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Un taller fabrica pops de 
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Tret de sortida al 
maig festiu
L’Aplec del Caragol esdevindrà 
el colofó d’un mes marcat
per les Festes de Maig
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Meritxell
Serret

consellera
d’Agricultura

 La consellera d’Agri-
cultura, Meritxell Serret, 
aposta per ‘’anticipar i pre-
venir’’ mitjançant el diàleg 
amb el sector possibles 
crisis de preus a la campa-
nya de la fruita. Serret as-
segura que estan ‘’posant 
les eines’’ per aconseguir 
‘’l’objectiu comú’’ de �de-

litzar els consumidors amb 
la producció d’aquí. D’altra 
banda, la consellera ha as-
sistit a la commemoració 
del 100 anys de la Coope-
rativa de Maials, on ha ma-
nifestat el compromís del 
Departament d’Agricultu-
ra amb el món cooperatiu 
agrari català. 

Enric
Mir

alcalde de
les Borges Blanques

 Ipcena denuncia l’Ajun-
tament de les Borges Blan-
ques per no haver-li facili-
tat l’estudi sobre la qualitat 
de l’aire. L’entitat ecologis-
ta reclama a la Generalitat 
l’obertura d’un expedient 
o procediment sanciona-
dor contra l’alcalde, Enric 
Mir, “per impedir el dret 

legítim d’accés a la infor-
mació”. D’altra banda, ERC 
acusa Mir de manipular 
l’opinió pública amb l’estu-
di de la qualitat de l’aire i 
lamenta haver de saber les 
dades reals de contamina-
ció de les Borges a través 
d’una entitat ecologista de 
Lleida. 

Productora
audiovisual 
de 7accents
 Llegeix amb el teu dis-

positiu mòbil el codi QR 
corresponent al vídeo 
de 7accents que t’in-
teressi i visiona’l a l’or-
dinador, l’smartphone 
o la tablet. El Garrotín 
de la Rosa de Ponent, 
la felicitació de Nadal 
de Lavola, el videoclip 
de Roger Argemí i les 
Jornades Agrifood pro-
tagonitzen els nostres 
últims vídeos. 
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Menys de 1.000 persones 
per a un Primer de Maig és 
un fracàs. Diguem les coses 
tal com són, amb transpa-
rència, amb la veritat per 
davant. Els sindicats xifren 
la manifestació en 700 o 800 
persones. Hi afegeixo: com 
a molt. Segons aquests ma-
teixos sindicats, les previsi-
ons de l’organització es van 
veure superades...  No és bo 

enganyar. Una cosa és que 
ho faci el govern; l’altra, que 
ho facin els sindicats. L’única 
manera d’assumir un fracàs 
és, en primer terme, reconèi-
xer-lo per, en segon terme, 
millorar-ne el plantejament 
de cara a futures manifes-
tacions. Un cop més, segur, 
l’exageració i la mentida pre-
valdran per damunt de l’ob-
jectivitat i la realitat.
Que ningú no hi vulgui llegir 
cap crítica envers el sindi-
calisme en aquesta opinió. 
Espanya no és un país de-
mocràticament consolidat. 
I això es nota en el cas dels 
sindicats. A diferència d’al-
tres potències europees, 
amb una tradició sindicalista 

molt més arrelada que aquí, 
Espanya disposa de poc més 
de trenta anys de democrà-
cia a les espatlles, la qual 
cosa explica per què ens 
trobem a les beceroles en al-
guns aspectes tan purament 
democràtics. De fet, aquí no 
és obligatori a�liar-se a un 
sindicat, a diferència d’al-
tres països amb democràcies 
plenament formades en què 
els sindicats s’auto�nancen a 
través dels seus a�liats. Això 
comporta, entre d’altres, la 
feblesa sindicalista de la qual 
som testimonis cada Primer 
de Maig.
Que el sindicalisme resul-
ta necessari, imprescindible 
�ns i tot, però quan és fort, 

queda fora de cap mena de 
dubte; només cal recordar 
aquell llunyà episodi entre 
els miners anglesos i la tras-
passada Margaret Tatcher. 
Per què quan un actor català 
o espanyol viatja �ns a Ho-
llywood per rodar una pel-
lícula ha d’a�liar-se al seu 
sindicats d’actors i, per tant, 
pagar la pertinent quota? 
Simplement, estan obligats 
a fer-ho. Així, doncs, mentre 
entre tots no fem un sindica-
lisme fort, no subvencionat 
pel govern i, en el fons, més 
proper a la seva raó de ser, 
cada Primer de Maig conti-
nuarà estant a la cua del mes 
d’abril en lloc del capdavant 
de maig.

Primer de maig,
però per la cua
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Postius
contra el món

Toni Postius és regidor a la Paeria 
des de 2011 i ja va ser el candidat 
del seu partit en les municipals de 
2015 després de guanyar les primà-
ries a Bea Obis i Alexis Guallar. Té 
32 anys i és enginyer informàtic de 
formació. Aquesta legislatura també 
és diputat al Congrés dels Diputats 
per la demarcació de Lleida. I acaba 
de con� rmar que vol tornar a dispu-
tar l’alcaldia de Lleida a Àngel Ros 
com a candidat del PDECat. Postius 
està disposat a abanderar les “ga-
nes de canvi” que es perceben a la 
ciutat de Lleida després de “gairebé 

quaranta anys de governs del PSC”, 
diu.
És tot un personatge aquest Pos-
tius... Per començar, no cau bé a 
ningú, ni als seus. El va elegir com 
a candidat de CiU a l’alcaldia Ra-
mon Farré en una decisió d’allò 
més arriscada, ja que l’actual cap 
de l’oposició no disposa de padrins 
destacables ni prové de cap de la 
quinzena de famílies lleidatanes 
que governen a l’ombra des d’anys 
ençà. Aquest pinxo, que beu de la 
tradició més batalladora del bàndol 
convergent, representada anterior-

ment pel defenestrat Isidre Gavín, 
ha aconseguit treure de pollegue-
ra l’alcalde en més d’una ocasió, 
� ns al punt de reunir-se amb Joan 
Reñé per exigir-li el seu cap servit 
en una safata. Reñé, que es mor de 
ganes de fer-ho, podria apro� tar la 
seva recent estrenada presidència 
al capdavant del Partit Demòcrata 
Europeu Català de les Comarques 
de Lleida per, d’una banda, satis-
fer les exigències del seu amic Ros 
i, de l’altra, treure’s del damunt un 
maldecap en forma de brivall per-
fectament empolainat. I és que 

