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i 300 nous casos cada any, 
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el càncer es converteix en la 
primera causa de mortalitat 
en persones d’entre 0 i 14 anys
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editorial
Foc d’encenalls
Amb una tradició que es remun-
ta temps abans de la implanta-
ció del cristianisme, la revetlla 
de Sant Joan representa un culte 
al sol, a l’allargament del dia, pel 
solstici d’estiu. La pirotècnia, el 
foc i les fogueres, tant comunals, 
familiars com individuals, esde-
venen l’element central d’aques-
ta nit als Països Catalans, que 
gastronòmicament s’acostuma a 
acompanyar de la coca de Sant 
Joan, de recapte o de llardons.
Popularment es coneix com la 
nit més curta de l’any, encara 

que no és ben bé així. Sí que a 
molts se’ls fa curta, ja que s’en-
tén que les hores es convertei-
xen en minuts i els minuts en se-
gons quan la diversió fa acte de 
presència. També perquè alguns 
no passen del primer assalt a 
causa d’estats etílics que ratllen 
l’embriaguesa més inconscient. 
Sigui com sigui, com tot allò que 
s’espera amb delit, acaba resul-
tant menys del previst.
De la mateixa manera que hom 
espera molt del nou govern de 
la Paeria al llarg d’aquesta legis-

latura recent estrenada, almenys 
a jutjar per l’expectació que va 
generar el Ple de constitució. 
Quan veiem una pel·lícula que 
ens han recomanat fins a la sa-
cietat, la decepció està assegu-
rada arran d’unes expectatives 
que es troben per damunt del 
producte en qüestió. De fet, un 
primer Plenari en què les parau-
les transparència, participació i 
pluralitat van estar en boca de 
tothom, també de l’alcalde, ha 
disparat les esperances fins i tot 
entre els més pessimistes. A di-

ferència d’anteriors mandats, al 
Saló de Plens hi vam veure re-
presentada tota una ciutat, des 
de les classes més baixes fins 
a les més altes. Ara bé, dèiem 
que allò que s’espera amb delit 
pot acabar en foc d’encenalls, 
com Sant Joan. I és que, para-
doxalment, al poder sempre li 
ha resultat més fàcil posar-se a 
l’alçada de les classes altes que 
no pas de les baixes. En ocasi-
ons, però, estar a l’alçada no és 
qüestió de mirar cap amunt, sinó 
de baixar la mirada. 
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Partits que entren, formacions que surten. For-
macions que sumen, partits que resten. Les terres 
de Ponent viuen un moment de canvi i aquest es 
veu reflectit amb la constitució dels nous ajunta-
ments, que auguren o volen fer-ho, temps millors

Les cares  

 ARES
VALDÉS

 LLEIDA
www.7accents.cat

Com un trencaclosques cada 
partit polític ha anat ocupant 
el seu lloc o, millor dit, la seva Lleida

REGIDORS

Àngel Ros

Montse Mínguez

Fèlix Larrosa

Xavier Rodamilans

Rafael Peris

Montse Parra

Joan Gómez

Sara Mestres

Antoni Postius

Carme Culleré

Paco Cerdà

Cristina Simó

Rosa Maria Salmerón

Marta Gipert

Ángeles Ribes

Dani Rubio

Jose Luís Osorio

Jose María Córdoba

Carles Vega

Núria Marín

Josep Maria Baiget

Pau Juvillà

Francesc Gabarrell

Carlos González

Sergio Talamonte

Dolors López

Joan Vilella

cadira de regidor per gover-
nar durant els pròxims quatre 
anys. El dissabte passat tots 
els ajuntaments de les terres 
de Ponent, a excepció de la 
Val d’Aran que ho va fer el 
dilluns 15, van celebrar el Ple 
d’investidura. La nova Paeria 
va aixecar el teló amb nous 
tripulants, però dirigida per 

Segrià

Lleida

PSC

CiU

C’s

ERC-AVANCEM-AM

CRIDA PER LLEIDA

COMÚ DE LLEIDA

PP

ENTESA

BALAGUER, ARA SÍ

SiF

noves (o no) dels 
ajuntaments 

InSe
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Les Borges Blanques
Garrigues

Les Borges 
Blanques

Mollerussa

Enric Mir

Ariadna Salla

Daniel Not

Ester Vallés

Núria Palau

Francesc Mir

Jordi Ribalta

Maria Fusté

Salvador Noguera

Montse Casals

Albert Valero

Enric Farran

Josep R. Farran

Pla 
d’Urgell

Mollerussa

REGIDORS

Marc Solsona

Josep Simó

Josep Àngel Lavín

Dolors Bargalló

Rosalía Carnicé

Xavier Roure

Mònica Segués

Joan Ramon Domingo

Imma Casanella

Bernat Díaz

Griselda Soteras

Teresa Ginestà

Alonso Soria

Joan Simeón

Engelbert Montolà

Montse Garcia

Narcís Romà

la mateixa figura que fa onze 
anys, Àngel Ros. Expectació 
amb tots els seus ets i uts: 
aplaudiments, cridòria, per-
sones dempeus, taula de pe-
riodistes desbordada i caos 
organitzatori. Així va ser el 
Ple de constitució de l’Ajun-
tament de Lleida. Tot i això, 
les xarxes socials bullien amb 
fotografies d’un particular 
avantmatx per part dels nous 
regidors, que vivien aquest 
dia com una festa, la festa de 
la democràcia. 

El procés de votació, el qual 
no va donar lloc a cap sorpre-
sa destacable, més enllà dels 
vots de Crida per Lleida. I és 
que els seus regidors, Pau 
Juvillà i Francesc Gabarrell, 
van votar a favor de José Luis 
Castro, membre de la PAH i 
víctima d’un desnonament a 
la ciutat de Lleida, dos vots 
que van ser considerats nuls 
pel secretari general. La res-
ta de membres de la Paeria 
va emetre el seu vot favora-
ble envers el cap de llista del 

partit respectiu, la qual cosa 
va atorgar l’alcaldia a Àngel 
Ros, amb els vots dels vuits 
regidors del PSC. D’aquesta 
manera, un Ros poc somrient 
avui va rebre la vara d’alcalde 
de mans de la Mesa d’Edat, 
encapçalada per Xavier Ro-
damilans, actual regidor del 
PSC. L’alcalde va afirmar que 
la transparència i la participa-
ció esdevindran els nous fils 
conductors del govern de la 
Paeria, però no els únics, i ha 

dirigit la seva mirada a la in-
dustrialització, l’educació, la 
cultura, els serveis públics i 
l’atenció a les persones com 
a eixos bàsics sobre els quals 
ha de girar el govern la ciutat 
al llarg dels propers quatre 
anys. Toni Postius, el cap de 
l’oposició també va apostar 
per les polítiques d’ocupació, 

REGIDORS

la cohesió social, les necessi-
tats bàsiques de les persones, 
una gestió austera i compro-
mesa amb la ciutadania, pres-
supostos consensuats, con-
sultes ciutadans en els grans 
projectes de ciutat i, sobretot, 
la rebaixa de la pressió fis-
cal, de “l’IBI, principalment”. 
D’altra banda, mentre ERC va 
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Cervera

Ramon Royes

Marc Llorens

Ainhoa Barrionuevo

Jaume Rossich

Joan Valldaura

Núria Regí

Ramon Armengol

Joan Santacana

REGIDORS

Jordi Pons

Raimond Fusté

Josep Ortiz

Antonio Delgado

Jaume Carcasona

Segarra

Cervera

basar el seu discurs en el dret 
a decidir, l’empoderament de 
la gent i la justícia social, Ciu-
tadans i Ángeles Ribes van to-
car també els seus particulars 
clàssics, com ara el respecte 
a la Constitució, les llengües 
oficials i els símbols nacionals. 
Una de les estrelles d’aquest 
primer Ple de la temporada 
va ser Pau Juvillà, membre 
de Crida per Lleida, amb un 
discurs anticonstitucional, de 
desobediència civil i rebel·lia 
social que va deixar clares les 
directrius bàsiques de la CUP 
a la capital del Segrià: inde-
pendència, superació del sis-
tema capitalista i canvi social. 
Dolors López, del Partit Popu-
lar, va assegurar que des del 
seu partit es promouran les 
accions necessàries per im-
pulsar el creixement econò-
mic, l’ocupació, una tributació 
més efectiva, un nou model 
comercial, un accés més just 
a l’habitatge i una major pro-
tecció a les famílies, entre 
d’altres. Carlos González, del 
Comú de Lleida, va ser l’en-
carregat de trencar el gel 
amb l’únic discurs que va fer 
referència a les investigacions 
per part d’Anticorrupció.

Les Borges Blanques repe-
teix amb Enric Mir 
En una sala de plens on no hi 
cabia ningú més, de la qual 
fins i tot es va  quedar gent a 
fora, es  va procedir a escollir 
l’alcalde de les Borges Blan-

ques, Enric Mir, que va pren-
dre possessió, per després 
dur-se a terme els parlaments. 
Enric Mir va destacar que 
“en aquest mandat que avui 
comença trobareu un equip 
de govern obert al diàleg, 
a construir plegats un futur 
d’oportunitats per a tothom, 
des de l’honestedat i la trans-
parència, disposats a facilitar 
tota la informació als regidors 
que ho sol·licitin, així com a 
la ciutadania”. A més, l’alcal-
de va avançar que “hi haurà 
regidoria de Transparència, a 
més d’ampliar i millorar enca-
ra més la comunicació des de 
l’Ajuntament amb tota la po-
blació”. Al seu torn, Salvador 
Noguera es va comprometre 
en nom d’ERC “a dur a terme 
una oposició constructiva”, a 
més d’estar “al servei del po-
ble de les Borges i del procés 
d’independència de Catalu-
nya”. En canvi, el represen-
tant de la CUP no va voler fer 
declaracions al Ple. En la vota-
ció, Enric Mir (CiU) va rebre 8 
vots, Salvador Noguera (ERC) 
4 i Josep R. Farran (CUP), 1.

Mollerussa consolida el man-
dat de Marc Solsona
Marc Solsona (CiU) va pren-
dre possessió del càrrec d’al-
calde de Mollerussa després 
que el passat 24 de maig la 
llista que encapçalava fos la 
més votada en les eleccions 
municipals. Marc Solsona va 
ser nomenat alcalde amb 

onze vots a favor i cinc en 
blanc dels disset regidors que 
composen la Paeria. Val a dir 
que la regidora electa Teresa 
Ginestà (PSC) no va poder 
prendre possessió del càrrec 
per motius de salut. 
En el discurs d’investidura, 
Solsona va remarcar que “se-
ran quatre anys on volem fer 
polítiques visibles i de millo-
ra de l’espai públic i l’entorn 
urbà” i alhora “consolidar una 
Mollerussa ambiciosa i líder 
que és valenta, que emprèn, 
que juga un paper important 
a les terres de Lleida i tam-
bé a Catalunya”. El portaveu 
d’ERC, Engelbert Montalà, va 
mostrar el seu desig que “les 
majories siguin obertes a les 
altres forces, ja que la crisis 
no entén de majories”. Per la 
seva banda, Alonso Soria, que 
va prendre la paraula per part 
del PSC, va oferir la mà a l’al-
calde “per treballar en bé de 
la ciutadania” i va afegir que 
“el passat queda enrere i és el 
futur el que importa a tots”. 
Joan Simeon, del PP, 
per la seva banda, 
va assenyalar que 
el fet que “ara 
vénen anys de 
recuperació, 
estabilitat i 
inversions” i 
que cal treba-
llar per poder 
aprofitar-ho.

Els vuits partits 

de Cervera amb Ramon 
Royes al timó
La Paeria de Cervera compta 
a partir de dissabte amb vuit 
partits representants respecte 
dels cinc del passat mandat. 
En els darrers comicis, l’alcal-
de de CiU, Ramon Royes, no 
va poder ampliar la majoria 
en perdre un regidor i, tot i 
ser la força més votada, hau-
rà de governar en minoria. A 
part de Convergència i Unió, 
només Jaume Carcasona, re-
gidor de SiF, va votar a favor 
de la investidura de Royes. 
De fet, el candidat conver-
gent va ser reelegit alcalde 
de Cervera després que es 
trenqués in extremis un pacte 
per rellevar-lo, i és que hi ha-
via un acord per fer alcalde el 
republicà Ramon Armengol, 
però aquest es va desdir cinc 
minuts abans de començar el 
Ple per causes que es deco-
neixen. ERC i CUP són dues 
de les formacions que tindran 
més pes en el nou consistori 
cerverí. Els republicans han 

passat de 
tenir 

un sol representant a esde-
venir la tercera força, mentre 
que la CUP n’és la quarta amb 
un regidor. El PP, que no hi te-
nia representació, ara en dis-
posa d’un i els independents 
segarrencs d’Inse també hi 
són presents amb un regidor.

Rosa Perelló i els 13 nous re-
gidors de Tàrrega
Rosa Maria Perelló (CiU) va 
ser investida com a alcaldes-
sa de Tàrrega, renovant així 
el càrrec per segon mandat 
consecutiu. El nou Ajunta-
ment de Tàrrega ha iniciat la 
desena legislatura des de la 
recuperació de la democràcia 
amb cinc forces polítiques a 
l’arc consistorial: CiU (8 regi-
dors), CUP (3 regidors), ERC 
(3 regidors), PSC (2 regidors) i 
Comú de Tàrrega (1 regidor). 
D’aquestes, dues hi són repre-
sentades per primera vegada 
(CUP i Comú). Així mateix, en 
relació amb el mandat ante-
rior, el consistori de Tàrrega 
incorpora tretze cares noves. 

D’aquestes, onze s’es-
trenen com a edils 

per primer cop 
i dues ja ha-
vien exercit 
a l’anterior. 
Són Silveri 
Caro (PSC), 
que ja va 
ser regidor 

entre els 
anys 1995 i 

2003 pel mateix 

41.019
vots a les capitals de 
província de Lleida

50.585
vots a Lleida 

capital
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Tàrrega

Rosa Maria Perelló

Carles Pascual

Josep Castelló

Raül Palacios

Josefina Bernades

Martí Pijuan

Núria Franquesa

Gabriel Lacambra

Carlos Vílchez

Montserrat García

Gemma Minguell

Jaume Folguera

Joan Palou

Mireia Caus

REGIDORS

Urgell

Tàrrega

Silveri Caro

Noelia Soto

Joan Fornsubirà

Balaguer
Noguera

Balaguer

Jordi Ignasi Vidal

Joan Biscarri

Ester Guarné

Gerard Torres

Gemma Vilarasau

Josep Maria Roigé

Nuri Toledo

Miquel Vendrell

Miquel Aigé

Núria Giné

REGIDORS

Joan Pla

grup polític, i Joan Fornsubi-
rà (Comú), que va ser regidor 
el mes de maig del 1999 en 
representació d’ICV. En el seu 
discurs posterior, l’alcaldessa 
va estendre la mà a l’oposi-
ció “posant les màximes fa-
cilitats per escoltar les seves 
propostes” i va manifestar 
que treballarà amb “proximi-
tat i diàleg”. Per la seva part, 
Carlos Vílchez (CUP) va posar 
de manifest que al consistori 
“hi ha una majoria social dels 
grups d’esquerres”. Jaume 
Folguera (ERC) va afirmar que 
la formació treballarà “pel 
bé comú i la transparència” i 

Silveri Caro (PSC) va avançar 
que prioritzaran “la lluita con-
tra les desigualtats socials”. 
Finalment, Joan Fornsubirà 
(Comú) va destacar que s’es-
forçarà “perquè ningú se sen-
ti desamparat i exclòs de la 
societat”.

El capgirament de Balaguer 
amb Jordi Ignasi Vidal al da-
vant
Jordi Ignasi Vidal va obtenir 
finalment els vots del seu par-
tit, un total de cinc; un vot de 
la CUP; un altre de Balaguer, 
Ara Sí, i els tres vots dels re-
gidors socialistes, amb qui els 

republicans formaran equip 
de govern. D’aquesta mane-
ra, Vidal, que en el seu primer 
discurs va apostar per treba-
llar per a les persones, rebai-
xar l’atur i posar l’accent en el 
component nacional que tam-
bé tindrà el nou executiu, es 
converteix en el primer alcal-
de d’ERC a Balaguer des de 
l’època de la República. Per la 
seva banda, CiU, que va ser la 
llista més votada en les passa-

Carlos García

Lorena González

Albert Saiz

Carlos Mateu

Josep Maria Colea

Albert López

des eleccions municipals, no-
més va obtenir el suport dels 
cinc regidors del seu grup. 
L’alcalde sortint, Josep Maria 
Roigé, va assegurar que el 
seu partit exercirà una oposi-
ció responsable d’acord amb 
els vots que va rebre el passat 
24-M i que van fer de CiU la 
força més votada al municipi.
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El fins ara cap de l’oposició a la Paeria
assegura que la situació econòmica de la 
corporació municipal és molt greu

 GERARD
MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

GERARD MARTÍNEZ
Quan, com, on i per què neix 
el Zaballos polític?

JOAN RAMON ZABALLOS
La primera persona que con-
tacta amb mi és la Violant Cer-
vera, encarregada de la Casa 
Gran a Lleida. M’havia vist en 
debats i havia llegit els meus 
articles. Vam fer un cafè i em 
va convidar a un acte que l’Ar-
tur Mas, aleshores a l’oposició, 
feia a la Fonda. Hi va haver una 
cosa que va dir aquell Mas en 
petit format que em va  agra-
dar: “Per molt que ens vagin 
bé les eleccions, una formació 
o una persona no podran tirar 
del carro soles, això només po-
drem fer-ho tots junts. Després 
de l’acte em van preguntar si 
volia formar part formalment 
de la Casa Gran i vaig acceptar.

G. M.
I quan, com, on i per què neix 
el Zaballos candidat a l’alcal-
dia de Lleida?

J. Z.
Quan l’Artur Mas és nomenat 
president, em conviden a Palau, 
a l’acte de presa de possessió 
del càrrec, com a representant 
de la Casa Gran. Això va ser a 
finals de desembre; l’endemà 
marxava uns dies a Tirol. El Ra-
mon Farré m’havia demanat de 
quedar unes hores abans de 
l’acte al Zurich, on m’ofereix  
encapçalar la llista de CiU. Jo 
al·lucino bastant, per no dir del 
tot.

G. M.
No t’ho esperaves?

J. Z.
El meu nom sonava com a de-
legat territorial d’Ensenyament, 
la qual cosa no em feia especial 
gràcia, però el que jo no espe-
rava en cap cas era encapçalar 
la llista. Li demano al Ramon 
una setmana per pesar-m’ho, 
encara que en primer terme li 
contesto que no. Quan torno 
a Lleida després d’una setma-
na de reflexió als Dolomites, 

li exposo dues condicions per 
acceptar: d’una banda, que em 
deixessin fer la política que jo 
cregués convenient, i és que, 
fent un símil futbolístic, si ve-
nien a buscar l’Iniesta, qui ha-
via de jugar era l’Iniesta, no el 
Pepe, perquè jo no sabia jugar 
com el Pepe; de l’altra, llibertat 
de les dues parts a l’hora de de-
cidir la meva continuïtat al cap 
de dos anys. 

G. M.
Te’n penedeixes d’haver dit 
que sí?

J. Z.
Gens.  De fet, només que ha-
guessin pensat en mi ja m’om-
plia l’ego de per vida. Feia tan 
sols vint anys que  havia arribat 
a Lleida, no em coneixia ningú 
i ara un partit com Convergèn-
cia, amb l’aval de l’Artur Mas, 
em plantejava ser el seu can-
didat a Lleida. Només això ja 
em feia la persona més feliç del 
món. Que hi ha hagut moments 
durs i moments que hauria ple-
gat? Sí, és clar.

G. M.
Per a una persona que no ve-
nia del món polític, imagino 
que el circ d’una campanya 
electoral se li devia fer costa 
amunt...

J. Z.
Molt. (riu) Encara recordo el pri-
mer debat que faig amb l’Àn-
gel Ros, era com si el Barça de 
la Champions jugués contra el 
Llagostera; ja saps que et gua-
nyaran, però vas a que no et 
golegin. També va ser molt dur, 
per exemple, anar pels barris 
i que la gent em preguntés: 
“Què ens promets?”. Jo con-
testava que res, que sabia que 
l’Ajuntament estava endeutat 
i que fins que no hi entrés no 
tindria clar què podria fer i què 
no. Aleshores em treien una 
llista amb tot el que els havien 
promès els socialistes. En defi-
nitiva, no podia prometre res 
que no sabia si tindria la capaci-
tat de fer.  Vaig intentar fer po-
lítica a la meva manera, o me la 
compraven o no, però jo tenia 

la possibilitat de ser fidel a les 
meves idees perquè sabia que 
quan això s’acabés continuaria 
tenint la meva feina. 

G. M.
Queda clar que tu et creus 
la teva forma de fer política, 
però la gent del teu entorn 
també se la creia?

J. Z.
Va costar molt. Quan jo entro, 
la situació era molt crispada. El 
Toni Postius era coordinador 
del partit en l’època de l’Isidre 
Gavín, la Bea Obis també havia 
treballat amb ell, l’Alexis... I de 
cop i volta entra algú que vol fer 
creu i ratlla amb tot per comen-
çar de nou. També eren temps 
difícils, pensa que la meva pri-
mera conversa amb el Ros és a 
Ricard Vinyes pel 15-M. La soci-
etat estava canviant i nosaltres 
ens hi havíem d’adaptar, no ens 
podíem permetre traspassar 
aquesta crispació al dia a dia de 
la política municipal. Et poso un 
exemple: en el cas dels primers 
pressupostos, uns dies abans 

que passessin pel Ple, baixo al 
despatx del Ros i li pregunto 
si prefereix que ens els mirem 
plegats o bé, pel contrari, que 
hi votem en contra i punt. Tot 
i que va acceptar, el vaig notar 
sorprès per la meva proposta. 
Allò va ser com trencar el gel. 
Aquell gest de baixar al seu 
despatx, alguns el van enten-
dre i altres no.

G. M.
Venies d’una època amb un 
cap de l’oposició bastant més 
agressiu del que has estat tu. 
Com es va produir el traspàs 
de poders?

J. Z.
La relació amb l’Isidre sempre 
ha estat molt bona i durant el 
traspàs es va posar  totalment 
a la meva disposició. Fins i tot, 
després del meu nomenament, 
em convidaven a les reunions 
del grup municipal per tal que 
estigués al cas de tot.

G. M.
Malgrat tenir formes de fer 

J. R. Zaballos:
“L’Ajuntament
podria acabar 

intervingut”
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“Un institució a punt de 
ser intervinguda no pot 
destinar els seus pocs 
recursos econònimcs a 
construir un parc com 
el dels Barrufets a les 
Basses d’Alpicat”

política radicalment dife-
rents...

J. Z.
Després em van explicar algu-
nes de les seves picabaralles 
amb el Ros, però cadascú fa la 
política que creu. De totes ma-
neres, si a mi me n’haguessin 
fet algunes de les coses que 
em van dir que li havien fet a 
ell, potser jo tampoc no hauria 
estat tan pacífic. 

G. M.
Quan tu entres, quina possibi-
litat real tens de posar mà a la 
campanya i a la llista?

J. Z.
Relativament. Hi ha noms que 
me’ls deixen molt clars. Al Paco 
Cerdà, per exemple, li feia mol-
ta il·lusió anar a la llista jo ja el 
coneixia d’abans. El que sí que 
em van recomanar va ser que 
com a mínim hi hagués una 

Joan Ramon
Zaballos, excap 
de l’oposició 
per CiU a 
l’Ajuntament de 
Lleida, a la
redacció de
7accents el
passat dimarts.
Fotos: Òscar
Buetas

persona que fos de la meva to-
tal confiança, per això porto la 
Cristina Torrent. Malgrat tot, no 
em van imposar ningú, em vaig 
entrevistar amb diverses per-
sones i tothom va ser molt ge-
nerós, encara que hi van haver 
persones que no van acceptar 
anar més avall a la llista i van de-
cidir plegar. Ara, amb el temps, 
m’adono que la llista era molt 
bona. La Bea Obis és una pen-
caire, el Miquel Padilla coneix la 

ciutat i té contactes, el Toni és 
l’actual cap de llista i la Cristina 
ha estat una de les sorpreses 
positivies de la legislatura, dit 
pel PSC i el PP. També el Paco, 
que ha estat el regidor d’Es-
ports a l’ombra, sens dubte.

G. M.
Se t’ha acusat de tou en di-
verses ocasions, jo el primer. 
Ho comparteixes?

J. Z.
Això de tou o dur és molt dis-
cutible, nosaltres hem criticat 
molts temes, una altra cosa és 
el to amb el qual ho hem fet. 
Es pot dir el mateix però amb 
unes altres paraules. I moltes 
de les coses que ara han sor-
tit, nosaltres ja les vam dema-
nar en el seu moment però de 
bones formes. No pot ser que 
exigíssim dietes, factures im-
pagades o proveïdors amb qui 
teníem deutes i que no ens ho 

donessin emparant-se en la llei 
de protecció de dades però 
que després aquestes mateixes 
persones no hagin tingut cap 
problema per anar a un deter-
minat mitjà de comunicació per 
entregar aquesta documenta-
ció.  Hem estat el grup munici-
pal que ha passat més pregun-
tes per escrit de llarg, per tant, 
si una oposició és dura o tova 
depenent dels adjectius utilit-
zats, doncs sí, hauré estat tou.

