, 
l’estratègia és fonamental i 
pot variar en funció del mo-
ment, perquè s’aplica la fór-
mula de dividir el temps entre 
els punts sumats, que és el 
factor del resultat. Així, qui 
aconsegueix el més alt gua-
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nya aquell exercici i se li en-
treguen els punts destinats 
al vencedor. Així, al llarg de 
tots els exercicis. “Has de 
tenir la sang freda de saber 
que aquell exercici té unes 
característiques concretes. 
Sense oblidar la regularitat”, 
comenta Espílez. Indicar que 
a Espanya els campionats te-
nen entre vuit i catorze exer-
cicis, mentre que fora es pot 
arribar als trenta.
Aquesta curiosa si-
tuació fa que hi 
hagi tiradors 
grans, d’en-
tre 50 i 60 
anys, que no 
tenen una 
bona prepa-
ració física, 
però aques-
ta carència la 
contraresten amb 

habilitats en l’ús de l’arma, 
aconseguides en cursos.
Però per estar al capdavant 
de les classificacions, la pun-
teria s’ha de combinar amb 
la velocitat i l’agilitat. I com 
a atleta, el lleidatà Ivan Espí-
lez indica que “l’entrenament 
d’atletisme em va bé pel tir, la 
qual cosa em permet que no-
més l’hagi de complementar 
amb un treball de tonificació 

dels braços i esque-
na. Tot i així, 

en els Re-
c o r re g u t s 
de Tir ha 
d’haver-hi 
habilitats 
innates”.
I malgrat 
que hi ha 

t i r a d o r s 
que es pre-

nen aquest es-

port com un hobby, a ningú li 
agrada perdre. De la mateixa 
manera que en altres esports, 
l’IPSC (que respon a les sigles 
angleses d’Internacional Prac-
tical Shooting Confederation) 
és altament competitiu en les 
diferents modalitats (Open, 
Standard i Producció). “Mol-
tes competicions es guanyen 
per poca diferència, a causa 
de les estratègies. Això fa que 
sigui igual de competitiu que 
qualsevol altre esport”, argu-
menta Ivan Espílez.
Malgrat tot, els Recorreguts 
de Tir tenen molt de camí al 
davant per ser coneguts de 
manera massiva. “S’ha de re-
conèixer que tenim una nor-
mativa restrictiva. Ara mateix 
s’està debatent una nova llei 
d’armes i explosius en la qual 
entren els camps de tir i no 
tenim un suport al 100% de 

En cada 
exercici s’ha 

de tenir el cap 
fred per saber 

què fer

Els lleidatans 
s’han fet un 

lloc entre 
els millors 
esportistes

les autoritats. Fins que això 
no passi tampoc podrà tenir 
el reconeixement que podria 
tenir”, apunta Espílez, qui ex-
plica que per organitzar una 
competició s’ha de demanar 
permís a la Guàrdia Civil, i si 
es concedeix, només és d’un 
dia: “És un esport vinculat a 
una llei i això fa que no acabi 
de tenir una afluència mas-
siva”. Per sort, la capital del 
Segrià compta amb 
una de les instal-
lacions més re-
c o n e g u d e s 
a Espanya, 
les del Club 
Tir Olímpic 
Lleida.

El relleu
Ivan Espílez 
va arribar a 
aquest esport per 

“herència” familiar, ja que al 
Club Tir Olímpic Lleida, Jesús 
Figueres i José Luis Espílez, 
pare de l’Ivan i secretari ge-
neral de l’entitat, ja el prac-
ticaven. Als 23 anys, l’Ivan va 
començar a seguir les seves 
passes, ajudant i, posterior-
ment, competint. “Vaig veu-
re que se’m donava bé i vaig 
continuar”, afirma un espor-
tista lleidatà que s’ha fet-se 

un lloc entre els mi-
llors d’Espanya i 

del món.
A més, el 
grup for-
mat en 
l ’ e n t i t a t 
lleidatana 
està entre 
els primers 

d’Espanya 
gràcies al ni-

vell que tenen 
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En els Recorre-
guts de Tir no hi 
ha límit d’edat 
per participar i els 
grups demostren 
ser competitius 
i una autèntica 
pinya.
Foto: I. E.

esportistes com Dani Muñoz, 
David Campa i els germans 
Espílez, Òscar i Ivan, sense 
oblidar als tiradors que com-
peteixen en l’àmbit local.
D’altra banda, l’activitat exis-
tent a les instal·lacions del 
Club Olímpic Tir Lleida es pot 
equiparar a la de qualsevol 
entitat esportiva, on els diu-
menges es fan competicions 
a nivell social, hi ha cursos de 
formació, a més d’un camp 
cedit als Mossos d’Esquadra 
on fan els seus entrenaments, 
la seguretat privada fa els cur-
sos de formació, etc. Inclús, 
es fa la tecnificació a joves 
d’entre 10 i 15 anys als quals 
se’ls inculca valors com la res-
ponsabilitat i la seguretat. “El 
club intenta donar a conèixer 
el món de les armes dintre 
d’un ús responsable i de se-
guretat”, indica Ivan Espílez.
De fet, el lleidatà va tornar 
fa un mes del Campionat del 
Món que es va dur a terme 
als Estats Units, on va partici-
par amb la selecció espanyo-
la, que va quedar cinquena. 
Per ell, el 2015 es presenta 

Ivan Espílez, tot 
un campió tant 
en el camp de tir 
com en l’atletisme
El lleidatà Ivan Espílez és 
força reconegut com a at-
leta, estant ara en un bon 
moment de forma. Recent-
ment, va participar en el 
Campionat d’Espanya de 
Marató per equips que es 
va disputar a Sant Sebastià, 
on la seva formació, l’Hina-
co Monzón, es va proclamar 
campiona. “Comparat amb 
l’any passat, estic aconse-
guint les meves millors mar-
ques i l’estat de forma actual 
no l’havia tingut mai”, diu. 
A més, amb 33 anys encara 
té molta projecció en distàn-
cies llargues, la qual cosa fa 
pensar que “encara em que-
den un parell d’anys bons”. 
La clau està en cuidar l’ali-
mentació, fer tractaments 
de recuperació i evitar no 
forçar el cos, “ja que ell ma-
teix et va ficant els límits. De 
fet, l’edat no és cap limita-
ció per fer activitats físiques, 
i menys en esports de re-
sistència com el nostre, on 
precisament la resistència 
és l’última qualitat que es 
perd”. Així doncs, els pro-
pers reptes que es marca 
en l’atletisme són el Campi-
onat d’Espanya de cros per 
equips, al març de 2015, i, a 
nivell individual es prepararà 
per a la Mitja Marató de Bar-

celona, el 15 de febrer de 
2015, a més de participar en 
les cites lleidatanes.
D’altra banda, vist des de 
fora, la sensació que es té 
és que Lleida viu per l’es-
port, ja que són nombro-
ses les cites que es duen a 
terme, i és que “sempre ha 
respost molt bé a les acti-
vitats esportives que s’han 
organitzat. Hi ha una molt 
bona cultura de l’esport i és 
el que hem d’intentar seguir 
fomentant”, argumenta un 
esportista lleidatà amb ac-
titud també d’organitzador, 
com demostra amb la Mitja 
Marató de Lleida i la Sant 
Silvestre: “Intento organitzar 
curses que a mi m’agraden 
i que aquí no tinguin res a 
envejar a les grans cites, a 
més de voler arribar al gran 
públic que no es pot mou-
re de la seva ciutat però vol 
competir en curses de nivell 
a prop de casa”. 
Espílez també és monitor al 
gimnàs EKKE. Això fa que 
sigui dur al reconèixer que 
“com a entrenador d’atletis-
me a Lleida no es pot viure. 
En una gran ciutat, on el vo-
lum de corredors és alt, sí. 
Aquí, ser entrenador és una 
segona feina i un hobby”.

com un any en què seguint 
donant passes de gegant i 
preparar-se per a la gran cita 
internacional, el Campionat 
d’Europa que es farà a França 
el 2016. “El nivell d’Espanya 
és molt alt, amb tres tiradors  
entre els cinc millors del món i 
al més alt d’Europa en Open i 
Standard, i jo estic lluitant per 
apropar-me a la primera posi-
ció. I Lleida, tot i ser una ciu-
tat petita, no té res a envejar 
a altres comunitats o ciutats, 
com Barcelona o Madrid. Els 
resultats que aconseguim el 
grup de lleidatans són gràcies 
al fet que som una pinya i a 
la feina feta al llarg dels anys 
pel Club Tir Olímpic Lleida”, 
indica Espílez.
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Després de quatre 
anys de silenci, Jor-
di Gasion reviu el 
seu àlter ego. El 
2014 calava foc 
a la casa. Ara, 
que el diluvi 
ha apagat 
la crema, 
El Fill del 

Mestre res-
sorgeix de 

les cendres.

GERARD
 MARTÍNEZ

Ja no diluvia?

JORDI GASION
No. Tot està més 

verd, més llumi-
nós. Per això, 
tenia ganes de 
cantar sense 
tanta profun-
ditat, com era 

el cas de Ha ca-
lat foc a la casa.

G. M.
Parla’ns del di-
luvi.

J. G.
Vaig canvi-

ar de casa, vaig 
abocar-me amb 
totes les meves 
forces en el disc 
de Gasion, pot-
ser massa... I 

em vaig tancar a 
casa, vaig gravar uns 
quants EP, i així vaig 
aprendre a fer música 
completament sol. La 
calma després del dilu-
vi, vaja.

G. M.
Doncs parla’ns del 
prat verd i lluminós.

J. G.
Tornar a fer rock, un 
disc en què una banda 
toca a la vegada sen-
se arranjaments previs. 
L’objectiu era que les 

cançons anessin crei-
xent paulatinament, 
tots col·laborant 

per donar-los vida.

G. M.
En què ha canviat 
El Fill del Mestre de 
l’actualitat respecte 
del de 2010?

L’any 1975
Jaume 
Sisa
engendrava 
“El
fill del 
mestre”.
L’any 
2004 
Jordi 
Gasion el
ressuscita.

J. G.
No fuma, i això es nota (riu). 
Ha calat foc a la casa era un 
disc de nit i Cançons per a 
després d’un diluvi, de dia. A 
“Mapes”, la primera cançó, 
dic que “em conformo amb 
poc”. Això forma part del 
canvi d’actitud d’El Fill del 
Mestre.

G. M.
Algun diferència més?

J. G.
Vaig intentar cantar el disc 
en primera persona, per allu-
nyar-me una mica de les lle-
tres, però no ho vaig aconse-
guir... (riu)

G. M.
Aleshores, què té el dia que 
no tingui la nit?

J. G.
Llum. Va arribar un moment 
que vaig descobrir els matins 
i me’n vaig enamorar.

G. M.
Per tant, forma part d’un 
canvi vital?

J. G.
Totalment. He abandonat la 
vida nocturna. Per aquest mo-
tiu, ara, quan són les quatre 
de la tarda, ja no tinc forces 
per a res. Suposo que és la 
conseqüència d’activar-se tan 
d’hora.

G. M.
I no enyores El Fill del Mes-
tre d’abans?

J. G.
No trobo gens a faltar la vida 
bohèmia, t’ho asseguro.

G. M.
Qui és Gasion? I qui és El Fill 
del Mestre?

J. G.
Gasion sóc jo mateix, el que 
fa el que vol, com vol, quan 
vol i amb qui vol. Des de mu-
sicar un poema d’Amat Baró 
fins publicar un disc de ver-
sions i rareses. Sense por al 
que diran. En canvi, El Fill del 
Mestre té més recorregut, ha 
de concedir entrevistes, s’ha 
de promocionar...

G. M.
Persona i professional, 
doncs?

J. G.
Perquè ho entenguis, El Fill 
del Mestre és la banda de 

el Fill 
es

retroba 
amb el
Mestre
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Abans del diluvi que 
ha apagat el foc que 

va calar a la casa
78, publicat el 2006, és el primer disc del músic d’Alpicat, una pro-

posta íntima, propera i personal on queda reflectit el món interior de 
Gasion. És un disc pausat, amb paisatges musicals delicats, a mig camí 

entre els folk-singers anglosaxons i la cançó catalana. Un any després, el 
Jordi ens recorda a un trobador que fa cançons que juguen amb la roba 

interior femenina i que expliquen la història  d’un nen -és ell mateix- 
que és interromput per les campanes de l’església que li anuncien la 

mort de la seva mare però que, tot i això, encara conserva Aquella es-
tranya mania de creure en la vida (2007). El 2010 publicava Ha calat 
foc a casa, el final que anunciava el mateix Sisa, en què a maduresa 

de les seves lletres i la bellesa de les seves melodies esdeve-
nen la conjunció musical perfecta. Durant els quatre anys de 
silenci d’El Fill del Mestre, el Jordi publica com a Gasion Les 

cançons urgents, un compendi de cançons solitàries i 
acords urgents que brollen lliures d’artificis, radicals, 

entre el fatalisme dels finals i l’esperança dels 
inicis. També grava diversos EP, com Un 

altre ahir o Versions, rareses i 
petits fracassos #1.

músics i Gasion, el cantautor 
en solitari.

G. M.
Què li falta a la música? I 
què li sobra?

J. G.
Li falta paciència i li sobra 
immediatesa. Sembla que 
tot hagi de funcionar l’ende-
mà, quan allò que realment 
importa és que d’aquí a vint 
anys puguem continuar de-
fensant i escoltant les matei-
xes cançons.  Perquè seguiran 
vives...

G. M.
Què n’esperes del teu últim 
disc?

J. G.
Res. Em venia de gust gra-
var-lo. I encara que m’agrada 
que en parlin bé i que obtin-
gui bones crítiques, preferei-
xo mil vegades més que la 
gent hi connecti.

G. M.
Parla’ns de l’engendrament 
d’aquest Cançons per a des-
prés d’un diluvi.

J. G.
Vaig escriure’n les cançons 
ara fa un any i mig, eren me-

ves, estaven a casa, i ara les 
estic compartint amb tots 
vosaltres, són tan vostres com 
meves. Això és l’autèntic en-
gendrament...

G. M.
Però encara et queda tota la 
promoció, no?

J. G.
Suposo, però no m’hi he 
vist en cor de comen-
çar-la. Ja no tinc la 
força ni les ga-
nes d’un xa-
val de 24 
anys.

G. M.
I això?

J. G.
No hi ha discogràfica al darre-
re, ni prou públic... Potser no 
espero massa de la música.

G. M.
Ara ja no tinc cap dubte 

que El Fill del Mestre ha can-
viat...

J. G.
Tampoc no és això, però són 
temps durs. Només volia es-
tar en calma amb mi mateix 
i amb tothom. Els creadors 
necessitem solitud, som ego-
istes, i això és molt dur per la 
gent que ens envolta. Però és 

aquesta solitud la que m’ha 
ajudat a concloure 

que no n’hi ha per 
tant.

G. M.
No n’hi  

ha per tant en relació amb 
què?

J. G.
Que no és tan important si un 
disc funciona o no. De fet, és 
com llençar una ampolla amb 
un missatge al mar. Qui sap si 
l’arribarà a llegir algú...

G. M.
El Fill del Mestre actual és 
més persona que músic?

J. G.
No. Em sento més músic que 
mai. Tinc molta més música 
dins de la que tenia abans. 
Però pensa que sóc un ro-
màntic, crec en les cançons, 
en els discos. I per molt que 
escrigui la millor cançó de la 
història, no puc fer-hi res més, 
la gent decidirà si se la fa seva 
o no.

G. M.
No hi haurà promoció, així?

J. G.
Ja no em ve de gust anar amb 
el disc sota el braç tot el dia 
per anar-lo presentant de bar 
en bar davant de poc més 
d’una desena de persones 
de les quals més de la meitat 
parlen entre elles sense pa-
rar atenció a la música. Pot-
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El Fill del Mestre, 
en una acutació 
al Cafè del Teatre 
del Lleida.
Fotos: Oriol Cár-
celes

ser m’he fet gran. En tinc 35, 
però em sembla que estic pa-
tint la crisi dels 40... Sempre 
he estat un avançat al meu 
temps! (riu)

G. M.
Entenc que prefereixes de-
dicar les teves estones lliu-
res a escriure cançons i no a 
promocionar-les

J. G.
Més o menys, encara que fa 
gairebé un any que no com-
poso res nou. L’altre dia me-
ditava fer un disc molt més 
conscient. La creació és mas-
sa instantània. Per què no de-
dicar-me sis mesos a fer una 
cançó? Seria la manera d’es-
tar-ne totalment orgullós.

G. M.
Doncs tornem al procés 
d’engendrament del disc... 
Què me’n pots dir?

J. G.
La veritat és que en vaig gau-

dir moltíssim. A 
diferència de 
l’anterior, que 
es va gravar 
per pistes, 
és a dir, 
cada músic 
per separat, 
aquest l’hem 
e n re g i s t r a t 
tots junts, to-
cant al mateix 
temps. D’una altra 
manera no hauria estat 
possible gravar aquest àlbum. 
Jo tenia les melodies, algunes 
lletres i poca cosa més. Ens 
posàvem a l’estudi i cadascú 
feia les seves aportacions.