Postius ens recorda a aquells herois 
del cinema nord-americà capaços 
de sortir ben reclenxinats i sense ni 
una arruga a la camisa de set voltes 
de campana amb explosió inclosa. 
Així, presumptament jove, espavilat 
i valent, tres atributs positius per a 
un polític que, en canvi, esdevenen 
un problema en una societat com la 
lleidatana, més còmoda enmig de 
torronades populars que de revolu-
cions socials. 
En de� nitiva, Postius contra el món. 
Un món que gira massa poc a poc. 
Almenys, a Lleida.

SE7PEUSALGAT

La Paeria prohibeix la 
venda de vermut en el 

vermut popular
 Els actes organitzats per la Sirolla-

da a la plaça Blas Infante de Lleida 
en el marc de les Festes de Maig ha 
comptat � nalment amb un escenari i 
una barra. L’Ajuntament de Lleida ha-
via descartat en un inici aprovar els 
permisos necessaris per poder instal-
lar tant l’escenari com la barra al-
legant problemes de seguretat, entre 
d’altres. Finalment, però, la Paeria va 
acceptar les seves peticions tot i que 
els prohibia la venda d’alcohol. La 
Sirollada ja va avançar, però, que in-
compliria aquesta condició. I és que, 
en el fons, quin sentit tindria un ver-
mut popular sense el beuratge que li 
dóna nom? 

#festesLleida

@Alex_EOS
Municipios que 

sufrís persisten-
te sequía, os 
recomiendo 
que organi-
céis las � estas 
de #Lleida. 

Agua asegura-
da. #lluvia #fes-

tesLleida

@Dice_un_Oyente
Vaja, ahir van fer actes de 

festa major i a casa no ha 
arribat el programa ¿què hi 
ha avui?

#bestretaLleida

@konesergio
Solo este documento hace 
callar al #PSC de Lleida. An-
tes se pilla a un mentiroso...

@comudelleida
92.568€ en restauració: cal 
establir una limitació al preu 
cobert i acabar amb el cos-
tum proptocol·lari de convi-

dar #bestretaLleida

@amicsdelalletja
Ei @angelrosdomingo és de 
“roi i mesquí” pagar els di-
aris quan estàs de vacances 
amb #bestretaLleida quan 
cobres 80000€/any.

#DownLleida

@RblancoBCN
#igualtat #dignitat No es po-
den admetre aquests com-
portaments. Molt encertat  
@DownLleida actuant per 

evitar que es repeteixi.

@Miquel_Pueyo
La Fiscalia veu indicis de de-
licte en el pub de Lleida que 
veta l’entrada de persones 
amb síndrome de Down.

#becariosMichelin

@VICESPAIN
Lo jodido que será tener 
estrellas Michelín cobrando 
menús a 400€ y no poder 
pagarles a tus becarios por-
que no te salen las cuentas.

@jose_carlos_gl
- Casa Manolo, menú 8€. Pa-
gan a sus empleados. Renta-
ble.
- 2 estrellas Michelín, menú 
200€. Sin becarios no es via-
ble. Carta a Jordi Cruz.

@jateshow
ÚLTIMAS PLAZAS: preciso 
becarios para planchar, ten-
der colada y recoger cacas 
de gatos. Ofrezco lo que 
cualquier chef con estrella 
Michelín.

J INSTAL·LACIONS
Instal·lacions i subministraments
Alfons XIII, 25 - Bell-lloc d’Urgell
606 434 005

CROMM PERRUQUERIA
Perruqueries
Ferran, 26 
973 241 672

AURA TERÀPIES NATURALS
Salut
Sant Joan, 17 - Lleida 
636 101 546
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Ajuntament de Lleida Oposició

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Si el mes passat va ser Àngel 
Ros qui anunciava que tornaria 
a encapçalar la llista del PSC a 
la capital del Segrià en les elec-
cions municipals de 2019, poc 
després era el president del 
grup del PDECat a la Paeria, 
Toni Postius, qui con�rmava 
que disputaria de nou l’alcal-
dia de Lleida al “socialista”. 
Segons Postius, està disposat 
a abanderar les “ganes de can-
vi” que es perceben a la ciutat 
de Lleida després de “gairebé 
quaranta anys de governs del 
PSC”.
El Comú de Lleida no es vol 
queda enrere en aquesta pre-
matura carrera electoral i de-
nuncia que Alcaldia ha gastat 
des de 2006 via bestreta o 
avançament de la caixa �xa �ns 
a 460.030 euros. D’entre les 
despeses, la formació destaca 
factures per un total de 96.902 
euros en benzina, 92.568 eu-
ros en restauració, 54.820 eu-
ros en autopistes, 4.434 euros 
en tiquets d’aparcament i una 
quantitat similar en taxis, 3.645 
euros de despesa informàtica i 
més de 1.500 euros en diaris. 