G. M.
Tinc la sensació que la teva 
manera de fer política era de 
cocció lenta. Dos anys no era 
massa poc temps per decidir 
si funcionava o no?

J. Z.
Ara em diuen que si hagués es-
tat el candidat ja seria alcalde. 
Sincerament, no ho sé. Això 
sí, em deien que quan deixés 
de ser el candidat la gent em 
deixaria de trucar, de saludar... 
És així, però que els mateixos 
funcionaris de l’Ajuntament et 
diguin que la institució trobarà 
a faltar una persona com tu, et 
posa a la pell de gallina.

G. M.
Ha costat d’entendre la teva 
manera de fer política, oi?

J. Z.
Una mica, però no és només 
per això que ho deixo. Hi havia 
temes personals, les Basses, 
també veia que dins del partit 
hi havia gent amb ganes de ser 
candidat, com la Bea... En de-
finitiva, que hi havia coses en 
aquell moment que no facilita-
ven la meva continuïtat. No me 
n’arrepenteixo d’haver dit que 
plegava.
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G. M.
Plegues o et “pleguen”?

J. Z.
Plego, no em fan fora. L’altra 
cosa és que si hagués dit que 
continuava segurament hauria 
d’haver passat per les primàri-
es, però qui li diu al Ramon Far-
ré que s’ha de buscar un altre 
candidat sóc jo.

G. M.
Quina relació has mantin-
gut al llarg d’aquests quatre 
anys amb el dos tòtems con-
vergents a Lleida, és a dir, el 
Joan Reñé i el Ramon Farré?

J. Z.
Amb el Reñé no ens hem vist 
massa, hem quedat, però poc. I 
amb el Ramon, com a president 
del partit, hem mantingut una 
relació cordial, fluida i franca.

G. M.
I en un món tan decebedor 
com el polític, no has patit 
cap desengany?

J. Z.
El món de la política és com el 
futbol, no només hi ha el futbol 
de saló, també hi ha el de les 
puntades de peu, del joc brut, 
etc. Hi ha gent que té aspiraci-
ons, n’hi ha que les catalitzen 
millor i n’hi ha que pitjor. Que 
hi ha gent que et decep? Sí. 
Són gent que s’aferra als càr-
recs, que vol estar als consells 
comarcals o, simplement, tenir 
una cadira a qualsevol preu.

G. M.
I tu no ets així?

J. Z.
Un polític de Lleida de renom 
em preguntava: “I ara què et 
donaran?”. Em deia que me 
n’havia d’anar al Ramon i pre-
guntar-li “qué hay de lo mío”. 
Mira, em sembla molt bé que 
la gent ho faci, però jo tinc 
una feina que m’agrada, si me 
n’anés a l’atur potser la situ-
ació seria diferent. A més, no 
va amb el meu tarannà. Tot i 
això, no em tanco les por-
tes, encara que el 
meu compromís 
continua sent 
amb l’Artur 
Mas.

G. M.
Fa la 
sensa -
ció que 
has es-
tat jugant 
a un joc 
que no és el 
teu...

J. Z.
Tu no has fet la mili, oi? (riu) A la 
mili hi ha els novatos, que aca-
ben d’entrar, i els bisagras, que 
estan a punt de llicenciar-se i 
putegen vilment els nous. Jo 
vaig fer la mili a Saragossa i hi 
vaig veure coses molt humili-
ants que, a més, es feien amb 
el beneplàcit de l’status quo mi-
litar. Com es podia desmuntar 
quelcom que, en aquest cas, 
a l’estament militar ja li estava 
bé? L’única manera de trencar 
això era no actuar de la matei-
xa manera quan jo fos bisagra. 
Si vols que una cosa canviï, 
actua en conseqüència. Molts 
d’aquestes xavals que jo no 
vaig putejar, quan van ser bisa-
gras, potser van pensar que si 
a ells no els havien putejat, per 
què ho havien de fer als altres. 
Si vols canviar les coses, co-
mença per canviar-les tu.

G. M.
Intentaràs continuar jugant 
un paper políticament actiu 
fins al 27-S?

J. Z.
Sí, i espero que a partir del 
27-S encara més, perquè o ens 
en sortim o ens tallaran les ales 
durant els propers vint anys. 
Tanmateix, si surt bé, després 
ens quedaran encara dos o tres 
anys de generositat, diàleg, 
pactes. Ens hi juguem molt.

G. M.
T’agradaria jugar-hi algun pa-
per, doncs, en una Catalunya 
independent?

J. Z.
Sí, són moments interessants 
per posar el teu granet de 
sorra. Quan vaig anar a Maut-
hausen, per exemple, hi vaig 
anar perquè m’ho creia, Era el 
primer cop que algun repre-
sentant de la ciutat hi anava 
per homenatjar els caiguts dels 
familiars de Lleida. Són grans 
de sorra simbòlics que tenen 
una transcendència important. 
I que consti que em vaig pagar 
el viatge de la meva butxaca!

G. M.
El millor i el pitjor moment 
d’aquests quatre anys?

J. Z.
El millor, la foto del pacte per 
a l’ocupació. Govern i oposi-
ció, dos sindicats i gent de la 
patronal, junts. No em pensava 
pas que ho aconseguíssim, vaig 
treballar colze a colze amb el 
Josep Presseguer per tirar-ho 
endavant. Quan veus les ca-
res de la gent amb situacions 
personals molt difícils que po-
dran estar sis mesos ocupats, 
te n’adones que no tot el que 
signes queda en paper mullat. I 
el pitjor, el conflicte entre Marta 
Camps i Àngel Ros, perquè la 
gent de Lleida es mereixia un 
respecte. És de les coses més 
tristes que he viscut a l’Ajunta-
ment. M’ha sabut greu per la 
visceralitat del Ros i la Camps.

G. M.
I a tu t’ha tocat lidiar molt 
amb Unió o no?

J. Z.
En hem portat bé, suposo que 
el meu tarannà també ajuda. Al 
principi, amb el Miquel Padilla, 
les negociacions van ser dures, 
cadascú buscava els interessos 
dels seus propis partits, però 
al final la relació ha estat molt 
bona, i en el cas del Paco ja ho 
era d’abans. Ho hem votat tot 
conjuntament, encara que al-
guna vegada ens han demanat 
matisar el seu vot. Tot i això, 
hem sabut portar-ho molt bé.

G. M.
Com valores el trencament de 
Convergència i Unió?

J. Z.
Unió es partirà i des de Conver-
gència haurem de recuperar el 
sector sobiranista d’Unió, que 
és més potent del que sembla-
va. Fa uns anys, ningú no hauria 
dit que les votacions serien tan 
ajustades com finalment han 
estat. Hem de fer la travessia 
conjuntament, però qui vulgui 
que es quedi a casa.

G. M.
Amb qui regidor has tin-
gut més feeling i amb quin 
menys?

J. Z.
Amb el Presseguer, sens dub-
te. La Marta Camps, en canvi, 
era molt dura. Fins i tot recordo 
una negociació on l’èxit de la 
mateixa depenia d’un guionet, 
que si hi anava o no ho canvi-
ava tot. Era una regidora dura 
i estricta.

G. M.
Quan dèieu que a Lleida te-
nim uns dels IBI més car de 
l’Estat, a la Montse Mínguez 
se li inflava una vena del coll. 
Qui tenia raó: vosaltres o la 
vena?

J. Z.
Això és tan senzill com que un 
cafè pot costar entre 80 cèn-
tims i 1 euro i mig, però mai 
pot costar 8 euros, perquè se-
ria una estafa en tota regla. Ells 
et diran que aquests 8 euros 
representen tan sols el 0,00001 
de la teva despesa setmanal, 
però això no treu que un cafè 
no pugui costar 8 euros mai de 
la vida. L’IBI de Lleida hauria 
de ser el d’una ciutat normal, 
de la mateixa manera que els 
impostos de les escombraries 
o de circulació, però no és el 
cas. No estem a Barcelona, ni a 
Santander, ni a San Sebastián... 
Si tinguéssim un Ajuntament de 
Lleida sanejat, hauríem d’estar 
pel mig cap a baix a nivell im-
positiu.
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G. M.
Quina és la situació real de 
l’Ajuntament?

J. Z.
La Paeria està en un moment 
econòmic molt complicat. Jo 
no descarto que si els temes 
de l’EMU o del Parc Científic 
van com haurien d’anar, aca-
bi sent intervinguda, perquè 
ens passarem del percentatge 
d’endeutament que permet 
l’Estat. És una situació econò-
mica difícil, per això les Basses 
necessiten de finançament pri-
vat i no públic. Perquè el poc 
diner públic que hi pugui que-
dar s’ha de destinar a temes so-
cials, d’ocupació, a les escoles 
bressol, i no a un parc familiar 
que sí que pot aconseguir fi-

nançament privat si el projecte 
és atractiu. Un Ajuntament que 
està a punt de ser intervingut 
no pot destinar els seus pocs 
recursos a fer un parc.

G. M.
Postius proposa fer una con-
sulta a la ciutadania sobre el 
teu projecte de les Basses. 
Demanant això, desacredita 
la teva feina?

J. Z.
Amb aquesta petició, el Toni 
respon a una cosa que jo vaig 
dir: el projecte de les Basses 
seria bo que estigues recolzat 
pel màxim de gent per tal que 
tothom se les senti seves, tenint 
en compte que mai no hi haurà 
un projecte que agradi tothom. 

Jo també voldria tenir un parc 
públic, amb valors educatius, 
familiars i mediambientals, on 
no s’hagués de pagar entrada. 
Però no pot ser. El que sí que 
pot ser és tirar endavant un pro-
jecte que estigui molt ben tre-
ballat per tal que puguem com-
petir amb Barcelona i la Costa 
Daurada a nivell d’atractiu d’in-
versió, perquè és evident que 
nosaltres no som Barcelona ni 
la Costa Daurada. Em sap greu 
que en els darrers mesos s’hagi 
parlat més de la Basses que no 
pas s’hi hagi treballat. 

G. M.
Quin desenllaç hi preveus?

J. Z.
Si es vol fer un parc públic, gra-

tuït i que li costi pocs diners a 
l’Ajuntament, s’hauràs de fer 
una Mitjana 2, la qual cosa, per 
mi, no tindria sentit, perquè 
necessitem un parc diferenciat, 
un parc infantil, per exemple. 
El problema és que això ara és 
original, no ho té ningú més, 
però els inversors no ens espe-
raran eternament.

G. M.
T’agradaria seguir el tema de 
prop o un cop fora te’n vols 
desvincular?

J. Z.
Si algú vol que em reuneixi amb 
tots els partits per explicar-los 
el que he vist i he après de visi-
tar parcs al llarg d’aquests anys, 
ho faré. Perquè aquests dies he 
sentit un seguit d’animalades...

G. M.
Fes-me una valoració del teu 
substitut.

J. Z.
El Toni està molt ben prepa-
rat, amb el cap ben moblat, 
sap el que vol i com aconse-
guir-ho. Serà el primer crític 
amb l’equip de govern, el qual 
suarà, només cal veure com 
portava els temes econòmics.  
Té recorregut, joventut, amb 
els avantatges i inconvenients 
que això comporta, té esperit 
i emmarca una sèrie de virtuts 
que Convergència hauria de fer 
seves: transparència, claredat, 
compromís nacional i capacitat 
de gestió. El Ros ja té recanvi.

G. M.
Esperàveu un final com el que 
ha tingut la relació entre Àn-
gel Ros i Marta Camps?

J. Z.
A mi no em va sorprendre gens. 
La veritat és que ho hem viscut 
d’una manera molt incòmoda i 
de desgast. La ciutat potser no 
ho va notar tant, però l’Ajunta-
ment va arribar a situacions de 
bloqueig. Es va deteriorar tota 
la gestió interna de la Paeria 
fins a l’entrada d’Antifrau i An-
ticorrupció. Per sort, l’oposició 
ha posat sentit comú en l’as-
sumpte per tal que no és con-
vertís en un Gran Hermano o 
Sálvame Deluxe. 

G. M.
Aquest tema ha passat factu-
ra a Ros?

J. Z.
I tant, però no sé fins a quin 
punt. La situació a l’Ajunta-
ment, fins ara, era atípica, amb 
només tres partits. Ho vaig avi-
sar: el dia que el 15-M s’orga-

nitzi i es transformi en un movi-
ment social i polític, això tindrà 
una repercussió real. Podemos, 
el Comú o la CUP ho han de-
mostrat. Això, juntament amb 
el moviment independentista, 
ha tingut una repercussió direc-
ta en els resultats electorals.

G. M.
En el cas de CiU, per què fa 
quatre anys els teus resultats 
eren un fracàs i ara uns resul-
tats similars són un èxit?

J. Z.
Hi ha una sèrie d’efectes con-
junturals que abans eren uns i 
ara són uns altres. Els resultats 
de fa quatre anys, vistos amb 
perspectiva, en un moment àl-
gid del Ros i amb un candidat 
que no havia tingut temps de 
fer campanya, crec que són 
molt bons. Ara, amb una mar-
ca més desgastada on a altres 
indrets ha perdut molts vots, 
mantenir els mateixos resultats, 
també és positiu. És a dir, els 
resultats van ser bons fa quatre  
anys i han estat bons ara.

G. M.
La situació que se li planteja a 
Ros és d’ingovernabilitat?

J. Z.
És complicat, perquè ell és 
l’enemic comú de la resta de 
partits. Jo entenc que es vulgui 
acabar amb el Ros i el PSC, però 
no entendria que, per exemple, 
CUP i Ciutadans anessin a una 
per desbancar-lo. L’altre dia em 
deien que serà un mandat en 
què es prendran poques grans 
decisions.

G. M.
Doncs Postius volia aquest 
pacte que tu no entens...

J. Z.
Havia de fer-li l’ordago al Ros, 
que va veure durant 48 hores 
que numèricament era possi-
ble perdre l’alcaldia i que Marta 
Camps podia guanyar-lo. Pos-
tius li va fer passar malament 
durant 48 hores...

G. M.
El teu futur passa per Lleida?

J. Z.
Mira, a mi sempre m’havien dit 
que no em dediqués als idio-
mes, que no anés a viure a Llei-
da i que no entrés en política, 
Vist això, no sé per on passa el 
meu futur. Pot ser que per con-
vertir-me en ambaixador de la 
República Catalana a Berlín o a 
Viena, estaria bé. (riu)
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Cada any es detecten 300 
nous casos de càncer infan-
til. El 20% d’aquests infants, 
d’entre 0 i 18 anys, no acon-
segueixen superar aquesta 
malaltia i perden la vida. El 
càncer, una cèl·lula que perd 
el seu mecanisme de control 
i creix desmesuradament sen-
se que el cos la pugui contro-
lar, és la principal causa de 
mort infantil a Catalunya. És 
una malaltia greu, tan física-
ment com psicològicament 
parlant. Per aquest motiu, 
existeixen diverses associa-
cions destinades a pal·liar els 
possibles trastorns que en-

El somriure 
d’una malaltia

volten al càncer infantil. AFA-
NOC (Associació de Familiars 
i Amics de Nens Oncològics 
de Catalunya) n’és un exem-
ple. AFANOC està formada 
per pares, mares, amics i fami-
liars de nenes i nens afectats 
per aquesta malaltia. Té com 
a objectiu buscar solucions 
al conjunt de trastorns que 
envolten al càncer infantil, ja 
que la llarga durada i la dure-
sa dels tractaments impliquen 
múltiples problemes a les fa-
mílies. Des del moment del 
diagnòstic s’obre un període 
d’incerteses i inquietuds que 
solament poden superar-se 
amb la solidaritat, la com-
prensió i el suport de tota la 
societat. L’experiència dels 
membres d’aquesta associa-
ció els ha fet comprendre que 
la curació del càncer no és 

només una qüestió mèdica. El 
personal sanitari desenvolupa 
una gran tasca però les famí-
lies necessiten una qualitat de 
vida i una certa estabilitat per 
tal de no influenciar negativa-
ment el procés de desenvolu-
pament i curació de la malal-
tia. Amb aquesta premissa, 
Maite Montañet, mare d’una 
filla amb càncer, va decidir 
crear el febrer de 2013 la de-
legació d’AFANOC a Lleida. 
“Vaig veure l’ajuda que vam 
rebre quan nosaltres patíem 
aquesta situació i vam voler 
tirar endavant aquest projec-
te” ens confessa. A Lleida no 
existia abans cap delegació 
d’AFANOC, només Barcelo-
na i Tarragona en tenien una. 
Així doncs, la Maite i el seu 
home van decidir unir les se-
ves forces per crear-la junta-

ment amb dos voluntaris més: 
“Érem quatre persones a 
l’equip, però quatre persones 
molt guerreres” assegura. Se-
guidament es van incorporar 
nous voluntaris fins a comp-
tar, avui dia, amb 20 volunta-
ris actius i 130 persones inscri-
tes a la borsa de voluntariat.
El 15 de setembre de 2014 la 
delegació de Lleida va obrir 
les portes de la nova oficina 
per cobrir totes les necessi-
tats de les famílies que tenen 
fills que són malalts de càncer 
dales terres de Lleida. Les uni-
tats d’oncologia i hematologia 
-encarregades de tractar el 
càncer infantil- dels hospitals 
de referència estan ubicats a 
Barcelona i les famílies s’han 
de traslladar per rebre els 
tractaments corresponents. 
Per aquest motiu, AFANOC 

Lleida creu necessari oferir el 
seu suport i acompanyament 
quan aquestes famílies tornen 
a terres lleidatanes. Actual-
ment, ofereixen assistència 
psicològica, acompanyant i 
donant suport al nen i la fa-
mília en totes les fases de la 
malaltia, des del diagnòstic 
fins a l’alta. També ofereixen 
un servei d’atenció social, 
on una coordinadora ajuda 
a assessorar tots els tràmits 
necessaris per a la seva co-
rrecta atenció; com un servei 
de recursos pedagògics, que 
juntament amb la coordinació 
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El somriure 
d’una malaltia

AFANOC  neix amb la  volun-
tat d’aportar solucions al con-
junt de trastorns que envolten 

el càncer infantil

AFANOC 
ajuda 1.200 
famílies de 
Catalunya

del professorat, ajuden al fet 
que els nens malalts puguin 
continuar amb els seus estu-
dis. A més, proposen un am-
pli catàleg d’activitats socials 
i culturals perquè els nens no 
se sentin sols i puguin com-
partir les seves experiències 
amb altres de la seva edat. 
Els voluntaris són els enca-
rregats de l’ajuda més es-
pecífica com l’atenció a do-
micili o la col·laboració en 
actes i campanyes, i la par-

ticipació en activitats d’oci 
i lleure. Tots els serveis que 
ofereix AFANOC són comple-

tament gratuïts i, per aquest 
motiu, compta amb el suport 
de la Diputació de Lleida que 
ajuda, econòmicament i amb 
material, en els diferents pro-
jectes de l’associació com el 
d’AFANOC Lleida i Salut, en-
carregat de sensibilitzar a la 
població i de fer una difusió 
territorial. A més, inclouen la 
plataforma Implica’t, on admi-
nistracions públiques i perso-
nes externes aporten els seus 
donatius, que segons la Maite 
“creixen de mica en mica” i 
poden continuar garantint un 
servei completament gratuït 

per a tothom.

Posa’t la gorra
Durant els darrers anys, AFA-
NOC ha consolidat un gran 
nombre d’activitats de suport 
integral a les famílies, d’ assis-
tència, de lleure, d’informació, 
de voluntariat i d’educació. 
Cal ressaltar, però, la iniciativa 
de sensibilització ciutadana 
iniciada l’any 2001, amb la 
campanya “Posa’t la gorra!”. 
Al llarg dels anys, aquesta 
campanya ha obtingut una 
àmplia difusió dels objectius i 
dels projectes de l’Associació 

i, sobretot, ha donat a conèi-
xer l’existència de les reper-
cussions del càncer infantil. 
Amb aquesta campanya, re-
alitzada en diverses localitats 
de Catalunya, s’ha aconseguit 
recaptar més recursos per 
tirar endavant els projectes 
i programes previstos per 
l’associació per tal de garan-
tir la seva sostenibilitat en el 
futur. A Lleida, ja són dues les 
campanyes que s’han realitzat 
a la Seu Vella. Enguany, més 
de 6.000 persones van apro-
par-se a l’acte i van tenir una 
recaptació de més de 35.000 
euros per “als nens els arriba 
molt com la gent de Lleida es 
mobilitza” assegura la direc-
tora. I per què la gorra? Un 
dels efectes secundaris que 
pateixen els infants i adoles-
cents malalts de càncer és la 
pèrdua del cabell. Per aques-
ta raó, es cobreixen el cap 
amb una gorra. És per això 
que cada any fan de la gorra 
el símbol de solidaritat en-
vers els infants. La gorra de la 
campanya és necessària per 
participar en la festa, i és una 
festa perquè, com diu la Mai-
te, amb què “no es vol donar 
pena”, sinó fer que el càncer 
no sigui motiu de segregació 
i marginació.

Casa dels Xuklis
Es va crear l’any 2011 com a 
lloc per viure gratuïtament. 
Parlem d’una sèrie de 25 
apartaments individuals per 
donar allotjament a totes 
les famílies amb un infant 
amb càncer i altres malalties 
de llarga durada que s’han 
de desplaçar dels seus llocs 
d’origen per rebre tractament 
als principals hospitals de la 
ciutat de Barcelona. 
A més, aquest emplaçament 
proporciona atenció psico-
social integral a totes les fa-
mílies que s’acullen a la casa. 
Ofereixen activitats lúdic-
educatives i terapèutiques als 
infants i famílies, així com es-
pais comunitaris on desenvo-
lupar amb tranquil·litat el seu 
dia a dia.
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JUDIT GÓMEZ
Com coneixeu AFANOC?

CARLES SERÓ
Quan estàvem a la cínica els 
metges ens van informar de 
l’existència d’aquesta associ-
ació i els serveis que proporci-
onaven. També ens van aten-
dre voluntaris d’AFANOC que 
treballaven com a animadors 
als nens de l’hospital.

J. G
Quins serveis us ha donat?

C. S
La Casa dels Xuklis, un apar-
tament que està al costat de 
l’hospital i on podíem anar a 
dutxar-nos, cuinar i descansar. 
També tenen un McDonald’s 
que ens va ser molt útil per 
quan la nostra filla no volia 
menjar a l’hospital. A més, 
tenen uns voluntaris que es 
queden amb els nens, orga-
nitzen activitats i viatges.

J.G
En què us ha ajudat?

C.S
En tot, ens ha ajudat a fer 

La lluita
en primera persona

el su-
p o r t 
v a m 
e s t a r 
m é s 

t r a n -
quils i 

vam pen-
sar que ha-

víem de fer 
camí, de mica en 

mica. 

J. G
Com la va rebre l’Ariadna?

C. S
Ella va estar present en tots 
els informes que ens donaven, 
els metges ho deien amb ella 
al davant. L’Ariadna sempre 

ha estat molt forta, té moltes 
ganes de viure i és molt posi-
tiva. Quan rep un tractament 
més intens i dolorós passa el 
dia vomitant, però després re-
cupera la forma i se sent més 
positiva que mai.

J. G
Us heu desesperat en algun 
moment?

C. S
El càncer és una pujada i baixa-
da, com una muntanya russa. 
Quan li van fer l’operació va 
ser una baixada molt gran on 
no veiem el final, a més es van 
unir algunes complicacions 
que van fer que fos un mo-
ment delicat. Però a partir de 

A l’Ariadna, 
una lleida-
tana de 16 
anys, li van 
detectar càn-
cer a la cama 
el febrer del 
2014. Avui 
en dia, se-
gueix en 
tractament 
a l’Hospital 
Universi-
tari Vall 
d’Hebron

juliol vam remuntar, vam veu-
re que anàvem per bon camí 
i que estàvem fent tot el que 
podíem.

J. G
Ha canviat alguna cosa en la 
vostra vida?

C. S
La vida canvia, tot canvia. 
Canvia la importància de les 
coses, veus la vida de dife-
rent manera. I encara hem 
d’esperar que passin aquests 
deu anys perquè estigui total-
ment recuperada.

J. G
Heu tingut alguna dificultat 
durant el tractament?

C. S
En el tractament es realitzen 
diferents quimioteràpies, tres 
en concret, que van variant 
cada setmana. Una d’aquestes 
la feia vomitar molt i en una 
setmana podia arribar a per-
dre entre tres i quatre quilos 
perquè tampoc podia menjar 
molt. Aquella era la setmana 
més fotuda, però també tenia 
setmanes de descans on es 
trobava millor.

J. G
Un consell?

C. S
No desitjo a ningú una cosa 
així. És dur, s’ha de tenir pa-
ciència, ser positiu i no deses-
perar-se. S’ha de mirar enda-
vant. Cada càncer i cada nen 
és una història que per uns 
pot funcionar i per altres no. 
Però és un camí llarg i dur.

J. G
Esteu agraïts a AFANOC?

C. S
I tant. En dues vides no po-
dria agrair tot el que han fet 
per nosaltres. És un moment 
molt baix i amb la seva ajuda 
no et sents tan sol. 

d’aques-
ta situa-
ció una 
mica més 
amena i 
com a fa-
mília tot el 
que han fet 
i fan no ho po-
dríem pagar mai.