G. M.
I per què al País Basc?

J. G.
Les característiques dels es-
tudis Garate d’Andoain eren 
idònies per enregistrar aquest 
àlbum. És gran, hi cabíem tots 
i, a més, l’entorn és fantàstic. 
Tot són prats verds i llumino-
sos després del diluvi...

J. G.
Quants dies hi vau ser?
Una setmana, encara que 
realment vam gravar durant 
cinc dies. El Txabi (Ábrego) 
al·lucinava de la rapidesa amb 

què vam aconse-
guir que les 

cançons fun-
cionessin. 
El Txabi, 
el Mikel, 
el Dick i 
el Joser-
ra són els 

c a u s a n t s 
que aquest 

disc tingui un 
vida extra.

G. M.
I després d’El Fill del Mes-
tre, tornarà Gasion?

J. G.
Com a Gasion, aniré publi-
cant cançons a mesura que en 
faci de noves. Un cop n’hagi 
recopilat unes quantes, publi-
caré el disc. Ara treballaré així 
possiblement. A més, vull ex-
perimentar amb l’electrònica.

G. M.
Perdona?!

G. M.
Sí, però l’electrònica ben en-
tesa. De fet, “Síndrome d’Es-
tockolm” (Ha calat foc a la 
casa, 2010) ja apuntava ma-
neres en aquest sentit. 

Gasion es va 
traslladar al 

País Basc per 
gravar el seu 

nou disc

 Mapes
Parlo de “quan jugava sense por a caure”. És una peça molt 
representativa del que trobarem en les nou cançons res-
tants. Fruit del desencantament i de l’excés d’equipatge, 
decideixo començar de nou. Això sí, un cop ha acabat el 
meu particular diluvi universal. 

 12 dies i un dimarts
Un cançó d’estiu a ritme de soul. Amb el pas dels anys, te’n 
rius dels problemes. Aquest és el missatge del disc.

 A contrallum
La vaig escriure mentre tallava llenya amb la motoserra a 
casa del meu pare. Suposo que per això la cançó respira 
mala llet. Fa referència a anar a contracorrent, sobretot quan 
t’adones que hi ha coses que mai no t’havien preocupat i 
que ara ho fan.

 Contactes
Volia fer una cançó eròtica, però no me’n vaig sortir. Al final 
em va quedar una cosa més romàntica. Potser és la lletra 
més poètica del disc.

 Octubre, 22
Cant interior a un altre jo més jovenet. Una mala experiència 
que havia de treure d’una manera abstracta.

 L’escala de cargol
 “Ningú ens vindrà a salvar”, perquè, a final, es tracta de ser 
una mica realista. És una cançó d’acceptació: accepta com 
ets, el que passa, i sigues feliç.

 L’abisme quotidià
És la cançó que lliga més amb els discs anteriors. Dones, 
problemes... però ”no vull tornar a l’ull de l’huracà”. Una 
mica de l’estil de Calamaro.

 Planetes
Parla d’algú amb depressió, però com a malaltia, no com un 
estat d’ànim. Vaig estar amb gent malalta ara fa un parell 
d’anys i tenen una porta davant que no deixa traspassar nin-
gú. Fins que esclaten. 

 L’instint assassí
Parla de la mort. El sogre del Mikel es va morir el mateix dia 
que la gravàvem. M’hauria agradat entrar-hi més, però em 
va fer molta por. El començament s’assembla a Dylan. És la 
composició més trista del disc, no per la música, sinó per la 
lletra

 El que has perdut
La música és del pianista Joserra Serepenena, una peça ins-
trumental d’un minut i escaig a la qual vaig voler posar lletra. 
La veig com un cançó de viatge, a l’estil d’una banda sonora, 
molt adequada per cloure el disc.
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Després d’una 
dècada, el grup 
targarí retorna amb 
força i, sense 
perdre la seva es-
sència, es reinventa 
amb la incorporació 
de nous estils i la 
col·laboració de vuit 
artistes i grups del 
panorama musical. 

Lexu’s,

anys 
i una 
nit de

10

música
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En tota etapa vital de qual-
sevol artista, ja sigui pintor, 
escultor, ballarí o músic, tard 
o d’hora arriba el moment 
de reinventar-se. Etapa clau 
en què cal analitzar el camí 
recorregut i fer un punt d’in-
flexió per continuar la trajec-

tòria explorant nous camins i 
donant oxigen a la creativitat. 
Després de deu anys d’exis-
tència i quatre àlbums publi-
cats, Lexu’s, el grup catalano-
andorrà amb seu a Tàrrega, 
també ha realitzat aquest 
exercici d’introspecció. Un 
treball que aflora amb 10 anys 
i una nit i que, com a nove-
tat, incorpora la participació 
d’altres músics destacats del 
panorama català. 

Com es reinventa el grup?
El cantant de Lexu’s, Carles 
Gómez, explica que, després 
d’una dècada, el conjunt va 
apostar per celebrar els deu 
anys de trajectòria fent un 
disc, “la millor manera de 
commemorar-ho”. Un bon 
moment per mirar enrere i 
veure tot el que havien fet i 
realitzar un recopilatori a par-
tir d’aquelles cançons que, 
per un motiu o altre, interes-

sava tornar a 
recordar.
En paraules 
del Carles, teni-
en molt clar que 
“no volíem fer 
un recopila-
tori a l’ús, 
un “copia 
i enganxa” 
de les can-
çons origi-
nals” perquè, 
en l’actualitat, 
amb les llistes de 
plataformes digitals 
de reproducció de músi-
ca com Spotify “no té massa 
sentit”. 
Lexu’s apostava per reinven-
tar-se i tornar a visitar les can-
çons del passat des d’un nou 
punt de vista, “creuar línies 
que fins ara no s’havien cre-
uat.” Una aposta que el con-
junt considerava “arriscada” 
però amb grans contrapresta-
cions si es feia bé, i que, per 
tant, “valia la pena assumir el 
risc”. 
Un cop decidit el què (rein-
ventar-se visitant les cançons 
ja editades) calia incidir en el 
com; i aquí, la clau la van do-
nar els deu anys de trajectò-
ria del conjunt de l’Urgell i els 
llaços d’amistat fets durant 
aquest temps: “Al llarg de la 
nostra vida musical hem co-
negut i col·laborat amb molts 
grups i volíem mostrar aques-
tes ganes de mesclar-nos 
amb diferents bandes, artis-
tes i estils per reflectir-ho en 
el treball”. I és que, malgrat 
que Lexu’s sigui un grup emi-
nentment pop, volia ensenyar 
que “tot i el segell propi, te-
nim una ment oberta i res-
pectem i admirem qualsevol 
estil musical”. 
D’aquesta manera, de la mà 
d’artistes com Blaumut, La 
Pegatina, Dolo Beltrán (Pas-
tora), Salva Racero (Lax’n’bus-
to), Pep Poblet o Manu Guix, 
el recull engloba les cançons 
d’abans a partir d’estils musi-
cals que fins ara no havien es-
tat explorats: “No és un disc 
de col·laboracions, no volíem 
un disc de duets”. Totes les 
cançons s’han tornat a regis-
trar, “pervertint-les” i “versio-
nant la història del grup i dels 
quatre discos anteriors”. I així 
es metamorfosa Lexu’s, amb 

un disc 
fresc i més 

“optimista” 
que enregistra 
les cançons de 

sempre, tot 
fugint de 
l’estil de 
s e m p re . 
S e g o n s 
el Carles, 
“un disc 

on hem es-
tat més per-

meables i on 
ens hem obert 

més a altres estils”. 
El disc està produït per Mar-
cel Vall i Toni Just amb la 
col·laboració de Manu Guix 
i Roger Rodés i enregistrat i 
mesclat als estudis Eslàstica 
de Tàrrega i Medusa de Bar-
celona

Col·laboracions i versions
Carles Gómez explica que les 
col·laboracions han estat fà-
cils de dur a terme, sobretot 
perquè, al contrari del que es 
podria pensar i fent una pi-
cada d’ullet, “entre els grups 
de música del país hi ha molt 
bona sintonia, més del que 
la gent es pot imaginar”. De 
fet, argumenta, “si haguéssim 
volgut omplir els setze tracks 
o haguéssim pogut fer”. Amb 
totes les formacions hi ha-
via hagut un contacte previ, 
menys amb la Dolo Bertrán, 
que protagonitza el duet de 
“Paraules” i amb la qual no 
havien coincidit amb anterio-
ritat. 
A l’hora de destacar una com-
posició per sobre de la resta, 
Carles Gómez exposa que és 
molt difícil perquè “totes les 
que hem inclòs tenen molt de 
nosaltres dins” i “com que les 
tornes a fer de zero és com 
si tornessis a compondre una 
nova cançó. Et tornes a ena-
morar com el primer cop”. 

Missatge optimista i vital
El missatge de la majoria de 
cançons com “Saps” amb 
Salva Racero o “La vida per-
fecta” amb participació de La 
Pegatina i la seva rumba cata-
lana incorporen un missatge 
optimista emparant-se en la 
filosofia del carpe diem (viure 
l’instant). “Hem de viure l’ex-
periència vital i no ens hem de 

Les cançons 
s’han 

enregistrat 
de nou 

pervertint-les

Un disc 
permeable i 

obert a altres 
estils 

musicals
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Deu anys, cinc
àlbums i un senzill 

nadalenc
En els deu anys de trajectòria, Lexu’s ha publicat cinc treballs (l’últim, 

10 anys i una nit) i un senzill nadalenc. 
Saps és la primera incursió discogràfica del grup i es publica el juny 

de 2004 amb onze temes. El disc aconsegueix un dels guardons més 
importants del panorama musical català: Disc Català de l’Any. 

Sent amb mi surt el 2006 i el formen onze cançons amb un clar caràcter 
vitalista. És el disc amb el qual el conjunt aconsegueix un reconeixe-
ment públic. La vida perfecta neix el 2008, i està format per tretze 
temes com “Fràgil”, “Cau” i “No hi ha problemes”, que ja formen 
part de l’imaginari col·lectiu després de sonar a les grans ràdios del 

país de forma continuada. Inclou el tema “No puc oblidar”, que 
forma part de la banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres ver-

melles. Per què no es toquen les nostres mans és el quart 
disc de la banda, publicat l’any 2012, amb dotze temes, 

i aborda les relacions personals en la distància curta 
i el contacte humà en l’era de la comunicació 

virtual. A més, el grup també té un senzill 
nadalenc anomenat Ara és Nadal 

(2005).

Lexu’s 
presenta el 

disc a la Sala 
Manolita el 

21 de 
desembre

p e r -
d r e 
a m b 
l a 
trans-
c e n -
dència”, 
explica el 
cantant del 
grup. 
Així, en aquesta dècada, tot 
i que el conjunt ha madurat, 
el simbolisme de les lletres ha 
perdurat en el temps: “Jo pot-
ser sóc diferent però les can-
çons reflecteixen el que era 
en aquell moment, i encara 
avui puc empatitzar-hi i recor-
dar quan van ser composades 
i quin significat tenien ales-
hores”. Cançons com “S’està 
fent fosc”, amb una lletra que 
defineix com desgarradora i 
que “continua tenint la matei-
xa energia, com quan estava 
trist i buit a casa”. 
En general els col·laboradors 
que han participat en el re-
cull es mostren molt satisfets 
de poder posar la seva firma. 
Adrià Salas, de La Pegati-
na, afirma que, amb la nova 
versió, la cançó “La vida és 
perfecta” és més descarada i 
més ballable i retorna els aires 
de la rumba en un grup pro-
vinent de la terra on va nèi-
xer aquest estil musical. Salas 
comenta que la unió dels dos 

grups va sorgir fa 
uns quatre o cinc 
anys i des de lla-
vors la interacció 

ha estat fluïda.
Per la seva banda, 

la col·laboració amb 
Pep Poblet va sor-

gir arran del programa 
“Canto.cat” que presentava 
el Carles. Poblet destaca que 
Lexu’s és fruit d’una generació 
del que en deien de comar-
ques i lloa que sempre hagin 
reivindicat la seva provinença 
fora dels nuclis grans. 
10 anys i una nit és un disc 
autoproduït que ha sortit a la 
llum aquesta setmana en for-
mat digital a les plataformes 
iTunes i Amazon i també està 
disponible a través del portal 
web de la formació. Durant 
aquest mes de desembre està 
previst que arribi a la resta de 
botigues i plataformes digi-
tals. A partir del tercer disc 
Lexu’s es produeix els discos 
i fa una clara aposta per la 
projecció digital, “una mane-
ra econòmica de donar-se a 
conèixer”. Tot i això, “inten-
tar sobresortir i que la gent et 
conegui és molt complicat”, 
però , com tot, “ningú va dir 
que seria fàcil”. 
El conjunt, que ja ha realitzat 
diversos actes a Barcelona 
per commemorar l’efemèri-

de, el proper diumenge 21 de 
desembre presentarà el nou 
disc en concert a la Sala Ma-
nolita de Lleida.

Hi ha vida després de 10 
anys i 1 nit?
Amb aquesta producció Le-

A dalt, 
Carles Gómez 
amb els grups 
col·laboradors a 
l’estudi Medusa. 
A la dreta, durant 
el concert a 
Barcelona. 
Fotos: J. Enjuanes

xu’s compleix un cicle, “el 
que passi després és una in-
cògnita” perquè “si planifi-
ques molt, no gaudeixes del 
miracle de fer música, i m’he 
fixat la màxima de gaudir-la”. 
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 No puc oblidar
Un dels temes més importants del 
grup i el més escoltat de la discografia 
de Lexu’s a Spotify. És un tema dels 
més modificats. D’una balada origi-
nal passa a ser un tema pop, elegant 
i sensual.  

 Cau (feat. Blaumut)
La seva versió original va funcionar 
molt bé a les ràdios adultes fent arri-
bar el grup a un públic nou. Aborda 
temàtiques com la transcendència 
i el valor què atorguem a les coses. 
L’aportació dels Blaumut capgira la 
melodia. 

 Què donaries per mi?
Tot i no ser un dels temes més popu-
lars de la discografia, Lexu’s aposta 
per revisitar-lo. Gira al voltant de les 
relacions humanes a través dels nous 
canals digitals, precursor del que seria 
el quart disc. 

 Sense
Tot i els seus acords alegres, la lletra 
desmenteix els colors optimistes de 
la cançó que narra un fet real que va 
tocar d’aprop el grup: el suïcidi d’una 
amiga. La nova versió dóna més im-
portància a les guitarres acústiques. 

 Saps (feat. S. Racero)

Un dels primers temes de Lexu’s, amb 
el qual va aconseguir el Premi al Disc 
Català de l’Any. Amb la col·laboració 
del Salva Racero, de Lax’n’busto, es 
converteix en una de les grans bala-
des del disc.

 No hi ha problemes
La cançó aborda la temàtica de les se-
gones oportunitats i la falsa il·lusió de 
recuperar una persona estimada que 
ja no tornarà mai més. La nova versió 
és força fidel a l’original, en compara-
ció a la resta.

 La vida perfecta (feat. 
La Pegatina)
La seva lletra irònica i radical i amb 
regust optimista (com si fos una can-
çó sorgida d’un llibre d’autoajuda) la 
feia clau en el recopilatori. La versió 
rumbeadora i canalla de La Pegatina 
la capgira i endinsa el grup a provar 
nous estils. 

 Fràgil (feat. 
Pep Poblet)

Probablement la cançó més impor-
tant de la banda i un dels temes més 
coneguts i retransmesos. El recull in-
clou dues versions. La primera amb la 
col·laboració d’un dels millors concer-
tistes de vent d’aquets país, amb una 
versió jazzística -brasilera-, i la segona 
amb un remescla de la mà de Carles 
Pérez. 

 Paraules (feat. Dolo 
Beltrán)
“Paraules” és una de les cançons del 
grup més recents però que van pen-
sar que mereixia ser incorporada en el 
recull.  Una composició que defineix 
amb molta sensibilitat i que volien 
que quedés reflectit en la seva versió 

acústica, amb un piano i una veu (res 
més). L’altra versió és un bonus track 
on podem escoltar la versió original, 
però, a duet amb Dolo Beltrán de 
Pastora.

 S’està fent fosc
Una de les primeres  composicions 
de la banda. La lletra parla d’un estat 
anínimic de buidor i soledat i ens re-
met directament a l’espesa boira llei-
datana.  Un tema d’esperit punyent i 
melangiós que defineixen com “una 
operació a cor obert”. Per fer aquesta  
nova versió, sense deixar de copsar 
un estat de desolació, s’ha accelerat 
el ritme per donar-li intensitat.

 La vida a contratemps
Concebuda com un experiment per 
intentar actualitzar temes que es po-
drien considerar “desfasats”. Carles 
Gómez defineix la nova versió com 
“l’exemple més rotund d’aquesta vo-
luntat d’adaptació i de dotar un nou 
prisma al grup, sense complexes ni 
limitacions”. S’han retallat pedaços 
de lletra i s’ha obviat la tornada de la 
cançó original, que no apareix. 