L’acusen de 
mentir i ocultar 
informació 
sobre el solar 
de la Llotja i la 
gespa del Camp 
d’Esports, però 
l’alcalde 
assegura que les 
gestions muni-
cipals han estat 
“impecables i 
ajustades a llei” 
en ambdós 
casos

L’oposició 
carrega
contra Ros

També denuncia que, “a través 
de la contractació, la Paeria 
està afavorint una economia 
poc transparent i sense cap vo-
cació de promoure canvis en un 
model econòmic esgotat i cre-
ador de desigualtats”. L’agru-
pació d’electors assegura que 
durant l’any 2016 l’Ajuntament 
va fer 389 contractes per un 
valor de 27,28 milions d’euros, 
un 73,2% (285) dels quals sen-
se procediment obert. 
Per la seva banda, el grup mu-
nicipal d’ERC-Avancem acusa 
Ros i el president del Centre de 
Negocis i Convencions (CNC), 
Rafel Peris,  d’ocultar informa-
ció pel que fa al compliment 
del contracte de venda del 
solar annex a la Llotja. Els re-
publicans denuncien que es va 
amagar informació conforme 
s’estava negociant un projecte 
de construcció sobre el solar i 
culpen Ros de mentir, ja que 
quan se li va preguntar en el 
Ple sobre la situació del solar 
l’alcalde hauria a�rmat que no 
hi havia cap negociació amb 
cap entitat per dies després re-
conèixer que les negociacions 
ja s’estaven duent a terme.
Finalment, la Crida-CUP ha po-
sat en qüestió l’obra de la ges-
pa al Camp d’Esports en con-

siderar que s’ha produït una 
“deixadesa de funcions” per 
part de l’Ajuntament, ja que 
no hauria supervisat el plec de 
condicions ni l’adjudicació del 
contracte per substituir la ges-
pa.
Ros, en canvi, insisteix que 
la gestió de la Paeria sobre 
aquests dos temes ha estat im-
pecable administrativament i 
ajustada a la llei.
La pregunta que ens hem de 
fer a continuació és: a quin dels 
dos bàndols donarà la raó la 
ciutadania el 2019? 

La Comissió de la Trans-
parència es va reunir per 
tractar els  temes de les 
dues torres annexes a la 

Llotja i la gespa del Camp 
d’Esports.

fotos · La Paeria
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Contaminació

ERC culpa Mir 
d’amagar-lo 

amb la �nalitat 
d’afavorir

General d’Olis

Els republicans acusen l’alcalde de manipular l’opinió pública
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

Ipcena ha denunciat l’Ajun-
tament de les Borges Blan-
ques davant del Departament 
d’Afers d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Trans-
parència per no haver facilitat 
a l’entitat ecologista l’estudi 
sobre la qualitat de l’aire al 
municipi, encarregat pel con-
sistori a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) la 
tardor de 2015. En concret, 
Ipcena considera l’alcalde, 
Enric Mir, “responsable d’una 
presumpte infracció molt 
greu” de la Llei 19/2014 del 
29 de desembre de transpa-
rència, accés a la informació 
pública i bon govern “per im-
pedir el dret legítim d’accés a 

Ipcena denuncia Enric Mir per no
facilitar l’estudi sobre l’aire

A Mir li plouen les crítiques per la seva gestió de l’es-
tudi sobre la qualitat de l’aire a les Borges.

foto · Arxiu

la informació”. Per això, l’en-
titat reclama a la Generalitat 
l’obertura d’un expedient o 
procediment d’infracció con-
tra el consistori però especi-
alment contra el seu alcalde 
“per ser el màxim responsable 
de la decisió injusta i il·legal”.
“Mir vol enganyar l’opinió 
pública quan en el comuni-

cat que consta en el web de 
l’Ajuntament a�rma que van 
rebre l’estudi fa unes setma-
nes, ja que està signat en data 
de juny de 2016”, a�rmen els 
membres d’ERC. Des de la for-
mació republicana consideren 
que l’alcalde ha amagat l’estu-
di amb la �nalitat d’afavorir els 
interessos de l’empresa Gene-
ral d’Olis i Derivats. Aquesta, 
durant el mandat de Mir, va 
fer una ampliació sobre la qual 
hi ha una ordre d’enderroc i 
que en el proper Pla urbanís-
tic de les Borges es preveu le-
galitzar-ne l’ampliació. “Si Mir 
vol demostrar la seva implica-
ció amb la qualitat de vida de 
la ciutadania, cal que executi 
l’ordre d’enderroc i no faci 
tractes de favor a l’empresa”, 
expressen. 

www.paeria.cat
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MAIG FESTIU
 28/4 - 1/5 FIRA D’ABRIL

 5-7 FIRA DE TITELLES

 9-14 FESTES DE MAIG

 13-14 FINAL FOUR EUROPEA D’HOQUEI

 20-21 FESTA DE MOROS I CRISTIANS

 21-27 CAMPIONAT D’ESPANYA CADET MASCULÍ DE CLUBS DE BÀSQUET

 27 CIÈNCIA AL CARRER

 26-28 APLEC DEL CARAGOL

maigfestiu 7ACCENTS 255x160 general.indd   1 9/5/17   11:47
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La formació presenta esmenes als 
comptes generals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

En Comú Podem (ECP) ha 
presentat esmenes territorials 
al projecte de pressupostos 
de l’Estat 2017 adreçades a 
les comarques de Lleida, l’Alt 
Pirineu i l’Aran, ja que segons 
ECP aquest territori “queda 
en l’oblit” dels comptes pre-
sentats pel Govern de l’Estat, 
dedicant-hi “un 47% menys 
de dotació” respecte de 2016. 
Des d’En Comú Podem con-
sideren “inadmissibles” els 
comptes i reclamen a l’execu-
tiu de Rajoy que “recti�qui” 
perquè “no s’ajusten a aquest 
pretès escenari postcrisi del 
qual treu pit el Partit Popular i 
que no es transmet en les par-
tides més sensibles com són 
justícia social, sanitat, dret ha-
bitacional i infraestructures”.
Pel que fa a la demarcació, la 

ECP considera que els 
pressupostos de l’Estat 

“deixen en l’oblit” Lleida

El diputat i la senadora d’ECP Jaume Moya i Sara Vilà 
i el regidor del Comú de Lleida Sergi Talamonte.

foto · En Comú Podem

formació, a més, denuncia que 
el territori lleidatà “pateix un 
important greuge econòmic 
i social”. Per revertir aquesta 
situació, amb les seves esme-
nes En Comú Podem reclama 
al Govern espanyol que els 
pressupostos per aquest any 
incorporin una major aposta 
pel desenvolupament rural, 
l’alliberament de l’autopista 
AP-2 entre Lleida i Montblanc 
i el desenvolupament ferro-
viari a les comarques lleida-
tanes, així com la millora de 
l’Eix Pirinenc, entre d’altres 
actuacions.