J. G
Com vau rebre la notícia?

C. S
Et cau el món a sobre. La pri-
mera setmana vaig perdre 5 
quilos. Al principi t’imagines 
el pitjor, sobretot quan ens 
van enviar a Barcelona. T’en-
fonses. Allà a Barcelona amb 

Detecten 300 
nous casos de 
càncer infantil 

cada any
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La restauració 
de vehicles clàssics 
s’ha convertit 
en quelcom 
important per 
entendre com són 
les societats actuals, 
ja que aquests 
amaguen històries 
increïbles des de 
la seva aparició

7x7
d’interès Retrocar Segrià

taller

restauració de clàssics
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Les societats i, alhora, les 
poblacions tenen històries 
dignes d’explicar i recordar. 
Moltes d’aquestes estan vin-
culades al món de l’automo-
ció, ja que des dels seus inicis 
va suposar una autèntica re-
volució, un canvi absolut en la 
forma d’entendre les coses i 
de viures-les. És per aquesta 
raó que la conservació i res-
tauració de vehicles històrics 
s’han convertit en quelcom 
de vital importància per en-
tendre com som avui en dia.
En aquest sentit es mostra el 
propietari del taller Retrocar 
Segrià, Àngel Adan, en dir 
que “cada cotxe amaga dar-

rere seu una història”. De fet, 
exposa l’exemple d’un Seat 
850 Sport Coupé de 1971 
que va restaurar, el qual havia 
estat propietat del pare de 
l’actual propietari. Després 
d’estar vint anys aturat, es va 
haver de restaurar completa-
ment, fent fins i tot peces ar-
tesanals, un procés que es va 
durar tres mesos. “Si has vis-
cut alguna cosa en aquell cot-
xe, et pots arribar a gastar fins 
a tres vegades més del que et 
costaria un altre, però ho fas 
perquè és el teu”, apunta.
Aquesta implicació fa que les 
persones que tenen un cotxe 
clàssic que volen restaurar 
tinguin una vinculació i una 
gran afició, fent inclús que la 
seva prioritat estigui per so-
bre d’altres, sobretot tenint 
en compte que “la majoria de 
gent té un poder adquisitiu 
notable i també ho veu com 

La història 
“clàssica” sobre 

quatre rodes
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L’arribada de 
l’automòbil 
va suposar 

una autèntica 
revolució

El treball realitzat en les restauracions és 
exhaustiu per aconseguir que el màxim de 

peces siguin originals. Fotos: Dani Martínez

una inversió. Per això, la crisi 
no ha afectat gaire les restau-
racions, tot i que s’ha de reco-
nèixer que no estiguin en un 
moment igual d’àlgid com fa 
uns anys”, argumenta el pre-
sident del Museu de l’Auto-
moció Roda Roda, de Lleida, 
Ramon Calderó.
Precisament, com a bon co-
neixedor de la matèria, co-
menta que “els cotxes his-
tòrics tenen una importància 
vital. La Revolució Industrial 
va provocar que les fàbriques, 
a partir de llavors, funciones-
sin d’una manera diferent. 
Amb l’arribada de l’automòbil 
va succeir una cosa semblant, 
ja que abans t’havies de mou-
re amb el ferrocarril, però el 
vehicle autopropulsat ho va 
canviar tot”. A més, Calderó 
exposa que amb la popula-
rització del Seat 600 també 
es va produir un canvi 
de paradigma, ja 
que, per exem-
ple, moltes 
p e r s o n e s 
van poder 
anar des 
de Lleida a 
les platges 
de Tarrago-
na pel fet 
que es podi-
en moure amb 
més llibertat.

Conservació d’un patrimoni
Així doncs, estem davant 
d’uns vehicles que sense ells 
tampoc es podria entendre la 
història. “És un patrimoni que 
s’ha de conservar i transme-
tre”, comenta Calderó, i ar-
gumenta que actualment els 
cotxes tenen el motor tapat i 

és tot electrònic, en canvi, als 
anys seixanta es podia veure 
i tocar tota la mecànica. Per 
tant, “poder mantenir peces 
clàssiques ens complementa 
la nostra història”, afegeix.
Això bé ho sap l’Àngel Adan. 
Com a mecànic argumenta 
que estem davant d’una feina 
on la satisfacció en veure els 
resultats és molt gran. “Tre-

ballar amb les mans té 
moments de tot, 

ja que et pots 
enfadar quan 

surt alguna 
cosa mala-
ment i l’has 
de repetir. 
Però quan 
comproves 

com estava 
i n i c i a lment 

i el que has 
aconseguit, sents 

una satisfacció enor-
me”, comenta. Per això, l’ar-
tesania a l’hora de fer peces 
del no res és més present que 
mai, “tot i ser escàs i difícil de 
trobar, perquè avui en dia no 
es fan aquest tipus de repa-
racions, de la mateixa manera 
que succeeix en l’apartat me-
cànic, ja que gairebé no hi ha 

electrònica”, apunta.
A més, tal com comenta Cal-
deró, hi ha propietaris que 
tenen una implicació absoluta 
en la restauració del seu cot-
xe, fent viatges a l’estranger 
si és necessari, perquè sigui 
tot original, sobretot quan hi 
ha poques unitats d’aquell 
cotxe, fent que el seu valor es 
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La dedicació en cada 
vehicle que s’ha de 
restaurar és molt 
gran.
Fotos: Dani Martínez

multipliqui, sense perdre de 
vista el seu valor sentimental. 
“Els bons restauradors, que 
són fidels al cotxe, són com 
artistes i fan que aquell vehi-
cle sigui més autèntic i tingui 
un valor superior”, indica.

També en els tallers 
són conscients 
d’aquesta rea-
litat, com ex-
pressa l’Àn-
gel Adan. 
“Si en un 
cotxe s’ha 
de perdre 
una setma-
na més, s’ha 
de perdre. 
No es pot aca-
bar ràpid, perquè 
jo no ho voldria per al 
meu cotxe, i el del client ha 
de quedar perfecte”, comen-
ta. Aquestes són unes parau-
les que es refermen en la seva 
col·lecció de cotxes, tots ells 
amb una història darrere.
Per exemple, el Seat 1.500 
que té Adan és com el que va 
tenir el seu oncle l’any 1975, 

mentre que el Seat 850 espe-
cial quatre portes és com el 
que va tenir la seva tia i amb 
el qual ell va aprendre a con-
duir, sense oblidar la flota de 
vehicles industrials que atre-
sora, com una furgoneta com 
la qual va tenir el seu pare o 
dos camions amb els quals va 
a buscar els cotxes dels clients 
o amb els quals es desplaça 
quan és necessari per anar 
a fires. “La meva passió pels 
cotxes sorgeix quan era pe-
tit. Sempre he estat envoltat 
de cotxes i en aquella època 
s’avariaven molt. Amb tres o 
quatre anys em fixava com re-
paraven els que tenien el meu 
pare i el meu oncle. Per això, 
anècdotes n’hi ha moltes”.
De mica en mica, aquesta 
passió es va fer més ferma fins 
al punt de deixar el seu treball 
de transportista per obrir un 
taller i que el seu món girés 
al voltant dels cotxes clàssics. 
“Els vehicles clàssics són amb 
els que he conviscut i per això 
sempre he tingut la meva pe-
tita col·lecció. Vaig obrir el ta-
ller Retrocar Segrià, el qual ha 

anat creixent. A més, he 
de dir que durant 

un temps vaig 
utilitzar cot-

xes moderns 
per des-
plaçar-me, 
però vaig 
vendre el 
que tenia, 

ja que amb 
el clàssic és 

amb el que em 
sento més còmo-

de i gaudeixo”.
Per tot això, conèixer la his-
tòria de l’automoció és quel-
com didàctic i divulgatiu, “un 
patrimoni cultural important 
que s’ha de conservar, ja que 
forma part de la nostra histò-
ria”, conclou Calderó.

Els bons 
restauradors 

són com 
artistes per 

tot el que fan

La Cambra de Comerç de Lleida dóna suport a l’empresa
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Javier 
Cavero, 
Manuel 
Broto, 
Jorge Ro-
dríguez 
i Esther 
Vidal par-
ticiparan 
el 28 de 
juny en 
l’Ironman 
de Niça

 ÒSCAR
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

Els Quatre Fantàstics són per-
sonatges de ficció d’un còmic 
nord-americà creat per Stan 
Lee i dibuixat per Jack Kirby, 
el qual va ser publicat per pri-
mera vegada el novembre de 
1971. Tres homes i una dona, 
cadascú amb els seus propis 
poders que els feien especi-
als i al voltant dels quals se 
succeïen històries increïbles, 
les quals les resolen amb co-
ratge i valentia. Però en el 
territori lleidatà també hi ha 
un grup de Quatre Fantàstics, 
el format pel Javier Cavero, el 
Manuel Broto Manu, el Jorge 
Rodríguez i l’Esther Vidal.
Els quatre integrants del Club 
Atlètic Val d’Aran participaran 
el diumenge dia 28 de juny en 
una de les triatlons més dures 

Els Quatre 
Fantàstics de 
la Val d’Aran
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del panorama internacional: 
l’Ironman de Niça. Però dos 
moments claus van ser els 
que van portar-los a empren-
dre aquesta aventura gairebé 
èpica on el repte està clar, 
creuar la línia de meta costi 
el que costi. El primer de tot 
va ser quan fan uns cinc anys 
aproximadament tots ells es 
van iniciar en el món dels tri-
atlons, una disciplina que els 
va enganxar, sent el Manuel 
qui va animar a la resta.
Però la més emotiva es va 
produir a inicis de 2012. Ja-
vier va perdre el seu germà, 
però abans de morir ell li va 
prometre que faria un Iron-
man i li dedicaria. Va ser aquí 
on es demostra la verdadera 
amistat, ja que els seus amics 
el van acompanyar en els mo-
ments més difícils i entre tots 
li van regalar la inscripció, en-
tregant-li el dia de la boda. 
“Van ser els amics qui van 
fer possible que tirés cap en-
davant. Per aquesta raó, els 
quatre sempre hem intentat 
entrenar junts, ja que formem 
un bon equip. A més, el Manu 
ens fa fer salts cap endavant”, 
argumenta Cavero, president 
de l’entitat esportiva.

Un equip, una família
Els grans equips acaben es-
devenint autèntiques famílies. 
Poder compartir l’experiència 
de competir junts, alhora que 
els nervis i les despeses, fan 
que els moments siguin gai-
rebé únics. “Nosaltres creiem 
que és més fàcil participar si 
anem en grup. És cert que en 
l’aigua cadascú haurà de sub-
sistir, perquè serà molt difícil 
nedar junts. A més, a la bici-
cleta està prohibit anar junts 
a roda i s’ha de mantenir una 
distància, però a l’hora de 
córrer, poder trobar gent que 
coneixes i agafar el seu ritme 
és agraït”, admet Cavero.
Cal pensar que estem davant 
d’una de les competicions 
més dures del planeta. Els 
participants hauran de cobrir 
un primer tram de 3,8 quilò-
metres nedant, un segon de 
180 quilòmetres en bicicleta i 
un últim de 42,20 cor-
rents, la qual cosa 
es pot traduir 
en una cita 
que perfec-
tament es 
desenvolu-
parà entre 
g a i r e b é 
deu i quinze 
hores. “Ens 
hem conver-
tit en una au-

tèntica família. 
Hem assistit a 
molts triat-
lons junts i 
les circum-
s t à n c i e s 
ens han fet 
compart i r 
nombroses 
experiències, 
cotxes, hotels 
i pisos. Tenim un 
nivell gràcies als en-
trenaments que realitzem i si 
un falla, la resta està per aju-
dar-lo”, manté Cavero.
Precisament, el president del 
Club Atlètic Val d’Aran recor-
da com durant aquests anys 
les anècdotes s’han anat pro-
duint successivament. Una 
d’aquestes que demostra la 
fortalesa de l’equip va ser 
quan a la mitja-Ironman de 
Calella, Jorge va caure de la 
seva bicicleta i es va trencar 
la clavícula. Ell era conscient 
que l’Esther venia per darre-
re i es va amagar perquè no 
s’aturés i així pogués arribar a 
la meta. “Ens cuidem els uns 
als altres, ja que durant tantes 
hores de competició pot pas-
sar qualsevol cosa”, apunta.

Centrats en Niça
El nivell existent en aquest 
Ironman és molt elevat, so-
bretot tenint en compte que 
és classificatori pel Campi-
onat del Món de l’Ironman 
Hawai. A més, la cita france-
sa és considerada per molts 
com la meca d’aquesta disci-
plina. Per això, creuar la línia 
de meta s’ha convertit en el 
principal objectiu que s’han 
marcat els lleidatans, tot i que 

el Manu és qui més 
opcions té per 

c lass i f i car-se 
per la gran 
cita mundi-
al, ja que 
és el seu 
quart Iron-
man i està 
baixant els 

temps. Per 
tant, ser rea-

lista és la millor 

opció per asso-
lir amb èxit el 

repte.
P r e c i s a -
ment, els 
quatre són 
ja uns ex-
perts en 

triatlons i, 
per això, els 

entrenaments 
s’han centrat a 

sumar hores per tal 
d’arribar de la millor manera 
possible, i tot combinat amb 
la família i el treball. De fet, 
la duresa dels entrenaments, 
superant les adversitats me-
teorològiques presents quan 
feien acte de presència, fan 
pensar en com es desenvo-
luparà la prova. “Serà com-
plicat i patirem molt. Tots 

sabem que no acabarem per-
fectes, però això és un premi 
a tot l’esforç que hem fet fins 
al moment”, comenta Javier 

Cavero. Així doncs, en aquest 
sentit apunta que “quan pa-
teixi sé que el record del meu 
germà serà un suport molt 

fort. Pensar en ell em farà ti-
rar endavant en els moments 
més delicats”.
D’altra banda, tampoc els en-

En una cita 
tan llarga, 

“ens cuidem 
els uns als 

altres”

Creuar la
línia de meta 
és l’objectiu 

establert pels 
quatre
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En la imatge su-
perior, moment 
de la sortida de 
l’edició de l’any 
passat, mentre 
que en la resta 
es veuen els inte-
grants del Club 
Atlètic Val d’Aran 
en diferents pro-
ves i entrenant 
per la cita que es 
dura a terme a 
terres franceses.
Foto: J. C. / Iron-
man

trenaments han estat fàcils. 
L’hivern és molt dur a la Val 
d’Aran, ja que la neu sem-
pre fa acte de presència i es 
impossible anar en bicicleta 
o córrer per les carreteres 
i camins des del novembre 
fins al maig. Això provoca 
que hagin hagut de substitu-
ir aquests esports per altres, 
com l’esquí de muntanya o 
l’esquí de fons. Però fins al 
moment, totes les adversitats 
han estat superades amb èxit 
i, per això, la principal por 
que tenen tots els integrants, 
curiosament, és que hi hagi 
una avaria mecànica en la bi-
cicleta i que el cap digui prou 
arribat a un determinat punt, 
comenten tant l’Esther com el 
Javier. “Som conscients que 
és una competició molt llarga 
i no hem de portar un ritme 
alt dels del principi, perquè 
ens passarà factura. Haurem 

de guardar el 
ritme en tot 
m o m e n t , 
ja que si 
ens anem 
e n g r e s -
cant al 
p r inc ip i , 
en baixar 
de la bici-
cleta podem 
caure a terra a 
causa del dolor als 
quàdriceps”, assenyala.

El dia 28, marcat en vermell
El dia 28 de juny és el dia clau, 
la qual cosa està marcada en 
vermell al calendari. Els qua-
tre marxaran a Niça el dijous 
dia 25 amb el repte d’haver-se 
convertit en homes i dona de 
ferro i tornaran el dimecres 
dia 1 de juliol. “En aquests 
moments hem de fer mante-
niment per arribar de la millor 

manera possible. A més, quan 
acabem segurament porta-
rem un gran emoció a sobre 
i això ens farà continuar en-
davant amb nous objectius”. 
Cal pensar que la inscripció a 
aquesta competició ha estat 
de 500 euros per cadascú i 
a aquests s’han de sumar els 
1.200 euros d’allotjament i 
uns 300 euros de viatge (unes 
xifres que es reparteixen en-
tre els quatre). “Ens ho hem 
finançat tot nosaltres, perquè 
a la Val d’Aran hi ha molts 
esportistes bons i és més di-
fícil que et concedeixin una 
ajuda”, comenta Esther Vi-
dal, qui també mostra la seva 
satisfacció per formar part 
d’una expedició que gaudirà 
d’un abans i un després.
També és cert que diuen que 
la fe mou muntanyes i el su-
port de la família i els amics 
és fonamental. “Tothom ens 
ha donat el seu suport”, in-

dica Cavero, i recorda 
que tothom entén la 

dedicació que te-
nen per aquest 

esport, el farà 
que els qua-
tre estiguin 
a c o m p a -
nyats a Niça: 
“Saber que 

algú t’espera 
a la meta et fa 

lluitar fins al fi-
nal”. Per tant, l’en-

trega dels integrants del 
Club Atlètic Val d’Aran serà 
absoluta, ja que “no arribar a 
la línia de meta seria una de-
cepció. Arribar aquí i creuar la 
meta és un premi a les hores 
d’entrenament invertides i 
per a tots seria injust no asso-
lir l’objectiu marcat, superar la 
distància establerta”, conclou 
il·lusionat Javier Cavero, com 
la resta dels seus companys.

“Saber que 
algú t’espera 

a la meta et fa 
lluitar fins 

al final” 



El triomf de 
la llum sobre 
la foscor

Lleida es pre-
para per viure 
la nit més mà-
gica de l’any 
amb la revet-
lla de Sant 
Joan, que 
compta en-
guany amb la 
crema d’obres 
d’artistes
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Imatges dels petards de bo-
tiga La Festa i d’una foguera 
de l’any passat.
Foto: Carlos Bonfill

 ARES
VALDÉS

 LLEIDA
www.7accents.cat

La nit del 23 de juny se ce-
lebra l’arribada del solstici 
d’estiu amb la nit més curta 
de l’any, celebrant així el tri-
omf de la llum sobre la foscor 
amb el dia que més hores de 
sol de l’any tenim. És una ce-
lebració que l’Església Catò-
lica fa coincidir amb la data 
de naixement de sant Joan 
Baptista i que ha esdevingut 
una festa amb elements i 
costums molt marcats i sim-
bòlics: el foc purificador, els 
banys de mitjanit, les herbes 
de sant Joan, les cançons, el 
ball o els guariments i més 
rituals màgics. L’origen de la 
celebració de la Nit de Sant 
Joan, però, no queda del tot 
clar, encara que molts histori-
adors indiquen que és pagà i 
forma part del grup de festes 
solsticials, com Nadal. Amb 
una tradició que es remunta a 
molt abans de la implantació 
de cristianisme, és un culte 
al sol, a l’allargament del dia, 
pel solstici d’estiu. 

Performance artística a la 
foguera de la Seu Vella
Durant la nit de Sant Joan, les 
fogueres s’encenen quan el 
sol es pon i s’alimenten fins 
ben entrada la nit, o la mati-
nada, amb tota mena d’an-
dròmines combustibles. Atre-
ta pel magnetisme del foc, la 
gent s’hi aplega, canta i balla 
al voltant… i els més agosa-
rats hi salten per sobre o tre-
pitgen les brases. Per prime-

ra vegada, des del Cercle de 
Belles Arts i Arts de Ponent 
els artistes que hi formen part 
han organitzat una perfor-
mance artística a la foguera 
de Sant Joan per fer fora els 
grans enemics de la cultura:  
la ignorància, la indiferència i 
la desídia. Per tal d’exorcitzar 
les arts “dolentes” (aquelles 
obres provatures i experi-
ments que s’han acumulat en 
forma de paper amb apunts 
i esbossos durant anys sobre 
els escriptoris i aules de tre-
ball), el Cercle de Belles Arts 
i Arts de Ponent conviden 
a que els artistes de Lleida i 
província que ho desitgin es 
reuneixin la nit de Sant Joan 
al voltant de la foguera que es 
forma a la Seu Vella a l’espla-
nada del Castell del Rei a les 
20.30 hores per oferir-li al foc 
purificador, “juntament amb 
els seus desitjos de renovació, 

creativitat i productivitat”, les 
obres en paper que no desit-
gin conservar. Prèviament, es 
realitzarà la part lúdica del 
joc, que consistirà a col·locar 
un paper amb el nom de cada 
participant en una bossa i 
treure’n un cada participant 
per “indultar” l’obra que més 
agradi de l’artista aparegut 
en aquest paper i per poder 
guardar-la en el record. Per 
participar en la nit màgica, 
només cal inscriure’s al correu 
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de divinadrudis@yahoo.es. 
Els artistes aprofitaran la 
foguera que any rere any 
s’encén a la Seu Vella, que 
il·luminarà la fortificació. Con-
cretament aquesta tindrà lloc 
a les 21.00 hores a sota del 
Castell del Rei. Abans, però, 
a les 20.00 hores es comme-
morar el centenari del naixe-
ment d’Enric Pubill “Lo Par-
rano” amb una ballada del 
“Garrotín Vell” de Lleida, una 
activitat oberta a tota la ciuta-
dania  a la plaça del Dipòsit, 
espai on es concentraran les 
activitats de Sant Joan a Llei-
da. Aquesta foguera serà 
només una de la vintena 
que s’espera que s’encen-
guin a Lleida donant pas 
a la nit del foc, la majoria 
ubicades a les partides de 
l’Horta. Fins al moment, 
hi havia sol·licitades sis fo-
gueres segons ha informat 
l’Ajuntament de Lleida. La 
nit màgica, però, comença-

Coques de recapte del Gremi de Forners i coques dolces de Sant Joan de la pastisseria Monrabà de Lleida. 
Foto: Carlos Bonfill i Ares Valdés

rà amb l’arribada de la Flama 
del Canigó, que encendrà les 
fogueres de la ciutat, com es 
coneix popularment. Con-
cretament, aquesta arriba-
rà dimarts 23 a les 20.00 
hores a l’Ajuntament de 
Lleida i cap a les 20.30 ho-

res  arribarà al barri de Balà-
fia per entregar-la a totes les 
entitats, associacions, parti-

des i col·lectius de la ciu-
tat. A les 19.45 hores, 

però, hi 
haurà 

x o c o -
latada, música i 

gegants per als més 
petits a Balàfia. Segons 

narra la història, l’any 1955 
Francesc Pujades, vilatà 
d’Artes de Tec (Vallespir, 
Catalunya Nord), portat 
pel seu entusiasme pel 
Canigó i inspirat pel poe-
ma de mossèn Cinto Ver-
daguer, va tenir la iniciati-
va d’encendre els Focs de 
Sant Joan al pic d’aquesta 

muntanya i des d’allà repar-
tir la seva flama per totes les 
contrades de la nostra terra. 
S’iniciava així la renovació 
d’aquesta mil·lenària tradició; 
de nou, les fogueres prenien 
un sentit col·lectiu a tot Cata-
lunya. 

Baixa la venda de petards
Les fogueres, així com les ca-
setes de venda de petards, 
que segons l’Ajuntament de 

Lleida, ascendeixen a set-
ze fins al moment, 

estaran vigilades 
pels tècnics mu-
nicipals de Pro-
tecció Civil i 
els Bombers. 
Tant la ubica-
ció de les fo-
gueres com la 

dels punts de 
venda autoritats 

es podran consul-
tar a través del plànol 

interactiu activat al web de 
la Paeria. Segons La Festa, la 
tenda d’articles de festa de 
Lleida, que incorpora la ven-
da de petards aquests dies, 
“la gent espera a l’últim mo-
ment a comprar-los, sobretot 
quan els nens surten de l’es-
cola”, explica la propietària 
del comerç, que acumula una 
gran pila de petards de totes 
les formes i preus.  En aquest 
sentit, assegura que els preus 
es mantenen en la mateixa 

Es preveuen 
una vintena 

de fogueres i 
catorze punts 
de venda de 

petards

El Gremi de 
Forners 

vol batre el 
rècord de 
venda de 

coques 
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línia que la resta d’anys, en-
cara que alguns han baixat, 
a causa de la disminució de 
gent que compra. Els preus, 
molt variats, poden anar des 
d’1,70 als 30 i 40 euros per les 
bateries. 
La revetlla de Sant Joan, 
però, no seria el mateix si 
les partides de la ciutat i les 
places de les localitats no 
s’omplissin de música, pólvo-
ra i gresca. Per aquest motiu 
i per primera vegada, els jo-

ves del Baix Segrià s’han unit 
per crear l’Ancesa Jove, una 
trobada festiva d’associacions 
de joves de dotze municipis. 
La trobada, que tindrà caràc-
ter itinerant i que en aquesta 
primera edició se celebrarà a 
Torres de Segre la nit del 23, 
compta amb el suport de les 
associacions de joves de Tor-
res de Segre, Aitona, Sarroca 
de Lleida, Albatàrrec i Aspa 
i els grups de joves d’Alfés, 
Montoliu i Llardecans, junta-

ment amb els ajuntaments 
d’aquests mateixos munici-
pis, a més dels consistoris de 
Maials, Almatret, Sunyer i Su-
danell. La festa s’iniciarà a les 
21.00 hores amb l’encesa de 
la gran foguera de Sant Joan. 
Seguirà un sopar popular i a 
les 23.00 hores està previst 
que s’iniciïn els concerts de 
Bonobos, Pepet i Marieta, 
Tremendos i Nar6 Sound. A 
Balaguer, Tàrrega, Mollerussa 
i la resta de localitats, tam-

bé se celebrarà la revetlla de 
Sant Joan amb una gran festa, 
en què no podran faltar les co-
ques tradicionals de Sant Joan.