 Quant val (N. Chapado)
Un tema del disc anterior que també 
s’ha intentat plasmar amb els mínims 
artificis però donant molta importàn-
cia a les guitarres acústiques i, sobre-
tot, a la veu. 

 Abraça’m (Manu Guix) 
Bonus track del disc que ja disposa-
va de dues versions. 
És un dels temes més demanats pels 
seguidors del conjunt i que s’ha in-
clòs en la seva versió més acústica 
al costat del piano del mestre Manu 
Guix.

Les cançons que formen part del disc recopilatori
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la teva 
opinió és 

important

Els requisits d’un 
polític
Els escrits sobre Víctor Hellín a 
causa de la seua mort de l’alcal-
de socialista de Lleida i del di-
putat conservador José Ignacio 
Llorens, ens porten una vegada 
a la conclusió de que la Trans-
ició es va fer malament. Però 
abans, deixeu-me analitzar un 
punt que considero important. 
I és aquest qualificatiu de bona 
persona que els dos polítics (su-
posadament a les antípodes un 
de l’altre, però no tant lluny a la 
pràctica, en molts temes), com-
parteixen sobre el difunt Paer 
del franquisme. I és que aquest 
món, en principi o per principi, 
està ple de bona gent; ja sa-
bem la dita popular: “Todo el 
mundo es bueno”. I, com molt 
bé saben els dos prohoms, de 
bona gent n’hi ha i n’hi ha ha-
gut de dreta i d’esquerra; és a 
dir, el ser bona persona no és 
patrimoni ni d’uns ni dels altres.
Per un altre costat, a un dirigent 
polític s’escau valorar la seua 
aportació a la comunitat durant 
el temps que ha estat liderant o 
gestionant una institució. Curio-

sament, en cap dels dos articles 
esmentats, ni l’alcalde Àngel 
Ros, ni el diputat José Ignacio 
Llorens han estat capaços de ci-
tar ni una sola aportació atribu-
ïble a la gestió de Víctor Hellín 
mentre va ser alcalde. Ni una 
portada d’aigües a un barri, ni 
la creació d’algun centre social 
o esportiu, ni l’enllumenat d’un 
barri, ni la creació d’una nova 
expansió urbanística, ni la cre-
ació d’alguna entitat cultural, 
ni planificació d’un nou pont... 
res de res. L’únic que tenen co-
munament per a destacar de 
l’exalcalde falangista recent-
ment traspassat, és l’haver es-
tat una bona persona. Però és 
clar, ¿em voldran dir el senyors 
Ros i Llorens per exemple, si 
Artur Mas, Jordi Pujol, Mariano 
Rajoy o Antoni Siurana, no són 
o han sigut bones persones? ¿I 
se’ls recordarà i passaran a la 
història per ser bones persones 
o bé per la seves aportacions? 
¿És que són capaços tant Ros 
com Llorens de dir-nos algun 
polític que sigui mala perso-
na? I encara una altra, el fet 
de ser bona persona ¿eximeix 
Víctor Hellín haver col·laborat 
destacadament amb el règim 
franquista? Sabem que durant 
la guerra i els anys posteriors, 
així com hi va haver delators, 
també hi va haver gent que va 
fer el possible per salvar un pa-

rent, un company de col·legi, 
un amic, de les grapes d’un o 
altre bàndol. Però oblidar que 
Hellín va ser alcalde perquè 
portava camisa blava, és fer-se 
trampes al solitari. Citava l’actu-
al alcalde l’anècdota amb Hellín 
quan li va dir: “A la meua èpo-
ca ser alcalde, era més fàcil”. I 
tant! L’alcalde estava nomenat 
a dit pel règim, és a dir, els 
seus; no s’havia de presentar a 
cap elecció; i lògicament, tot el 
consistori era de la mateixa cor-
da; per tant, no tenia oposició. 
I per si fos poc, la premsa era 
del Movimiento i conseqüent-
ment, ai d’aquell que publiqués 
qualsevol crítica a l’ajuntament! 
Així és com el mateix règim 
que sostenia Víctor Hellín va 
fer tancar la revista Labor, per-
què va qüestionar negre sobre 
blanc la tasca de l’ajuntament; i 
a un oncle meu el varen cridar 
a comissaria i li varen fer beure 
oli de ricí, per haver escrit en un 
article periodístic que semblava 
que havia assistit poca gent a la 
processó de Setmana Santa. I 
convindran amb mi els dos ar-
ticulistes, que tant el meu pare 
com el meu oncle, també eren 
bones persones. Que avui dia 
s’afalagui públicament la figura 
d’una autoritat de la dictadura 
és una mostra més que la trans-
ició es va tancar malament.

XAVIER PORTA

Els drets humans, 
fruit d’una història
Avui voldria parlar-los en la 
commemoració del dia dels 
drets humans d’un fet històric 
que va encapçalar el Rei Ciro 
el Gran, el primer rei de Per-
sia, que va alliberar els esclaus 
de Babilònia, al 539 aC. I que 
potser ha marcat el que avui 
coneixem com la declaració 
dels drets humans actual. Ens 
podríem endinsar més expli-
cant altres fets i declaracions 
històriques que plegades han 
desembocat en la declaració 
que avui recordem. Com la 
Carta Magna (1215), la Petició 
del Dret (1628), la Constitució 
dels Estats Units (1787), la De-
claració Francesa dels Drets de 
l’Home i del Ciutadà (1789), 
i la carta de Drets dels Estats 
Units (1791), per citar-ne al-
guns. Però, explicar-vos un fet 
històric, potser el primer que 
parla de l’atorgament per part 
dels Rei de Persia dels primers 
drets als esclaus. En l’any 539 
aC, els exèrcits de Ciro el Gran, 
el primer rei de la Persia anti-
ga, van conquistar la ciutat de 
Babilònia. Però les seves se-
güents accions van ser les que 
van marcar un avanç significatiu 
per l’Home. Va alliberar els es-
claus, va declarar que totes les 

persones tenien el dret a esco-
llir la seva pròpia religió, i va es-
tablir la igualtat racial. Aquests 
i altres decrets van ser gravats 
en un cilindre de fang cuit en 
llenguatge acadio amb escrip-
tura cuneïforme. Conegut avui 
com el Cilindre de Ciro, aquest 
document antic ha estat reco-
negut en l’actualitat com el pri-
mer document dels drets hu-
mans al món. Està traduït en els 
sis idiomes oficials de les Naci-
ons Unides i les seves disposici-
ons són anàlogues als primers 
quatre articles de la Declaració 
Universal dels Drets Humans. 
Des de Babilònia, la idea dels 
drets humans es va difondre 
ràpidament per l’Índia, Grècia i 
finalment Roma. Aquí va néixer 
el concepte de “llei natural”, 
després d’observar el fet que 
les persones tendien a seguir, 
en el transcurs de la vida, cer-
tes lleis que no estaven escri-
tes, i la llei romana es basava 
en idees racionals derivades 
de la naturalesa de les coses. 
Per tant aquest ha estat el meu 
apunt aquest any per signifi-
car els drets que molts i mol-
tes persones encara no poden 
disposar per diversos motius al 
món, hem de continuar treba-
llant, visibilitzant i sent crítics, 
per millorar aquesta situació.

ENRIC FIGUERES
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
La teva pell
Per què no es toquen les nos-
tres mans és el títol del penúl-
tim disc de Lexu’s, que va sortir 
a la venda ara fa tres anys. Un 
dia, parlant amb el Carles Gó-
mez, vocalista de la banda, em 
raonava el perquè del nom: les 
noves tecnologies, les xarxes 
socials, Internet i la globalitza-
ció en general han facilitat que 
puguem posar-nos en contacte 
amb qualsevol part del món en 
tan sols un instant, però aques-
tes mateixes noves tecnologies, 
xarxes socials, Internet i globa-
litzacions que ho globalitzen 
absolutament tot han complicat 
posar-nos en contacte física-

ment (humanament) entre nos-
altres. La proximitat ens ha dis-
tanciat... Per què no es toquen 
les nostres mans si cada vegada 
estem més a prop els uns dels 
altres? Bona pregunta, però de 
difícil resposta, almenys per a 
mi.
De vegades tinc la sensació que 
com més contactes afegeixo a 
Facebook, més seguidors tinc 
a Twitter i Instagram i més lec-
tors llegeixen la meva colum-
na d’opinió, menys són els que 
prenen la meva mà entre les se-
ves. Estem sols en un món on 
tothom es coneix... És això una 
paradoxa, o bé es tracta de la 

nova realitat, un nou món amb 
unes regles diferents i, sobre-
tot, una altra manera d’interac-
tuar. L’altre dia algú escrivia a 
Twitter que parlem molt per no 
haver de dir la veritat. Doncs jo 
hi afegeixo que ens hem apro-
pat molt, potser massa, per no 
haver-nos d’arribar a tocar amb 
les mans.
“Jo no vull la teva pell, sinó en-
cendre la teva ànima”, canta 
Jordi Gasion (El Fill del Mes-
tre) en una cançó de l’àlbum 
Les cançons urgents. Hi estic 
d’acord, però, sovint, una cosa 
requereix l’altra. Com pretens 
traspassar la meva pell si ni tan 

sols la toques?
Toquem-nos, acariciem-nos, 
acaronem-nos, pessiguem-nos, 
besem-nos, abracem-nos, men-
gem-nos, fem-nos l’amor, fo-
llem-nos, llepem-nos, mastur-
bem-nos... Fem-nos tot allò que 
ens fa éssers humans, fem-nos 
tot allò que ens diferencia dels 
que no ho són. Simplement, 
fem-nos-ho i no deixem de fer-
nos-ho mai. Sobretot, però, que 
no pari la música, perquè si ho 
fa, no hi haurà res que ens re-
cordi el sentit de la vida. Quin 
és? Bona pregunta, però en 
aquest cas de fàcil resposta, al-
menys per a mi: la teva pell...
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dimoni

Cecília
López
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i parella

d’Alfonso Congostrina

Ella em resol els meus pro-
blemes, em dóna el que més 
o menys li demano, em fa 
enfadar i m’il·lusiona. Més 
d’una vegada m’ha mantin-
gut en blanc i m’ha obligat a 
anar-me’n a dormir ben tard. 
Sovint, l’he deixada amb la 
paraula a la boca. He estat a 
punt de maltractar-la i d’esti-
mar-la amb segons de dife-
rència. Parlo de la TELE. Ado-
reu-la, no digueu el seu nom 
en va. Contempleu el major 
invent creat per la mà de l’ho-
me i doneu gràcies perquè 
algú, en algun lloc recòndit, 
va enginyar la forma de donar 
sentit a les nostres miserables 
vides i va crear tal deessa.
No m’agraden els esports 
i quan era petit tenia certa 
al·lèrgia als llibres, així que 
només llegia els còmics de 
Mortadelo, Zipi i Zape i Be-
nito Moniato. Existia un apa-
rell que regnava al menjador 
i que era i és el meu únic oci: 
la TELE. Podia passar-m’hi 
hores i hores al davant. “La 
televisió és la teva droga... Et 
duré al metge perquè això no 
és normal”, cridava la meva 
mare, que no ha sabut ad-
mirar a la deessa catòdica. 
Amb el temps he perpetuat 
la meva afició fins saber el dia 
o l’hora que és gràcies a la 
programació.
Quan arribo a casa, el primer 
que faig és engegar-la. Em fa 
companyia. Mata l’incòmode 
silenci en el qual comencen 
a cruixir coses i que propicia 
moments paranormals que 
m’acollonen. La tele em salva 
d’aquests fantasmes.
La Ceci, sempre disposada a 

molestar, i la Chloé (la baldu-
fa de 3 anys que ens estimem 
més que a les nostres pròpies 
vides) són capaces de qual-
sevol cosa per fastiguejar i 
destruir la meva única afició. 
“Quan tu no hi ets no poso la 
tele i no vegis quina tranquil-
litat”, sol vomitar-me, sense 
venir al cas, la meva dona. 
“Amb la televisió no dónes 
bon exemple a la nena”, em 
fa xantatge. Jo a la tele hi 
veig alguna sèrie, programes 
(ara estic súper enganxat a 
Adán y Eva), entrevistes mo-
lones i programes freaks de 
subhastes americanes o ves-
tits de núvia... mai esports. 
No sóc tan mal exemple. La 
Chloé també està disposada 
a torturar-me. Ella ho fa més 
subtilment. Li deixo el co-
mandament i em premia amb 
la Peppa Pig, la Dora la Ex-
ploradora i la Doctora Jugue-
tes. Es queda embadalida i 
m’omple d’orgull. És clavade-
ta a la seva mare, però adora 
la deessa catòdica.

Ell voldria tenir encès el 
trasto del dimoni nit i dia. Li 
encanta. I encara que veu-
ria qualsevol cosa, es deleix 
amb tot allò que faci ferum 
de Salsa Rosa, Aquí Hay To-
mate o Operación Triunfo. 
Per sort, els canals esportius 
els ha desterrat al final de 
la llista i no em turmenta ni 
amb la Lliga, ni amb les mo-
tos, ni amb la Fórmula 1 ni 
amb el Tour de França. Bé, 
és que ell odia l’esport. Ja 
n’havíem parlat d’això. Però 
la resta de programació la té 
dominada i és capaç de dis-
tingir les segones, terceres i 
quartes cadenes, a més de 
les versions en alta definició 
i les desconnexions territori-
als.
Abans de patir aquest cal-
vari de la televisió encesa a 
qualsevol hora, a mi també 
m’agradava mirar-la i, fins i 
tot, em relaxava. La tortura 
ha arribat al seu punt àlgid 
quan la Chloé ha descobert 
que hi ha, com a mínim, qua-

tre canals que fan “dibus” 
tot el dia. I evidentment, 
com que surt al pare, s’enfa-
va amb tota la programació.
La criatura té súper poders, 
n’estic gairebé segura. Com 
pot ser, si no, que els espec-
tadors siguem incapaços de 
seguir una sèrie per culpa 
dels continus canvis d’hora i 
dia d’emissió, i ella, en canvi, 
se sàpiga totes les cançons 
i controli perfectament què 
fan de bon matí abans d’anar 
a l’escola, a la tarda o els 
caps de setmana. Això ha de 
ser una mala passada de la 
genètica.
Amb les lleganyes als ulls ja 
sento: “Hola, yo soy Peppa 
Pig y éste es mi hermano pe-
queño George...”. Entre el 
got de llet i les galetes co-
mença la Doctora Juguetes. 
Mentre preparo l’entrepà 
escolto com la Dora la Ex-
ploradora es va embolicant 
amb l’anglès i el castellà. I en 
algun altre moment, fins i tot 
jo acabo cantant qualsevol 
dels jingles del Pocoyó, La 
Princesa Sofía, el Monstruo 
Feliz, la Gata Misha, el Bob 
el Manetes, el Doraemon, l’ 
ovelleta Timmy o el mac mec 
mic del Mic.
És insofrible. La llista de di-
buixos animats arriba a l’in-
finit. Nosaltres vèiem en Pin-
gu, l’Arale i en Goku, com a 
molt. Aquesta addicció a la 
caixa tonta o és hereditària 
o ha de tenir alguna cosa a 
veure amb el moment en 
què vaig parir la nena, per-
què l’Alfonso va invertir mol-
tes monedes per tenir la tele 
de l’habitació de l’hospital 
encesa tota la santa nit.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:
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Patriotes de fang
Diumenge tinc el costum 
de llevar-me d´hora. 
M’agrada llegir la 
premsa quan tot en-
cara és silenci, i es pot 
reflexionar sobre les 
lectures pausades amb 
l’aroma del cafè recent fet. 
Un titular em va deixar pen-
satiu: “El pilot Marc Màrquez 
vol la residència a Andorra, 
on ja s’ha comprat casa”. 
El Principat té previst con-
cedir-l’hi la setmana vinent, 
amb la qual cosa el tetra-
campió del món de Cervera 
pagarà menys impostos. La 
notícia em sorprèn. Feia unes 
hores havia llegit a 7accents 
que l’Alfonso Congostrina, 
el company de la plana de 
la dreta, afirmava que no li 
agraden els esports a la tele-
visió, quelcom que compar-
teixo. Ignoro la majoria de 
coses que envolten el món 
esportiu, però conèixer en 
Màrquez és quelcom de cul-
tura general. Penso en un noi 
jove, cerverí, un triomfador 
que corre en moto a gran ve-

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

locitat. No l’he vist mai, però 
ha de ser bo. El recordo som-
rient a la notícia de la crònica 
de la festa que van regalar-li 
els seus compatriotes. Un 
poble generós i agraït que va 
dedicar-li una bona festa. Els 
romans també ho feien amb 
els seus emperadors victo-
riosos. El triomf romà era 
una espectacular cerimònia 
que se celebrava en l’antiga 
Roma per complimentar el 
general que tornava victori-
ós amb el seu exèrcit d’una 
campanya. Per al general 
protagonista era un dia glori-
ós. Així m´imagino la tornada 
a casa d’en Marc Màrquez el 
triomfador.
Tanco els ulls, agafo aire a 
poc a poc i medito. Em que-

do adormit i somio. Apareix 
llavors un patriota agraït que 
torna a casa amb llorers al 
cap. Veig el retorn dels tri-
omfador fruint dels veïns que 
l’aclamen de felicitat. Agafa 
el micròfon i exultant, agraeix 
el merescut reconeixement 
que augmenta en veure als 
companys de l’antiga classe, 
veïns amb qui ha jugat, uns 
segarrencs que l’han ajudat a 
créixer. Llavors, amb veu tre-
molosa, diu que vol tenir un 
gest de gratitud amb els seus 
compatriotes, i que diposita-
rà tots els diners a la sucur-
sal bancària del poble, i que 
els interessos els donarà a la 
biblioteca municipal perquè 
pugui obrir els set dies de la 
setmana. Llavors recorda que 
la ciutat fa dos segles havia 
estat un referent universitari, 
i decideix destinar diners fi-
nançant una universitat d’es-
tiu. Aixeca el cap i veu com 
el poble l’aclama. Serà aviat 
doctor honoris causa. Està 
feliç. Veu aquella lluna que 
il·lumina de bondat els cer-

verins, i recorda que amb 21 
anys guanya 10 milions anu-
als, i decideix que donarà 1 
a facilitar la recerca de l’IRB 
Lleida. Per això vol els diners.
Llavors em desperto i llegei-
xo els comentaris que m´han 
fet al Twitter i al Facebook 
quan he penjat la notícia. Em 
diuen que entre tots creem 
ídols de fang egoistes. Hi 
ha gent decebuda que creu 
que a Cervera ja no li faran 
les rebudes davant dels seus 
triomfs andorrans i hi ha qui 
afirma que li acaba de caure 
un mite.
I jo encara no sé si estic des-
pert o si encara somio, i cri-
dant els dic que no, que no 
tenen raó, que aquest és un 
tipus agraït i generós que mi-
llorarà la biblioteca pública 
comprant més llibres, i que a 
l’estiu subvencionarà perquè 
hi hagi més cursos de quali-
tat i que els ajuts a la recerca 
ens facilitarà la producció del 
que fem els de la terra. Jo el 
defenc, perquè jo crec en els 
grans patriotes.