Nova política de l’aigua
Durant la seva intervenció en 
les jornades inaugurals del 
Foro Nueva Cultura del Agua 
al Congrés dels Diputats, el 
diputat per Lleida d’En Comú 
Podem, Jaume Moya, ha de-

fensat la racionalització de la 
plani�cació hidrològica i les 
infraestructures vinculades, 
“enfront de la política de 
grans inversions del formi-
gó i el forjat, en bene�ci de 
les constructores de sempre, 
rescatades de l’explosió de la 
bombolla immobiliària i sos-
pitoses de complicitat amb 
el �nançament il·legal dels 
partits i al banc de favors de 

les portes giratòries. Per això, 
apostem per una gestió públi-
ca, democràtica i transparent 
que estigui a l’alçada dels an-
hels de futur de la gent del 
territori”.
Moya ha assenyalat la preocu-
pant concentració de la pro-
pietat de la terra en poques 
mans causada per un alt preu 
de l’aigua, falta de canvi ge-
neracional al camp i difícil ac-
cés de la joventut a la terra i 
que “es constata que la gran 
agroindústria i les mateixes 
constructores estan adquirint 
les terres que sempre havien 

estat en mans de petits i mit-
jans productors, d’estructura 
familiar”.
En aquest sentit, Moya con-
sidera vital dur a terme “una 
política de preus transparent 
i participatiu, que no expulsi 
els agricultors i les agriculto-
res de les seves terres ni abo-
ni el camp a les concentraci-
ons de grans extensions en 
mans dels grans productors 
de l’agroindústria extensiva i 
insostenible, destructora del 
paisatge i promotora d’una 
ocupació precària i de l’èxo-
de rural”. 

Moya reivindica 
una nova política 
de l’aigua que no 

expulsi la gent 
del territori 

Ajuntament de Lleida

El complex municipal de Ciutat 
Jardí estarà enllestit al gener

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha anunciat que al llarg 
d’aquest mes l’Ajuntament 
tindrà enllestit el projecte 
d’urbanització de la zona de 
Ciutat Jardí, on es construi-
ran unes instal·lacions espor-
tives per al club FiF (Futbol 
i Formació) i un Centre Cívic 
per al barri, i que de cara al 
mes de gener ja es podran 
disposar dels dos camps de 
futbol, un d’11 i l’altre de fut-
bol 7, que �guren en el pro-
jecte.
El paer en cap ha fet aquest 
anunci durant l’acte de pre-
sentació dels 25 equips de 
futbol base del FiF, integrats 

foto · Ajuntament de Lleida

per més de 400 infants, que 
ha tingut lloc al Camp Esco-
lar.
L’alcalde, Àngel Ros, ha dit 
que l’Ajuntament de Lleida 

ha destinat un pressupost 
de 800.000 euros per aquest 
projecte, una part del qual es 
licitarà de la mateixa mane-
ra que s’ha fet en el cas del 
Lleida Esportiu i, també, de 
la resta de clubs dels barris 
de la ciutat.
Aquesta operació urbanísti-
ca d’alta qualitat permetrà, 
no només donar sortida a la 
reivindicació del club FiF de 
disposar d’unes instal·lacions 
pròpies, sinó que també re-
soldrà la mancança d’uns 
serveis socials per al barri, 
en poder-lo dotar d’unes 
dependències �ns ara inexis-
tents.

El call jueu, un valor internacional
El director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Pa-
trimoni del Departament de Cultura de la Generalitat, 
Jusèp Boya, ha quali�cat el jaciment arqueològic del call 
jueu de Lleida d’un valor patrimonial d’àmbit internaci-
onal durant la visita que ha realitzat a l’antic barri de La 
Cuirassa, al bell mig de la jueria medieval, acompanyat 
de l’alcalde, Àngel Ros.

foto · Hermínia Sirvent

Pressupostos de l’Estat 2017
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Pla de subvencions

També pretén reinvertir el superàvit dels ens locals
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació de Lleida desti-
narà més de 50 M€ del pres-
supost de 2017 a subvencions 
adreçades als ajuntaments i a 
entitats sense ànim de lucre. 
Així ho preveu el Pla estra-
tègic de subvencions que ha 
estat aprovat en el Ple de la 
corporació lleidatana.
El Pla incrementa en un 26% 
la dotació respecte de 2016, 
i aquest augment ha estat 
possible gràcies a un nou Pla 
extraordinari 2017-2018 que 
distribuirà una dotació de 20 
M€ per al món local.
El president, Joan Reñé, ha 
destacat que el 82% dels 
recursos són per a línies de 
concurrència competitiva i 

La Diputació destina 50 M€ al 
món local i entitats no lucratives

Els “capitans” i el “general” de la corporació provin-
cial de Lleida.

foto · Diputació de Lleida

ajuts nominatius i que la res-
ta es mantenen en un 18% 
per atendre emergències tal 
com la Llei de subvencions 

permet. “Allò més important 
de l’aprovació d’aquest Pla 
estratègic de subvencions és 
que hi ha més dotació i amb 

molta més concurrència pú-
blica”, ha remarcat Reñé.
Aquest Pla contempla ajuts 
a patronats i fundacions per 
al desenvolupament de les 
seves activitats, ajuts a pro-
jectes d’ONG, a activitats 
esportives, mediambientals i 
sociosanitàries, també per a 
la gestió d’aigua, per a carre-
teres o per a activitats de cai-
re social, entre d’altres.
El Ple de la Diputació de Llei-
da també ha aprovat per una-
nimitat una declaració institu-
cional perquè els ens locals 
puguin reinvertir el seu supe-
ràvit, sense haver de generar 
nous ingressos per la mateixa 
quantia, en qualsevol inicia-
tiva que millori la qualitat de 
vida dels ciutadans. 