Més de 180.000 coques dol-
ces i 135.000, de recapte
El Gremi de Forners de les 
Terres de Lleida i Turisme de 
Lleida han posat en marxa 
una campanya per promoci-
onar les tradicionals coques 
de recapte de Lleida, sota 
el paraigua de la campanya 

enogastronòmica #NoEsCap-
Secret que a #Lleida tenim 
les millors coques de recapte 
del món. En aquest sentit, el 
Gremi de Forners preveu mi-
llorar les vendes respecte a 
l’any passat, amb un total de 
180.000 unitats de coques 
dolces i 135.000 unitats de 
coques de recapte venudes a 
la demarcació de Lleida, amb 
l’objectiu que sigui el millor 
any. El president del Gremi 
de Forners, Manel Llaràs, pre-
veu una molt bona campanya 
a causa de diversos factors, 
com el fet que el dia festiu si-
gui entre setmana. Les coques 
de recapte més arrelades són 
les d’arengada, llonganissa 
i tonyina, tot i que, segons 
el president del Gremi, cada 
vegada es demana més vari-
etat d’ingredients com salmó 
i ceba, entre d’altres. Pel que 
fa a les dolces, les de crema i 
pinyons i les de fruita confita-
da continuen sent les estrelles 
de la nit més màgica de l’any. 
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Actuació castellers
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Farra
bordeus

Animació
infantil

Fotografies: JORDI GINÉ
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Actuació castellers

Escola de 
castellers
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Keep calm... Àn-
gel Ros
Els esdeveniments s’acce-
leren i, després de l’enso-
pegada electoral, el nostre 
shakespearià duc de Glou-
cester comença a mostrar 
el seu veritable rostre. 
Però, com no podia ser 
d’altra manera, la història 
es repeteix amb deforma-
cions, les del Baratillo o 
els lleidatans Vidrios Aler, 
i la tragèdia es conver-
teix en una carrinclonada 
esperpèntica, pròpia dels 
millors temps del lerida-

nismo.
Així doncs, el nostre Ri-
card III, l’Àngel de la guar-
da, apareixerà a les crò-
niques descrit més com a 
Lord Farquaad, el dèspota 
i arrogant antagonista de 
la primera Shrek, que no 
aconsegueix amagar el 
seu complex d’inferioritat, 
amb els seus pensaments 
de grandesa i abús de po-
der.
Ja pràcticament sol, se-
guirà escoltant les insinu-
acions del seu consigliere, 
una mena de Iago (de qui 
diuen, ingènuament, és el 
catalitzador de la mutació 
del seu sogre). Un gendre 
que podria estar a mig 
camí del Travis del “Par-
les amb mi?” i del Travolta 

d’en Tarantino, però que 
no és res més que l’inse-
parable del Capitán True-
no; això sí, esgrogueït pel 
pas del temps.
Entre tots dos comencen 
a acumular espectres. Al-
guns ja han demanat Justí-
cia, com l’antiga mà dreta, 
ara condemnada a l’ostra-
cisme (és el preu que té 
l’enfrontament). O aquesta 
mena de Gòlgota en que 
s’ha convertit tot el reguit-
zell de càrrecs de confian-
ça (allò que popularment 
es diu “no ha quedat ni 
l’apuntador”): han barre-
jant moros i cristians per 
a fer-nos empassar lo dels 
lladres que acompanyaven 
Jesús, una nova Torna, en 
què igualen els endolls 

posats a dit amb les trajec-
tòries de contrastada sol-
vència (què tenen a veure 
els càrrecs presents des 
d’abans de l’arribada de 
Ros, i que donen continu-
ïtat als projectes, en tot 
aquest seguit de defenes-
tracions temporals?).
Però no ens enganyem. 
Per desmitificar aquesta 
catàrtica rebequeria, qui 
s’imaginen que encapçala-
rà aquest seguici grotesc? 
Sí senyors, el caragol bufó! 
Un Banyetes que, després 
d’haver voltat per inaugu-
racions de places i altres 
actes de campanya, li es 
anunciada la seua fi la ma-
teixa setmana de l’Aplec.
L’aparença d’ingovernabi-
litat és provocada pel ma-

teix tirà, però acusada a la 
pluralitat de veus, com el 
profeta que trenca les tau-
les culpant el poble per la 
gosadia de no donar-li la 
majoria absoluta i anunci-
ant-los les noves plagues 
que assolaran la regió. Tot 
plegat, digna d’un film que 
per fi amortitzi l’espectral 
Magical, o d’uns crims a La 
Llotja (els cessaments no 
arriben a aquest mauso-
leu?), en què podran triar 
el final: “el meu reialme 
per un ruquet” o “tu tam-
bé, Fèlix?” i amb la cursi-
lada musical del Club de 
fons “arreglem-ho entre 
tots o el món se’n va a fer 
punyetes”.

JOSEP ROMAN

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Macarrons a la Viquipèdia
Una cruent batalla envaeix les 
nostres terres. Catalanistes i 
espanyolistes s’enfronten di-
àriament per aconseguir més 
adeptes a la seva causa o per 
assegurar-se un major nombre 
de vots de cara a les pròximes 
eleccions. S’entén com a catala-
nista algú favorable a la indepen-
dència, ja que ser catalanista i, al 
mateix temps, contrari a la inde-
pendència em sembla tan il·lògic 
com assaborir un plat de macar-
rons a la bolonyesa fins a l’última 
engruna i, alhora, negar-se a tas-
tar una ració de macarrons amb 
tomàquet. Catalanista i indepen-

dentista o independentista i ca-
talanista, tant se val, l’ordre dels 
factors no altera el resultat, un 
resultat que coneixerem el 27-S 
a les urnes.
Les guerres són fruit de l’estu-
pidesa de l’ésser humà, incapaç 
d’arribar a una entesa mitjançant 
el diàleg. Per això, servidor, com 
a propiciador oficial de mals rot-
llos i paradigma de la ignorància 
més ignominiosa, es proposa 
introduir un nou element de dis-
còrdia en aquesta disputa que 
usen els governants amb l’únic 
objectiu que ens oblidem del 
que realment importa, això és 

que ells mateixos ens estan con-
duint a la bancarrota econòmica 
i ètica i moral. Bé, em deixo de 
romanços i us exposo la meva 
qüestió, tan insignificant, inne-
cessària i intranscendent com 
la pròpia baralla: quin d’ambós 
bàndols elabora més entrades a 
la Viquipèdia?
L’edició en català de la Viquipè-
dia va ser la segona a crear-se, 
després de l’anglesa, l’any 2001. 
A més, es troba entre les deu 
primeres enciclopèdies virtuals 
en nombre d’articles. També ha 
aconseguit el reconeixement de 
Viquipèdia “perfecta” gràcies a 

recollir mil articles “de notable 
qualitat”. Per últim, segons l’or-
ganització Amical Wikimedia, 
que n’elabora una classificació 
mundial, la catalana és una de 
les millors viquipèdies del món. 
Ara us preguntareu quins són els 
números de la Viquipèdia espa-
nyola... Però sabeu què? Dos no 
es barallen si un no vol. I jo no he 
tret a col·lació la Viquipèdia per 
barallar-me, sinó per guanyar.
Mentre hi penseu, vaig a prepa-
rar-me quelcom per menjar. Avui 
dubto entre macarrons a la bo-
lonyesa i macarrons amb tomà-
quet. Què em recomaneu?
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la teva 
opinió és 
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Preparats per malba-
ratar
El mateix dia que el portaveu del 
Govern de la Generalitat i con-
seller de Presidència, Francesc 
Homs, assegurava que la situació 
econòmica del govern català és 
“extrema i tremendament delica-
da”, anunciava la posada en mar-
xa d’una campanya “institucional” 
que ens costa més de 1.360.000 
euros. Mentre per una banda, el 
Govern denunciava una realitat 
que suposa impagaments en tots 
els departaments i proveïdors, 
esbombava una campanya d’una 
durada de sis setmanes, que no és 
més que una rèplica de la que van 
dur a terme l’ANC pel 9-N. 
L’espot publicitari “Preparats per 
a un futur millor” incompleix el 
contingut de l’article 109 de la 
Llei 22/2005 de la comunicació 
de l’audiovisual de Catalunya, que 
diu en el seu apartat 2 que “la pu-
blicitat institucional ha de complir, 
entre d’altres, requisits com que 
“només pot tenir com a objecte la 
informació sobre serveis públics”. 
En aquest sentit, cal recordar la 
definició de servei públic que la 
pròpia Generalitat fa en els do-
cuments que l’Escola d’Adminis-
tració Pública utilitza per formar 
els seus funcionaris: “l’activitat 
prestacional o de servei públic és 
l’activitat mitjançant la qual l’Admi-
nistració dispensa determinades 
prestacions materials als ciutadans 
(el servei d’aigües, el transport 
urbà, la sanitat, l’educació, etc.)”.
En la campanya endegada per la 
Generalitat no s’ofereix als ciuta-
dans cap informació sobre els ser-
veis públics que ofereix l’adminis-
tració autonòmica. Senzillament, 
plagiant l’eslògan d’una entitat 
lluny de representar a tots el ca-
talans, està utilitzant una vegada 
més els diners de tots per acon-
seguir arribar a la fita marcada des 
que CiU va perdre el nord.
No cal ser massa espavilat per 
veure que quan la Generalitat 
inicia aquesta campanya amb la 
frase “una nova realitat s’acosta 
carregada d’esperança i renova-
da il·lusió” no està anunciant una 

millora en els serveis públics, sinó 
que està intentant influir en les 
properes eleccions que, des de 
l’òptica d’algunes forces polítiques 
serviran per culminar l’anomenat 
“procés” que pretén separar Ca-
talunya de la resta d’Espanya. Una 
enganyifa més: aquestes eleccions 
no seran plebiscitàries, que ningú 
s’equivoqui; seran autonòmiques.
És incomprensible que després de 
denunciar la manca de tresoreria 
de la Generalitat, airegin dedicar 
en publicitat partidista més d’1,3 
milions d’euros que surten de les 
butxaques de tots els catalans. La 
campanya de Convergència (i pot-
ser Unió) pel 27-S, que se la pa-
guin ells!!! Entenem que amb 15 
seus embargades sigui complicat 
fer aquesta despesa, però ja n’hi 
ha prou de tractar-nos d’estúpids 
i analfabets.

MARISA XANDRI
DIPUTADA DEL PP

 

Benvolgut Director
Un cop constituït el nou Ajunta-
ment de Lleida i acabada la meva 
etapa com a paer de la ciutat volia 
aprofitar per enviar el meu agraï-
ment als lleidatans i lleidatanes.
Ha estat un plaer i un honor po-
der treballar per millorar la nostra 
ciutat. Un honor que dec a l’alcal-
de Ros, que en el seu moment 
va confiar en mi pel seu projecte 
de transformació de Lleida, però 
també als companys del PSC que 
sempre ens han donat suport.
Agraïment als companys, regido-
res i regidors. Als amics de l’equip 
de govern amb els que hem com-
partit moltes alegries i il·lusions, 
també preocupacions però so-
bretot una idea de ciutat que 
hem anat construint entre tots. En 
aquesta idea també s’hi han sumat 
la resta de regidors de la Corpora-
ció. Tots amb el nostre punt de vis-
ta hem intentat fer el millor per la 
nostra ciutat. He intentat sempre 
buscar el consens i la col·laboració 
amb tots i totes. De tots vosaltres 
he après molt!
També voldria donar les gràcies als 
equips tècnics de Joventut i Salut 

Pública, amb els quals he treballat 
colze a colze, i per extensió, a tots 
els treballadors municipals que 
sempre m’han demostrat afecte i 
responsabilitat amb la ciutat.
Als  ciutadans compromesos amb 
la ciutat, de forma individual o a tra-
vés de les entitats juvenils, de salut 
i veïnals amb els quals hem estat 
treballant durant aquest temps. 
Espero haver estat a l’alçada i ha-
ver donat resposta a les vostres 
demandes. Un dels meus motius 
de major orgull és haver impulsat 
la creació de nou del Consell Lo-
cal de la Joventut. Una entitat que 
s’ha consolidat i demostra la impli-
cació dels joves de la ciutat. Com 
també s’ha consolidat el Plenari 
dels Infants de Lleida, fòrum parti-
cipatiu on vaig començar a gaudir 
de la política. Ha estat una gran sa-
tisfacció haver treballat perquè les 
entitats dels barris d’on era regi-
dor hagin decidit sumar esforços i 
treballar plegats, en un exercici de 
gran generositat per tots els seus 
membres. Finalment, una menció 
al projecte de convertir Lleida en 
una ciutat Cardioprotegida amb 
un projecte de formació i sensibi-
lització també a les escoles.  
En definitiva, dono les gràcies a 
totes i tots els ciutadans de Lleida. 
M’heu permès durant 8 anys fer 
una de les feines més gratificants 
i edificants que existeixen, que és 
el treballar pel bé comú. He dedi-
cat uns anys intensos i que m’han 
aportat molt personalment i pro-
fessionalment. En aquests anys 
també he viscut també canvis 
personals molt importants, que 
mostren un fet que sempre he 
defensat. La joventut és una etapa 
de la vida intensa i apassionant, de 
grans canvis, i que requereix políti-
ques que s’adaptin a la variabilitat 
dels seus interessos.
Per mi, viure aquesta intensitat 
com a jove i com a paer ha estat 
una experiència fantàstica i única, 
per la qual cosa sempre estaré 
agraït a la ciutat i a la seva gent.
Només em queda dir-vos que res-
to a la vostra disposició pel que 
necessiteu. En aquesta nova etapa 
que ara començo, seguiré treba-
llant per les persones, espero que 

amb encert, però sempre recor-
dant tots i cadascun dels moments 
que he compartit amb la ciutat. 

ORIOL YUGUERO

Un comiat a la prime-
ra generació de l’esco-
la Ciutat Jardí
El passat divendres 12 de juny a 
l’escola Ciutat Jardí de Lleida es 
va celebrar la festa de comiat de la 
primera promoció de nens i nenes 
que sortiran cap a l’ institut el curs 
vinent. Després d’un emotiu parla-
ment per part de mestres de l’es-
cola, famílies i infants es va cele-
brar un berenar sopar al bosquet.
Aquests infants que ara promocio-
nen i sortiran de l’escola han gau-
dit d’una opció educativa que en 
els darrers anys s’està estenent per 
tot el territori català i espanyol.
Són la primera promoció d’una 
escola que va començar fa nou 
anys a la ciutat de Lleida amb una 
idea molt clara: l’infant és el prota-
gonista del seu aprenentatge. En 
aquesta escola els infants tenen 
l’oportunitat d’organitzar les seves 
activitats i planificar el seu dia. Par-
tint d’aquesta idea l’escola ofereix 
uns espais preparats on l’infant 
se sent lliure i segur per explorar 
i realitzar el seu aprenentatge. 
S’entén l’escola com un ambient 
preparat com qualsevol altre que 
ens podem trobar al llarg de la 
nostra vida;  amb persones, situa-
cions i reptes que cada individu en 
funció de la seva personalitat, les 
seves afinitats, les seves decisions 
i talent, va creixent.
Aquests espais són el que ano-
menen ambients preparats (cada 
ambient cobreix els continguts 
d’una o vàries àrees curriculars), 
aules plenes de material didàctic 
(que aporta les destreses i els co-
neixements necessaris per adqui-
rir les competències bàsiques) a 
l’abast de l’infant que lliurement 
va manipulant durant els matins i 
projectes transversals a primària i 
centres d’interès a infantil. El que 
caracteritza tots els espais de l’es-

cola és la cura de l’estètica, la bona 
estructura i un bon ordre sobretot.
L’escola Ciutat Jardí ofereix un 
entorn d’aprenentatge que va 
més enllà de l’aula, deixant que 
els infants es desplacin lliurement 
per l’escola, no oblidem que l’es-
cola és seva, fan ús d’una media-
teca oberta durant tot el matí i tot 
el migdia, fan ús dels racons de 
lectura, que són espais acollidors 
amb tauletes, catifes i coixins que 
inviten a llegir a totes hores, etc. A 
més a més les portes de les aules 
sempre són obertes per rebre a 
qui ho necessiti i els passadissos 
són espais d’aprenentatge. Al 
mateix temps els alumnes també 
tenen llibertat per equivocar-se, 
a Ciutat Jardí l’error és motiu 
d’aprenentatge mai de sanció, 
l’adult també s’equivoca.
Tot aquest entorn pretén ser tran-
quil i molt respectuós, per això, la 
rebuda en bancs en rotllana a to-
tes les aules i el comiat també en 
rotllana esperant a les famílies són 
tant importants a Ciutat Jardí.
L’escola també està oberta a les fa-
mílies, donant molta importància a 
les relacions intergeneracionals. 
Els padrins i padrines voluntàries 
acompanyen els infants d’infantil 
en l’elaboració de l’esmorzar cada 
matí a l’ambient domèstic. Les fa-
mílies tenen l’oportunitat d’acom-
panyar a les aules els seus fills i fi-
lles cada dia, tant al matí i com a la 
tarda. Aquest curs s’ha iniciat una 
nova experiència per als pares i 
les mares, que tot i que altres anys 
podien gaudir d’una tarda d’am-
bients a l’escola, enguany se’ls ha 
invitat a fer una observació directa 
dins de l’aula dels seus fills i filles.
Nosaltres tenim la sort de tenir una 
escola així a la nostra ciutat. No 
només hi ha escoles amb aquesta 
pedagogia en l’àmbit privat, sinó 
que dins de l’oferta pública cata-
lana trobem experiències similars 
com l’escola El Martinet a Ripollet, 
El Roure Gros a Santa Eulàlia de 
Riuprimer, l’escola dels Encants a 
Barcelona i moltes altres.

ESCOLA CIUTAT JARDÍ
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Masclisme en l’esport
Veiem al lloc web de SE7AC-
CENTS la notícia que “L’Air 
Challenge i el Campionat 
del Món d’Air Race 1 es 
celebraran a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire”. El nostre 
setmanari il·lustra el text 
amb una fotografia proporci-
onada per Lleida Air Challenge 
en què es veuen, posats davant d’una 
avioneta, un pilot vell i dos noies joves 
que el flanquegen, una de rossa i l’altra 
morena, vestides amb samarreta de ti-
rants i pantalons ben curts. El pilot por-
ta el vestit de treballar, de mànigues i 
camals llargs, i amb cada braç agafa per 
la cintura una noia. De la foto se’n po-
den fer unes quantes inferències, com 
ara: que en la societat qui treballa és 
l’home; que la dona té la funció passiva 
d’admirar l’intrèpid heroi mascle; que 
a la dona li pertoca la condició d’ob-
jecte sexual; que un home naturalment 
pot disposar de diverses dones; que 
els exemplars vells del gènere mascu-
lí tendeixen a embadocar els joves del 
femení…
El missatge que ens transmeten imat-
ges com aquesta de Lleida Air Cha-
llenge o com altres que massa sovint 
ens hem d’empassar de les pàgines 
d’esports o dels noticiaris televisius 

ens sembla tan summament denigrant 
que no arribem a entendre com són 
permeses. Ja han passat unes quantes 
dècades des que el discurs masclista va 
començar a ser denunciat i, tot i que 
hi hagi hagut un cert avenç, la societat 
demostra una resistència i una passivi-
tat escandaloses davant aquesta mena 
d’agressions, i assistim, amb estupefac-
ció, fàstic i indignació, a la perpetuació 
dels rols sexistes.
De fet, no només constatem com la 
vexació sexista es perpetua sinó com, 
avui en dia, gaudeix d’una revifalla 
aclaparadora. Com en tants aspectes, 
el perjudici es relaciona amb l’interès 
capitalista, que s’esforça a cridar l’aten-
ció del públic amb el fi únic del con-
sum, i aconsegueix arrossegar onades 
de població acrítica que pot semblar 
que engoleixin, triomfants, la feina feta 
per filòsofs i activistes. Així, veiem com 
ara per ara es fomenta el masclisme en 

molts àmbits (de manera també insul-
tant, per exemple, en els anuncis pu-
blicitaris, en el subgènere de la música 
per a adolescents, en la moda per al 
sector femení d’aquesta mateixa franja 
d’edat, en el món de l’oci nocturn…); 
però, per continuar cenyint-nos al camp 
de l’activitat esportiva, direm que si es 
vol començar a resoldre el problema, 
en la secció d’esports dels mitjans de 
comunicació (dels privats també, però 
més obligadament dels públics, a cau-
sa de la responsabilitat que tenen en 
relació amb el bé comú) caldria eme-
tre tants minuts d’esport femení com 
de masculí, així com evitar de difondre 
i de fer publicitat d’actes i activitats 
que, com els de Lleida Air Challenge 
i el Campionat del Món d’Air Race 1, 
fereixin la sensibilitat tot presentant 
la dona com una criatura inferior, sot-
mesa a l’home, destinada a servir-lo –a 
aguantar-li l’ombrel·la mentre ell espe-
ra a la graella de sortida del circuit, a 
fer-li petons quan arriba a la meta de la 
cursa, a ensenyar cuixa en els períodes 
de descans dels partits…
La societat hauria de posar-se al cap 
que els discursos antiquats han de ser 
arraconats, i que es pot fer, si s’actua 
amb més implicació, més resolució i 
més fermesa. 

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

e-ducació
La irrupció en el mercat de 
tauletes i llibres electrònics 
ha suposat un canvi de pa-
radigma tan radical que, 
en tots els àmbits, demana 
reflexió i fugir de prejudicis 
que podríem lamentar d’aquí 
a una dècada (o dues). Un grup 
d’investigadors de la Universitat de 
Londres encapçalat per la doctora An-
nette Karmiloff-Smith és prou clar al res-
pecte: l’ús de tauletes és tan intuïtiu i 
estimula el cervell fins a tal punt que es 
recomana des del bressol. Literalment.
L’estudi de Karmiloff-Smith pretén en-
gegar a rodar investigacions anteriors 
que, a banda d’alertar sobre l’impacte 
de l’exposició excessiva a pantalles en 
la vista dels infants, posaven l’èmfasi 
en el perjudici que aquests ginys po-
dien provocar en les habilitats socials 
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L’obsessió pel
biquini

Un bon dia 
obres l’e-
mail i el 
p r i m e r 
m i s s a t g e 
que et trobes 
diu “aprima’t”, 
“amaga la cel·lulitis” i és en aquest 
precís instant quan el primer símp-
toma es manifesta. Vas corrents a 
la bàscula i una llum que pampa-
llugueja o una agulla amb mirada 
assassina marca uns números que 
tindràs tot el dia clavats al cervell. 
Per tal de compensar-ho, decidei-
xes anar a la feina caminant i per 
no avorrir-te engegues els auricu-
lars i escoltes un anunci a la ràdio 
que, amb una veu dolça i encan-
tadora, et diu “pierde esos quilos 
de mas”. Dins teu hi ha un silenci 
dramàtic i comences a pessigar-te 
la panxa, a comparar-te amb els 
altres vianants, a mirar-te als vi-
dres dels aparadors, i et pregun-
tes: què m’està passant?
Després d’una jornada de feina 
esgotadora i havent passat gana, 
ja que has decidit fer el cafè sol, 
sense aquell croissant que t’esta-
va dient a crits que el mengessis, 
emprens el camí cap a casa, ca-
minat és clar, conscient que has 
de fer exercici. Arribes disposada 
a fer un dinar lleuger i descansar 
una mica, et tombes al sofà a re-
laxar-te i a la televisió apareix una 
noia amb un cos espectacular i 
una cintra mètrica que t’aconsella 
reduir l’abdomen. És llavors quan 
l’obsessió es manifesta de forma 
agreujada, el mal humor t’envaeix 
i comences a parlar amb objectes 
físics com la bàscula o la nevera i 
decideixes omplir-te d’infusions 
de te de tots els colors i amb cre-
mes per tot el cos. Si tens aquests 
símptomes és evident que ja estàs 
obsessionada per l’operació bi-
quini, però no et preocupis, ja que 
en dos o tres mesos desapareix.
I recorda que no cal que t’afectin 
els punts de vista i perfecció de la 
societat, t’has d’acceptar tal com 
ets i no deixar-te influenciar pel 
que la gent vulgui que siguis, ja 
que és la millor manera per evitar 
aquesta i la majoria d’obsessions.

dels usuaris. Però la raó de fons de la 
investigació duta a terme a Londres és 
tan simple que sembla irrefutable: els 
llibres tradicionals són estàtics, i l’únic 
que estimula els nadons quan els fulle-
gen és, precisament, el moviment de 
les pàgines i el so que fan en passar, in-
dependentment del que continguin. La 
prova: en una mostra comparativa, els 
nadons de fins a deu mesos que havien 
usat una tauleta reconeixien el número 
3 abans que la resta.
El problema pel que fa a l’ús de tecno-

logia mòbil en educació arriba més tard. 
En aquest sentit, la neuròloga Susan 
Greenfield, de la Universitat d’Oxford, 
indica que una de les grandeses del cer-
vell és que resulta extraordinàriament 
mal•leable: s’adapta a les necessitats 
de l’individu. El que la tecnologia (so-
bretot la mòbil, sense desconnexió pos-
sible) pot fer en el cervell d’un nadó, in-
fant o adolescent no se sabrà fins d’aquí 
a una dècada (o dues). I llavors potser 
serà massa tard.
Una altra cosa: la UNESCO, conscient 
de les teories contradictòries al respec-
te, però també de la impossibilitat d’ob-
viar una tecnologia que no farà res més 
que créixer, ha ideat unes pautes que, 
a Catalunya, podeu trobar en el llibret 
Aprenentatge mòbil, editat per la Fun-
dació Jaume Bofill (www.fbofill.cat). En 
paper i en digital.
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Acabada la carrera... I ara què?
Després d’estudiar durant 
quatre anys plens d’aprenen-
tatge, havent fet amics de per 
vida i amb moments memo-
rables compartits a la Univer-
sitat, acabes la teva carrera a 
Lleida. Però... “I ara què?”, et 
preguntes. El futur és imprevi-
sible, i a part difícil, ja parlant 
com a estudiant. Trobar un 

lloc de treball no és gens fàcil 
avui en dia. A més a més, te-
nint només una carrera en el 
teu currículum i sense experi-
ència laboral encara ho fa més 
complicat. Probablement, un 
dels recursos més recomana-
ble a aquest problema no és ni 
més ni menys que un màster. 
Exacte, però no un qualsevol, 

sinó un que s’adeqüi al que re-
alment vols estudiar, ara que 
tens l’oportunitat d’especia-
litzar-te en els teus estudis de 
debò. I a més, com a plus, si 
el pots fer a fora de Catalunya 
-per exemple a qualsevol país 
europeu o Estats Units-, millor 
que millor. Aquesta solució té 
molts avantatges, entre els més 

destacats perfeccionar l’anglès 
i aprendre a espavilar-te per tu 
sol i a afrontar les coses que et 
planteja la vida. Tal com estan 
les coses actualment, tenir una 
carrera i un màster que hagis 
estudiat a l’estranger et dóna 
molts més números per poder 
aconseguir aquella feina que 
busques. I ara... Tu què faràs?