 Hi ha qui
 afirma que en el 
cas de Màrquez 
li acaba de
caure un mite

Miquel Aguilar
Una altra cosa
@miquel_aguilar
info@correccions.com

Temps d’estadístiques
La Mesa d’Emergències 
de Lleida ha adjudicat 81 
pisos a famílies amb pro-
blemes de pagament de 
l’habitatge. En el darrer 
consell d’administració 
de l’Empresa Municipal 
d’Urbanisme (EMU), per-
tanyent a l’Ajuntament de 
Lleida, els responsables de 
l’ens van fer balanç de la in-
tervenció que, al llarg dels 
exercicis 2013 i 2014, han 
dut a terme per provar de 
pal·liar un dels problemes 
socials més mediàtics arran 
de l’esclat de la crisi econò-
mica: la pèrdua del sostre.
Per a una ciutat com Lleida, 
les xifres són preocupants: 

624 persones han estat ate-
ses en els darrers dos anys, 
356 per no poder fer front al 
lloguer i 199 per problemes 
relacionats amb la hipoteca. 
Dels 115 casos resolts, 34 
es van tramitar per mitjà de 
procediments de mediació i 
els 81 restants corresponen 
als pisos cedits per la Paeria. 
Queden, però, 509 casos a 
l’aire, cadascun dels quals és 
un drama particular de con-
seqüències generals i gene-
ralitzades.
El desembre acostuma a ser 
un moment propens al ba-
lanç, a l’avaluació, a l’esta-
dística. Alhora, per la proxi-
mitat de les festes de Nadal, 

aquests acostumen a ser dies 
de solidaritat, d’ajuda als 
més necessitats. Tot plegat 
fa que, encara que només 
sigui durant unes setmanes, 
mig món fixi la mirada en els 
drames que es cuinen durant 
la resta de l’any. El proble-
ma de l’habitatge i la cessió 
de pisos socials, malaurada-
ment, són només la punta de 
l’iceberg.
Així, doncs, que les xifres no 
ens facin perdre el nord. Els 
números, sobre el paper, són 
només números, però trans-
cendeixen la mera estadísti-
ca quan ens aturem a pensar 
que representen molt més 
que això. Darrere de cada 

xifra hi ha persones i, si al-
guna cosa hem après de la 
crisi econòmica que enca-
ra ens escanya, és que tots 
podem acabar formant part 
d’un percentatge on mai ens 
hauríem imaginat que per-
tanyeríem. Siguem, doncs, 
conseqüents.
Una altra cosa: encara no 
heu llegit la carta oberta 
dels directors de Cristianis-
me i Justícia i d’Oxfam In-
termón a Marc Márquez per-
què reflexioni sobre el fet 
de nacionalitzar-se andor-
rà? Tant pel to com, sobre-
tot, pel contingut, és digna 
d’atenció. Si més no, us farà 
reflexionar.



PRINCEP DE VIANA
Local  310 m2, bany, 
vidriera, bomba de calor.
P.LL. 2.000 € Ref. L12250

PRAT DE LA RIBA
Apartament 65 m2, 
2 habitacions, 1 bany, 
aire condicionat.
P.LL. 450 €         Ref. A12245

CORBINS
Casa 280 m2, 
3 habitacions, 2 banys, 
terrassa 70 m2, 
barbacoa.
P.V. 90.000€  Ref. C10763

ZONA ALTA
Pis 80 m2, 
4 habitacions, 1 bany.
P.V. 45.000€ Ref. P12244

RAMBLA DE FERRAN
Bar 100 m2, altell 60 m2, 
bomba calor.
P.LL. 600 € Ref. L12249

PARDINYES
Apartament 50 m2, 
1 habitació, 1 bany, 
terrassa 30 m2, 
pàrquing.
P.LL. 400 €         Ref. A12252

ALCALDE PORQUERES
FINANÇAMENT 100%
Àtic 84 m2, 
3 habitacions, 1 bany, 
terrassa 40 m2.
P.V. 78.000 €  Ref. P11971

ZONA RONDA
FINANÇAMENT 100%
Àtic dúplex nou, 
3 habitacions, 2 banys, 
2 terrasses.
P.V. 110.000 €  Ref. P11915

BALÀFIA
Local 700 m2, 
bany, diàfan, 
3 despatxos, 
bomba de calor.
P.V. 325.000 €     Ref. L11225

RONDA 
Pis 80 m2, 
3 habitacions, 1 bany, 
pàrquing opcional.
P.A. 475 €  Ref. P12055

ALCOLETGE
Casa adossada  225 m2, 
3 habitacions, 2 banys,
llar de foc, jardí, 
piscina comunitària.
P.V. 210.000 € Ref. D12159

VALLS D’ANDORRA
FINANÇAMENT 100%
Apartament 59 m2, 
2 habitacions, 1 bany, 
aire condicionat.
P.V. 32.000 €  Ref. P11921

CAPPONT 
Ideal inversionistes, 
local 88 m2,
llogat a 640 €.
P.V. 80.000 € Ref. L10983

CREDIFINCA US DESITJA
BONES FESTES

ZONA RONDA
FINANÇAMENT 100%
Pis nou 84 m2, 
3 habitacions, 2 banys.
P.V. 79.000 €  Ref. P11914

RAMBLA FERRAN
Restaurant 248 m2, 
tot muntat, 
llogat a 600 €.
P.V. 108.000 € Ref. L11015

ZONA ALTA
Pis 75 m2, 
3 habitacions, 1 bany.
P.LL. 400 € Ref. P12253

ALPICAT
Xalet  476 m2, 
parcel·la  2.720 m2, 
7 habitacions, 6 banys, 
llar de foc, bodega, piscina.
P.V. CONSULTAR     Ref. X11500

ZONA ALTA
Pis 120 m2, 
4 habitacions, 2 banys, 
A/A, terrassa, pàrquing,
aigua i calefacció central.
P.V. 85.000 € Ref. P12232

c/ Sant Martí nº 61 Lleida      Tel. 973 24 63 00

www.credifinca.com    .   credifinca@credifinca.com

ES NECESSITEN PISOS PER LLOGAR. PROPIETARI SI VOL LLOGAR EL SEU
HABITATGE AMB TOTES LES GARANTIES. TRUQUI A CREDIFINCA

CAPPONT
Local 48 m2, bany, 
diàfan, bomba de calor.
P.V. 48.000 € Ref. L9072

PRAT DE LA RIBA 
Pis semi nou 105 m2, 
3 habitacions, 2 banys, 
A/A, terrassa 20 m2,
pàrquing i traster.
P.LL. 650 € Ref. P12260

CAPPONT
FINANÇAMENT 100%
Pis 3 habitacions, 1 bany.
P.V. 72.000 € Ref. P11569

INSTITUTS
Pis 205 m2, 
5 habitacions, 2 banys, 
terrassa, 2 pàrquings 1 traster.
P.V. CONSULTAR     Ref. P11874



Les noves Basses d’Alpicat 
podrien acollir un parc 
temàtic sobre els Barrufets
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ECONOMIA

La Paeria amplia el 
2015 prop d’un 2% 
el pressupost

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El pressupost municipal 
de l’Ajuntament de Lleida 
per a l’any 2015 ascendeix 
a 155,6 milions d’euros i 
representa un increment 
d’un 1,9% respecte de l’any 
passat. La Paeria destina-
rà 30,68 milions d’euros a 
cohesió social, educació i 
ocupació. Per altra banda, 
26,2 milions es destinaran a 
serveis per a la ciutat; 18,8 
a seguretat, civisme i règim 
interior, i 17,9 a urbanisme i 
via pública. Com a novetat, 
la Paeria posarà en marxa 
dos centres per a nois i no-
ies en risc, un a Balàfia i l’al-
tre a la zona de la Bordeta, 
i ha previst 9.080.000 euros 
per a inversions l’any 2015. 
El PP els titlla de “quimè-
rics” perquè contemplen 
projectes que “mai no 
s’acabaran realitzant” i CiU 
presentarà esmenes per 
ampliar les ajudes a les fa-
mílies sense recursos.
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ERC i ICV desaproven la construcció i la CUP exigeix una reunió urgent

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les Basses d’Alpicat es podri-
en convertir en un parc temà-
tic sobre els Barrufets. Aques-
ta és la proposta que podria 
fer la Paeria de Lleida i el 
grup municipal de CiU en les 
properes setmanes. Segons 
ha pogut saber NacióLleida, 
el projecte rondaria els 35 
milions d’euros, que serien 
invertits, en la seva majoria, 
des de la iniciativa privada. 
Fonts properes al consistori 
apunten que la Paeria cediria 
els terrenys, que són de titu-
laritat municipal, i que podria 
arribar a invertir una part de 
l’import. El projecte està da-
munt de la taula després que 
tant l’equip de Govern com el 
grup municipal de CiU hagin 
elaborat diverses op-
cions durant els 
darrers mesos 
per revitalit-
zar l’espai, 
que porta 
dotze anys 
encallat.
El portaveu 
mun i c ipa l 
d’ERC a Llei-
da i candidat a 
la Paeria, Carles 

Vega, va manifestar la neces-
sitat de recuperar l’emblemà-

tic parc de les Basses 
d’Alpicat i de 

fer-ho seguint 
les propos-
tes presen-
tades per 
ciutadans i 
tècnics en 
el procés 
participatiu 

culminat el 
2008, que en 

cap cas parlaven 

El projecte de re-
forma de les anti-
gues Basses porta 
encallat 12 anys 
i la Paeria l’ha 
inclòs en els nous 
pressupostos. 
Foto: CUP

d’instal·lacions mercantils. Per 
la seva banda, Eduard Baches, 
alcadable per ICV a la Paeria, 
ha declarat que “és l’hora de 

crear un projecte de ciutat per 
a les persones, i no per pro-
jectes temàtics que no tenen 
garantida cap viabilitat”. Així 
mateix, la CUP de Lleida ha 
demanat la convocatòria ur-
gent de la comissió de segui-
ment de l’audiència pública de 
les Basses d’Alpicat i acusa la 
Paeria de menysprear aquest 
òrgan consultiu de participa-
ció i exigeix que el consistori 
la convoqui perquè pugui ser 
una part activa en la presa de 
decisions.

POLÍTICA

El PSC tornaria a guanyar les municipals a Lleida 
segons una enquesta d’intenció de vot d’Ua1

 REDACCIÓ
 LLEIDA

A sis mesos de les pròximes 
eleccions municipals, el PSC 
es manté com a virtual gua-
nyador dels comicis a la ciu-
tat de Lleida, segons la terce-
ra enquesta d’intenció de vot 
encarregada per Ua1 Ràdio a 
Infortécnica. Tot i això, el par-
tit de l’actual alcalde, Àngel 

Ros, no tindria assegurada 
la majoria absoluta, ja que la 
forquilla que li assigna el ba-
ròmetre és d’entre dotze i ca-
torze regidors. Dels resultats 
de l’enquesta també destaca 
el retrocés que tindrien CiU i 
PP, ara mateix tots dos amb 
sis regidors. Els nacionalistes 
en perdrien un i els populars 
es quedarien sense un o dos 
representants. Per contra, 

entrarien amb força al consis-
tori ERC, amb tres o quatre 
edils, i la CUP, amb dos. En el 
cas d’ICV-EUiA, el baròmetre 
els assigna una forquilla d’en-
tre zero i dos regidors. La Pa-
eria de Lleida, per tant, pas-
saria de tenir representació 
de tres partits a tenir-ne cinc 
o sis. Per a l’enquesta s’han 
realitzat 400 entrevistes vàli-
des a majors de 18 anys.

SOCIETAT

Tres edicions del Mercat de l’Hort a 
Taula per les festes de Nadal

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Mercat de l’Hort a Taula 
tindrà més presència aquest 
mes de desembre amb mo-
tiu de les festes de Nadal. Els 
paradistes aprofiten l’època 
nadalenca per instal·lar-se 
més dies a la plaça de Sant 
Joan. En concret, ho van fer 
diumenge i ho faran els dies 

20 i 21. Al mercat s’hi troben 
productes de proximitat de 
pagesos i productors lleida-
tans amb parades que oferei-
xen olis, formatges i derivats 
làctics, fruita i verdura, fruits 
secs, xocolates i dolços, co-
ques, bolets, carn i embotits, 
entre d’altres. Es tracta d’un 
mercat que s’ha consolidat 
en el calendari comercial de 
la ciutat.

7·125·12
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ERC, ICV i la 
CUP creuen 

que el 
projecte no té 

garantida la 
viabilitat
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SOCIETAT

L’equipament del 
convent de Sta. 
Clara, llest al gener

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les obres de rehabilitació 
de l’antic convent de Santa 
Clara de Lleida i l’equipa-
ment que serà seu d’en-
titats culturals i centre de 
dia per a jubilats del Centre 
Històric entrarà en funcio-
nament al gener. A banda 
de ser seu dels Castellers 
de Lleida, s’hi afegiran les 
corals del Sícoris i Shalom. 
Així mateix, la Paeria po-
sarà en servei un centre 
de dia per a la gent gran. 
Tindrà una capacitat per a 
trenta persones i disposarà 
de dotze places concerta-
des amb la Generalitat. Les 
obres han tingut un cost to-
tal d’1,5 ME en dues fases.

6·12
CULTURA

Foo presenta el 
seu ‘Parallel Lives’, 
al Cafè del Teatre 

 G. M.
 LLEIDA

Llums de neó de color rosa 
i un familiar aroma a encens 
traslladen el públic a un 
antre infecte de carretera 
abans de la sortida a es-
cena dels quatre membres 
de FOO. L’Oriol, el Víctor i 
els germans Ishanda (Pol i 
Dani) van aparèixer amb  la 
força dels Arctic Monkeys 
el passat divendres i no van 
tardar a sorgir les primeres 
influències musicals dels 
noranta. Amb una propos-
ta eclèctica, presentaven 
Parallel Lives, el seu nou 
àlbum, i ho van fer a casa, 
al Cafè del Teatre de Lleida, 
envoltats d’amics i segui-
dors habituals. 

SOCIETAT

La Guàrdia Civil 
confisca 3.445 
paquets de tabac 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Guàrdia Civil de Llei-
da va confiscar la passada 
setmana 3.445 paquets de 
tabac de contraban valorat 
en 15.487 euros a la Secció 
Duana de la Farga de Mo-
les en dos actuacions. En 
la primera, els agents van 
trobar ocult en el remolc 
per al transport de gossos 
que arrossegava un vehicle 
980 paquets, i en la segona, 
2.465 paquets en un doble 
fons isoterm.

SOCIETAT

El jove que va 
apunyalar 5 persones a 
Lleida vol ser advocat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Després de dos mesos tan-
cat a la presó de Ponent, 
Alejandro Ruiz, el jove ne-
onazi que va apunyalar 
cinc persones pels carrers 
de Lleida el passat mes de 
setembre, ha iniciat els es-
tudis de Dret a la presó. El 
pres ja ha rebut els llibres i 
seguirà les classes a distàn-
cia iniciant així una segona 
carrera, després d’haver 
cursat els estudis de Medi-
cina que no ha acabat. 