Economia social
Tàrrega

subvencionarà 
amb 6.000 €

petites empreses 
de caire social

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega 
incorporarà en el pressu-
post municipal una parti-
da extraordinària de 6.000 
€ destinada a subvencions 
per a petites empreses de 
caire social. En concret, 
els bene�ciaris dels ajuts 
seran autònoms i micro-
empreses que desenvo-
lupin activitats d’econo-
mia social i col·laborativa. 
L’equip de govern (CiU 
+ PSC) ha dut a terme 
aquesta iniciativa a partir 
d’una proposta del grup 
municipal del Comú de 
Tàrrega (CdT), a l’oposi-
ció. El Ple del consistori 
targarí també ha aprovat 
un manifest institucional 
que demana més recursos 
per millorar l’atenció als 
usuaris del CAP de la lo-
calitat. 

c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 
973 24 35 82 . 
Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es . 
www.fauria.es .

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals
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Solidaritat Nou Pops

Els tentacles de la vida
Fa quatre mesos l’Esther es va assabentar 

d’aquesta bonica iniciativa i des d’aleshores ella 
i les seves alumnes no han parat de teixir pops

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Ara fa quatre anys, a Dina-
marca, el pare d’un nen pre-
matur li va demanar a una 
coneguda seva que li teixís 
quelcom amb �ls perquè el 
seu �ll s’hi pogués agafar. La 
idea va funcionar meravello-
sament bé. El nen estava molt 
més tranquil, fet que el va 
ajudar a evolucionar de forma 
molt més satisfactòria. L’hos-
pital, en adonar-se de la gran 
idea que aquest pare havia 
tingut, va decidir començar a 
oferir aquests pops als pares 
dels nens prematurs que es 
trobaven a les seves instal-
lacions. La idea no ha deixat 
d’expandir-se des d’alesho-
res, però no ha estat �ns fa 
una mica menys d’un any que 
ha arribat a Espanya, i l’Est-
her Ribot, en assabentar-se 
d’aquesta bonica iniciativa, 
no va dubtar ni un segon a 

Els dimecres a la tarda l’Esther Ribot ensenya a teixir els pops segons la normativa o�cial a tot aquell que vulgui. 

posar-se en contacte amb 
l’associació Nou Pops per aju-
dar en el que pogués. Així va 
acabar convertint-se en l’únic 
punt de recollida de pops a 
Lleida. Ella, que ensenya a les 
seves alumnes a fer Amiguru-
mis (ninos teixits de punt) ja 
fa uns anys, es va trobar amb 
el problema que moltes per-
sones volien ajudar però no 

sabien teixir. Així, doncs, ara 
l’Esther s’ofereix a ensenyar 
tothom qui vulgui a teixir els 
seus propis pops. I és que la 
tasca no resulta gens fàcil; 
en tractar-se d’un tema molt 
delicat, les pautes a seguir 
són molt estrictes i concretes. 
El material ha de ser tot de 
cotó, els tentacles no poden 
fer més de 22 centímetres, els 

punts han d’estar molt tan-
cats per tal que el farciment 
no surti... L’Esther, en ser punt 
de recollida, es troba de tot, 
i hi ha vegades que li porten 
coses que sap que no accep-
taran, fet que l’encoratja en-
cara més a ajudar tothom que 
l’hi demani. Ella mateixa s’en-
carrega del procés de selec-
ció i de l’enviament a l’associ-

fotos · Imma González

Montse
Castelló

“Ho faig pels meus 
futurs néts. La meva 
jove espera bessons 
i el dia de Sant Jor-
di em vaig apropar 
a la parada per com-
prar-ne dos. Com que 
no els podia comprar, 
vaig decidir venir aquí 
per aprendre’n.”

Cristina
Gómez

“El dia de Sant Jordi 
vaig veure els pops 
al carrer Major i vaig 
preguntar quant cos-
taven. Em van dir que 
no es podien vendre 
però que si volia po-
dia aprendre a fer-los. 
I aquí estic! És molt 
bonic de fer.”

Cèlia
Esteve

“Fa un any que vaig 
començar a aprendre 
fer Amigurumis amb 
l’Esther. Quan ella va 
començar a recollir 
pops, em vaig animar 
a fer-los. I m’encanta! 
Ja en porto cinc, i no 
tinc intenció de parar. 
En faig sempre.“

ació, que un cop els rep, posa 
a prova, esterilitza i reparteix 
pels hospitals que s’han afe-
git a l’iniciativa. L’Arnau de Vi-
lanova ha estat una de les últi-
mes incorporacions, per tant, 
a partir d’ara, molts dels pops 
que ella reculli es quedaran 
a la nostra ciutat, fet que a 
l’Esther li fa especial il·lusió. 
La incorporació de l’Hospital 
Arnau de Vilanova i la parade-
ta que ella mateixa va muntar 
el dia de Sant Jordi, entre al-
tres coses, ajuden a que cada 
vegada més lleidatans s’inte-
ressin per la iniciativa. Com a 
exemple, l’Esther ens explica 
que fa poc una dona que no 
coneix de res la va trucar per 
telèfon per comunicar-li que 
ella també volia ajudar però 
que no sabia teixir i que, per 
compensar la seva manca de 
coneixement en el tema de 
l’elaboració, havia tingut la 
idea d’organitzar un sopar, 
que tindrà lloc el proper dia 
19 de maig, obert a tothom 
qui vulgui anar al Mirador dels 
Camps Elisis, i 1 euro de ca-
dascuna de les persones que 
hi assisteixin anirà destinat 
a la compra de material per 
confeccionar pops. Tot el ma-
terial que aconsegueixi com-
prar amb aquests diners el 
portarà a l’estudi de l’Esther i 
entre ella i les seves alumnes, 
que estan encantades amb la 
idea, faran els pops. Dues pe-
tites iniciatives precioses que 
esperem que siguin només 
les primeres de moltes més 
que vindran. 