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
L’amor és... És una cosa tan 
gran com per poder expli-
car-la per nosaltres mateixos. 
Un sentiment que aflora tan-
tes emocions que hem decidit 
que sigui la gent la que parli, 
perquè nosaltres (els punye-
ters becaris) ja hem parlat prou 
i ara són ells els que tenen el 
seu torn. Per aquest motiu, 
aquesta setmana hem sortit al 
carrer a preguntar a joves i a 
no tan joves, a parelles, amics 
i familiars. Un consell d’amor 
és el que hem demanat, i això 
ens han dit: L’amor és ser tu 
mateix, fer el que et digui el 
cor. És patir, perquè quan pa-

Judit
Gómez
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Carlos
Bonfill
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pràctiques de 
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teixes és que estimes de veri-
tat. És acceptar els defectes. 
Ser autèntic, no deixar-te influ-
enciar, sinó fer el que tu pen-
ses i el que tu vols. És fer cas 
al cor i al cervell. L’amor no 
és centrar-se en estereotips 
ni buscar la teva mitja taron-
ja, perquè no cal ser iguals. És 
conèixer les dues cares de la 
persona. L’amor és gaudir del 
sexe. De la parella, dels amics, 
sempre, sigui qui sigui. És co-
ordinació i harmonia. Respec-
te i confiança. L’amor és patir, 
donar i rebre. L’amor és calor, 
tinguis l’edat que tinguis. És 
viure el millor i el pitjor. L’amor

n o 
entén de 
sexe. L’amor és més pau que 
raó. L’amor és cuidar la re-
lació. Veieu? L’amor pot ser 
moltes coses, moltes sensaci-

ons i definici-
ons. Aquesta set-
mana hem volgut donar-nos 
la mà amb la gent del carrer, 
estimar-nos i compartir amor. I 
sí, potser estem una mica mo-

nyes, però no 
hi ha res més 
bonic que 
donar-se la 
mà. Com 
a conclu-
sió diríem 
que donar 

un consell 
d’amor ha 

estat fàcil, però 
el que costa és 

donar la mà. Viu-
re més i pensar menys, 

aquest és el nostre consell 
de la setmana. Ara marxem 
a veure una novel·la d’aques-
tes ronyoses per plorar. Viviu!

Donar-se la mà. Ser l’un digne de 
l’altre. Avenir-se. Donar amor.



SOCIETAT

              Detingut un 
fugitiu reclamat per 
les autoritats
italianes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Agents de la Policia Na-
cional han detingut un 
individu, de nacionalitat 
nigeriana, amb una ordre 
europea de detenció i en-
trega expedida per les au-
toritats judicials italianes, 
concretament per la cort de 
Perugia. El fugitiu formava 
part d’una organització cri-
minal que estafava grans 
quantitats de diners a tra-
vés de mitjans informàtics 
utilitzant noms falsos en 
contractes i negocis.
El reclamat utilitzava una 
identitat falsa al nostre país, 
però les investigacions han 
permès reconèixer la veri-
table filiació i procedir a la 
seva detenció. Està acusat 
de formar part d’una orga-
nització criminal de caràcter 
transnacional que realitzava 
diversos delictes de frau i 
receptació a través d’Inter-
net, entrant il·legalment en 
sistemes d’informació.

L’última mort, la d’una dona de 52 anys que havia resultat ferida greu 
després de ser atropellada per un autobús a la ciutat de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Una persona va morir el di-
mecres al migdia en un acci-
dent múltiple a l’autovia A-2 
a Lleida en direcció Barcelona 
on es van veure implicats una 
furgoneta, dos camions i un 
turisme. La víctima mortal, de 
22 anys, veïna de Saragossa i 
d’origen xinès, viatjava com a 
acompanyant a la furgoneta. 
Una altra persona va resultar 
ferida menys greu i va ser 
traslladada a l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida.

D’altra banda, en un altre ac-
cident que va tenir lloc a la 
matinada a l’A-2 en direcció 
Bell-lloc d’Urgell el conductor 
d’un camió va resultar ferit 
greu després de bolcar i va 
ser traslladat a l’Arnau.
També una dona de 50 anys 
va resultar ferida greu en un 
xoc entre dos turismes a l’A-2 
a Soses que es va produir cap 
a les deu de la nit d’aquest di-
mecres en direcció Fraga.
Per últim, la dona de 52 anys 
que el passat dimarts va ser 
atropellada per un autobús a  
l’avinguda de l’Alcalde Rovi-
ra Roure de Lleida, va morir 

El copilot de la furgoneta va morir a causa de l’accident. Foto: G. M.

aquest dimecres. La dona va 
resultar ferida de gravetat i 
va ser traslladada a l’Hospi-
tal Universitari Arnau de Vila-
nova, on estava ingressada a 
la Unitat de Cures Intensives 
(UCI).
Un dia abans, el dimarts, dues 
bessones d’11 mesos veïnes 
de Tàrrega van morir en un 
accident de trànsit a Conca-
bella, al terme municipal dels 
Plans de Sió (Segarra), mentre 
que la mare va resultar ferida 
i es troba ingressada a la UCI 
de l’Hospital Arnau de Vilano-
va, tot i que no es tem per la 
seva vida.

SOCIETAT
              Mor un home de 82 anys a causa 
d’una ganivetada a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un home va morir el passat 
divendres després de ser 
atacat amb una arma blanca 
al tòrax. Els fets van tenir lloc 
a la plaça Amics de Lleida a 
les 11.15 hores aproxima-
dament, segons els Mossos 
d’Esquadra. La víctima, un 
metge jubilat de 82 anys de 

nacionalitat espanyola, va 
morir mentre l’atenien els 
serveis sanitaris, cap a les 
12.00 hores.
La Guàrdia Urbana va tallar 
els carrers Humbert Torres i 
Pau Claris fins a Enric Grana-
dos per intentar trobar l’au-
tor de la ganivetada mortal, 
que va escapar. A més, els 
Mossos d’Esquadra van se-
gellar els contenidors per 
precaució.
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SOCIETAT

              Més de mil 
estudiants de la 
UOC s’examinen a 
la Llotja

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un total de 27.0033 estu-
diants de la UOC (Univer-
sitat Oberta de Catalunya) 
participen en les proves 
finals d’avaluació que es 
desenvolupen entre aquest 
divendres 17 i els dissab-
tes 20 i 27 de juny. Més de 
50.000 proves es realitzen a 
23 seus repartides per l’Es-
tat i Andorra amb el suport 
de 400 persones de gestió i 
200 professors per fer pos-
sible una de les logístiques 
més grans que es fan a l’Es-
tat.
Els estudiants realitzen 
un total de 50.500 proves 
d’avaluació final i 2.500 de 
virtuals a l‘estranger. Gai-
rebé el 82% de les proves 
són de síntesi, validació i 
finals, que es fan quan els 
estudiants tenen superada 
l’avaluació contínua durant 
el semestre, mentre que la 
resta són exàmens finals. 
D’aquests estudiants, un 
52’46% són dones, mentre 
que els homes representen 
el 47,54% dels convocats.
Del total de participants, 
un 24.400 fan les proves 
en llengua catalana i 2.500 
en castellà. Així doncs, les 
vuit seus de Catalunya són 
les que acullen més volum 
d’estudiants, unes 21.100 
persones. Per demarcaci-
ons, Barcelona és la que 
concentra més estudiants, 
seguida de Tarragona, Gi-
rona i  Lleida.
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       Set accidents amb quatre 
víctimes mortals i set ferits 
en menys de 48 hores

17·6
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POLÍTICA

                  ICV denuncia 
que el Govern treballa 
encobertament per al 
Consorci Sanitari

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La diputada d’ICV al Parla-
ment, Sara Vilà, denuncia 
que el Departament de 
Salut està portant a terme 
“aplicacions encobertes” 
del Consorci Sanitari de 
Lleida com la creació de 
càrrecs amb funcions co-
ordinadores que no s’ade-
qüen a la normativa de 
l’Institut Català de la Salut 
(ICS).

12·6
POLÍTICA

              El PSC suspèn 
cautelarment de
militància Marta 
Camps

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El PSC ha suspès caute-
larment de militància l’ex-
primera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Lleida, 
Marta Camps. La noticia li 
va ser comunicada el dijous 
al vespre a través d’una car-
ta de la Comissió de Garan-
ties al·legant que el partit 
considera “d’especial gra-
vetat” les seves denúncies 
contra Àngel Ros.

POLÍTICA

        Unió es divorcia de Convergència

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El matrimoni que formaven 
Convergència i Unió es va 
trencar aquest dimecres. Mal-
grat tot, els democristians van 
acordar garantir l’estabilitat 
dels grups al Parlament de 
Catalunya i al Congrés dels 
Diputats, així com els pactes 
a nivell municipal, defensant 
la calma política. Tanmateix, 
els tres consellers d’Unió al 

Govern de la Generalitat van 
decidir abandonar l’executiu 
català. De fet, el màxim òrgan 
de decisió d’Unió va prendre 
aquesta decisió amb setze 
vots a favor, deu en contra i 
dues abstencions.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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POLÍTICA

Ros accepta convertir en funcionaris 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’equip de govern del PSC 
a l’Ajuntament de Lleida va 
anunciar després de la ter-
cera reunió amb l’oposició 
que es comprometia a con-
vertir en places de funcionari 
municipal els càrrecs que ac-
tualment ocupen els respon-

sables d’equipaments muni-
cipals de caràcter cultural, 
actualment de lliure designa-
ció, com ara els de l’Audito-
ri, l’Escorxador, el Morera, la 
Panera o el Magical, tal com 
havien acordat la resta de 
grups. Aquestes places s’in-
corporaran el 2016 a la plan-
tilla orgànica amb una prèvia 
negociació sindical i es co-
briran mitjançant un concurs.

17·6

els càrrecs d’equipaments municipals
La cúpula d’UDC a 
Lleida, encapçalada 
per Duran i Lleida, 
en una visita re-
cent. Foto: Arxiu

En aquest sentit, el conseller 
d’Agricultura i líder demo-
cristià de Lleida, Josep Ma-
ria Pelegrí, va abandonar el 
seu càrrec juntament amb el 
conseller d’Interior, Ramon 
Espadaler, i la vicepresidenta 
del Govern, Joana Ortega, 
després de la reunió que va 
mantenir el comitè de govern 
d’Unió per valorar l’ultimàtum 
de CDC sobre sumar-se a la 
defensa de la independència.

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
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SOCIETAT
                   Crema la
locomotora d’un vagó 
de mercaderies
perilloses a les Borges 

 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

La circulació ferroviària 
entre Vinaixa i les Borges 
Blanques es va veure in-
terrompuda la matinada 
de divendres després que 
cremés la locomotora d’un 
tren de mercaderies peri-
lloses, però, segons indica 
Renfe, cap a les deu del 
matí es va restablir. L’incen-
di es va produir a les qua-
tre de la marinada en una 
locomotora d’un tren prop 
de l’estació de les Borges, 
que va obligar a paralitzar 
la circulació de trens des de 
primera hora a la línia R14. 
Segons Bombers, l’incendi 
no va afectar cap mercade-
ria i només va cremar l’oli 
de transmissió de la loco-
motora. Per cobrir el tram 
afectat, Renfe havia esta-
blert un servei alternatiu 
per carretera, entre Vinaixa 
i les Borges Blanques. 

La Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus se celebrarà del 23 
al 27 de juny a la Seu d’Urgell i a Artedó

 REDACCIÓ
 ALFÉS

www.7accents.cat

Del 23 al 27 de juny torna a 
les localitats de la Seu d’Ur-
gell i Artedó la novena edi-
ció de Picurt, la Mostra de 
Cinema de Muntanya dels 
Pirineus. En aquesta edició es 
projectaran prop de seixanta 
produccions audiovisuals de 
cultura de muntanya de divuit 
països d’arreu del món, amb 

especial interès en les pro-
duccions sobre els Pirineus. 
Algunes de les obres són inè-
dites a l’Estat espanyol.
Enguany, com a novetat, el 
país convidat serà Polònia i 
durant la mostra es projecta-
ran films per copsar la seva 
cultura de muntanya. També 
es podrà conèixer aquest país 
mitjançant diverses activitats 
paral·leles programades, com 
un mercat artesanal, confe-
rències i representacions fol-

Captura d’imatge d’una de les seixanta produccions que s’hi podran veure.

klòriques, entre d’altres, per 
endinsar-se en la cultura po-
lonesa. Durant el festival es 
comptarà amb la presència 
de Jerzky Porebski,  director 
de cinema que presentarà 
dos dels seus films, que es 
projectaran el divendres 26 
dins de la Vesprada sobre 
Himalaisme Polonès. A més, 
Porebski també introduirà la 
presentació del llibre Escala-
dores de la libertad, de l’au-
tora Bernardette McDonald.

SOCIETAT
                 Els deutes i
la transparència,
protagonistes del
Ple de la Diputació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Durant Ple de la Diputació 
s’ha donat compte del pe-
ríode mig de pagament a 
proveïdors del maig, que 
s’ha situat en vint dies, i 
s’ha aprovat un conveni per 
col·laborar en transparència 
i accés a la informació pú-
blica amb Governació. 

SOCIETAT
             Protestes contra la contaminació de la 
firma d’oleàcies de les Borges Blanques

 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

Aquest diumenge 14 de juny 
es va realitzar una jornada re-
ivindicativa a les partides de 
Miravall i els Masos, entre el 
termes de Borges i Juneda, 
per exigir a les empreses ubi-
cades a la zona i que generen 
emissions contaminants el 
compliment de la normativa 
mediambiental i als ajunta-
ments i les institucions que 

promoguin la realització d’un 
estudi d’avaluació de la qua-
litat de l’aire de la zona, com 
també que ampliïn el punt de 
control ubicat a Juneda per 
tal que mesuri tots els conta-
minants. També demanaven 
al Departament de Territori 
i Sostenivilitat que faci efec-
tiu el tancament de la fàbrica 
General d’Olis i Derivats en 
cas que els seus responsables 
no es comprometin a realit-
zar, urgentment, les inversi-
ons per reduir les emissions.

SOCIETAT
              Mollerussa construeix una cuina per 
servir dos àpats diaris a nens sense recursos 

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Mollerussa 
ha construït una cuina al Cen-
tre Obert La Banqueta per tal 
de poder garantir durant els 
mesos de juliol i agost dos 
àpats al dia a una vintena 
d’infants d’entre 5 i 12 anys, 
seguint amb el programa que 
ja es va dur a terme l’estiu 
passat, a través del qual es 
van repartir 645 esmorzars i 

el mateix nombre de dinars a 
una vintena d’usuaris, segons 
va explicar l’alcalde de Molle-
russa, Marc Solsona.
En aquest sentit, l’alcalde ha 
explicat que l’estiu passat 
els usuaris d’aquest servei 
s’havien de desplaçar a les 
instal·lacions de Cal Duch, 
que tenia la cuina habilitada 
en haver acollit l’escola Les 
Arrels. Enguany, però, s’ha 
volgut dotar el Centre Obert 
d’aquest espai, que també 
servirà per realitzar tallers.

16·614·618·6  

12·6

SOCIETAT

                 Wai-Kiki 
anuncia la seva 
reobertura per al 
pròxim 26 de juny

 ARES VALDÉS
 AGRAMUNT

www.7accents.cat

La discoteca Wai-Kiki 
d’Agramunt obrirà final-
ment les seves portes el 26 
de juny segons ha informat 
la nova direcció del com-
plex nocturn. La mítica dis-
coteca tornarà a funcionar 
després que el setembre 
del 2012 anunciés que tan-
cava. 
Per tal de poder obrir el 
pròxim divendres 26, els 
nous empresaris que han 
agafat les regnes del pro-
jecte faran un càsting de 
cambrers, de personal 
d’oficines i de relacions pú-
bliques el pròxim dissabte 
dia 20 de juny. Les persones 
interessades podran acudir 
amb el currículum en mà de 
les 17.00 a les 20.00 hores 
al recinte de Wai-Kiki.
Entre les novetats de la re-
obertura es troba la remo-
delació d’una de les sales, 
concretament la “patxan-
guera”, la qual “canviarà 
d’ambient, ja que li volem 
donar un altre enfoca-
ment”, com ja van confir-
mar els socis a 7accents. La 
discoteca continuarà sent 
un complex per a majors 
de 16 anys amb l’objectiu 
que tant menors com ma-
jors d’edat la freqüentin. 
Per això es potenciarà la 
promoció de la discoteca a 
través de les xarxes socials. 
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      Arriba la novena
edició del Picurt amb 
prop de seixanta films 

15·6 co
mar
ques



OCUPACIÓ
               El projecte 
Treball als Barris 
forma un total 
de 150 persones

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El projecte Treball als Bar-
ris, que l’Ajuntament de 
Lleida fa a través de l’IMO, 
va lliurar els certificats a 
les persones que han se-
guit les accions formatives 
durant el primer semes-
tre d’enguany. Un total de 
150 persones dels barris 
de Mariola, Centre Històric 
i Portal Santa Magdalena-
Noguerola s’han format en 
els cursos que s’ofereixen 
a través d’aquest projecte. 
Els cursos han estat d’infor-
màtica i de llengua catalana 
en diferents nivells, un curs 
de manipulació d’aliments 
adreçat a dones amb ma-
jors dificultats i els d’aten-
ció al públic i manipulació 
alimentària, tasques auxi-
liars d’educació infantil i 
mecànica bàsica de moto-
cicletes han estat adreçats 
a joves dels diferents barris.

eco
no

mia
El sector agroalimentari, el qual concentra prop del 50% de les 
exportacions lleidatanes, i el químic són els causants de l’increment 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida s’ha convertit en la 
demarcació que ha tingut un 
major creixement de les ex-
portacions en el primer tri-
mestre d’aquest 2015, con-
cretament un 9,6%. De fet, 
aquest ha estat impulsat pel 
sector agroalimentari, el qual 
concentra prop del 50% de 
les exportacions lleidatanes, i 
el químic. Aquestes xifres les 
va donar a conèixer la conse-
llera delegada d’ACCIÓ, Nú-
ria Betriu, durant la Setmana 
de la Internacionalització, que 
es va dur a terme a Lleida, 
concretament a la Llotja, una 
cita que tenia com a objectiu 
difondre instruments perquè 
les petites i les mitjanes em-
preses apostin pels negocis a 
l’estranger.
Continuant amb les xifres, 
un total de 2.254 empreses 
de la demarcació van expor-
tar durant el 2014, un 15,1% 
més que el 2008, i d’aquestes 
755 ho fan de manera regular. 
A més, cal tenir en compte 
que 154 empreses lleidata-
nes tenen filials a l’estranger, 
principalment dels sectors de 
l’alimentació, la construcció i 
material elèctric i electrònic, 
i estan establertes especial-

ment a Romania, Portugal, 
França i Alemanya.
D’altra banda, durant la citada 
Setmana de la Internacionalit-
zació, unes setanta empreses 
ilerdenques que tenen els 
seus corresponents projectes 
d’expansió internacional es 
van entrevistar amb els direc-
tors de les oficines exteriors 
de Comerç i Inversió d’AC-
CIÓ de la Generalitat al món. 
Colòmbia, Argentina i Xile 
són actualment els mercats 
més demandats. A més, per 

La Setmana de la Internacionalització, a la Llotja

la seva banda, Berlín, Casa-
blanca, Copenhaguen, Nova 
York, Sao Paulo o Xangai 
també són zones atractives 
per als productes lleidatans. 
Paral·lemanent, la Generalitat 
té previst obrir noves oficines 
enguany a Panamà, Accra i 
Tel Aviv; per tant, aquestes 
s’afegiran a les 35 que estan 
repartides per tot el món. 
També s’ha de ressenyar que 
pel proper 2016 estan prepa-
rades les de San Francisco, 
Belgrad i Teheran.

MEDI AMBIENT
               Endesa 
destina 26 milions 
en el Pla de neteja i 
protecció de boscos

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

Endesa destina enguany a 
Catalunya 26 milions d’eu-
ros en el Pla anual per a 
la campanya de protecció 
dels boscos, vertebrat, bà-
sicament, en dos eixos prin-
cipals: la neteja i cura de la 
massa forestal que creix al 
voltant de la xarxa elèctrica 
i la realització de termogra-
fies, més enllà de les revisi-
ons exhaustives de totes les 
instal·lacions. 

16·6  
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EMPRESA

              Pimec 
Comerç compta 
amb comerciants 
d’Alfarràs

 REDACCIÓ
 ALFARRÀS

www.7accents.cat

L’Associació de Comerci-
ants i Empresaris d’Alfar-
ràs s’ha adherit a PIMEC 
Comerç. Cal destacar que 
la finalitat “és fer més com-
petitius els petits i mitjans 
establiments comercials i 
de serveis associats, oferir 
millors avantatges i tenir 
una veu més forta davant 
les administracions”, se-
gons va assenyalar la vice-
presidenta de l’associació, 
Esther Mellado.

15·6        Lleida destaca a 
Catalunya com la demarcació 
on més creix l’exportació
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La societat del “poder”
Vivim en una societat de gimna-
sos, edificis d’oficines, laboratoris 
farmacèutics, bancs i grans cen-
tres comercials. La societat del 
rendiment. On fa dècades, abans 
de la guerra freda, el subjecte era 
“obedient” i els antics murs (físics 
i morals) delimitaven la norma que 
s’havia de seguir amb disciplina, 
avui la societat “positiva” del ren-
diment individual ha substituït la 
prohibició en negatiu per l’impe-
ratiu en positiu: el famós “Yes, we 
can”. Les motivacions, l’emprene-

doria i la iniciativa han reemplaçat 
el paradigma: la positivitat del 
“poder” és avui en dia més efici-
ent que la negativitat del “deure”. 
Però aquest paradigma ha canvi-
at, en el fons, perquè tot segueixi 
igual. La societat del “positivis-
me” ha aconseguit la superabun-
dància d’estímuls i d’informació, 
que provoquen la dispersió de les 
percepcions que tenim del nostre 
entorn. El multitasking que tant es 
valora professionalment, malgrat 
pugui ser inherent en la nostra na-

turalesa animal, està tant desen-
volupat que ens impossibilita per 
a la contemplació pausada i emo-
cionalment profunda del que ens 
envolta, fent cada cop més difícil 
que, com a humans, gestem grans 
idees i conceptes. L’agitació per-
manent i la vida hiperactiva que 
necessitem per sobreviure amb 
èxit en la societat del rendiment 
no genera res nou, només repro-
dueix i magnifica el que ja existeix. 
Ens estem convertint en màquines 
enfocades a la productivitat, on 

se’ns ven la necessitat d’aconse-
guir fites personals ben definides 
sota el paraigües d’un “sentit de 
la vida” ben dissenyat, però no 
necessàriament consubstancial a 
la naturalesa humana. D’aquí que 
l’augment de la frustració i altres 
desordres psicològics siguin cada 
dia més freqüents en societats 
del món desenvolupat. I que els 
anuncis de complexes vitamínics 
i nutricionals per mitigar el nostre 
cansament i millorar l’estat d’ànim 
estiguin plenament acceptats.