SOCIETAT

La Diputació activa 
el pla per minimitzar 
l’efecte de les gelades

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació de Lleida, a 
través del  Servei de Vies i 
Obres, ha posat en marxa 
el Pla de Viabilitat Hiver-
nal per tal de minimitzar 
l’impacte de les possibles 
nevades, gelades i altres 
situacions climatològiques 
d’emergència a les carrete-
res que gestiona la corpo-
ració.  La corporació ha fet 
una previsió total de 4.500 
tones de potassa per a la 
campanya hivernal. 

POLÍTICA

Homs diu a Lleida que el nou Estat català 
“és una qüestió de supervivència”

 L. D.
 LLEIDA

El conseller de la Presidèn-
cia, Francesc Homs, va visi-
tar dimarts l’Aula Magna de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
per presentar el llibre Eines 
d’Estat, que recull un conjunt 
de conferències  organitza-
des per la Diputació de Llei-
da entorn el procés català. 
Acompanyat del president de 
la Diputació, Joan Reñé, i del 
director de l’IEI, Josep Maria 
Solé, Homs va dirigir-se a un 
centenar de persones tot re-
marcant que el procés sobira-
nista de Catalunya es troba en 
la seva fase final i que “hi hau-

rà acord amb ERC”. El conse-
ller va afirmar amb rotunditat: 
“Que Catalunya esdevingui 
un Estat no és només qüestió 
de viabilitat, sinó de supervi-
vència col·lectiva”. 

SOCIETAT

Ros denuncia el raper Hasél per 
amenaces de mort en una cançó

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
ha denunciat el cantant de rap 
lleidatà Pablo Hasél per ame-
naçar-lo de mort en una cançó 
que porta per nom “Menti-
Ros”, on llença tota mena 
d’amenaces i insults contra el 
polític socialista. En el vídeo, 
penjat a YouTube el passat 27 
de novembre, es pot escoltar 
“Àngel Ros, malparit, et me-
reixes un tret”, “que algú el 
detoni” o “l’he vist donar un 
discurs per a jubilats i en cada 
paraula mereixia un atemp-
tat”. En la denúncia, l’alcalde 
explica que s’atempta contra 

la seva persona i la seva família 
i es demana que es despengi 
el vídeo de la xarxa “per apo-
logia de la violència”. Tam-
bé es demana que s’adoptin 
mesures de caràcter personal 
com una ordre d’allunyament.

Imatge d’una 
entrevista 
realitzada al
lleidatà Pablo 
Hasél. 
Font: YouTube

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Troben al Pallars Jussà un 
coll de dinosaure de més 
de 5 metres de llarg

9·12

CULTURA

El Cinema París 
continuarà viu com 
a mínim 5 anys més

 REDACCIÓ
 SOLSONA

Un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sol-
sona, el Consell Comarcal 
i el Cinema París permetrà 
la digitalització i continuï-
tat  d’aquest equipament 
cinquantenari que estava 
en perill de tancar, tot i ser 
l’única sala de cinema en 
funcionament al Solsonès. 
La renovació tecnològica 
del projector era una con-
dició indispensable perquè 
la sala pogués continuar 
funcionant, en tant que el 
format en 35 mil·límetres 
està desapareixent i les 
instal·lacions havien que-
dat obsoletes. La inversió 
necessària per a aquest 
canvi tecnològic ha estat 
de 63.000 euros i en con-
trapartida el Cinema París 
es compromet a mantenir 
la sala oberta durant un mí-
nim de cinc anys.

 5
11

del a l’

Una de les troballes més grans del Pirineu
 REDACCIÓ
 ISONA I CONCA D’ELLÀ

www.7accents.cat

Investigadors de l’Institut Ca-
talà de Paleontologia Miquel 
Crusafont (ICP) i la Universitat 
de Saragossa han extret del 
jaciment d’Orcau-1, al Pallars 
Jussà, un coll d’un dinosaure 
sauròpode de més de 5 me-
tres. Les restes inclouen 7-8 
vèrtebres de la zona del coll 
i les primeres costelles d’un 
dinosaure que va viure en 
aquesta zona fa uns 68 mi-
lions d’anys. A partir de les 
restes trobades, s’estima que 
aquest animal devia fer entre 
15 i 20 metres de llarg aproxi-
madament.
L’estructura fabricada per 
treure intacte el fòssil pesa 
uns 2.500 quilos, sent la 
més gran realitzada mai per 
l’equip d’investigadors de 
l’ICP i la Universitat de Sara-
gossa i, probablement, una 
de les més grans mai fetes a 
Europa. L’operació va durar 
més de cinc hores i va requerir 
l’ús d’una excavadora.
Es tracta d’una de les troba-
lles més grans que s’han tro-
bat al Pirineu, una zona rica 
en dinosaures sauròpodes co-
neguts com a titanosaures. 
Les nombroses petjades 
d’aquesta espècie de dino-

saures per la zona fa pensar 
en la relativa importància 
d’aquest ésser en el passat.
El fòssil ja roman al magatzem 
de restes fòssils que el Museu 
de Conca Dellà té a la locali-
tat d’Isona. Àngel Galobart, 
cap del grup de recerca del 
Mesozoic de l’ICP, va destacar 
l’interès científic, divulgatiu i 
històric de la peça. 
Una vegada netejat es proce-
dirà al seu estudi, el qual dura-
rà aproximadament dos anys. 

Imatge del coll 
del dinosaure 
trobat a Isona de 
més de 5 metres 
de llargària apro-
ximadament.
Foto: Pallars 
Digital

Des del Museu i l’Institut Cru-
safont s’està buscant finan-
çament per poder netejar la 
peça i deixar-la llesta per ser 
exposada. 

ECONOMIA

Agramunt clou amb 
èxit una nova edició 
del Mercat de Nadal

 REDACCIÓ
 AGRAMUNT

Agramunt va celebrar amb 
èxit el tradicional Mercat 
de Nadal amb d’activitats 
populars i una cinquantena 
de parades amb productes 
de diversa índole. La festa 
va cloure amb una  cantada 
popular de nadales. 

CULTURA

Antoni Tolmos porta la màgia del seu 
piano a Alpicat  el 13 de desembre

 REDACCIÓ
 ALPICAT

El pianista i compositor llei-
datà Antoni Tolmos actuarà 
el pròxim dissabte 13 de de-
sembre, a partir de les 21.30 
hores, a la Sala Unió d’Alpi-
cat. Durant el concert, amb 
entrada gratuïta, repassarà el 
seu novè i darrer àlbum, The 
New Age Piano. És un treball 
basat en la senzillesa i les 
emocions amb el so i la mà-

gia dels Air Studios de Lon-
dres. Durant l’enregistrament 
de l’àlbum es va comptar 
amb l’enginyer de so Geoff 
Foster, habitual col·laborador 
d’artistes com Coldplay, Rob-
bie Williams, Madona o Mike 
Oldfield. Els espectadors po-
dran gaudir amb peces com 
“Serenity”o “Kidness” que 
incideixen en la temàtica del 
so new age amb una clara in-
tenció emocional en la cerca 
de la pau i la reflexió interior.

POLÍTICA

Nomenen Emili Ramon Figueras 
nou regidor de Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El Ple de l’Ajuntament de Tàr-
rega va donat llum verda al 
nomenament d’Emili Ramon 
Figueras Masip com a nou re-
gidor del consistori en subs-
titució d’Albert Rosinés Vilar-
dosa, que va morir el passat 
31 d’octubre. Figueras és 
militant d’Unió Democràtica 
de Catalunya i s’incorporarà 
al grup municipal de Conver-

gència i Unió, formant part 
de l’equip de Govern (CiU 
+ Rcat/SI). L’acord del Ple es 
traslladarà a la Junta Electo-
ral Central perquè expedeixi 
la credencial i, d’aquí a unes 
setmanes, Figueras prendrà 
possessió del càrrec.
A més, el Ple va aprovar una 
moció de declaració de res-
ponsabilitat pel procés par-
ticipatiu del 9-N. CiU i Rcat/
SI, juntament amb ERC, van 
votar-hi a favor.
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ECONOMIA

La Fira d’Artistes 
tanca amb bona 
afluència de públic

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Tàrrega va tancar dilluns la 
16a edició de la Fira d’Artis-
tes i Activitats Tradicionals 
amb balanç molt positiu 
d’afluència de públic. Du-
rant el pont festiu, del 6 al 
8 de desembre, van passar 
pel certamen unes 18.000 
persones, mantenint la xifra 
de visitants de l’any passat. 
El consistori, impulsor de 
la convocatòria, va valorar 
també el caràcter dinamit-
zador que la Fira suposa 
per al teixit comercial, atra-
ient compradors a la ciutat 
en dies festius d’obertura 
autoritzada d’establiments. 
Carles Pascual, regidor 
de Promoció Econòmica, 
va manifestar que la Fira 
“exerceix d’efecte imant 
en els primers dies de la 
campanya de Nadal” i és 
una “plataforma de contac-
te entre creadors artístics 
i públic”. Des de dissabte 
passat van aplegar 120 ex-
positors als espais Fassina 
i MerCAT, a més de l’adja-
cent plaça de les Nacions 
sense Estat, congregant 
pintors, escultors, dissenya-
dors, fotògrafs o joiers de 
les més diverses tendèn-
cies artístiques i realitzant 
una vintena de tallers i de-
mostracions, la majoria de 
manualitats i impartits pels 
mateixos expositors. 

8·12
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El Lleida Esportiu guanya 
i torna als llocs de play-off
6·12

Els blaus vencen el Villarreal B al Camp d’Esports
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El El Lleida Esportiu va mos-
trar múscul enfront del Villar-
real CF B (2-0), a qui es va 
imposar al Camp d’Esports 
arribant amb força al davant 
i generant moltes situacions 
de gol, però també mos-
trant-se compacte al darrere 
i deixant la porteria a zero. 
El bon treball en totes les lí-
nies va permetre l’equip del 
Segrià retrobar-se amb una 
victòria que el va habilitar per 
recuperar la posició de play-
off d’ascens, situant-se en el 
tercer lloc de la classificació 
de Segona Divisió B.
Els blaus van sortit desperts, i 
a través del futbol de combi-
nació van disposar d’una allau 
d’ocasions per marcar d’hora. 

Moment en el 
qual Chamorro ce-
lebra el segon gol 
dels lleidatans.
Foto: Santi Igle-
sias

HOQUEI

l’ICG Software no 
pot amb la reacció 
del Mataró 

 REDACCIÓ
 MATARÓ

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida no 
va poder superar el Ma-
taró i va perdre per 8 a 3. 
Cal esmentar que el partit 
va estat molt igualtat fins 
al descans, amb només un 
gol en contra dels lleida-
tans. Però a la represa, els 
mataronins es van créixer 
i de res van servir els gols 
de Lluís Rodero, d’Andreu 
Tomàs (de penal) i de Ba-
llestero per vèncer un ri-
val que amb la victòria va 
aconseguir abandonar l’úl-
tim lloc de la classificació. 
Els llistats són ara dotzens 
a l’OK Lliga, amb tretze 
punts, sumats en quatre 
victòries i un empat.
Així doncs, el pròxim com-
promís de l’equip lleidatà 
a l’OK Lliga serà el dimarts, 
16 de desembre, contra el 
Vendrell, partit que tindrà 
lloc al pavelló municipal 
Onze de Setembre.

6·12

BÀSQUET

L’Actel Força Lleida suma la seva 
primera derrota al Barris Nord

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va sumar 
la seva primera derrota de la 
temporada al Barris Nord en 
el partit que va disputar el 
dimecres contra el Breogán 
Lugo, davant del qual va per-

10·12

El primer gol va arribar a pi-
lota aturada, quan Ekhi es va 
anticipar al seu marcador per 
rematar de cap el servei d’un 
córner servit per Fuster. Amb 
l’avantatge, l’encontre va en-

trar en una fase d’alternati-
ves, a conseqüència del ritme 
alt impregnat pels groguets, 
però els de la Terra Ferma, 
amb tranquil·litat i controlant 
els temps del joc, van man-

tenir el domini. El comporta-
ment dels homes d’Imanol Idi-
akez no va caure a la represa, 
quan amb solidesa i fermesa 
van seguir controlant. Amb 
insistència ofensiva, els de 
Ponent van gaudir d’accions 
per matar el partit, sobretot 
de les botes d’un Chamorro 
que finalment, a centrada de 
Chupe, estirant el cos al pal 
llarg, va aconseguir batre de 
cap un porter adversari que 
va ser expulsat. Així es va se-
gellar un triomf necessari.

dre per 73-75. La fortuna no 
va acompanyar Kaufmanis, 
que va fallar l’últim triple. 
Però sense temps per lamen-
tacions, els homes de Prado 
han de preparar el proper en-
frontament, el que jugaran al 
Barris Nord el diumenge dia 
14, a les 19.00 hores, contra 
el MyWiGo Valladolid. Fakuade es lamenta d’una jugada. Foto: Força Lleida
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Gomo Competició 
guanya les 4 Hores de 
Resistència de Lleida

7·12

L’equip va vèncer per només una volta
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les 4 Hores de Resistència de 
Lleida es van desenvolupar 
amb una temperatura ambi-
ent baixa, però un sol radiant 
que va fer agradable la jor-
nada als afeccionats que es 
van apropar al Circuit de Llei-
da. Gomo Competició (Jesús 
Molas/Marc Vila) i Team TDT, 
primer i segon classificats, van 
acabar a tan sols una volta de 
diferència després de la pena-
lització d’una volta al segon.
Per la seva banda, el cotxe 
de la pole de l’equip Guerre-
ro Competició, l’Honda Civic 
2.0 (classe 2), pilotat per Joel 
Guerrero i Cristian Garcia, co-
mençava fort i es distanciava, 
però ja en la primera hora de 
competició tenia problemes 
mecànics en la suspensió que 
l’obligaven a entrar a 
boxes. Aquest fet 
els va relegar 
a la cinquena 
posició final 
de la gene-
ral, comple-
tant un total 
de 167 vol-
tes.
L’equip favo-
rit de la cate-

goria 1, el Vinyes Davad dels 
pilots Joan Vinyes, Amàlia 

Vinyes i Marc Carol, 
sortia trepitjant 

els talons als 
dos equips 
del davant, 
però en 
les últimes 
voltes el 
seu Peu-

geot 106 
patia pro-

blemes que 

Des del primer 
moment, els pilots 
participants van 
intentar imposar 
les seves estra-
tègies per acon-
seguir la victòria 
que estava en joc.
Foto: Escuderia 
Lleida

l’obligaven a abandonar, dei-
xant via lliure cap a la victòria 
de categoria al Citroën Saxo 
de l’equip Huracà Racing.

MOTOR

Màrquez, el més 
ràpid per pagar 
menys impostos

 REDACCIÓ
 ANDORRA

www.7accents.cat

El pilot de Cervera i bicam-
pió del món de MotoGP, 
Marc Márquez, instal·laria 
el seu domicili fiscal a An-
dorra per pagar menys im-
postos. El diari El Mundo 
assegura que l’esportista 
cerverí pagaria 30.000 eu-
ros d’IRPF, tot i que cobra 
fins a 10 milions d’euros 
per temporada.
Així doncs, el gran dels 
Màrquez ja hauria presen-
tat la documentació ne-
cessària per convertir-se 
en ciutadà andorrà. El pi-
lot hauria demanat ser-ne 
resident sense feina aco-
llint-se a la modalitat d’in-
terès “científic, cultural i 
esportiu”. El cerverí (i a 
partir d’ara andorrà) s’hau-
ria comprat una casa al 
Principat per passar-hi els 
noranta dies a l’any a què 
l’obligaria la llei andorrana 
per acollir-s’hi.

7·12

TENNIS

El Màsters Provincial Wala coronarà 
els millors lleidatans de 2014

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Tot està llest per a la dispu-
ta del V Màsters Wala - 74è 
Campionat Provincial de 
Tennis que durant els dos 
pròxims caps de setmana 
coronarà els mestres del ten-
nis lleidatà en les quinze ca-
tegories que l’integren amb 

un total de 120 tennistes de 
categoria masculina i feme-
nina. La competició se cele-
bra aquest any a les pistes 
del CT Urgell durant sis dies 
i amb entrada gratuïta. És un 
torneig que reuneix els vuit 
millors tennistes de cada ca-
tegoria en funció dels punts 
obtinguts en les proves pun-
tuables del Circuit Provincial 
al llarg de l’any.

10·12
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Team TDT va 
quedar en
segon lloc 

després d’una 
penalització

ATLETISME

Tot preparat per a 
la Pujada a la Seu 
Vella de Lleida

 REDACCIÓ
 ALCARRÀS

www.7accents.cat

La Pujada a la Seu Vella, 
la prova atlètica amb més 
història i més emblemàtica 
de la ciutat de Lleida, ce-
lebrarà el dia 14 una nova 
edició, i ja en van 34. Ho 
farà en el seu marc tradi-
cional i sota una distància 
única, els 10 quilòmetres.