El 19 de maig
tindrà lloc un

sopar al Mirador 
dels Camps Elisis 

per recaptar diners



Alumnes de l’Institut de les Borges Blanques inicien
una recollida de telèfons i tauletes

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

La iniciativa CATINDjove, una 
empresa creada per un grup 
d’una vintena d’estudiants de 
quart d’ESO i un professor 
de l’aulABP de l’institut Jo-
sep Vallverdú de les Borges 
Blanques, ha endegat una re-
collida de tauletes i telèfons 
mòbils als quals els alumnes 
incorporaran l’aplicació mòbil 
que han desenvolupat, de la 
mateixa manera que d’altres 
aplicacions educatives, per tal 
que els nens i les nenes de la 
Sirena Primary School de l’Ín-
dia tinguin les mateixes opor-
tunitats d’aprendre que ells.
Aquesta aplicació, anomena-
da Seekhana (‘aprendre’ en 
hindi), incorpora preguntes 
d’autoaprenentatge de di-
verses matèries com ara ma-
temàtiques, ciències socials i 
naturals i, també, llengua an-
glesa.

Mòbils per a infants de l’Índia

Les persones interessades a 
col·laborar en la iniciativa po-
den portar, entre el 28 d’abril 
i el 31 de maig, els dispositius 
vells o que no facin servir als 
establiments Plusfresc o bé 
als ajuntaments garriguencs. 

L’objectiu és recollir entre 
trenta o quaranta tauletes, 
noves o usades, i tots els 
smartphones possibles per 
enviar-los a l’Índia cap a prin-
cipis de juny i assolir així la 
� nalitat solidari del projecte.

La iniciativa CATINDjove, 
endegada per dinou joves i 
sota la tutela del professor 
Francesc Solans, permet als 
estudiants de l’Institut Josep 
Vallverdú de les Borges Blan-
ques treballar en una experi-

ència educativa singular, tot 
fent un projecte innovador 
i solidari dins de la matèria 
d’Informàtica de quart d’ESO. 
Segons expliquen els seus 
promotors, el projecte, que 
compta amb el suport dels 
ajuntaments garriguencs, del 
Consell Comarcal i de la Di-
putació de Lleida, ha esdevin-
gut una “increïble experiència 
d’aprenentage”.
La iniciativa consisteix en pro-
gramar una aplicació mòbil 
dirigida als nens i les nenes 
d’entre 3 i 10 anys de l’Ín-
dia que incorpora preguntes 
d’autoaprenentatge de diver-
ses matèries com matemàti-
ques, ciències socials i natu-
rals i llengua anglesa. 

Foto de família amb els 
participants en el projec-
te CATINDjove.

foto · CAINDjove

Campanya solidària
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Dependència
Aspid posa en marxa el nou servei 

d’orientació a les denúncies
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació de Paraplègics 
i Discapacitats Físics de Llei-
da (Aspid) ha presentat el 
nou servei d’orientació a les 
denúncies, destinat a oferir 
assessorament, orientació, 
suport (també legal) i les ei-

nes necessàries a les perso-
nes amb discapacitat o en si-
tuació de dependència que 
hagin viscut una situació dis-
criminatòria o de desigualtat 
arran de la seva condició en 
temes com accessibilitat, 
treball, mobilitat, lleure o 
qualsevol altre dret bàsic. 

Acollida
Aspros inaugura dues noves llars 

urbanes al centre de Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Fundació Aspros ha inau-
gurat dues noves llars urba-
nes al centre de la ciutat de 
Lleida, en concret al número 
6 del carrer Alcalde Sol. Un 
dels pisos, la Llar Vallverdú 
(en homenatge a l’escrip-

tor), té capacitat per a dotze 
persones i l’altre, la Llar Cer-
queda, per a quatre més. 
L’obertura d’aquestes dues 
llars coincideix amb el tan-
cament de la llar ubicada al 
carrer del Nord i forma part 
del projecte Llars Lleida de 
la Fundació. foto · Aspid

Investigació
Els Torms li declara la “guerra”

al càncer
 REDACCIÓ
 EL TORMS

L’associació Guerra al Càn-
cer dels Torms i la marxa 
motera Peregrinación con-
tra el Cáncer s’uneixen per 
tal de sumar esforços en la 
recaptació de diners a favor 
de la investigació de la ma-
laltia. La col·laboració s’em-
marcarà dins de la segona 
edició de la festa Guerra el 

Càncer, que es durà a terme 
a la mateixa població garri-
guenca el pròxim 1 de juli-
ol i que aspira a superar la 
recaptació de més de 4.500 
euros que es va obtenir el 
darrer any.
Concerts, caminada popu-
lar, monòlegs, rutes en BTT 
i dinar popular amenitzar 
aquesta jornada lúdica i so-
lidària. 
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Les unitats
hospitalàries de 

salut mental ja 
funcionen a ple 

rendiment 

Aquests serveis, �ns ara a Almacelles, es traslladen a les 
noves instal·lacions ubicades a la zona de Copa d’Or