Jordi Panadés Vega economista
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L’Air Challenge torna al 
cel de l’aeroport d’Alguaire
12·6

Acollirà una prova del Campionat del Món d’Air Race 1
 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’aeroport de Lleida-Alguaire 
acollirà el festival aeri Lleida 
Air Challenge el proper 28 de 
juny. A més, inclou una de les 
tres proves de la primera edi-
ció del Campionat del Món 
d’Air Race 1. Enguany, com a 
novetat, se celebra una de les 
tres proves de la primera edi-
ció del Campionat del Món 
d’Air Race 1 i també la recre-
ació històrica d’un atac aeri i 
bombardeig amb la utilització 
de material pirotècnic i armes 
de foc inutilitzades a càrrec 
del grup Voluntarios de Fayón 
i Aviació de Mollerussa.
La subdelegada del Govern 
a Lleida, Inma Manso, va ex-
plicar que la Guàrdia Civil ha 
gestionat l’autorització ad-
ministrativa per a l’ús de pi-
rotècnia i armes inutilitzades 
durant aquesta recreació.  
També s’ha obligat a elaborar 
un pla especial per modificar 
les zones de control en què 
es divideix l’aeroport amb 
una modificació puntual de la 
‘zona terra’ per fer possible 
l’esdeveniment”.
La Guàrdia Civil també serà 
l’encarregada d’assegurar la 
vigilància de les demostra-
cions d’aeromodelisme i de 
les activitats aèries que es 

HOQUEI

L’ICG Lleida inicia 
la preparació de la 
nova temporada

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La preparació de la tem-
porada 2015-16 ja esta en 
marxa per a l’ICG Softwa-
re Lleida. Els objectius 
han canviat respecte a les 
temporades anteriors, ja 
que ara el repte és assolir 
les primeres places. Per 
aquesta raó, s’ha posat 
en marxa la iniciativa del 
Crossfit i Trainingym.
Cal pensar que des de l’úl-
tim partit de lliga fins a l’1 
de setembre hi ha quinze 
setmanes. Això va fer que 
el cos tècnic prengués 
una sèrie de decisions. La 
principal, superar el mo-
del tradicional d’allargar 
la temporada fent partits 
d’entrenament o sessi-
ons de no massa qualitat i 
plantejar un canvi de men-
talitat. Principalment es 
desenvoluparan una sèrie 
d’actuacions que aniran 
al voltant de la realització 
d’un programa de força.
A nivell de preparació fí-
sica, s’han fet proves amb 
patins i amb sabatilles per 
valorar la situació dels ju-
gadors de l’equip respecte 
als nivells de força. A més, 
també es desenvoluparà 
un programa individua-
litzat (Trainingym) mitjan-
çant un programa on els 
jugadors, descarregant-se 
una aplicació, tindran els 
entrenaments al mòbil i el 
preparador físic tindrà la 
possibilitat de retroacció i 
control de l’entrenament. 
Aquest treball es veurà re-
forçat per la dietista Geor-
gina Neach.

12·6

FUTBOL

Toño Vázquez i Iván Crespo, fixatges 
del Lleida Esportiu per al 2015-2016

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu ja dispo-
sa de dos nous jugadors. Un 
és el central esquerre Toño 
Vázquez, de 28 anys, proce-
dent del CD Toledo. El juga-
dor, d’1’83 metres d’altura, 
76 quilos de pes i natural de 
Boqueixón, pot adaptar-se 
també al lateral i s’ha com-
promès amb l’entitat blava 
per dos anys. El defensa ha 

17·6

duran a terme en l’anomena-
da “zona aire” de l’aeroport. 
Efectius d’aquest cos refor-
çaran la vigilància 
que habitual-
ment presten 
en aquesta 
zona res-
tringida i 
aportaran 
també per-
sonal ads-
crit al grup 
de desactiva-
ció d’explosius 

desenvolupat tota la seva tra-
jectòria professional a Segona 
Divisió B, on ha militat al llarg 
dels darrers sis cursos a la SD 
Compostela, el Lorca Atlético, 
el CD Guijuelo, el Real Unión 
i el club toledà, amb qui va 
disputar un play-off d’ascens 
a Segona Divisió A ara fa dues 
campanyes. L’altre és el por-
ter Iván Crespo, de 30 anys, 
procedent del Real Murcia. El 
futbolista, d’1’90 metres d’al-
tura i 80 quilos, és natural de 
Santander. Presentació de Toño Vázquez. Foto: Òscar Buetas

Es farà una 
recreació 

històrica d’un 
atac aeri i un 
bombardeig
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Foto de familia 
dels pilots parti-
cipants en la cita 
que es durà a ter-
me en l’aeroport 
lleidatà d’Alguaire 
i que centrarà 
nombroses mira-
des. Foto: Lleida 
Air Challenge

i del grup de gossos de la 
Guàrdia Civil per donar co-
bertura a les necessitats que 

es puguin derivar 
abans i després 

del festival.
A més, cal 
e s m e n t a r 
que l’esde-
ven iment 
aeri espor-
tiu comp-

tarà també 
amb la col-

laboració dels 

Mossos d’Esquadra, Protec-
ció Civil, Bombers i Serveis 
d’Emergència Mèdiques, en-
tre d’altres.
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Espílez i Bonet 
s’imposen en la 
Cursa dels Templers

13·6

Gairebé un miler d’atletes presents
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La IX Cursa dels Templers-Ce-
ller Raimat va tornar amb més 
força que mai, aplegant gaire-
bé un miler d’esportistes pels 
carrers de Lleida en un nou 
recorregut i oferint una diada 
esportiva, lúdica i familiar que 
va combinar esport i patrimo-
ni i que va defensar els valors 
del territori i la proximitat. 
Iván Espílez i Meritxell Bonet  
van guanyar una prova que va 
puntuar per a la Lliga Ponent. 
Cal recordar que aquesta és 
una cita que va arribar a anun-
ciar la seva desaparició però 
que finalment ha ressorgit.
Pel que fa a la cursa, de 10 
quilòmetres, en homes es va 
viure una prova de gran ni-
vell i un espectacular duel 
entre tres dels millors fon-
distes lleidatans. Iván 
Espílez (AE Ekke), 
Antoni Carulla 
(Runner’s Ba-
laguer) i el 
veterà San-
cho Ayala 
(Fondistes 
S o l s o n è s ) 
van fer junts 
bona part del 
trajecte i a mei-

tat del recorregut ja estaven 
deixant enrere el campió de 

la Lliga Ponent, Ale-
xandre Tàssies 

(CE Linyola-
L o g i g r à f i c 
Esport). Al 
final, Es-
pílez va 
imposar el 
seu millor 

ritme.
En dones, 

l’equilibri no 

Ayala, Carulla i 
Espílez, durant 
el transcurs de la 
Cursa dels Tem-
plers, una prova 
que va estar a 
punt de desapa-
rèixer i va tornar 
amb forç i nove-
tats. Foto: Iter5

va ser la nota dominant. Me-
ritxell Bonet (Tri 4.40) no va 
donar opció i va imposar la 
seva classe.

TRIATLÓ

Ledesma, sisena 
en la dura BH  
Zarauzko Triatloia

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La triatleta lleidatana Eva 
Ledesma va finalitzar sise-
na en la dura i complicada 
BH Zarauzko Triatloia, una 
prova que va estar mar-
cada per les adversitats 
meteorològiques, ja que 
fins i tot una granissada 
va fer acte de presència 
en la part de bicicleta. La 
ilerdenca va mostrar sa-
tisfacció, perquè “el nivell 
era molt al i poder acabar 
la prova ja era tot un èxit”. 
En natació va estar en el 
grup capdavanter. Però va 
ser en el sector de bicicle-
ta on pitjor ho va passar. 
“D’ençà que vam tornar 
de la Titan Desert que es-
tava molt cansada i m’ha 
costat molt recuperar-me. 
Això va fer que no estigués 
còmoda en la bicicleta”. El 
temps perdut no li va per-
metre acabar en posicions 
més capdavanteres.

15·6

FREESTYLE

Marc Pinyol suma el seu primer 
podi en el Campionat d’Europa

 REDACCIÓ
 HAMBURG

www.7accents.cat

El pilot lleidatà Marc Pinyol 
va aconseguir a Hamburg el 
seu primer podi en el Cam-
pionat d’Europa de Fre-
estyle. El Night of the Jumps 
d’Hamburg va ser l’escenari 
en el qual el pilot de Lleides 
va aconseguir una excel·lent 

tercera posició, per darrere 
d’Hannes Ackermann i Luc 
Ackermann. En la segona 
jornada, Pinyol va ser quart, 
molt a prop dels llocs d’ho-
nor, factor que denota el seu 
gran moment de forma. Així, 
després del seu triomf en el 
Best Whip de Klagenfurt, 
Marc Pinyol ha tornat ha de-
mostrar que vol ser un dels 
grans del FMX.

14·6

La jornada va 
ser una diada 

esportiva, 
lúdica i 
familiar

TENNIS

Irigaray i Llobera 
guanyen el Trofeu 
del CT Urgell

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El XLVI Trofeu Aniversa-
ri del Club Tennis Urgell 
va finalitzar amb un  gran  
èxit  de  participació  i  un  
alt  nivell  en les 21 cate-
gories que entraven en 
competició. Pablo Irigaray 
i Ares Llobera van ser els 
guanyadors absoluts.

14·6

TIR

Lleida, escenari de 
l’Estatal de Tir de 
la Policia Nacional

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida va acollir el XXII 
Campionat d’Espanya de 
Tir de la Policia Nacional. 
Cal recordar que aquesta 
era la segona vegada que 
la capital del Segrià aco-
llia aquesta cita, ja que la 
primera va ser el 1994. En 
aquest campionat van es-
tar presents noranta parti-
cipants. Estava promogut 
per la Policia Nacional i 
es va celebrar simultània-
ment al XXXIII Campionat 
de Tir Policial de la comis-
saria de Lleida mitjançant 
el concurs Sants Àngels 
Custodis.

14·6

Carrer els Horts, 24 · 25183 Seròs
Tel. / Fax 973 780 425
Mòbil 665 972 314
tallersfgomez@gmail.com

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls

DIVENDRES 19 de JUNY DE 2015 41



Llegendes
del futbol

La sorpresa més 
gran de la història (II)

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

La setmana passada vam viu-
re el Maracanazo des de la 
perspectiva del triomfador, 
del golejador que més de sei-
xanta anys després segueix 
anant feliç a les televisions 
per explicar la jugada que 
li va donar el triomf a Uru-
guai i a qui paren pel carrer 
per besar-li el peu dret. Avui 
el viurem des de l’òptica del 
perdedor, de l’home que va 
patir durant cinquanta anys 
la terrible derrota, de l’asse-
nyalat per la premsa i el pú-
blic, sempre àvids de buscar 
culpables, del porter brasiler 
que va encaixar el tràgic gol.
En el primer d’Uruguai, 
Ghiggia va escapar-se per la 
banda dreta i va centrar per-
què Schiaffino rematés. En 
el segon, Ghiggia va fer la 
mateixa jugada però aques-
ta vegada el va enganyar i va 
xutar al pal curt aprofitant un 
petit forat, una indecisió que 
deixaria petjada. Ell, que era 
un heroi, que estava jugant 
un Mundial de somni, que 
era un dels millors porters del 
món, va ser dut als inferns per 
la resta de la seva vida. Més 
de trenta anys després, en un 
mercat, una dona el va reco-
nèixer i assenyalant-lo va dir 
al nen que tenia agafat del la 
mà: “Aquest home va fer plo-
rar Brasil”.
Moacyr Barbosa, nascut el 
1921 a Campinas, Sao Pau-
lo, va ser un porter magnífic. 
Combinava una gran agilitat 
i un gust per sortir de l’àrea 
petita inaudit en els anys qua-
ranta. Va ser un geni de la 
porteria i només aquell dia 

de 1950 ha ombrat una carre-
ra impressionant i un nivell a 
l’alçada dels més grans de la 
història.
Molt aviat, jugant per l’Ypiran-
ga, va ser considerat una pro-
mesa de molt futur i el Vasco 
da Gama, un dels grans, no 
va dubtar a fitxar-lo. En la 
seva arribada, el 1945, els de 
Rio de Janeiro van acabar de 
formar un equip espectacular 
conegut com L’exprés de la 
victòria, al costat de Chico, 
Danilo i mites com Ademir. 
En la seva primera tempora-
da allà, van guanyar el campi-
onat carioca invictes i un any 
després va ser convocat per 
la selecció brasilera, on es va 
fer indiscutible. 
Moacyr ja era un dels juga-
dors més importants i llavors 
va començar el zenit de la 
seva carrera. El 1948 el Vas-
co da Gama va participar en 
l’única edició del 
C a m p i o n a t 
Sud-americà 
de campi-
ons, an-
tecedent 
de la 
Copa Li-
bertado-
res. En el 
darrer par-
tit es jugava 
el títol davant 
la poderosa Mà-
quina de River 
Plate, que tenia 
Loustau, Mo-
reno, Labru-
na i la recent 
incorporació 
d’un geni, Al-
fredo Di Stefa-
no. Al Vasco li va-
lia l’empat per ser 

campió... Noteu alguna coin-
cidència? I aquest cop Barbo-
sa va convertir-se en un mur 
infranquejable pels ar-
gentins. L’equip 
brasiler, grà-
cies al seu 
porter, va 
p r o c l a -
m a r - s e 
c a m p i ó 
d’Amèr i -
ca. I encara 
van arribar 
dues lligues ca-
rioques més i l’espec-
tacular victòria el 1949 a la 
Copa Amèrica amb la selec-
ció, abans del fatídic Mundial, 
al qual Barbosa va arribar sent 
considerat el millor.
Una vegada allí, i abans de 
la tragèdia, Brasil va passar 
còmodament la primera fase 
i va solucionar els següents 
partits abans de la final gole-

jant a Suècia (7-1) i Espanya 
(6-1) al ritme implaca-

ble d’Ademir i amb 
Barbosa com a 
assegurança de 
vida. Però ja sa-
beu...
Com a bon por-
ter, era exigent, 
i sempre va pen-

sar que podia 
haver fet més en 

aquell gol de Ghi-
ggia, però tam-

poc esperava 
el rebuig 
generalitzat 
del poble 
brasiler. Tot 
i així, va 
tenir força 

suficient per 
no rendir-se i 

va jugar a bon 

nivell fins al 1953, quan un 
davanter del Botafogo li va 
trencar la tíbia i el peroné i va 
haver d’estar sis mesos parat. 
Ja no va tornar a assolir el ni-
vell anterior i va començarel 
seu declivi, encara que no va 
retirar-se fins passats els 40.
En deixar el futbol, va treba-
llar durant tres dècades a les 
piscines de Maracaná; potser 
per això no ho podia oblidar, 
encara que per si de cas sem-
pre hi havia gent disposada a 
insultar-lo i riure d’ell o peri-
odistes que només tornaven 
per furgar en la ferida. 
El 1963, la FIFA va obligar a 
canviar els pals de fusta del 
camp brasiler per uns de me-
tall i Moacyr va demanar a 
l’encarregat que li donés els 
que formaven la porteria on li 
van marcar el maleït gol. Els 
va portar a casa seva i, en un 
intent d’exorcisme, va fer una 
foguera amb ells. Però no va 
tenir èxit; el 1993, 43 anys des 
del Maracanazo, Barbosa va 
anar a visitar la concentració 
de la selecció brasilera abans 
d’un partit contra Uruguai. 
No el van deixar entrar.
Com deia el mestre Galeano: 
“El públic sempre és piadós 
amb tots els jugadors, excep-
te amb els porters. Per als 
porters no hi ha perdó”.

: 1940_ Comença 
la seva carrera a 
l’Ypiranga.
: 1945_ Fitxa pel 
Vasco da Gama.
: 1945-50_ L’equip 
de Río guanya 4 
lligues en 6 tem-
porades.
: 1948_ És l’heroi 
en el triomf del 
Vasco al campio-
nat sud-americà.
: 1949_ Amb la 
selecció de Brasil 
s’imposa a la 
Copa Amèrica.
: 1950_ És sots-
campió al Mundial 
de Brasil.
: 1962_ Finalitza la 
seva trajectòria al 
Campo Grande.

Va morir l’any 
2000 sense 

representació 
oficial

present

Va ser sempre 
assenyalat 

com el 
culpable del 
Maracanazo

Moacyr 
Barbosa

TRAJECTÒRIA
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enigmes d’enginy

solucions

encreuats by FILOENIGMES

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja

criptograma

Avui hem preparat un repte molt especial per a gent que no abandona al pri-
mer intent per esbrinar un enigma, i utilitzen tant la deducción lògica como la

creativitat per solucionar els seus problemes. Seríeu capaços de dibuixar les
dues lletres i la circumferència que mostrem a dalt, en un únic traç continu i sense
aixecar en cap moment el llapis del paper?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Busqueu una paraula de 10 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 9 de les 10 lletres.

criptograma 

EBFCAD
DCABEF
BECDFA
AFDEBC
CABFDE
FDEACB

sudoku de lletres

E B
D A

C D
D E

F E
C B

Ompliu les caselles buides de ma-
nera que en cada columna verti-

cal i en cada filera horitzontal de cada
caixa de 2x3 caselles hi hagi les lle-
tres A, B, C, D, E i F.  

solucions

enigmes d’enginy by FILOENIGMES

sudoku molt difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats

HORITZONTALS: 1. Molt tímids. Empenta i optimisme. 2. Per al
bany. Deixen aquest món. El cap de la Lola. 3. El típic arc gòtic.
En edat de casar-se. 4. Les té una monada. Deixar tou a cops. Un
vent. 5. Casa rural russa de fusta. Elements arquitectònics verti-
cals de suport. 6. Mig zero. Acomoda una cosa fent-la apta a un
fi. Sense brutícia. 7. Jugada del tresillo. Està situat en un lloc con-
cret. 8. Festa on ningú no és el que sembla. Les dues de veure
al revés. 9. Migjorn. Sufix que significa ʻterreny plantat deʼ. Títol
del budisme tibetà. 10. Un indi. Telèfon de finals del segle passat.
11. Un Ovis Aries. Feta pols. Enmig del foc i no es crema. 12. Tots
amb característiques dʼos. Un altre nom del picot verd.
VERTICALS: 1. Estats terminals. Producte higiènic. 2. Animal
fabulós heràldic. Més dʼun okupa. 3. No es pot beure. Compo-
sició vocal sobre textos de balades. Vent. 4. Element de lʼacer.
El dʼaigües és membre de cert tribunal andorrà. Tedi breu. 5.
Reuneix una cosa en massa. Unions dʼelemets. 6. Un tolteca
sense peus. Camps d'herba. 7. Trac tament. Es decidia per lʼoc-
tava. Dues dʼiguals. 8. Tramesa. Ni teu ni dʼell. 9. Es repeteix
cada dotze mesos. Els més petits entre les illes. 10. Tra mun-
tana. Camí de segona. Superior dʼuna canònica. 11. LʼEmili de-
capitat. Equipi els soldats per segona vegada. Vocal. 12.
Enutjós. Preu dʼun habitatge.

APOCATSANIM
GELMORENLO
OGIVALNUBIL
NAESTOVARE
ISBESPILARS
CADAPTANET
SOLORADICA

CARNAVALRV
SUDEDALAMA
APATXEMOBIL
BEDESFETAO
OSSISFUSTER

8 6
2 7 6 1

6 7 2
3 8

7 6 8 4
4 1
1 8 4

9 4 3 8
3 5

754182396
823796514
916345872
261934758
579628143
438517629
187269435
695473281
342851967

La paraula és MONO-
LINGÜE. Falta la M de
la màscara.

Cal fer la lletra N, do-
blegar el paper i passar
a la O (1). Des prés, ini-
ciar la circumferència,
desdoblegar el pa    per i
acabar com indica la fi-
gura 2.

GONULEINO
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creativitat per solucionar els seus problemes. Seríeu capaços de dibuixar les
dues lletres i la circumferència que mostrem a dalt, en un únic traç continu i sense
aixecar en cap moment el llapis del paper?
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cal i en cada filera horitzontal de cada
caixa de 2x3 caselles hi hagi les lle-
tres A, B, C, D, E i F.  

solucions

enigmes d’enginy by FILOENIGMES

sudoku molt difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats

HORITZONTALS: 1. Molt tímids. Empenta i optimisme. 2. Per al
bany. Deixen aquest món. El cap de la Lola. 3. El típic arc gòtic.
En edat de casar-se. 4. Les té una monada. Deixar tou a cops. Un
vent. 5. Casa rural russa de fusta. Elements arquitectònics verti-
cals de suport. 6. Mig zero. Acomoda una cosa fent-la apta a un
fi. Sense brutícia. 7. Jugada del tresillo. Està situat en un lloc con-
cret. 8. Festa on ningú no és el que sembla. Les dues de veure
al revés. 9. Migjorn. Sufix que significa ʻterreny plantat deʼ. Títol
del budisme tibetà. 10. Un indi. Telèfon de finals del segle passat.
11. Un Ovis Aries. Feta pols. Enmig del foc i no es crema. 12. Tots
amb característiques dʼos. Un altre nom del picot verd.
VERTICALS: 1. Estats terminals. Producte higiènic. 2. Animal
fabulós heràldic. Més dʼun okupa. 3. No es pot beure. Compo-
sició vocal sobre textos de balades. Vent. 4. Element de lʼacer.
El dʼaigües és membre de cert tribunal andorrà. Tedi breu. 5.
Reuneix una cosa en massa. Unions dʼelemets. 6. Un tolteca
sense peus. Camps d'herba. 7. Trac tament. Es decidia per lʼoc-
tava. Dues dʼiguals. 8. Tramesa. Ni teu ni dʼell. 9. Es repeteix
cada dotze mesos. Els més petits entre les illes. 10. Tra mun-
tana. Camí de segona. Superior dʼuna canònica. 11. LʼEmili de-
capitat. Equipi els soldats per segona vegada. Vocal. 12.
Enutjós. Preu dʼun habitatge.

APOCATSANIM
GELMORENLO
OGIVALNUBIL
NAESTOVARE
ISBESPILARS
CADAPTANET
SOLORADICA

CARNAVALRV
SUDEDALAMA
APATXEMOBIL
BEDESFETAO
OSSISFUSTER

8 6
2 7 6 1

6 7 2
3 8

7 6 8 4
4 1
1 8 4

9 4 3 8
3 5

754182396
823796514
916345872
261934758
579628143
438517629
187269435
695473281
342851967

La paraula és MONO-
LINGÜE. Falta la M de
la màscara.

Cal fer la lletra N, do-
blegar el paper i passar
a la O (1). Des prés, ini-
ciar la circumferència,
desdoblegar el pa    per i
acabar com indica la fi-
gura 2.

GONULEINO
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Avui hem preparat un repte molt especial per a gent que no abandona al pri-
mer intent per esbrinar un enigma, i utilitzen tant la deducción lògica como la

creativitat per solucionar els seus problemes. Seríeu capaços de dibuixar les
dues lletres i la circumferència que mostrem a dalt, en un únic traç continu i sense
aixecar en cap moment el llapis del paper?
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LA WAI-KIKI ESTRENA 
LA TEMPORADA D’ES-
TIU EL PROPER 26 DE 
JUNY

Aquesta discoteca era molt 
problemàtica, esperem que 
les noves generacions no 
siguin tan garrulos com els 
d’abans, que sols anaven a 
barallar-se.
Javi Tyrone

L’AUDIÈNCIA REBAIXA 
LA PENA A UN MAL-
TRACTADOR A LLEIDA 
PERQUÈ ANAVA DRO-
GAT

Si algú mata a algun politic, 
recordeu, fumeu-vos uns por-
rets i ja està, problema resolt.
Javi Lopez

EL CAP DE GABINET 
D’ÀNGEL ROS MARXA 
DE LA PAERIA I SE’N 
TORNA A BARCELONA

Qui els farà ara els tuits de 
l’alcalde Àngel Ros?
Ramon Salla Malis

Ja fugen com a rates quan el 
vaixell s’enfonsa... 
Aixequeu catifes ja Oposició! 
Teniu la clau.
Mark Saborit Vallverdú

ELS MOSSOS DETENEN 
UN HOME PER PLAN-
TAR 1300 PLANTES DE 
MARIHUANA

Li han fotut les plantes 
medicinals a l’avi, 
eren per fer-se infu-
sions per a la tos!!
Javi Tyrone 

Per això si són ràpids la po-
licia per llevar-li les plantes, 
però quan apunyalen a algú, 
ves i troba’ls.
Jonathan Jiménez Cupra

100 GRAMS DE XOCO-
LATA AL DIA CONTRI-
BUEIX A TENIR UN COR 
MÉS SA

Jo segur que el dec 
tenir super sa.
Laia Rodrí-
guez

PABLO HASÉL DEMANA 
LA SEVA ABSOLUCIÓ 
A TRAVES D’UN VIDEO 
PUBLICAT A YOUTUBE

A cada post que s’ha obert 
sobre el mentiros, mafiós, 
el 90% de la gent ja 
sabem tots 
el 

que diem i pensàvem. Pablo 
Hasel sols diu i pensa el ma-
teix que tots simplement.
Joan Cornudella Farré 

Visca la llibertat d’expressió.
Maria del Mar Cabré 

JOAN LAPORTA ANUN-
CIA LA SEVA PRECANDI-
DATURA A LES ELECCI-
ONS DEL BARÇA

Segundas partes... nunca 
fueron buenas.
@Isa lester

Si és que guanya, si no li 
faria res no mullar-se amb 
Möet Chandon sinó amb 
cava català.
@monty canongia

LA INFANTA CRISTINA 
JA HA VENUT LA SEVA 
CASA DE PEDRALBES

Qui l’ha comprat, el seu 
pare?
@Enric

EL PORTER DEL REAL 
MURCIA, IVÁN CRESPO, 
S’INCORPORA AL LLEI-
DA ESPORTIU

Si està en forma serà un dels 
millors porters de la catego-
ria,
@asiercamachorobles

CRIDA UR-
GENT DE 
SOLIDARI-
TAT AMB 
LA LLUITA 
DEL PER-
SONAL 
TÈCNIC DE 
MOVISTAR

Som-hi ciuta-
dans avui per 
ells demà. Un 
esforç mes.
@miliciano 
libertario

COLAU RETI-
RA LA CANDI-
DATURA ALS 
JOCS OLÍMPICS 
D’HIVERN

Està fent política i no 
populisme. Em sembla 
perfecte. No té cap sen-
tit fer JJOO a una ciutat 
marítima.
@VictorMartin

Doncs mira, aquí estem 
d’acord.
@Miquel Gimenez Gomez

CONVERGÈNCIA CON-
FIRMA QUE TRENCA 
AMB UNIÓ

Felicitats a Unió per donar 
aquest pas.
@Carlos Garcia

emazab

ablancholl

rabadia1226

avallva

lluistarrega

joancanto

beaobis
Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
COORDINADOR D’ESDEVE-
NIMENTS
Municipi: Lleida
Empresa: New Line Events
Ref. FA02470887

COMERCIAL SERVEIS
Municipi: Lleida 
Empresa: J.F Ascensors
Ref. FA02470911

FORMADOR AUTÒNOM 
D’HALÒGENS
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02470799

COMERCIAL SECTOR 
TRANSPORT
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 09201512379

TÈCNIC/A DE CONSTRUC-
CIÓ / ENGINYER/A SUPER-
VISIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA0298977

COMERCIAL DE SERVEIS
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02469492

ADMINISTRACIÓ DEPARTA-
MENT TRÀFIC INTERNACI-
ONAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Noawoek ETT, S.L.
Ref. FA02470822

ANALISTA D’INTEGRACI-
ONS
Municipi: Lleida
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02470818

PSIQUIATRE/A INFANTIL
Municipi: Lleida 
Empresa: Institut Pere Mata
Ref. FA02470326
 
METGE GENERAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Centre Mèdic Pla 
d’Urgell S.A.