10·12

PATINATGE

Uns 300 patinadors 
se citen en la final 
de temporada

 REDACCIÓ
 TREMP

www.7accents.cat

La localitat de Tremp va 
acollir el passat dia 6 de 
desembre la cloenda de 
la temporada 2014 de pa-
tinatge artístic. Prop de 
300 patinadors i patinado-
res de tota la territorial de 
Lleida es van acomiadar 
de la campanya esporti-
va amb un bon festival. El 
Lleida P. A. va estar repre-
sentat  per un grup de pa-
tinadors  que van realitzar 
una brillant actuació. Nina 
López va recollir el premi 
atorgat per la Federació 
realitzant una magnífica 
exhibició.

6·12

realitzem reunions de 
productes eròtics, 

organitzem festes, sopars, 
comiats, llenceria, 

pastissos eròtics

Maite 640556962
organitza la teva reunió i 

emporta’t un detall... informa’t



Llegendes
del futbol

El “Nene”, la 
pantera peruana

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 8 de desembre de 1987 
una tragèdia va sacsejar Perú. 
L’Alianza de Lima, un dels dos 
grans equips del país, tornava 
de guanyar 0-1 al Deportivo 
Pucalpa, però l’avió en el qual 
viatjaven mai va arribar a des-
tí, va caure al mar i amb ell va 
desaparèixer una generació 
de joves i talentosos futbolis-
tes, “Los Potrillos”, que sem-
blaven tenir l’èxit a l’abast del 
peu. Enmig del drama humà, 
els pocs directius que van 
quedar vius tenien la missió 
de recuperar esportivament 
el club, de trobar un líder en 
aquells difícils moments, i no 
van poder pensar en un altre 
que en el Nene, encara que 
portés dos anys retirat.
Teófilo Cubillas, nascut el 
1949, és el millor jugador de 
la història de Perú. Un feno-
men que feia màgia al camp 
i a més la barrejava amb una 
potència poc vista en aquella 
època, l’indiscutible ídol d’un 
sofert poble. “Pues sí señor 
ahí está, está Cubillas!! Sacán-
dole ya al arquero, de sus ca-
sillas!!”, deien les cançons.
Precoç com tots els grans, va 
arribar a l’Alianza de Lima i va 
demostrar en molt poc temps 
la imparable simbiosi entre 
creació i rematada. Es perme-
tia el luxe, amb 17 anys, de 
ser el conductor de l’equip 
i acabar com a màxim gole-
jador de la lliga. Un jugador 
així en un país com Perú és un 
miracle i malgrat ser un ado-
lescent li van donar el timó 
de la selecció, sempre sota la 
direcció d’Héctor Chumpitaz, 
l’etern capità. No els va anar 

malament. El 1969 es va pro-
duir el punt d’inflexió sense el 
qual la història seria diferent; 
l’empat a dos a la Bombonera 
que els donava la classificació 
per al Mundial de Mèxic. 
Al país asteca es va produir 
l’explosió definitiva. Malgrat 
que van començar el Mundial 
enmig d’una altra tragèdia a 
Perú, el terratrèmol d’Áncash, 
en el qual van morir més de 
80.000 persones, els peruans, 
després d’una exhibició de 
futbol amb Cubillas al capda-
vant, van arribar als quarts de 
final. Allí, però, esperava el 
Brasil de Pelé. Deixarem que 
sigui el poeta escocès Alastair 
Reid qui defineixi aquell par-
tit: “Si un marcià preguntés 
què és el futbol, un vídeo del 
Perú-Brasil de 1970 el con-
venceria que es tracta d’una 
elevada expressió artística”. 
Així doncs, el Nene era als 
seus 21 anys un 
crack mundi-
al i molts 
e q u i p s 
van vo-
ler fit-
x a r - l o 
s e n s e 
è x i t , 
fins que 
un mili-
onari suís 
ho va acon-
seguir un parell 
d’anys després. 
Va durar sis 
mesos al Ba-
sel i va fitxar 
pel Porto, on 
va marcar de-
senes de gols 
en tres anys.
En aquesta èpo-
ca, va tenir la gran 

decepció de no classificar-se 
per al Mundial de 1974 però 
un any després va tocar el cel. 
Aquella meravellosa 
col·lecció de juga-
dors, amb Cubi-
llas com a líder 
i altres genis 
com Sotil, 
va aconse-
guir per fi 
ser campió 
d’Amèrica el 
1975. Qui pot 
no extasiar-se 
davant la folha seca 
que li va clavar a Brasil a les 
semifinals? Per jugar la gran 
final va escapar-se de Porto 
sense permís dels directius 
del seu club i una vegada a 
Veneçuela, on es disputava el 
duel decisiu contra Colòmbia, 
li van dir que no podia jugar 
si l’equip no ho confirmava 
expressament. Després d’al-

gunes trucades telefòni-
ques, Cubillas va rebre 

el permís i Perú va 
poder celebrar un 

títol inoblidable.
El 1977 va tor-
nar a l’Alianza 
de Lima per as-
solir dos títols 
de lliga conse-

cutius històrics, 
arrasant els seus 

rivals a cada par-
tit i fent deli-

rar el públic 
de felici-
tat.
Però era 
un cul 
inquiet  i 
suposem 

que els 
dòlars tam-

poc van ser un 

mal reclam, així que va deixar 
el seu Alianza i va embarcar-se 
en l’aventura yankee, va fitxar 
pel Fort Lauerdale Strikers 
compartint equip amb Geor-
ge Best, Gerd Muller o Elías 
Figueroa.
Just abans marxar, però, va 
arribar el Mundial de 1978 a 
Argentina, en el qual Teófi-
lo va tornar a deixar imatges 
per a la història, formant un 
centre del camp d’època al 
costat de César Cueto i Velas-
quez. Al primer partit contra 
una Escòcia que aleshores te-
nia el seu pes va deixar per al 
record un hipnòtic gol de falta 
que no em canso de veure.
En fi, tornem al principi. Des-
prés de molts anys delectant 
els aficionats d’Estats Units, 
gaudia d’un merescut des-
cans amb estatus de semidéu, 
quan de sobte el van necessi-
tar. No va dubtar a acudir; els 
resultats van ser igual, encara 
que ho van fer bé, allò més im-
portant va ser el gest de ves-
tir-se de curt una altra vega-
da i va ser el partit en el qual 
l’Independiente de Bochini va 
viatjar a Lima, en un intent de 
recaptar fons per als familiars 
dels morts en l’accident aeri. 
Aquí sí va deixar el seu segell 
el gran Cubillas.

: 1965_ Debuta a 
l’Alianza de Lima.
: 1969_ Perú em-
pata a Argentina 
i es classifica per 
México ‘70.
: 1970_ Després 
de la cita mexica-
na, és considerat 
un ‘crack’ mundial.
: 1974_ Fitxa pel 
Porto, on exhibeix  
poder golejador 
durant 3 anys.
: 1975_ Es pro-
clama campió 
d’Amèrica amb la 
selecció peruana.
: 1978_ Guanya el 
segon títol de
lliga consecutiu 
amb l’Alianza i 
marxa a Amèrica.

Va jugar amb 
Best i Muller 
en l’edat d’or 
del futbol a 
Estats Units
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Va conjuntar 
la potència 
i la tècnica 

com gairebé 
ningú als 70

Teófilo 
Cubillas

TRAJECTÒRIA
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SET DIRECTIUS DE LA 
SANITAT PÚBLICA 
S’APUGEN EL SALARI

Segur que aquests senyors 
fan una feina molt important, 
però metges, infermeres, 
auxiliars que han de lluitar 
cada dia per SALVAR VIDES 
amb pocs recursos, aquests 
sembla que no és important 
si estan mal pagats. 
Vergonya!!! 
Montse Bigorra

Com diuen en castellà “en 
todas partes cuecen habas...” 
molta independència però 
la butxaca ben plena així es 

més fàcil, oi? 
Quina cara més dura.
Maite Seguro

PRONOSTIQUEN LA 
INDEPENDÈNCIA PER 
AL 2029

Pues me creo más a éste... 
que los que dicen que falta 
un año o año y medio... hace 
un mes decían que en 2014... 
i en unos días ya es 2015... 14 
años esperando quedan...
José Rodríguez

Estic convençut que hi hau-
rà eleccions al març. Deixem 
treballar, segur que hi haurà 
l’acord. Les eleccions han de 
servir per fer el referèndum 
que no hem pogut fer el 9-N. 
Eleccions perquè si no tenen 
sentit.
Jan Antem

Que Cataluña es el 
alma de la cultura 
europea? En fin y 
del mundo mun-
dial y del univer-

so. Fué en Monserrat donde 
comenzó el Big Ban.
Antonio J. Delgado

MARC MÀRQUEZ 
MARXA A ANDORRA

Ho trobo decepcionant. 
Quan guanyen diners amb el 
seu triomf, alguns tarden poc 
en sortir del país per pagar 
menys. Curiosament, la re-
transmissió de les seves 

curses a la TV ho paguem 
amb diners públics, i la ge-
nerosa celebració que li van 
oferir els cerverins, també.
Jorge Soler

Quants més diners tens, més 
en vols... Llei de vida. 
Algú de 

vosaltres esteu convençuts al 
100% que si estiguéssiu en el 
seu lloc no faríeu el mateix si 
veieu que us treuen el 52% 
dels vostres diners? Jo no ho 
tinc clar... 
Sergi Gòdia

LLISTES ELECTORALS

“1 llista, 2 llistes, 3 lliiiiistes, 
la independència és una 
oportunitat que se’ns va es-
capaaar” Us sona? 1 globo, 2 
globos, 3 glooobos... #Ull
@cris_torrent

SUÏSSA I LES REFORMES 
DE LA CONSTITUCIÓ

Suïssa deu ser un infern. Des 
de 1848, ha celebrat més de 
560 referèndums i consultes i 
contínuament està reformant 
la Constitució.
@oriolamat

MÉS EPISODIS DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
EL CAP DE SETMANA

Y digo yo: estos degenera-
dos que matan a las mujeres 
y después se suicidan, lo 
podrían hacer al revés?
Este fin de semana 3.
@gemmabat68 

COR-
RUPCIÓ 
I JUT-
GES

Garzón. El-
pidio. Ruz. 
Para que 
luego digáis 
que cuando 
hay casos de 
corrupción 
nadie lo acaba 
pagando...
@gerardotc 

LA FISCALIA 
EXCULPA LA 
INFANTA CRISTINA 

Deixant de banda altres 
consideracions, la no impu-
tació de la #InfantaCristina 
és profundament patriarcal, 
d’esposa ruca i resignada.
@MiquelPueyo

Urdangarín és el peó que se 
sacrifica per protegir la reina; 
o la infanta, tant se val.
@antonirubio

3lena

promlandgamer
nuriaalos

quemejor3

issual

gkmph

carolmateo16
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Moltíssimes Felicitats mare!! 
Sempre tan guapa!!

Moltíssimes felicitats, mare (i àvia)! L’Eric i jo et volem desitjar el mi-
llor del món i que segueixis celebrant més aniversaris així de guapa!

8·12
dilluns

¡Esta pareja de recién casados 
serán en breve padres de un niña!
Federico y Raquel, que se casaron en julio, ya han anunciado 
que serán padres de una niña. ¡Muchas felicidades, seréis unos 
padres geniales! Un fuerte abrazo.

10·12
dimecres

L’artista Lupe Ribot exposa a la pizzeria O Sole 
Mio un recull de la seva obra amb aquarel·la

La pintora Lupe Ribot, que a més és la maquetadora d’aquest setmanari, va inaugurar el dimarts 
una exposició a la pizzeria O Sole Mio de Lleida rodejada de la seva família i amics, que no es van 
voler perdre aquesta mostra que recull de manera personal i únic la seva passió per l’aquarel·la.

Moltíssima sort, Jordi, pel teu nomenament com 
a candidat de CiU a Alcarràs!

Josep Antoni Moreno vol felicitar el seu company i amic Jordi Janés pel seu nomenament com 
a candidat de CiU a Alcarràs i desitjar-li molta sort amb la campanya que durà a terme fent un 
cafè amb tots els veïns.

12·12
dissabte

9·12
dimarts

DIVENDRES 12 de DESEMBRE DE 2014 47



www.7accents.cat

els7 
destacats 

de la 
setmana

1
2

7

4

3

5
6

Els Reis
Mags

El
portal

El caganer

Els pastors

La bugadera

El pou

1. Els Reis Mags avancen poc 
a poc fins que arriben davant 
del nen Jesús per oferir-li els 
seus regals, la nit del 5 al 6 
de gener. 

2. L’àngel Gabriel va visitar 
Maria per anunciar-li que 
ella donaria a llum un nen al 
qual li posaria de nom Jesús. 
Aquesta visita és coneguda 
com l’Anunciació i sense ella 
res no tindria sentit. 

3. La figura per excel·lència 
del pessebre català. Fins i tot, 
es podria dir que per a molts 
és la més important.  

4. Fa 2014 anys el pou tenia 
la mateixa utilitat que en l’ac-
tualitat: servir d’aigua tant a 
les persones com als animals. 
Tenia una funció molt impor-
tant i era molt valorat, i per 
això ha d’estar present. 

5. Agenollada a la vora del riu, la bugadera 
renta ben fort la roba, tot un símbol de la 
duresa que suposava ser dona en aquella 
època. 

6. Un àngel enviat pel Senyor va anunciar als 
pastors que havia nascut el salvador. Davant 
d’aquesta situació, van decidir estar al costat 
del nen Jesús, Maria i Josep.

7. Si no hi ha portal, no hi ha pessebre. Hi 
han d’estar totes les figures: el nen Jesús, 
la Verge Maria, Sant Josep, el bou i la mula. 
Tots ells són imprescindibles.

destaquem 
per les seves característiques 7 
elements que no poden faltar en 
un bon pessebre, ara que arriben 
les festes de Nadal i molts
infants volen muntar-lo a casa 
amb els seus pares.
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L’àngel 
Sant 
Gabriel



Els tatuatges perduren en el 
temps perquè la quantitat 

de partícules de tinta que 
creen la coloració resulta 
excessiva per ser absor-
bida pels leucòcits que hi 

ha al cos i que eliminen de 
la pell els cossos estranys.

? Per què els 
voltors no es 
posen malats 
amb la carronya??

Gràcies als seus poderosos sucs gàstrics i altres 
substàncies enzimàtiques, els voltors neutralitzen 
qualsevol microbi, virus o paràsit, entre ells la toxi-
na botulímica, que apareix a les carns putrefactes i 
que està catalogada com un dels verins més letals 
que es coneixen. Una altra mesura de seguretat és 
afinar el seu sistema neurològic per vomitar imme-
diatament alguna cosa enverinada amb toxines.
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els 7
perquès ?

Per què els teclats que utilitzem 
no estan ordenats alfabèticament??

La dis-
p o s i c i ó 
es remun-
ta a les pri-
mers màquines 
d’escriure i la raó, a dia d’avui, 
encara no està del tot clara i 
hi ha molt de debat al voltant 

d’això. En alguns ca-
sos, s’ha de dir que 

la separació de les 
lletres obeeix a la 
necessitat d’evi-
tar que els tipus 
es bloquegin en 
picar sobre la 

cinta. Però l’expli-
cació no és sufici-

ent, ja que la dispo-
sició de la segona filera 

quasi és alfabètica. Com a 
curiositat, la línia superior té 
totes les lletres de la paraula 
typewriter, és a dir, màquina 

d’escriure. Aquest ordre s’ha 
criticat per raons ergonòmi-
ques. Encara que la majoria 
de les persones són dretanes, 
la distribució de les tecles exi-
geix que sigui la mà esquer-
ra la que realitzi el 56% del 
treball. A més, l’habilitat dels 
dits no es relaciona amb l’ús 
de les lletres. S’han proposat 
nous teclats basats en dades 
estadístiques respecte l’ús de 
les lletres, però la dificultat 
que suposaria implantar-los 
ha fet que el clàssic QWERTY 
es mantingui vigent. 

Per què és tan important per a la 
ciència el lleidatà Joan Oró??

Fill d’una 
f a m í l i a 
de fle-
quers de 
la ciutat 
de Lleida, 
des de petit 
Joan Oró es 
va mostrar inte-
ressat pel paper de 
la humanitat a l’univers. 
La reflexió i l’estudi de l’origen 
de la vida van centrar la seva 
atenció els anys d’estudiant, 
primer a Barcelona i després 
als Estats Units. Llicenciat en 
Ciències Químiques per la 
Universitat de Barcelona, es 

va doc-
torar en 

Bioquímica pel 
Baylor University College Of 
Medicine de Houston.Oró va 
col·laborar en diversos pro-
jectes d’investigació espacial 
de la NASA, com el projecte 
Apol·lo i el programa Viking. 