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Aquest mes han entrat en 
funcionament les unitats 
hospitalàries de salut mental 
(Subaguts, Alta Dependència 
Psiquiàtrica i Programa UAPE) 
al nou Hospital Sant Joan de 
Déu de Lleida, �ns ara ubi-
cades al Centre Assistencial 
Sant Joan de Déu d’Almace-
lles. El 3 d’abril passat ja va 
iniciar-se l’activitat a l’Hospi-
tal, ubicat a la zona de Copa 
d’Or de la capital del Segrià, 
amb el trasllat del Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil 
(CSMIJ) i de l’Hospital de Dia 
de Salut Mental Infantojuvenil 
(HDSMIJ).
Restarà pendent al nou cen-
tre el desplegament de més 
dotacions (increment de llits 
de salut mental d’adults i 
de places d’hospitalització 
de dia infantojuvenil) i la po-

Entra en funcionament el nou 
Hospital Sant Joan de Déu

Dislèxia
En marxa una eina en català per a 

la detecció de la dislèxia
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un equip multidisciplinari 
format per professionals de 
l’àmbit d’atenció primària 
a Lleida de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) i investiga-
dors de l’Institut Universita-
ri d’Investigació en Atenció 
Primària (IDIAP) Jordi Gol 
col·laborarà amb la Dra. Luz 
Rello, lingüista especialitza-
da en la detecció i el tracta-
ment de la dislèxia, en el dis-
seny i desenvolupament de 
DytectiveCat, una aplicació 
en català que ajudarà a de-
tectar aquest problema de 
lectura, escriptura i ortogra-
�a. S’estima que la prevalen-
ça de la dislèxia està entre el 
7% i el 10% de la població i 
és la causa més freqüent de 
les di�cultats d’aprenentat-
ge, encara que normalment 

es tracta d’un “trastorn ocult 
i escassament tractat”.
La Dra. Rello és investigado-
ra de la prestigiosa Carnegie 
Mellon University de Pitts-
burgh, als EUA, i ha gua-
nyat importants premis per 
la seva tasca d’investigació 
pel que fa a la dislèxia. Així 
mateix, Rello és fundado-
ra de Change Dyslexia, una 
empresa social que té com 
a objectiu detectar la dislè-
xia i reduir les taxes globals 
d’abandonament escolar re-
lacionades amb aquesta di�-
cultat de l’aprenentatge mit-
jançant l’ús de la tecnologia.
DyteciveCat és un test en 
línia que en quinze minuts 
ajuda a identi�car el risc de 
patir aquest trastorn mitjan-
çant jocs lingüístics i d’aten-
ció amb intel·ligència i té 
una �abilitat del 90%. 

sada en funcionament del 
nou servei especialitzat de 
salut mental per a persones 
amb discapacitatintel·lectual 
(SEMS-DI), que estan pre-
vistos pròximament, un cop 
acordat el seu �nançament 

amb el CatSalut.
L‘Orde Hospitalari de Sant 
Joan de Déu aborda l’as-
sistència a la salut mental 
infantojuvenil i d’adults des 
d’una perspectiva integra-
dora tant des del punt de 

Psiquiatria infantil i juvenil

El Santa Maria inicia les obres per 
ampliar la Unitat de Psiquiatria

 REDACCIÓ
 LLEIDA

S’han iniciat les obres per tal 
d’ampliar els espais destinats 
a l’hospitalització de salut 
mental infantil i juvenil, que 
consisteixen a reformar es-
pais per tal de crear una zona 
de despatxos de visita, sales 
d’activitats per als nens i joves 
i un jardí d’ús exclusiu per a 
les activitats. Al juny s’iniciarà 
la reforma de la Unitat d’Hos-
pitalització per tal d’augmen-
tar el nombre de llits per a 
infantil i juvenil i es passarà 
de catorze a dotze. Aquests 
llits es destinaran a la Unitat 
de Referència en Psiquiatria 
Infantil i Juvenil (URPI), Unitat 
de Crisis d’Adolescents (UCA) 
i Unitat de Subaguts d’Ado-
lescents (USA). 

Interior de la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital de 
Santa Maria.

foto · Arxiu

Fins ara a Lleida només hi ha-
via llits d’URPI i els pacients 
que precisaven els altres in-
gressos havien de ser traslla-
dats a Barcelona.

El pressupost de les obres 
és de 100.000 euros, �nan-
çats gràcies a la Diputació de 
Lleida i inclouen l’obra, instal-
lacions i equipaments. 

vista sanitari com de ser-
veis socials i amb la visió de 
continuïtat dels processos 
assistencials, sempre en un 
marc de col·laboració amb 
els serveis sanitaris i amb els 
agents socials de les terres 

de Lleida. El nou Hospital 
Sant Joan de Déu de Llei-
da, ubicat al número 28 de 
l’avinguda de la Canadien-
se, té una superfície cons-
truïda total de 12.019,50 
metres quadrats. 

Exterior del nou Hospital 
Sant Joan de Déu de la 
ciutat de Lleida.

foto · Departament de Salut

Salut mental



Els periodistes analitzen les pressions als mitjans
econòmics i el ciberassetjament a les dones periodistes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’exercici de la professió pe-
riodística, en tots els seus 
vessants, està cada cop més 
sotmès a pressions socials, 
econòmiques i polítiques se-
gons han a� rmat els ponents 
del col·loqui “Les coaccions 
a la llibertat de premsa des 
de la societat civil”, celebrat 
aquest divendres en el marc 
del III Simposi sobre Llibertat 
de Premsa, trobada organit-
zada per la Demarcació de 
Lleida del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya (CPC) i la 
Universitat de Lleida (UdL).
En el decurs del col·loqui, 
moderat per Josep Ramon 
Ribé, director del diari La 
Mañana, la periodista Laura 
Saula ha posat de manifest 
que cada cop són més fre-
qüents les agressions als pro-
fessionals de la informació 
durant les manifestacions de 