Ref. FA02470315

LLICENCIAT EN MEDICINA
Municipi: Lleida 
Empresa: Activa Mutua
Ref. FA02470313

METGE ESPECIALISTA EN CI-
RURGIA TRAUMATOLOGIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Activa Mutua
Ref. FA02470312

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa Lleida
Ref. FA02465513

GESTOR DE CLIENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02466542

OPERADOR/A CENTRAL RE-
CEPTORA D’ALARMES
Municipi: Lleida 
Empresa: Central Receptora 
d’Alarmes
Ref. FA02466488

PERSONAL PER VENDES
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02468167

SOLDADORS MIG/TIG
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02267536

CARROSSERS/PINTORS IN-
DUSTRIALS
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02267532

TÈCNIC DE MANTENIMENT 
ELÈCTRIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Voith Paper
Ref. FA02463161

COMERCIAL DE SOLUCIONS 
D’ACCESSIBILITAT PER BAR-
RERES ARQUITECTÒNIQUES
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama Selec-
ció

Ref. FA01278516

ADMINISTRATIU/IVA
Municipi: Lleida 
Empresa: Delícies Naturals SL
Ref. FA02465507

FORMADOR AUTÒNOM DE 
FARMACOLOGIA 
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02465037

CUINER
Municipi: Lleida
Empresa: Botargues SL 
Ref. FA02456344

INFERMER/A MEDICINA NU-
CLEAR
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 09201511928

ASSESSOR COMPTABLE
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Lleida
Ref. FA02458660

TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02465034

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02465033

GESTOR/A DE CLIENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02465014

PROGRAMADOR WEB
Municipi: Lleida 
Empresa: Ilertec Consultoria 
Tecnològica, SLL
Ref. FA02463045

REPARTIDOR
Municipi: Cervera
Empresa: Envialia
Ref. FA02463109

CONDUCTOR DE TRANS-
PORT FRIGORÍFIC

Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02463090
 
COORDINADOR TERRITO-
RIAL  D’ESPLAIS DE GENT 
GRAN
Municipi: Lleida 
Empresa: Tasca Projectes 
d’animació
Ref. FA02463160

TÈCNIC/A DE CONSTRUC-
CIÓ / ENGINYER/A - SUPER-
VISIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02198977

RESPONSABLE COMERCIAL 
DE PRODUCTE
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA01766295

RESPONSABLE DE QUALI-
TAT
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa agroali-
mentària
Ref. FA02461899

TEAM LEADER JAVA J2EE
Municipi: Lleida 
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02463173

COMERCIAL DE VISITES 
CONCERTADES
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Català de Tre-
ball, ETT
Ref. FA02461921

ASSESSOR/A DE COSMÈTI-
CA NATURAL, NUTRICIÓ I 
COMPLEMENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02463203

COMERCIAL COSMÈTICA I 
NUTRICIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Cosmètica Cervel
Ref. FA02463199

ASSESSOR/A COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Companyia Fabri-
cant de Productes Químics
Ref. FA02463183

TÈCNIC DE MANTENIMENT 
ELÈCTRIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Voith Paper
Ref. FA02463161

ASSESSORS I PROMOTORS
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestión y Tecnolo-
gias Aplicadas al Cliente SL
Ref. FA0246130

VISITADOR FARMACÈUTIC 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nutripharma Distri-
bución y Formación 2003
Ref. FA02463119

COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02460682

AUXILIAR ADMINISTRATIVA- 
ADJUNTA A DIRECCIÓ
Municipi: Lleida
Empresa: Sistemas Digitales 
de Catalunya, S.L.
Ref. FA02458635

CUINER/A DE MENJAR MAR-
ROQUÍ
Municipi: Lleida
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 09201511562

publiqueu aquí el vostre anunci
Podeu trucar al 973 254 973 o enviar un correu electrònic a comercial@7accents.cat

amb la
col·laboració de:

breusanuncis
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els7 
destacats 

de la 
setmana
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Barruera

1.  Palafrugell, a la comarca 
gironina del Baix Empordà, 
destaca per les seves encan-
tadores cales, de les més 
representatives de la Costa 
Brava.

2. Sitges, a la província de 
Barcelona, és un dels pobles 
més turístics de la zona pel 
seu festival de cine i les seves 
paradisíaques platges.  

3. Besalú té preciosos carrers 
i façanes d’empedrats. A 
més, el seu pont romànic del 
segle XII creua el riu Fluvià i 
és un dels principals atractius.

4. Pals està a la Costa Brava, 
a la comarca del Baix Empor-
dà, i és un dels millors exem-
ples de com eren les ciutats 
medievals de la zona.

5. El casc urbà d’Arties gira en torn a la seva 
plaça Major. Aquest poble està a la Vall 
d’Aran, un lloc ideal per realitzar excursions 
de senderisme gràcies als seus paisatges.  

6. Vielha és un poble de muntanya i la ca-
pital de la comarca de la Vall d’Aran, en ple 
Pirineu. A més de les vistes que es poden 
veure, està a prop de les estacions d’esquí 
de Baqueira Beret.

7. Barruera forma part de la Vall d’Aran. Té 
tres nuclis: un a la falda de la muntanya d’as-
pecte medial, un altre vorejant la carretera 
i l’últim al costat del riu. L’església de Sant 
Feliu és Patrimoni de la Humanitat.

destaquem 
un total de 7 localitats catalanes 
que tenen un encant molt espe-
cial i, per això, ara que arriben 
les vacances d’estiu són de visita 
obligada per a tots els lleidatans 
i totes les lleidatanes.

Sitges

Besalú

Pals

Vielha
Arties

Palafrugell
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Els víkings no portaven ba·
nyes al casc. La imatge 

que tenim és per les il·
lustracions del pintor 
Gustav Malstrompor en 
fer el poema èpic La saga 

de Frithiof, ja que els volia 
representar com a bàrbars. 

? Per què patim 
vertigen o 
tenim por a 
les altures??

La majoria de les vegades aquesta sensació el que 
indica és una por a les altures o acrofòbia, una fò·
bia molt freqüent en la població que pot generar 
ansietat o pànic. L’origen d’aquesta por pot ser per 
un fet traumàtic en el passat, com una caiguda, o 
una por psicològica que els pares hagin transmès 
als fills de manera involuntària. Aquesta fòbia no 
afecta gaire, a no ser que sigui un cas extrem.

els 7
perquès ?

Per què molts penells utilitzats a les
teulades i torres tenen forma de gall??

La cul·
tura cris·
tiana és la 
que ha donat 
forma a la major 
part de les tradicions occi·
dentals i el cas del penell no 
és menys. La figura del gall 

ha estat sempre relaci·
onada amb un dels 

episodis més co·
neguts del Nou 
Testament, el de 
les tres negaci·
ons de Sant Pere 
abans del judici 

a Jesús. Per sim·
bolitzar aquest im·

portant episodi de la 
Passió de Crist, el Papa 

Nicolau I va ordenar cap 
al segle IX que es col·loqués 
un gall a la punta més alta de 
totes les esglésies, és a dir, al 

el campanar. Com aquest lloc 
ja estava ocupat pels penells 
que indicaven la direcció del 
vent, els dos elements es van 
unificar, convertint·se així en 
una de les ornamentacions 
més comunes de les teula·
des i de les torres. D’aquesta 
manera, estimat lector, ara ja 
saps perquè el gall sempre 
ens marca la direcció del vent 
i, com has pogut comprovar, 
la religió, de la mateixa ma·
nera que en altres fets quoti·
dians, està present sense que 
ens n’adonem.

Per què la Diputació de Lleida és 
un referent històric a Catalunya??

La pri·
m e r a 
D iputa ·
ció de 
Lleida va 
començar 
a funcionar 
el 5 de maig 
de 1822, però 
van ser uns inicis 
fràgils. Va desaparèixer 
un any després amb l’absolu·
tisme i va tornar el 1986 gràci·
es al triomf del nou marc po·
lític liberal. Durant aquestes 
primeres dècades es va carac·
teritzar per fer una funció més 
aviat de caràcter consultiu. 

Al llarg 
del segle, 

però, la Diputa·
ció de Lleida va mantenir una 
activitat notable i continuada 
en agricultura i indústria, en·
tre d’altres. La itinerància de 
la institució també és relle·
vant durant el segle XIX. La 

inestabilitat política de l’èpo·
ca explica el canvi de seu per 
diferents edificis de la ciutat 
de Lleida. Finalment, l’any 
1898 un antic hospici, l’actu·
al Palau Provincial, ubicat a la 
rambla de Ferran de la capital 
del Segrià, es converteix en la 
seu definitiva. Segurament, el 
període històric més prolífic 
de les diputacions el trobem 
als inicis del segle XX. El 1914 
les quatre corporacions cata·
lanes, sota la iniciativa d’Enric 
Prat de la Riba i amb una cla·
ra vocació de fer país, cons·
titueixen la Mancomunitat. 
Amb el retorn del president 
Josep Tarradellas de l’exili, hi 
va haver un intent perquè les 
diputacions es convertissin en 
delegacions de la Generali·
tat. Des d’aleshores ençà, la 
Diputació de Lleida ha exercit 
com a govern local intermedi.

Per què els ocells 
canten gairebé 
sempre a l’alba??

El 
cant
dels ocells mascles sol ser de 
fiançament territorial i, per 
tant, sona més potent amb 
la primera llum. Però la raó 

fonamental està en l’optimit·
zació de la transmissió del so, 
ja està que està millor amb 
les temperatures baixes i els 
graus d’humitat alts. Durant la 
nit, l’aire pròxim a terra està 
fred i, per tant, més dens que 
el de les capes superiors. Això 
fa que el so emès pels ocells 
es refracti cap a baix i s’escol·
ti més fort i nítid. L’alba és el 
moment del dia quan es dóna 
aquesta condició.

Per què ens creixen 
les ungles de les 
mans i dels peus??

Les ungles creixen en funció 
de la necessitat de queratina, 
la substància principal de la 
cèl·lula de l’ungla, a una ve·
locitat mitjana de 0,1 mm per 
dia. Les ungles creixen des de 
l’arrel, des de l’anomenada 
jaç unguneal, en què es for·
men les noves cèl·lules que 
van empenyent la resta cap a 

l’exterior. Malgrat tot, s’ha de 
reconèixer que les ungles no 
creixen quan la persona està 
morta, ja que depenen de la 
circulació sanguínia per poder 
créixer. En realitat, es trac·
ta d’una il·lusió òptica, que 
també afecta el cabell, que es 
dóna perquè la pell s’asseca i 
es contrau.

Per què fa 
més calor a 
l’època estival 
que a l’hivern??

Els canvis de temperatura es deuen a la perpendi·
cularitat dels rajos solars respecte a la Terra. Com 
més perpendiculars són, com succeeix a l’estiu, 
menys superfície terrestre afecten i, per tant, la ca·
lor que transporten els rajos es concentren en una 
zona més petita, no es reparteixen tant i es con·
centra la intensitat de la calor. La perpendicularitat 
dels rajos del sol varia segons el dia.

Per què ens
imaginem els 
víkings amb 
casc de banyes?
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Xema Solé actuarà de forma 
altruista a Down Lleida

El mag i monologuista Xema Solé ha firmat un conveni de col·
laboració amb Down Lleida per oferir una actuació desinteressa·
da i altruista aquest diumenge.

15·6
dilluns

Cloenda del curs d’informàtica 
a Sant Ramon
Un total de deu persones van participar en el curs d’informàtica 
que té lloc a Sant Ramon i que ofereix cada any el Consell Co·
marcal gratuït. El curs va culminar amb l’entrega de certificats. 

17·6
dimecres

Dia històric amb la reinauguració 
del mur de la primera promoció

Els alumnes de la 1a promoció de l’escola Terraferma, que van 
començar l’any 1967, es van reunir per celebrar una trobada en 
què es va reinaugurar el mur commemoratiu de la promoció.

12·6
divendres

Concurs per pintar  una paret de les piscines
municipals d’Agramunt
L’Ajuntament d’Agramunt i l’INS Ribera del Sió han organitzat un concurs de dibuix per pintar 
un espai municipal de poble. Concretament, l’espai escollit ha estat la paret que dóna a la pista 
esportiva de les instal·lacions de les piscines municipals.

Els nens de primària del Terraferma es 
traslladen a la gespa a l’hora de la lectura

El taller de lectura que es fa al Terraferma durant tot el curs escolar ha canviat d’escenari. Ara 
els nens de primària gaudeixen d’una estona diària de lectura a l’aire lliure, de manera que el 
foment de la literatura es combina amb l’observació de la natura.         

16·6
dimarts

15·6
dilluns
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divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

telèfonsCENTRES D’ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA
Agramunt 973 390 635
Alcarràs 973 795 725
Almacelles 973 742 020
Almenar 973 770 218
Artesa de Segre 973 402 196
Balaguer 973 447 714
Bellpuig 973 337 157
Borges Blanques 973 142 029
Cervera 973 531 048
Lleida
Cappont 973 210 175
Bordeta-Magraners 973 211 477
Balàfia-Pardinyes 973 230 635
Santa Maria 973 727 396
Ronda 1 973 281 567
Ronda 2 973 260 850
Rambla Ferran 973 725 380
Eixample 973 280 957

Rural Nord 973 142 029
Rural Sud 973 142 209
Mollerussa 973 711 164
Tàrrega 973 310 852

CENTRE URGÈNCIES 
ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA
Prat de la Riba   973 221 516 
 973 233 385

HOSPITALS
Arnau de Vilanova 973 248 100
Santa Maria   973 727 222
L’Aliança 973 232 973
Perpetuo Socorro 973 266 100
Montserrat 973 266 300

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

Cervera 973 390 862
Lleida 973 237 206
 973 239 809
Mollerussa 973 330 178
Tàrrega 973 310 212

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

MOSSOS D’ESQUADRA 
Balaguer 973 457 700
Borges Blanques 973 700 000
Cervera 973 701 685
Lleida 973 700 050
Mollerussa 973 701 685
Tàrrega 973 701 650

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755

Agramunt 973 390 843
Almacelles 973 546 351
Almenar 973 770 013
Balaguer 973 450 000
Bellpuig 973 633 306
Borges Blanques   973 142 854
Cervera 973 101 999
Lleida 973 700 600
Mollerussa 973 602 000
Tàrrega 973 500 092

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

TRANSPORTS
Autobusos Lleida 973 272 999
Renfe 902 320 320
Autocars 973 268 500
Lo Teu Taxi 973 223 300

farmàciesde guàrdia

19 JUNY DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Barios Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
 
19 JUNY NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

20 JUNY DIA DE 9 A 22
Freixinet Passeig de Ronda, 70
Lleida 973-261125
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

20 JUNY NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

21 JUNY DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Barios Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

21 JUNY  NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

22 JUNY DIA DE 9 A 22
Freixinet Passeig de Ronda, 70
Lleida 973-261125
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

22 JUNY NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

23 JUNY DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Barios Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

23 JUNY NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

24 JUNY DIA DE 9 A 22
Freixinet Passeig de Ronda, 70
Lleida 973-261125
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

24 JUNY NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

25 JUNY DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Roca Mariola, 39
Lleida 973-262639 

25 JUNY NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

d’interès

Informació extreta del 
lloc web del COF
www.coflleida.cat

mercolleidacotitzacions

CEREAL

Blat farratger
nacional

Blat de moro
francès scd Lleida =

Ordi 
nacional

Granulat
Alfals 1a

PORC

Porc normal
o de Lleida

Cerra 
esvieje

Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
=

=



AGE
NDA

diven
dres
19
Presentació del 
llibre de relats i 
música ‘Ziryab 
2012-2014’

LLOC: Claustre de Sant Do-
mènec de Balaguer
HORA: 21.00 h
Els premis Ziryab són uns 
premis que neixen de la ne-
cessitat d’aportar quelcom a 
una proposta avantguardista i 
multitudinària que se celebra 
el divendres abans de Sant 
Joan: La nit de llegendes. Es 
tracta de relats que han fet 
que aquest esdeveniment si-
gui un referent i on centenars 
de balaguerins hi participen 
escoltant i imaginant com se-
ria i on passarien aquells fets 
que s’estan narrant.

Nit de llegendes

LLOC: Sortida des de la plaça 
Sant Domènec de Balaguer
HORA: 21.30 h
Visita guiada nocturna per 
l’antiga ciutat de Balaguer 
durant la qual es narraran les 
històries guardonades en els 
premis Ziryab 2014 de narra-
tiva fantàstica breu. Els alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música interpretaran les com-
posicions premiades. El re-
corregut es farà des de Sant 
Domènec fins al Museu de la 
Noguera.

Illa Carolina +4 
Hiverns, en 
concert

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
La banda catalana Illa Caroli-
na ha tornat amb Bengala, un 
treball de pop valent on no hi 
falten ni els cops contundents 
de guitarra ni els paisatges 
més delicats. D’altra banda, 
si J. V. Foix va escriure Quatre 
Nadals i un Cap d’Any, Carles 
Querol ha batejat el seu pro-
jecte en solitari amb el nom 
de 4 Hiverns. L’estació més 
freda de l’any marca el clima 
d’un disc homònim íntim i re-
collit, que ve de gust escoltar 
arrecerat dins de casa.

dis
sabte
20
III Diada Basto-
nera de Balaguer
LLOC: Sortida de la cercavila 
des de l’Escola Àngel Guime-
rà de Balaguer

HORA: 11.00 h
El ball de bastons és una 
dansa popular molt antiga a 
Catalunya. El so de les mú-
siques i el repic dels bastons 
es mantenen amb la voluntat 
de reafirmar aquesta tradi-
ció. Per això s’organitza la III 
Diada amb una cercavila pels 
carrers de Balaguer i parades  
per la localitat a les 11.00 h. 
A les 14.00 h, dinar popular a 
l´escola Àngel Guimerà. 

Concert de fi de 
curs de l’Escola  
Municipal de Mú-
sica
LLOC: Teatre L’Amistat de 
Mollerussa

HORA: 12.00 h
Els alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música de Mollerussa 
oferiran un concert únic per 
donar a conèixer tot l’après 
durant el seu any sobre mú-
sica. 

Flea Market 
Lleida
 

LLOC: Plaça del Dipòsit
HORA: 17.00 h
Adéu boira i Aplec! Hola solet 
i Flea Market Lleida! La llumi-
nosa plaça del Dipòsit acolli-
rà l’edició estiuenca del Flea 
Market Lleida, el mercat de 
segona mà. Hi lluiran parades 
de roba i reciclatge creatiu 
des de les cinc de la tarda fins 
a les deu de la nit. 

Cursa del Foc
LLOC: Plaça Mercadal de 
Balaguer
HORA: 22.15 h
Innovadora cursa nocturna 
amb dues distàncies: de 4 km 
a cobrir en la modalitat que 
vulgui el participant: jogging, 
caminant, running... o de 8 
km a cobrir corrent. Les cur-
ses estan obertes a tothom, 
sense límit d’edat i amb ga-
nes de vèncer les distàncies. 
La inscripció resultarà gratuï-
ta sempre que el participant 
col·labori amb l’aportació 
d’algun aliment que es desti-
narà a alguna entitat amb fins 
d’ajuts socials

Monsieur H, en 
concert 
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Un cantautor atípic, Monsieur 
H (d’Hache, ‘destral’ en fran-
cés), crooner de la chanson 
contemporània, canta sobre 
petits loops sonors que crea 
en directe mentre somia so-
bre les petites i grans sorpre-
ses de la vida a la infinita via 
làctia.

Projecció del ‘making off ’ de 
‘Segon Origen’
LLOC: Cinema Casal de Cervera
HORA: 20.00 h
L’organització 7 lletres de Cervera dóna l’oportu-
nitat de veure en primícia la projecció del making 
off de la pel·lícula Segon Origen, feta pel realitza-
dor de 7accents Dani Martínez. El film es basa en 
la novel·la de Manuel Pedrolo, que ha estat grava-
da a Lleida durant el 2014. També es podrà veure 
el teasing gravat per Bigas Lunas l’any 2009. 
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diu
menge
21
Mercat De l’hort 
a taula
LLOC: Plaça Ricard Vinyes
HORA: 09.00 h
Es tracta d’un mercat de pro·
ductes locals que pretén, 
d’una banda, oferir un lloc 
de venda als pagesos i elabo·
radors lleidatans i, de l’altra, 
donar a conèixer els produc·
tes agraris de proximitat i 
sensibilitzar la ciutadania so·
bre el valor de l’alimentació.

Mercat 
d’Antiguitats i 
Col·leccionisme
LLOC: Rambla de Ferran
HORA: 09.00 h
El Mercat d’Antiguitats i Col·
leccionisme s’instal·la tots 
els diumenges de les 09.00 
h a les 14.00 h. a la rambla 
de Ferran. El mercat ocupa 
uns 150 metres lineals, amb 
una trentena de parades, i 
s’hi poden trobar productes 
diversos, com llibres, discos, 
monedes i segells, mobles an·
tics o articles de brocanteria, 
entre d’altres.

Vermut Torero
LLOC: Bar Gilda
HORA: 12.00 h
Gaudeix del vermut torero. 
Amb música en directe al Bar 
Gilda, situat al darrere de l’es·
glésia Sant Martí de Lleida. 

Matins Llotja 
plens d’activitats

LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 11.00 h
Tots els diumenges, la Llotja 
organitza activitats familiars 
gratuïtes que consisteixen a 
animació amb el mag Magí, 
música de Blue Rain, màgia 
d’Òscar de la Torre i titelles, 
contes i jocs de Sac Especta·
cles.

Obeses en
concert
LLOC: Cafè del teatre
HORA: 20.30 h
Monstres i Princeses és el nou 
disc d’Obeses. Dotze peces 
escrites per Arnau Tordera 
que traslladen l’escolta a un 
viatge sonor fascinant. Mai 
abans Obeses havia sonat 
amb tants colors, amb tants 
matisos i amb tants detalls. 
Mai abans Obeses havia dit 
tantes coses i les havia dit 
d’una manera tan personal.

dilluns
22

Arriba la Flama del Canigó 
LLOC: Plaça de la Paeria
HORA: 20.00 h
L’Associació Cultural Flama del Canigó (formada 
per 37 entitats de la ciutat) i l’Associació Veïns 
Balafia organitza la Flama del Canigó, que arriba·
rà a plaça Paeria a les 20.00 hores. A les 20.30 h 
aquesta es traslladarà al barri de Balafia per entre·
gar·la a totes les entitats, associacions, partides i 
col·lectius de la ciutat. La festa començarà a les 
19.00 h amb música, gegants i xocolata a Balafia.

Taller de batuca-
da

LLOC: Parc Científic i Tecno·
lògic Agroalimentari de Lleida
HORA: 20.00 h  
L’Associació de Percussionis·
tes Eclèctics de Lleida (APEL) 
organitza cada dilluns un taller 
de batucada. Cal inscriure’s al 
correu info@bandaretocada.
com. El preu de l’activitat és 
d’1 euro.

di
marts 
23
Entrada gratuïta al 
Museu de Lleida

LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h 
Com cada dimarts, es pot vi·
sitar de forma gratuïta el Mu·
seu de Lleida a partir de les 
10.00 h. 

Festa de l’Ancesa 
Jove
LLOC: Camp de futbol de 
Torres de Segre
HORA: 21.00 h
Per tal de fer de la revetlla de 
Sant Joan una trobada festi·
va d’associacions de joves de 
diversos municipis, s’ha creat 
l’Ancesa Jove al Baix Segrià. 
Hi actuaran Bonobos, Pepet 
i Marieta, Tremendos i Nar6 
Sound a les 23.00 h. A les 
21.00 hores tindrà lloc l’An·
cesa de la gran foguera; tot 
seguit, un sopar popular.