A més, també va participar 
com a membre de la Junta 
Espacial de l’Acadèmia Naci-
onal de Ciències. Va tornar a 
Catalunya l’any 1980, per col-
laborar en els nous plans de 
desenvolupament energètic i 
l’estudi de fonts alternatives 
d’energia. Va ser diputat de 
CiU per Lleida al Parlament 
de Catalunya (1980-1981) i 
assessor en temes científics 
del president de la Genera-
litat. L’any 1993 es va posar 
en marxa la Fundació Joan 
Oró a Lleida, amb l’objectiu 
de promoure iniciatives per 
al desenvolupament dels co-
neixements científics i de re-
cerca. Entre els seus objectius 
s’inclou el trasllat de la docu-
mentació del llegat cultural 
del doctor Oró i promoure la 
creació d’un Museu Cultural i 
Científic de Lleida.

Per què es posen 
vermelles les orelles 
de les persones??

Les ore-
lles estan 
plenes de petits vasos san-
guinis superficials que trans-
porten sang rica en oxigen. 
Per aquesta raó, és fàcil que 

es posin vermelles si s’escal-
fen. De fet, cal esmentar que 
això succeeix normalment a 
causa dels canvis de tempe-
ratura externs, però també 
pot passar per causes emo-
cionals. Fins i tot pot passar 
quan es beu alcohol. Quan la 
sang rica en oxigen flueix per 
la superfície de la pell, crea 
una sensació de calor i apa-
reix aquest color vermellós 
tan característic a les orelles.

Per què els orientals 
tenen els ulls 
esquinçats??

La característica facial dels 
orientals és una adaptació 
evolutiva per protegir el siste-
ma visual de l’excés de llum i  
els forts centelleigs presents 
en els ecosistemes de les re-
gions orientals. Per aquesta 
raó, la apertura entre la par-
pella superior i la inferior es 
fan més estretes. En ocasions, 

també es diu que els ulls es-
quinçats tenen aquest aspec-
te perquè el globus ocular 
posseeix forma d’ametlla, 
però això és totalment fals. 
Així doncs, estimat lector, 
quan vegi a una persona ori-
ental ja sabrà perquè els seus 
ulls tenen aquesta forma i són 
tan característics

Per què tenim 
fred quan 
sortim de 
l’aigua??

Sentim fred en sortir de l’aigua perquè les gotes 
que ens queden a la pell absorbeix part de la nos-
tre calor en evaporar-se i aleshores perdem un 20% 
del nostre calor corporal. De fet, és com si sués-
sim i la sudoració serveix, entre altres coses, per 
refrescar-nos. En evaporar-se la suor perdem calor 
perquè el cos es refredi. Així doncs, recordeu de 
tapar-vos quan sortiu de l’aigua per no refredar-se.  

Per què els 
tatuatges no 
s’esborren 
de la pell?



AGE
NDA

diven
dres
12
Taller ONG: 
Com ens connec-
tem amb la socie-
tat?

LLOC: Càritas Diocesana de 
Lleida
HORARI: 19.00 h
Des de la Comissió 3.4, con-
formada per la Coordinado-
ra d’ONGD i aMS de Lleida, 
Xarxa d’Entitats Cristianes 
d’Acció Caritativa i Social i 
la Federació Catalana de Vo-
luntariat Social, s’organitza el 
taller ONG: com ens connec-
tem amb la societat?

Concert de la 
Banda i els 
clàssics 
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORARI: 20.30 h
La Banda Simfònica Unió 
Musical de Lleida es posa al 
servei dels grans clàssics del 
segle XIX amb la interpretació 
d’algunes obertures que han 
marcat la història de l’Òpera i 
de l’Opereta.

‘Y yo con estos 
pelos’
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORARI: 21.00 h
Espectacle de revista amb nú-
meros clàssics del gènere i re-
cull d’esquetxos de diferents 
autors i també de creació prò-

pia. En el marc de la 23a Mos-
tra d’Arts Escèniques Josep 
Fonollosa, “Fono”. A càrrec 
de Miscel·lània Teatre.

Pau Vallvé, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORARI: 22.30 h
Aquest octubre Pau Vallvé 
edita el seu catozè disc, el 
tercer sota el seu nom, titulat 
Pels dies bons. Aquest disc 
parla sobre les relacions entre 
dues persones, siguin d’amor, 
d’amistat, de feina o de famí-
lia. 

dis
sabte
13
Visita al Campa-
ment de la 
Canadiense
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 10.00 h - 17.00 h

El Museu de l’Aigua obre l’es-
pai del campament de la Ca-
nadiense per poder visitar les 
exposicions permanents i l’es-
pai educatiu per a famílies.

Taller StopMo-
tion aplicat al 
curtmetratge”

LLOC: Bucs d’assaig El Mercat
HORA: 10.30 h
La Palma Producccions or-
ganitza el taller StopMotion 
aplicat al curtmetratge. Ac-
tivitat adreçada per a joves 
d’entre 13 a 25 anys.

Ioga familiar

LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 11.30 h
Taller adreçat a pares, mares 

i fills, a càrrec de Salvador 
Carles. També tindrà lloc ioga 
per a nadons amb sessions de 
jocs de falda i activitats per 
a nens i nenes i llurs famílies. 
Cal inscripció prèvia a l’Àrea 
Infantil i Juvenil de la Paeria.

Visita temàtica 
“Bartomeu de 
Robió i el retaule 
de Santa Llúcia” 
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 12.00 h
A partir del retaule de Santa 
Llúcia de l’església de Sant  
Llorenç, es descobrirà el mes-
tre Bartomeu de Robió. Acti-
vitat inclosa amb l’entrada.

“Cellers: Coope-
rativisme +Mo-

dernisme”
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 18.30 h
Visita comentada a l’expo-
sició i degustació de vins de 
cellers de la DO Costers del 
Segre conduïda per un ex-
pert.

Espectacle ‘I love 
salsa’ 
LLOC: Teatre de l’Escorxador
HORA: 19.00 h 20.30 h
Un viatge al món tropical de 
la salsa amb humor, balls i rit-
mes llatins. En el marc de la 
23a Mostra d’Arts Escèniques 
Josep Fonollosa, “Fono”. A 
càrrec de Dancescape Salsa.

Dissabtes, música 
a l’Ateneu
LLOC: Ateneu Popular de Ponent
HORA: 19.30 h
Concert de violí i piano, amb 
Kalina Macuta al violí i Daniel 
Blanc al piano.

Gospel amb 
Mississippi Mas 
Choir

LLOC: Teatre de la Llotja

Nit de Santa Llúcia 2014
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.30 h
Com ja és tradicional, per la Nit de Santa Llúcia, 
patrona de la vista la Fundació Ferreruela Sanfe-
liu celebra la seva trobada anual. Una nit oberta a 
tothom i que torna amb el repte de demostrar que 
1+1=TRES*. Ho farà de la mà de Santi Serratosa i 
la Mariona Castells, que ens oferiran una actuació 
i taller de percussió corporal mentre l’equip de la 
FFS informen de les activitats realitzades el 2014.
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HORA: 21.00 h
Els Grans del Gospel, el fes·
tival de gospel i cant coral 
de Catalunya, torna de nou 
a Lleida en la setzena edició. 
En aquesta ocasió, serà Mis·
sissippi Mass Choir la forma·
ció que actuarà amb la col·
laboració especial del cor de 
l’Orfeó Lleidatà, dirigit per 
Pedro Pardo. 

diu
menge
14
Taller Magic 
Christmas, at the 
Museum of 
Lleida 
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 11.00 h
Mitjançant una visita dina·
mitzada i un taller de galetes 
que es decoraran amb motius 
nadalencs, es relacionarà la 
visió anglosaxona de les fes·
tes nadalenques amb les col·
leccions del Museu de Lleida.

34a Pujada a la 
Seu Vella de Cros 
LLOC: Seu Vella
HORA: 11.30 h
Prova de cros en què partici·
pen atletes de totes les catego·
ries (alevins a sèniors). Les cur·
ses infantils són a les 10.00 h.

Concert de Na-
dal de l’Orfeó 
Lleidatà
LLOC: Auditori Municipal En·

ric Granados
HORA: 18.00 h
L’Orfeó vol desitjar unes bo·
nes festes amb un gran con·
cert de Nadal.

Darània, en con-
cert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Daniel Sesé, compositor i 
guitarrista del grup Túrnez & 
Sesé, presenta el seu nou pro·
jecte, Darània, una formació 
de cançó d’autor en català.

dilluns 
15
Torronada per a 
gent gran 
LLOC: Fira de Lleida
HORA: 17.00 h
Aquesta tradicional torrona·
da es realitza cada any quan 

La Marató de Tv3. Malalties del cor
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 10.00 h
La marató d’espectacles de Lleida serà un gran dia 
festiu en què els artistes lleidatans envairan la Llot-
ja en benefici de La Marató de TV3 d’enguany. Les 
companyies artístiques lleidatanes transformaran el 
Palau de Congressos en un festival multidisciplinari 
amb actuacions simultànies de música, dansa, teatre, 
màgia i audiovisuals. Els beneficis aniran a La Mara-
tó, dedicada enguany a les malalties del cor.

s’apropa el Nadal per a la 
gent gran de Lleida.

Copa de vi i 
tertúlia
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 17.30 h
Després d’una presentació 
audiovisual, es farà una visita 
a l’exposició i, finalment, una 
tertúlia distesa per compar·
tir impressions acompanyats 
d’una copa de vi.

di
marts 
16
Cantada de Na-
dales al Col·legi 
Santa Ana 
LLOC: Auditori Enric Granados

HORA: 18.00 h
En aquest festival als volts del 
Nadal, nens i nenes d’educa·
ció primària canten diverses 
Nadales davant dels seus fa·
miliars: una d’elles tradicional 
catalana i l’altra en llengua an·
glesa.

LXXX Concurs 
de Pessebres
LLOC: Pati de l’IEI
HORA: 19.00 h
L’Agrupació de Pessebristes 
de Lleida organitza el Cicle 
de Nadal. Fins al dia 19 de 
desembre, a l’IEI tindran lloc 
les X Cantades Cors de Nadal  
amb diferents actuacions.

dime
cres
17

Rua del tió de Na-
dal

LLOC: Barri de la Mariola
HORA: 17.00 h
El tió de Nadal recorrerà els 
carrers del barri de la Ma·
riola. Al final de la rua, es 
deixarà el tió al Casal Social 
Mariola perquè els infants el 
puguin visitar.

Taller de pesse-
bres retallables 
i ornaments de 
Nadal
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h
Taller de pessebres adreçat 
a nens i nenes a partir de 3 
anys i les seves famílies.

Cantada de na-
dales de Fedac 
Lleida
LLOC: Auditori Enric Granados
HORA: 19.00 h
Cantada de nadales per part 
dels alumnes d’educació pri·
mària i secundària de l’escola.

dijous
18
Concert de Nadal 
del Col·legi Arabell
LLOC: Auditori Enric Granados
HORA: 17.30 h
Un concert de nadales on el 
ritme, la melodia i la creativi·
tat faran que la música sigui 
molt especial en aquestes da·
tes tant assenyalades.

Tandarica Bastard 
Orkestar, en con-
cert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
No es tracta d’un revival sinó 
d’autèntica actitud rock·and·
roll partint dels temes més 
salvatges d’artistes com No 
Smoking Orchestra o Deixen 
Petrovic.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Exodus: Dioses y reyes (12) 
dv. 22.30, ds. 20.00, 22.40, dg. 
20.00, dl. 22.15
_Los pingüinos de Madagascar 
(Apta)
ds. 18.15, dg. 18.00, dl. 19.15
_Magia a la luz de la luna (Apta)
dv. 22.30, ds. 20.15, 22.30, dg. 
20.15, dl. 22.15
_Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy El cachondo (Apta)
ds. 18.15, dg. 18.15, dl. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_El corredor del laberinto (12)
dg. 17.00, dl. 22.15
_Un viaje de 10 metros (Apta)
dg. 19.30

ARMENGOL Bellpuig

_La isla mínima (16)
dv. 22.30
_Les malifetes de l’Emil (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Los juegos del hambre: Sinsajo 
parte 1 (Apta)
ds. 22.30, dg. 19.30, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_Éxodus: De dioses y reyes (12)
ds. 21.15, dg. 19.30
_Rástros de Sándalo (Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_Annabelle (16)
dv. 22.15, dg. 17.15
_Operació cacauet (Apta)
ds. 18.30
_Perdida (12)
ds. 22.15, dg. 19.30. dl. 22.15

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

_Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy El cachondo (Apta)
ds. 22.15, dg. 17.30, dl. 18.15
_Rastres de Sàndal (Apta)
dg. 19.45, dl. 22.15

_Tarzan (Apta)
dg. 17.00
_El corredor del laberinto (12)
dg. 20.00

_Alexander y el día terrible... 
(Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Relatos salvajes (16)
ds. 22.00, dg. 19.15, dl. 22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Exodus: Dioses y reyes (12) 15.30-18.20-21.10-00.00 12.40-15.30-18.20-21.10 15.30-18.20-21.10  
ALPICAT Torrente 5 (16) 15.45 11.45-13.40-15.45 15.45
ALPICAT Interstellar (12) 17.35-20.40-23.50 17.35-20.40 17.35-20.40
ALPICAT Las nuevas aventuras de Caperucita Roja (Apta)  12.10-14.00 
ALPICAT Ouija (16) 15.35-17.30-19.25-21.20-23.15 15.35-17.30-19.25-21.20 15.35-17.30-19.25-21.20  
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) 16.10-18.00-19.50 12.30-14.20-16.10-18.00-19.50 16.10-18.00-19.50
ALPICAT El juez (12) 21.35 21.35 21.35
ALPICAT  Así en la tierra como en el infierno (16) 00.05      
ALPICAT Vamos de polis (12)  11.30 
ALPICAT St. Vicent (7) 17.15-19.15-21.15-23.15 13.20-15.15-17.15-19.15-21.15 17.15-19.15-21.15  
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) (CAT) 17.00-18.50 11.30-13.20-15.10-17.00-18.50 17.00-18.50   
ALPICAT Dos tontos todavía más tontos (12) 20.40-22.45 20.40-22.45 20.40-22.45 
ALPICAT Caminando entre las tumbas (8) 00.50      
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (CAT) 17.45 12.30-14.15-16.00-17.45 17.45
ALPICAT The Equalizer: El protector (18) 19.30-21.50-00.10 19.30-21.50 19.30-21.50
ALPICAT Los boxtrolls (Apta)   12.20-14.10 
ALPICAT Hombres, mujeres & niños (16) 18.15-20.30-22.45-00.55 16.00-18.15-20.30-22.45 18.15-20.30-22.45
ALPICAT Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta) 16.35-18.15 11.35-13.15-14.55-16.35-18.15 16.35-18.15
ALPICAT Drácula: La leyenda jamás contada (16) 19.55-21.35 19.55-21.35 19.55-21.35
ALPICAT Matar al mensajero (12) 23.15      
ALPICAT Dixie la rebelión zombie (7)  11.50-13.20 
ALPICAT Ninja turtles (7) 16.40 14.50-16.40 16.40
ALPICAT Dos a la carta (Apta)  18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-20.30   
ALPICAT Relatos salvajes (16) 22.15-00.25 22.15 22.15   
ALPICAT Antboy, el pequeño superheroe (Apta)  12.40-14.05  
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 15.40-18.00-20.20-22.40-00.50 15.40-18.00-20.20-22.40 15.40-18.00-20.20-22.40
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 16.50-19.10-21.30-23.50 12.10-14.30-16.50-19.10-21.30 16.50-19.10-21.30  
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) 16.45-18.30-20.15 11.30-13.15-15.00-16.45-18.30-20.15 16.45-18.30-20.15
ALPICAT Escobar: Paraíso perdido (16) 22.00-00.10 22.00 22.00
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (3D) 15.30 13.50-15.30 15.30   
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) (3D)  12.05     
ALPICAT Exodus: Dioses y reyes (12) (3D) 17.10-20.00-23.00 17.10-20.00 17.10-20.00   
ALPICAT Operación cacahuete (Apta) (CAT)  11.30-13.05-14.40  
ALPICAT Magia a la luz de la luna (Apta) 16.15-18.10-20.10-22.15 16.15-18.10-20.10-22.15 16.15-18.10-20.10-22.15
ALPICAT Annabelle (16) 00.15     
ALPICAT La abeja Maya. La película (Apta)  12.15-13.55
ALPICAT Trash: Ladrones de esperanza (12) 15.35-17.40-19.45-21.50 15.35-17.40-19.45-21.50 15.35-17.40-19.45-21.50
ALPICAT REC 4 (16) 23.55  
 
LAUREN Sex tape. Algo pasa en la nube 16.00-18.00-20.00-22.00-00.10 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00
LAUREN Hércules 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15
LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00
LAUREN Perdida 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00
LAUREN El protector 16.10-18.10-20.10-22.10-00.15 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10
LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10
LAUREN Hombres, mujeres & niños 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30
LAUREN Ninja turtles 16.00-18.00-20.00-22.00-00.05 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00
LAUREN Matar a un rey 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Secuestro infernal 20.00-22.15-00.25 20.00-22.15 20.00-22.15
LAUREN Cashback 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Vertigen 20.00-22.00-00.10 20.00-22.00-00.10 20.00-22.00-00.10

FUNATIC La señorita Julia (16) 16.30-18.40-22.35 16.30-18.40-22.35 16.30-18.40-22.35  
FUNATIC La sal de la tierra (7) 20.45 20.45 20.45
FUNATIC Los fenómenos (7) 15.00-18.00-18.40-22.35 15.00-18.00-18.40-22.35 15.00-18.00-18.40-22.35
FUNATIC Diplomacia (7)  16.40 16.40 16.40
FUNATIC Paris-Manhattan (Apta) 21.15 21.15 21.15   
FUNATIC Dos días una noche (12) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Nunca es demasiado tarde (7) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC Ida (7) 19.40 19.40 19.40
FUNATIC Fuego (16) 22.35 22.35 22.35
FUNATIC  Rastres de Sàndal (Apta) 15.00-18.00-21.00 15.00-18.00-21.00 15.00-18.00-21.00
    
PRINCIPAL Exodus: Dioses y reyes (12) 18.00-20.50 18.00-20.50 18.00-20.50
PRINCIPAL Alu phytons (Apta) 11.30 11.30 11.30
 
RAMBLA Lucy (16) 16.30-18.10-19.50-21.30 16.30-18.10-19.50-21.30 16.30-18.10-19.50-21.30
RAMBLA Mil veces buenas noches (16) 18.15-22.15 18.15-22.15 18.15-22.15
RAMBLA Antes del frío invierno (12) 16.20-20.20 16.20-20.20 16.20-20.20 
RAMBLA Los pingüinos de Madagascar (Apta) 16.00-17.40-19.20-21.00 16.00-17.40-19.20-21.00 16.00-17.40-19.20-21.00
RAMBLA La ignorancia de la sangre (16) 22.40 22.40 22.40

St. Vicent
Un vell rondinaire (Bill Mu-
rray) exerceix una benèfica 
influència sobre un noi de 
12 anys, la mare (Melissa 
McCarthy), que és soltera 

i treballa, li confia la seva 
educació. 