Festa de Sant Joan 
a Tàrrega

LLOC: Jardins de l’Ateneu i 
Camp dels Escolapis
HORA: 21.00 h 
La revetlla de Sant Joan a 
Tàrrega ofereix un doble car·
tell de bona música, gresca. 
Aquest any vindran els Ragga·
tunning i The Targarians de 
forma gratuïta cap a les dotze 
de la nit. Abans, però, cap a 
les 21.00, sopar popular de 
Sant Joan i cercavila pels car·
rers amb Flama del Canigó. 

dime
cres
24
Cafè Curt
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Una nova sessió de curtme·
tratges al Cafè del Teatre, 
com el darrer dimecres de 
cada mes, a les 21.30 hores. 
Podeu consultar la programa·
ció a la web de Cafè Curt.

1a Trobada de 
Tango a Tàrrega
LLOC: Espai MerCAT de Tàr·
rega
HORA: 19.00 h
Els Aficionats del Tango orga·
nitzen la I Trobada de Tango 
a Tàrrega amb una trobada 
lliure d’aficionats a aquesta 
modalitat de ball de saló.

dijous
25
Concert dels llei-
datans Sonsonite
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Els lleidatans Sonsonite, ban·
da formada per músics de la 
Pixie Dixie, Familia Torelli i 
The Crossfather, revisen la 
música tradicional cubana 
versionant temes de Buena 
Vista Social Club, Compai Se·
gundo i Ibrahim Ferrer, entre 
d’altres.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Ahora o nunca
Eva i Alex són una parella 
que, després d’anys de fes-
teig, decideixen casar-se al 
lloc en què es van enamorar: 
un petit poblet del camp 
anglès. Els problemes del 
casament comencen quan 
una vaga de controladors 
impedeixen que el nuvi i els 
convidats es reuneixin amb 
la núvia i el seu seguici.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Ahora o nunca (12)

dv. 22.15, ds. 18.15, 20.15, 22.30, 
dg. 18.15, 20.15, dl. 19.15, 22.15, 
dc. 18.15, 20.15
_Jurassic World (12)

dv. 22.15, ds. 20.30, dg. 18.30, dl. 
19.15, dc. 20.15
_Campanilla y la leyenda de la 
bestia (Apta)

ds. 18.00, 19.30, dg. 18.30, dl. 
19.15, dc. 18.30

AJUNTAMENT Balaguer
_Ahora o nunca (12)

ds. 19.00, 22.15, dg. 17.30, 19.45, 
dl. 22.00, dc. 19.45

ARMENGOL Bellpuig  
_El maestro del agua (16)

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Minúsculos (Apta)

dg. 17.00
_Lo mejor para ella (Apta)

dc. 19.15

CASAL Agramunt  
_Suite francesa (12)

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_La llegenda de Sarila (Apta)

dg. 17.00
_La familia Bélier (Apta)

dc. 19.15

LA LIRA Tremp  
_Tomorrowland (7)

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.00
_Meñique (Apta)

dg. 17.30
_Lo mejor para ella (Apta)

dc. 19.45

PARIS Solsona
 

_La familia Bélier (Apta)

dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 
22.15
_Jurassic world (12)

ds. 18.30, dg. 17.15, dc. 19.30

ERA AUDIOVISUAU  
_Minúsculos (Apta)

ds. 18.15, dg. 17.00
_Mad Max: Furia en la carretera 
(16)

ds. 22.00, dg. 19.30, dl. 22.00
_Poltergeist (16)

dc. 19.30

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta)  11.55   
ALPICAT Jurassic world (12) 16.00-18.25-20.50-23.15 13.40-16.00-18.25-20.50 16.00-18.25-20.50  
ALPICAT Jurassic world (12) 17.40-20.05-22.30 13.40-17.40-20.05-22.30 17.40-20.05-22.30  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta)  11.35-13.10-14.45  
ALPICAT Tomorrowland (7) 16.20-18.35-20.55 16.20-18.35-20.55 16.20-18.35-20.55  
ALPICAT Fast and Furious 7 (16) 23.10   
ALPICAT Caza al asesino (12) 21.40-23.50 21.40 21.40  
ALPICAT Campanilla y la leyenda de la bestia (Apta) 15.50-17.15-18.45-20.15 11.30-12.55-14.25-15.50-17.15-18.45-20.15 15.50-17.15-18.45-20.15  
ALPICAT Lejos del mundanal ruido (7) 16.25-18.45-21.05-23.25 11.45-14.05-16.25-18.45-21.05 16.25-18.45-21.05  
ALPICAT Dale duro (16) 15.35-17.30-19.25-21.20-23.15 11.35-13.30-15.35-17.30-19.25-21.20 15.35-17.30-19.25-21.20  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.30-13.30  
ALPICAT Lo mejor para ella (12) 15.30-17.40 15.30-17.40 15.30-17.40  
ALPICAT Mad Max: Furia en la carretera (16) 19.50-22.00 19.50-22.00 19.50-22.00  
ALPICAT Sweet home (18) 00.10   
ALPICAT La oveja Shaun (Apta) 15.40-17.25 15.40-17.25 15.40-17.25  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 19.20 19.20 19.20  
ALPICAT Insidious: Capítulo 3 (16) 21.55-23.50 21.55 21.55  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Apta) 15.30 12.20-15.30 15.30  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (Apta) 17.05 13.55-17.05 17.05   
ALPICAT Nuestro último verano en Escocia (Apta) 18.40-20.30-22.20 18.40-20.30-22.20 18.40-20.30-22.20  
ALPICAT La señal (12) 00.20   
ALPICAT Caballeros del Zodíaco: La leyenda del santuario (12)  12.55   
ALPICAT Lecciones de amor (Apta) 16.40 14.30-16.40 16.40  
ALPICAT Con la magia en los zapatos (12) 18.50-20.40 18.50-20.40 18.50-20.40

ALPICAT It follows (12) 22.40-00.25 22.40 22.40  
ALPICAT Ahora o nunca (12) 16.30-18.15-20.00-21.45-23.30 13.00-14.45-16.30-18.15-20.00-21.45 16.30-18.15-20.00-21.45  
ALPICAT Ahora o nunca (12) 15.45-17.30-19.15-21.00-22.45-00.30 12.15-14.00-15.45-17.30-19.15-21.00-22.45 15.45-17.30-19.15-21.00-22.45  
ALPICAT El niño 44 (16)  17.00-19.30-22.00-00.30 12.00-4.30-17.00-19.30-22.00 17.00-19.30-22.00  
ALPICAT Jurassic world (3D) 12) 16.50-19.15-21.40-00.05 12.00-14.25-16.50-19.15-21.40 16.50-19.15-21.40

ALPICAT La deuda (7)  16.10 12.30-14.15-16.10 16.10  
ALPICAT Negocios con resaca (12)  17.55-19.40 17.55-19.40 17.55-19.40  
ALPICAT Poltergeist (12)  21.30-23.35 21.30 21.30  
ALPICAT La familia Bélier (Apta)  11.45-13.40 

ALPICAT Dando la nota, aún más alto (7)  15.35-19.10-22.45 15.35-19.10-22.45 15.35-19.10-22.45  
ALPICAT Requisitos para ser una persona normal (7) 17.35-21.10 17.35-21.10 17.35-21.10 

ALPICAT La pirámide (16)  00.45  

LAUREN El niño 16.20-19.00-21.45-00.10 16.20-19.00-21.45 16.20-19.00-21.45  
LAUREN La máscara del Faraón 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 Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20  
LAUREN Escapando de la oscuridad 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10  
LAUREN Candy 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00-00.15  
LAUREN Vertige 16.30-18.30-20.30-22.20-00.20 16.30-18.30-20.30-22.20 16.30-18.30-20.30-22.20   
LAUREN Samba 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00  
LAUREN Desacuerdo perfecto 16.20-18.20-20.20-22.15-00.15 16.20-18.20-20.20-22.15 16.20-18.20-20.20-22.15  
LAUREN Noche en el Museo 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 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

FUNATIC Maps to the stars    
FUNATIC Maps to the stars (AGL)   

FUNATIC La familia Bélier   

FUNATIC La familia Bélier (FRA)    
FUNATIC National Gallery Vose (AGL)    
FUNATIC Viaje a Sils Maria

FUNATIC Viaje a Sils Maria (AGL)

FUNATIC Los insólitos peces gato      
FUNATIC Hablar    
FUNATIC Phoenix

FUNATIC Phoenix (ALM)  
FUNATIC Requisitos para ser una persona normal      
FUNATIC Lazos de sangre  

FUNATIC Conducta  
FUNATIC Una paloma se posó en la rama a reflexionar

FUNATIC Nuestro último verano en Escocia   

FUNATIC La profesora de historia  
FUNATIC Mandarinas  

FUNATIC L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta  
FUNATIC Minúsculos 

 
PRINCIPAL Caza al asesino (12) 18.15-20.20-22.25 18.15-20.20-22.25 18.15-20.20-22.25

PRINCIPAL El viaje más largo (7) 16.00 16.00 16.00    

RAMBLA Lecciones de amor (Apta) 16.15-18.20 16.15-18.20 16.15-18.20  
RAMBLA Con la magia en los zapatos (12) 16.00-17.50-19.40 16.00-17.50-19.40 16.00-17.50-19.40  
RAMBLA A cambio de nada (16) 20.40-22.25 20.40-22.25 20.40-22.25

 RAMBLA Suite francesa (12) 16.40-18.40 16.40-18.40 16.40-18.40  
RAMBLA Indidious: Capítulo 3 (16) 20.25-22.15 20.25-22.15 20.25-22.15

RAMBLA Mad Max: Furia en la carretera (16) 21.30 21.30 21.30      

  HORARI Divendres - Dissabte HORARI Diumenge HORARI  Dilluns a Dijous

Espai Funatic inicia una nova etapa que co-
mença amb el canvi de nom dels cinemes, 
que passa a dir-se Screenbox Funatic. Tam-
bé canvia la programació i els horaris de les 
pel·lícules, amb sessions interrompudes de 
les 11.00 h a les 22.30 h, per la qual cosa 
se’ns fa impossible afegir tots els horaris. 
Ara els podeu trobar a www.funatic.es. 



Novetats Moliner c. Major, 96 · Alcarràs

Llibres Serra c. Davant, 33 · Alcarràs

Cucafera av. Catalunya, 25 · Cervera

Quiosc Àngel Serna pl. del Carme, s/n · Tàrrega

Llibreria Sauret c. Carme, 14 · Tàrrega

Quiosc Terrall Placeta Terrall, s/n · Borges Blanques

Llibreria Dalmases c. J. Verdaguer, 5 · Mollerussa

Llibreria Quaderns pl. Constitució, 6 · Borges Blanques

Manhattan pl. Mercadal, 28 · Balaguer

Estanc San Agustín c. Sanahüja, 28 · Balaguer

La Lluna c. Sant Joan de Mata, 7 · Lleida

Papereria Jordi c. Tarragona, s/n · Lleida

Papelería Comercial Corts Catalanes, 52 · Lleida

Céspedes pl. Sant Joan, s/n · Lleida

Lo Kiosk Passeig de Ronda, 122 · Lleida

Quiosc Ribalta Passeig de Ronda, s/n · Lleida

Punt 6 c. Bassa Bobera, 6 · Alcoletge

Funatic c. Pi i Maragall, 26 · Lleida

Antonia Ciruela c. Valentí Almirall, 16 · Lleida

L’Osset Fi c. Alcalde Porqueres, 32 · Lleida

Papereria Ninot c. Dra. Castells, 7 · Lleida

La Granota c. Folch i Torres, 1 · Lleida

Quiosc Ca la Ferrereta  c. Hospital, s/n · Seròs

Quiosc El Full c. Cristòfol de Boleda, 4 · Lleida

Josol & Ana Borràs S.L. c. Vallcalent, 36 · Lleida

Albert Casals Ribes c. Cos i Gayón, 3 · Lleida

Miquel Montel c. Unió, 13 · Lleida

Companys Centre c. Lluís Companys, 4 · Lleida

M. Carmen Farreres Barrio av. Dra. Castells, 4 · Lleida

Mercé Miranda c. Alacant, 10 · Lleida

Papereria Xics c. Quatre Pilans · Lleida

Lleida OP c. Bellavista, 20 · Lleida

Estanc Viaña av. Artesa, 48 · Lleida

Tot Ús Carmen Camacho Rosales c. Alcalde Recasens, 49 · Lleida

Nin Non av. Artesa, 62 · Lleida

Papereria La Ploma av. Pla d’Urgell, 65 · Lleida

Quiosc Grafitti c. República del Paraguay, 6 · Lleida

Kiosko Paco c. Guillem Botet, 1 · Lleida

El Cuc c. Baró de Maials, 97 · Lleida

Papelería Lirio c. Corts Catalanes, 7 · Lleida

Quiosc A. Piñol c. Camp de Mart, 1 · Lleida

Cimadevilla c. Santa Cecilia, 6 · Lleida   

Quiosc Esteve Rambla Ferran, s/n · Lleida   

Pili Reñé Roda c. Major, 39 · Almacelles

Llibreria Ramona Av. Onze de Setembre, 160 · Bellcaire d’Urgell

Aline av. Lleida · Torrefarrera

demana 
el setmanari de Lleida



Però com dimonis van fer 
aquella pel·lícula? Part 3:
‘Interstellar’ de Mr. Nolan
El realisme del film es basa en l’escàs ús de tècniques digitals

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Sempre és bon moment per 
parlar d’Interstellar, no cre-
ieu? Fa solament un parell de 
mesos que l’última obra de 
Christopher Nolan va sortir a 
la venda per al públic corrent, 
i ho feia, a més, acompanya-
da d’un disc d’extres que si 
bé la seva durada ve a ser al-
guna cosa així com infinita, no 
vull espantar-vos si us dic que 
no hi hauria cap problema a 
considerar-ho com a porno-
grafia dura per a cinèfils. Més 
de noranta minuts de materi-
al addicional sobre com es va 
fer al projecte més ambiciós 
dels germans Nolan. Tot ben 
classificat i presentat de for-
ma impecable, al qual, a més, 
acompanya el magnífic do-
cumental The Science of In-
terstellar. Exacte amics, més 
i més hores per gaudi com a 
tot bon tafaner dels secrets 
del cinema.
Interstellar no és perfecta. Sí 
és cert que viu per i per a la 
ciència, però penso que cert 
elements del guió no acaben 
de quallar o simplement so-
bren (hola Matt Damon). In-
dependentment d’això, sub-
mergir-se en la preparació i 
rodatge d’un film de tal mag-
nitud pot convertir-se en tota 
una experiència. Una verita-
ble lliçó de com fer cinema en 

Imatge del rodatge 
d’una escena d’‘Inters-
tellar’, que transcorre 
a l’interior de la nau 
espacial.

Els efectes
són una mescla 

d’innovació i 
‘old school’

la qual ahir mateix vaig deci-
dir capbussar-me per poder 
compartir-la amb vosaltres.
Gran part d’Interstellar trans-
corre a la Terra, però no en 
la que ara coneixem, si no 
en una altra desolada, en la 
qual les guerres i el desenvo-
lupament tecnològic semblen 
haver passat a la història en 
favor de la supervivència. “La 
Terra no necessita enginyers, 
Cooper, sinó grangers”.
Ni la granja dels Cooper, ni els 
interminables camps de blat 
que l’envolten existien abans 
de rodar la pel·lícula. Nolan 

va fer plantar nombroses 
hectàrees de blat que 

posteriorment cremaria 
parcialment, terminant 
per vendre el sobrant 
per recuperar part de 
la inversió. 
Per recrear les tem-
pestes de sorra es va 

utilitzar un producte 
alimentós inofensiu i 

molt similar a la pols, que 
després de diverses hores 

de rodatge va acabar cobrint 
gairebé íntegrament un poble 
de Canadà.
Les escenes que transcorren 
en altres planetes es van rodar 
en llocs reals, com la Glacera 
Svínafellsjökull, a Islàndia.
El director de Memento és 
ben conegut pel realisme que 

aporta als seus projectes, per 
aquesta raó veia necessari re-
duir al màxim l’ús d’efectes di-
gitals en la cinta. Un exemple 
d’això són les enormes ma-
quetes que es van construir 
per recrear les naus espacials, 
a les quals es va aplicar una il-
luminació que imitava la llum 

del sol, i diferents tècniques 
de retroprojecció que simu-
laven el viatge a través de 
l’espai i el forat de cuc; efecte 
que també es va aprofitar du-
rant el rodatge en els interiors 
de les naus (construïts sobre 
plataformes mòbils que per-
metien inclinar-los 90 graus 
per rodar l’efecte de gravetat 
0), de manera que cada mo-
viment de l’aparell afectava a 
l’impacte de la llum sobre els 
actors i les maquetes. Nolan 
barreja innovació i old school.
La implicació d’Hans Zimmer 
en el projecte, la seva obsti-
nació a donar protagonisme 
a un vell òrgan i la seva idea 
d’usar altres instruments tra-
dicionals de forma atípica 
van ser un element decisiu a 
l’hora de dissenyar l’emotiva 
banda sonora d’Interstellar, 
que acabaria gravant-se amb 
una orquestra en directe a 
l’interior d’una església d’An-
glaterra. 

OPiNiÓ
Títol estrany amb portada ‘minimal’
La ciència-ficció és un dels meus gène-
res de cinema preferits. Crec que ja us 
ho havia dit. M’encanta. I més tenint en 
compte que mai sé què veure. M’expli-
co. El meu estat d’ànim més freqüent 
sol ser de massa animat per a un drama, 
però no prou content per a una comèdia. 
La ciència-ficció és la clau. I com menys 
sàpigues de què va, millor. Deixa que et 
sorprengui. Escull un títol estrany que 
tingui una portada minimal. Segur que 
encertes. Primer, Coherence o Cube, de 
la qual, per cert, s’està fent un remake, 

són solament alguns exemples. Totes 
tenen alguna cosa en comú, la paraula, 
el predomini del diàleg al servei de la 
història per sobre de l’efectisme. Així és 
com vaig arribar fins a la recent Ex Mac-
hina, òpera prima d’Alex Garland. Una 
sort de trobada entre un jove expert en 
codis, un geni multimilionari i la intel-
ligència artificial amb cos de dona que 
aquest últim ha creat. Una de les cintes 
més interessants del que portem d’any, 
crítica al masclisme i que ens torna al de-
bat sobre la creació d’I. A.

Dani Martínez realitzador

7è
art
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VISUAL

Aaron Paul tornarà a la televisió com a 
protagonista de la nova sèrie ‘The Way’

 D. M.

www.7accents.cat

Pràcticament no sentíem el 
seu nom des d’aquell apo-
teòsic final que va tindre 
Breaking Bad. Us en recor-
deu? Després d’haver for-
mat part d’una de les sèries 
més reeixides dels últims 
anys, Aaron Paul torna a la 
televisió per protagonitzar 
The Way, la nova sèrie que 

el canal Hulu està preparant. 
La seva trama girarà entorn 
d’un moviment polèmic de 
lluita contra les relacions, el 
matrimoni i el poder. Paul 
interpretarà Eddie Cleary, 
marit de Sara (Michelle Mo-
naghan) i pare que s’uneix 
al moviment després de tra-
vessar una crisi de fe.
La sèrie constarà de deu 
episodis que començaran a 
emetre’s a finals de 2015.

Fotografia de l’actor Aaron Paul, que inter-
pretava Jesse Pinkman a ‘Breaking Bad’.

7accents.cat

La sèrie ‘Bates Motel’ renova 
per dues temporades més

Foto promocional de la sèrie ‘Bates Motel’ amb els seus protagonistes, 
Freddie Highmore (Norman Bates) i Vera Farmiga (Norma Bates).

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Sembla que encara ens que-
da Norman Bates per a esto-
na, i és que la cadena nord-
americana A&E ha ordenat la 
producció de vint nous capí-
tols de Bates Motel, que pro-
tagonitzen els actors Freddie 
Highmore i Vera Farmiga.
Recordem que la sèrie se-
gueix de prop els orígens 
de Norman Bates, personat-
ge protagonista de la mítica 
pel·lícula d’Alfred Hitchcock, 
Psycho. Això sí, amb una am-

bientació molt més actual. 
Mare i fill arriben per prime-
ra vegada al poble de White 
Pine Bay, on Norma ha adqui-
rit la propietat d’un vell hotel 
que pretén tornar a posar en 
funcionament. Entre l’establi-
ment de carretera i l’atrotina-
da mansió que ho custodia, 
en la qual tots dos viuen, Nor-
man anirà forjant el seu caràc-
ter psicòpata, sent manipulat 
per la seva mare de manera 
que la vida del noi giri entorn 
d’ella. 
“La visió del nostre increïble 
equip creatiu ha aconseguit 

portar a un nou punt la rela-
ció entre Norman i Norma 
Bates”, afirmava recentment 
el vicepresident executiu de 
A&I. “Estem encantats de 
portar als fans dues noves 
temporades que mostraran la 
transformació de Norman en 
un dels més notoris psicòpa-
tes de la història del cinema”, 
afegia.
Ja queda menys per ser testi-
monis de l’inevitable final que 
tots esperem.
Els nou episodis de Bates Mo-
tel començaran a rodar-se al  
final d’aquest mateix any.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Els dos no, ensenya’m un sol pit
La Sèrie Rosa és una producció 
dels anys vuitanta per a la tele-
visió francesa que recrea pas-
satges picants de la literatura 
clàssica. Maupassant, Cervantes, 
el Marquès de Sade, Bocaccio, 
Chejov o Aristòfanes, entre al-
tres, són desenrotllats i explici-
tats amb gràcia i picardia. Supo-
so que una sèrie així, avui que 
tots els metratges tenen la dosi 
de nus i d’escenes de llit, ja no té 
sentit. Amb tot, què voleu que 

us digui, jo trobo a faltar l’ero-
tisme en la pantalla –en lloc de 
tants crims, psicòpates i tarats 
gratuïts. D’altra banda, em fa 
l’efecte que quan s’aborda de 
ple, es relaciona amb un cert de-
sequilibri emocional o amb una 
grandiloqüència inversemblant, 
com si l’orgasme fos qui sap què. 
O això o passem directament al 
porno, que despulla el sexe d’un 
dels seus grans al·licients: la insi-
nuació, el sí però no, el no però 

sí. Jo penso que 
el sexe és un 
plaer com 
un altre i 
que la fal-
ta d’un es-
pai, com la 
Sèrie Rosa 
mateix, en 
què s’abordi amb 
higiene i naturalitat és indicatiu 
d’una societat que bascula entre 
el neopuritanisme i el broc gros.
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Roser Amills
Quan treball i diversió s’uneixen en una sola persona. L’escriptora i periodista mallorquina 
reivindica la sinceritat i l’autoestima de les dones i se sent orgullosa d’ensenyar el cul

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

1. En L’equador d’Ulisses, per 
què vas escollir l’Errol Flynn?
L’Errol va estar a Mallorca 
durant deu anys i casual-
ment vaig trobar una re-
lació molt atractiva amb 
el meu avi que jo havia 
de descobrir i que la gent 
havia de conèixer, ja que va 
ser una època que va fer his-
tòria.

2. Pretén retre home-
natge a la teva Ma-
llorca?
Més que un home-
natge, és un intent 
d’apartar la polí-
tica i els darrers 
successos de joves 
adolescents. És im-
pulsar l’autoestima 
de la Terra, revalo-
rar-la i per transme-

tre aquella energia especial que té 
Mallorca.

3. L’erotisme és un dels 
temes principals de 

les teves obres, per 
algun motiu?

En un moment 
em vaig adonar 

que la poesia 
no venia res 

i que podia 
parlar de la 
visera més 
intima i 
d i v u l -

gar- la. 
V a i g 
veure 

que a 
la gent 

se la 
jutja per 

qüestions 
sexuals i 

em vaig 
marcar l’ob-

jectiu s’ajudar altres persones a esti-
mar-se a elles mateixes. I al fet que 
les dones perdessin la por de dir el 
que ens agrada.

4. El vídeo “El plaer de la lectura” 
et va provocar un orgasme de ve-
ritat?
Emili Manzano va veure el projec-
te i em va trucar. Jo vaig acceptar 
perquè penso que l’orgasme femení 
és bonic i s’ha de valorar. Va ser de 
veritat, amb un vibrador de 25 cen-
tímetres i dues preses de gravació. 
Va arribar un moment en el qual no 
sabia el que deia ni el que llegia. 
Però estic molt orgullosa i he rebut 
felicitacions de moltes dones i, fins i 
tot, de sexòlogues.

5. Per què ensenyes el cul sota 
l’etiqueta #amillspublicwc?
És una reivindicació cap a les dones 
gamberres, per saltar-nos les nor-
mes i demostrar que som lliures. Per 
mi és el mateix despullar-me i ense-
nyar el cul que despullar-me escri-

vint una història meva. Hi ha molta 
gent que ho està fent, tant homes 
com dones, i se senten lliures en fer-
ho.

6. Has rebut alguna crítica?
Constantment. A la gent li agrada 
criticar, però jo ho agraeixo per-
què demostra que estic aconse-
guint remoure alguna cosa dins seu. 
M’encanta que em critiquin perquè 
després s’acaben fent fans del meu 
treball. Al cap i a la fi, són persones 
que els falta estima i criden l’aten-
ció, però en realitat amaguen una 
bonica història al darrere.

7. Per què fer-ho amb la llum ence-
sa i no a les fosques?
Encendre la llum és treure les pors 
que ens limiten i un cop superades 
et sents molt més forta. Has de su-
perar els límits, sense amagar-te. 
Però també és bonica la penombra. 
El que hem de fer és provar-ho tot, 
conèixer-nos, perquè som molt més 
del que creiem.
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