Hombres, mujeres & niños
Es tracta d’una història 
que investiga l’efecte 

d’Internet sobre un grup 
d’estudiants de secundària 
i també sobre els seus pa-
res. Mostra com aquest in-
vent ha canviat la forma de 
relacionar-se de la gent.
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Ewan McGregor serà Jesucrist en la pel·lícula 
‘Last Days in the Desert’, de Rodrigo García

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Veu la llum la primera imatge 
del nou relat inventat per Ro-
drigo García entorn del famós 
personatge bíblic. La història 
de Last Days in the Desert 
gira al voltant d’un llarg pe-
legrinatge de Jesús pel de-
sert, qui en el seu viatge es 

trobarà amb una família que 
té els seus propis problemes. 
Ciarán Hinds, Ayelet Zurer i 
Tye Sheridan es ficaran en la 
pell del pare, la mare i el fill 
d’aquesta família. La seva 
estrena mundial tindrà lloc 
durant la propera edició del 
festival de Sundance, sense 
tenir clar encara quan podrà 
veure’s en la resta de sales, a 
l’abast dels mortals.

Imatge promocional de ‘Last Days in the
Desert’, cortesia d’Entertainment Weekly

Bill Murray arriba 
a les pantalles del 
nostre pais amb el 
film ‘St. Vincent’

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

La història del film gira en-
torn de la improbable amis-
tat que sorgeix entre un nen 
de 12 anys i un vell rondinai-
re. Maggie, mare soltera, es 
veu obligada a deixar al seu 
fill a cura de Vincent, el seu 
veí, qui porta al noi als pe-
culiars llocs que freqüenta. 
Naomi Watts, Melissa Mc-
Carthy, Terrence Howard, 
Chris O’Dowd i Jaeden Li-
eberher acompanyen Mur-
ray en el repartiment de St. 
Vincent, l’òpera primera de 
Theodore Melfi, qui també 
signa el guió.

‘Men, Women & 
Children’ és el 
nou film del 
director de ‘Juno’

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Jason Reitam torna a po-
sar-se després de les cà-
meres amb una comèdia 
dramàtica, que ens parla 
de com Internet ha canviat 
les nostres vides, sobretot 
les dels adolescents i les 
dels adults. La nova pel-
lícula del director d’Up in 
the Air ja està a les nostres 
sales, amb un repartiment 
compost per cares tan co-
negudes com Adam Sand-
ler, Judy Greer, Jennifer 
Garner, Rosemarie DeWitt, 
Emma Thompson o Ansel 
Elgort, entre d’altres.

7è
art
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VISUAL
Matt Dillon encapçala
l’elenc de ‘Wayward Pines’,
la sèrie de Night Shyamalan
S’estrenarà a nivell mundial l’1 de març al canal nord-americà FOX

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja fa temps que no sentíem 
el nom de Night Shyamalan. 
Sí, el director de grans pel-
lícules com The Sixth Sense, 
Unbreakable o The Village, i 
d’altres que no ho són tant, 
com The Last Airbender o 
After Earth. La veritat és que 
Shyamalan és odiat, alhora 
que lloat per la crítica (últi-
mament més picat que una 
altra cosa). La raó d’això és la 
irregularitat de la seva carre-
ra, eclipsada en ocasions per 
la seva òpera prima sobre 
fantasmes. No obstant això, 
aquest home no es dóna per 
vençut, i és ara quan ha de-
cidit fer el salt i provar sort a 
la televisió. Això sí, amb una 
idea i un guió que no són 
seus, i que signa un tal Chad 
Hodge (The Playboy Club). 
Basada en el best-seller de 
Blake Crouch, Wayward Pines 
relata la història de l’agent 
del Servei Secret Ethan Burke 
(Matt Dillon, Crash), que ar-
riba a la bucòlica ciutat de 
Wayward Pines (Idaho) per 
intentar localitzar dos agents 
federals que han desapare-
gut. Com més a prop està el 
protagonista de trobar la veri-
tat, més s’allunyarà de la vida 
que coneixia fins al moment. 
Aviat haurà de fer front a una 

Imatge promocional 
de ‘Wayward Pines’, la 
nova sèrie de M. Night 
Shyamalan, realitzador 
del film ‘The Sixth
Sense’.

La sèrie
s’estrenarà
a la vegada

a tot el món

terrible veritat. Mai podrà 
sortir de Wayward Pines amb 
vida. 
Terence Howard (Empire), 
Carla Gugino (Political Ani-
mals), Toby Jones (The Girl), 
Melissa Leo (The Fighter) i 
Juliette Lewis (Assassins Nats) 
acompanyen Dillon en la que 
serà la primera ficció televi-
siva per Shyamalan, que ja 
compta amb tota una primera 
temporada rodada, a l’espera 
de ser estrenada el proper 14 
de maig de 2015. En aquest 
aspecte, sembla que el canal 

FOX s’ha posat les piles i ha 
decidit unir-se a la moda 

dels event series, i és 
que Wayward Pines 
s’estrenarà de forma 
simultània a tot el 
planeta. A una hora 
en concret, tots els 
canals FOX de 125 
països emetran l’epi-

sodi pilot. Tota una 
experiència en global 

(la primera d’aquest ca-
libre per a una sèrie), amb 

la qual segur aconseguiran 
obtenir grans dades d’audi-
ència. A més de ser el pro-
ductor executiu, Shyamalan 
també dirigeix dos dels deu 
episodis amb els quals expli-
ca aquest nou drama, al qual 
molts ja han assenyalat com 
un clar bevedor de la mítica 

Twin Peaks. El propi Shya-
malan ho confirmava en una 
entrevista. Un poble remot, 
amagat en la immensitat de 
les muntanyes, perdut entre 
els boscos, i poblat de gent 
molt peculiar. Així és com ens 
ho pinta el tràiler que FOX va 
decidir publicar fa uns mesos. 

Encara no l’has vist? No et 
preocupis, jo te’l resumeixo. 
En el tràiler som testimonis 
de l’accidentada arribada de 
l’agent Ethan Burke al bucòlic 
i apartat poble. Amb la cara 
xopada en sang, i una coixesa 
molt de pel·lícula, fa la seva 
entrada triomfal sota l’atenta 
mirada dels vilatans. Millor ho 
deixo aquí, no segueixo. Serà 
millor que jutgeu amb els vos-
tres propis ulls. Solament heu 
de buscar una mica a la xarxa.
Ciència-ficció, intriga i misteri 
són els ingredients principals 
amb dels quals disposa el di-
rector de Signs. Aconseguirà 
sorprendre’ns i acabar, per 
fi, amb la ratxa negativa dels 
seus últims treballs? Haurem 
d’esperar fins al maig per des-
cobrir-ho. Però no us alarmeu. 
Si no us convenç, el retorn de 
Twin Peaks ja està molt a la 
vora.

OPiNiÓ
Quinn, o com ressuscitar ‘Homeland’
No se perquè dic resurrecció, perquè 
certament mai va arribar a morir. Sem-
pre va estar allí. Suposo que la falta 
d’interès que ens va produir el final de 
la seva tercera temporada, (dic ens per-
què sé que a tu també) ha fet que re-
béssim el nou lliurament de Homeland 
com mirant cap a un altre costat. Però 
la veritat és que ha tornat amb més for-
ça que mai. Sembrant, a poc a poc, una 
de les seves millors i més sorprenents 
trames. Un plat fred de tensió ben rica 
que ens posen a la taula els seus tres 

últims episodis han aconseguit retor-
nar-nos l’essència de 24. Una Carrie 
deslligada i sense límits, que ens regala 
alguns moments de bogeria cerebral. 
I un Quinn que guanya pes i aferma el 
seu personatge a cop de puny, al més 
pur estil “bauerià”. I no hem parlat del 
pèl-roig. Un Brody que, sense més, 
hem aconseguit oblidar, i l’absència del 
qual sembla no haver deixat cap ressa-
ca a la nostra ficció d’espies favorita, 
que s’acomiada d’una forma més que 
digna.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

La sèrie ‘Two and a Half Men’ dirà adéu
de manera definitiva al febrer de 2015

 D. M.
 LLEIDA

CBS acaba d’anunciar la 
data d’emissió de l’últim ca-
pítol d’aquesta exitosa sit-
com, una de les més vistes 
a nivell mundial i que més 
temps ha aguantat en an-
tena, que s’acomiadarà de 
nosaltres, després de dotze 
temporades, el proper 19 
de febrer. Dotze anys donen 

per a molt, i si no que l’hi 
diguin a Angus T. Jones, al 
costat del qual l’audiència a 
experimentat la transició de 
la infantesa a la maduresa. 
O a Charlie Sheen, a qui des 
de fa una temporada substi-
tueix Ashton Kutcher.
El relleu el prendrà The Odd 
Couple, la nova comèdia 
que protagonitzen Matt-
hew Perry (Friends) i Thomas 
Lennon (We’re the Millers).

Imatge promocional de ‘Two and a Half 
Men’, sense el mític Charlie Sheen.

7accents.cat

La nova sèrie de Vince Gilligan, 
‘Battle Creek’, arriba al març

Imatge promocional de ‘Battle Creek’, la nova sèrie de Vince Gilligan, 
creador de ‘Breaking Bad’, que s’estrenarà al febrer a CBS.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fa dotze anys, un Vince Gilli-
gan una mica més jove que 
el d’ara venia al canal nord-
americà CBS un guió de ficció 
televisiva sobre una parella 
d’agents de policia. Un guió 
que, gràcies a l’ajuda del cre-
ador de House, David Shore, 
finalment veurà la llum el pro-
per dia 1 de març del ja immi-
nent 2015.
No obstant això, no tot són 
bones notícies, ja que el propi 

Gilligan ha declarat que no ha 
pogut implicar-se en el pro-
jecte tant com li hauria agra-
dat, i es que actualment es 
troba immers en la realització 
de Better call Saul, l’spin-off 
de la reeixida sèrie Breaking 
Bad. 
Battle Creek serà un drama 
de detectius protagonitzat 
per Josh Duhamel (Las Vegas) 
i Dean Winters (John Wick) en 
el qual els actors encarnen a 
un policia i un agent de l’FBI 
que, malgrat el seu caràcter 
incompatible, es veuen obli-
gats a treballar colze a colze 

a la ciutat de Battle Creek, 
Michigan. 
De moment, CBS ja ha donat 
llum verda a una primera tem-
porada de la nova ficció de 
l’exguionista d’X-Files, que 
comptarà amb tretze episo-
dis. El seu pilot estarà dirigit 
per Bryan Singer (X-Men), 
que tornarà a treballar al cos-
tat del showrunner de la sèrie, 
David Shore, després d’haver 
dirigit el primer capítol de 
House, el 2004, més o menys 
quan CBS deia no al projecte 
d’un Vince Gilligan carregat 
de sorpreses.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

El món real poètic
Ara vinc d’escoltar una conferència 
sobre Stravinski del David Esterri/
Lo Pardal Roquer. Ens ha dit que 
suposa el darrer pas en música clàs·
sica abans de l’estancament actu·
al. També avui, l’article de Txema 
Martínez manifesta que vivim en un 
món sense saviesa. El darrer gran 
poema de Casasses, “Som a l’era”, 
profetitza una evolució cap a una 
època on l’home va de bracet amb 
la tradició perduda (la que enyora 
el Dalí horroritzat pel món postbèl·

lic tecnificat). El poeta Jesús Lizano 
té una teoria filosòfica que presenta 
tres fases evolutives: el món real sal·
vatge, que ens precedí; el món real 
polític, que avui agonitza, i el món 
real poètic, que és el que haurà de 
venir ple de versos. Això lliga amb 
el pensament de Raimon Panikkar, 
el qual afirma que a la història li 
queda un pas per fer i que ha de 
ser el feliç, el definitiu. Vull dir que 
em sorprèn que allà on miro topo 
amb la mateixa cançoneta: que 

Occident s’ha 
enfilat molt 
amunt i que 
ara li toca 
de baixar. 
A caixa 
o faixa: o 
“acostem el 
cel a la terra”, 
com diu Maragall, 
o fem el gran pet. Que consti que 
jo no em penso mullar –pobre de 
mi! Només volia constatar un fet.

7accents
Plaça Sant Joan, 18 
1r B - 25007 Lleida 
Tel. 973 254 973

El lleidatà ara és més conegut gràcies als autors de ‘Lo Lleidatà és fàcil’, tres autèntics Cervantes ilerdencs.

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

1. El lleidatà és fàcil?
Pels que som de Lleida, afe·
dedéu que sí, però pels que 
víngon de Panadella enllà, 
potser no els sirà tant fàcil.  
Inventar·se un “idio·
ma” que sempre 
has sintit parlat i 
mai no has vist 
escrit porte la 
seua dificul·
tat. 
   

2. El jovent lleidatà pot 
lligar parlant lleidatà?
Ndéu!! La pregunta correc·
ta sirie si txarrant en lleidatà 
se lligue més, o molt més! 
Tinim una paraula molt nos·
trada com és catxar que és 
la finalitat del procés del 
ligoteo. Lo sex·simbol de 
Ponent és lo catxador. I 

de si·

nònims de catxar en tinim 
uns quants: fotre un catxur·
ro, ansorrar lo ninot, anfuro·
nar, fotre un mantecado... 
Si existix tot aquet sarpat 
de paraules és perquè real·
ment en fem ús.

3. S’ha maltractat el llei-
datà durant aquests anys?
No. Però sí que creiem que 
s’ha menystingut en relació 
al català oriental, especial·
ment en els llibres de text 
i els mitjans de comunica·
ció. Als llibres de col·lèigit 
dels nens pitits hi surt escrit 
vermell, xai, poma, cargol i 
ocell enlloc de roig, corder, 
mançana, caragol i mixó. A 
les teles poques vegades 
hi sints l’accent nord·occi·

dental per no dir ja lè·
xic de Ponent com 

popes o acotxar.

4. Els lleida-
tans conti-

nuem sent 
els obli-
dats de 
Catalu-
nya?

Ara que 
tinim un 

paer en cap 
molt famós se 
parle més de Llei·

da. Però les comarques són 
poc representades. Potser 
som poquets o perquè no 
hi passe poca cosa.  Només 
amb les pedregades i amb 
lo Marc Márquez aconse·
guim aurir los telenotícies.

5. Us imagineu un alcalde 
de Lleida parlant lleidatà a 
Moncloa o Zarzuela?
Sí! De fet, mos aufèn bas·
tant que no ho figon ni a la 
Moncloa ni aumón. 

6. Creieu que heu acon-
seguit difondre el nom de 
Lleida a la resta de Catalu-
nya?
Potser un miquirrineeeta. 
Diguem que hi hem posat lo 
nostre granet d’arena amb 
aquest llibre. 

7. Què li diríeu a la classe 
política d’aquest país?
Mosenguard de dir re...  
que encara mos fotran a la 
presó. Sort que no has pre·
guntat “què li faríeu”.

Robert Masip, Ferran Montardit i David Prenafeta
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