Coaccions a la llibertat de premsa

protesta social, especialment 
pels sectors més radicals dels 
grups antisistema. Saula con-
sidera que aquest fenomen 
parteix d’una paradoxa (“els 
agressors pertanyen a movi-
ments que defensen precisa-

ment les llibertats de premsa 
i d’expressió”) i d’un concep-
te equivocat (“la identi� cació 
dels periodistes amb el poder 
establert”).
Per la seva banda, José 
Orihuel, redactor en cap 

d’Expansión a Catalunya, s’ha 
referit a les condicions “sovint 
complicades que té un perio-
dista econòmic per elaborar 
una informació rigorosa, e� -
caç i atractiva”. La base seria 
treballar en un mitjà “solvent 

i que no depengui de la pu-
blicitat” i ser “un professional 
ben format i amb capacitat 
per detectar i seleccionar les 
informacions interessants”, 
però més enllà d’aquestes 
condicions el periodista es 
troba amb “molts condicio-
nants i handicaps a l’hora de 
treballar”.
Finalment, Zuliana Lainez, re-
presentants de la Federació 
Internacional de Periodistes, 
ha avisat que el ciberassetja-
ment a les dones periodistes 
ha esdevingut una nova ame-
naça a la llibertat d’expressió, 
contextualitzant la ponència a 
Amèrica Llatina però pregun-
tant-se si aquest fenomen no 
és també extrapolable a l’Es-

Ribé, Orihuel, Saula i 
Lainez, en el decurs del 
III Simposi sobre Llibertat 
de Premsa.

foto · Col·legi de Periodistes

Periodisme
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Salut pública
Troben una plantació de marihuana 

a Puiggròs de 1.000 m2

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La plantació d’unes 4.500 
plantes de marihuana que 
els Mossos d’Esquadra han 
localitzat a Puiggròs ocu-
pava prop de 1.000 m2 de 
dues naus abandonades si-
tuades al peu de l’LV-200. 

Es van realitzar tres deten-
cions i durant l’escorcoll es 
van localitzar dues pistoles 
detonadores i 5.200 euros 
en efectiu. Se’ls acusa de ser 
autors d’un suposat delicte 
contra la salut pública i un 
delicte de defraudació de 
� uid elèctric. 

Maltractament animal
Denuncien un veí de Juneda pel 
mal estat d’un ruc i disset gossos
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Guàrdia Civil ha denunciat 
un veí de Juneda pel mal es-
tat d’un equí i disset gossos 
a la seva explotació. La situa-
ció dels animals es va detec-
tar després d’una inspecció 
que van realitzar els agents 

a les instal·lacions d’una pe-
tita explotació ramadera en 
desús situada al municipi de 
Juneda. Un dels animals, un 
ruc femella, presentava evi-
dents símptomes d’aban-
donament. També hi havia 
disset gossos en condicions 
higièniques de� cients. foto · Mossos d’Esquadra

Sinistralitat laboral
Es doblen els accidents de treball 
mortals a Lleida del 2015 al 2016
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les comarques de Lleida van 
comptabilitzar 12 morts i 52 
ferits greus per accidents 
laborals durant el 2016 en 
comparació als 6 mortals i 
el 62 ferits greus registrats 
el 2015. L’any passat també 
es van registrar 5.360 ferits 
lleus en accidents laborals 
en comparació als 4.823 del 

2015. Aquestes xifres indi-
quen que els accidents en el 
treball amb baixa han aug-
mentat globalment un 12% 
en un any i els sindicats atri-
bueixen aquest increment 
a la intensi� cació de la jor-
nada laboral amb plantilles 
molt ajustades i amb poca 
experiència i a la precarietat 
en els contractes, la majoria 
temporals. 

Rambla Ferran, 26 Lleida · cromm@live.comf

Per dates especials a CROMM 
tenim un espai pensat per a 
tu. 100% Garantia.

Serveis exclusius 
a domicili, informa’t!

· T. 973 241 672 ·
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L’aventura i el turisme actiu a les 
comarques de Lleida esperen

superar els 700.000 serveis el 2017. 
El nombre d’empreses del sector 

ha crescut �ns a les 230 aquest any

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 La temporada de turis-
me actiu i esports d’aventu-
ra d’enguany comença amb 
230 empreses (187 a la zona 
del Pirineu i 43 a la plana de 
Lleida) que ofereixen una cin-
quantena d’activitats de terra, 
d’aire i d’aigua. Aquesta xifra 
representa un increment d’un 
2,68% respecte de l’oferta 
de l’inici de la campanya de 
2016, quan hi havia 224 em-
preses.
En els darrers quatre anys 
s’ha constatat una certa esta-
bilització pel que fa al nombre 
d’empreses, que �uctuen en-
tre les 230 d’enguany i les 223 
de l’any 2014.

Ràfting, el producte estrella
La temporada 2016 es va tan-
car amb una contractació de 
670.577 serveis, un 4% més 
que l’any anterior, i les activi-
tats de terra van aglutinar el 
major nombre de contractaci-
ons, amb 332.825 servei. Les 
activitats d’aigua van sumar 

L’aventura de la teva vida

Les previsions són òpti-
mes de cara a la tempo-

rada de turisme actiu i 
esports d’aventura.

fotos · Ara Lleida

325.732 serveis i les d’aire 
van patir un lleuger descens 
respecte de la temporada an-
terior, amb 12.020 contracta-
cions.
El ràfting va continuar essent 
el producte estrella de les di-
ferents modalitats de turisme 
actiu i esports d’aventura du-
rant l’any 2016 amb 161.120 
serveis contractats, seguit 
de les activitats de trekking i 
el senderisme, amb 135.382 
serveis contractats.
En tercer lloc pel volum de 
serveis contractats es va si-
tuar el descens de barrancs, 
amb 102.855, seguit de la 
BTT amb 92.813, un sector 
que també mostra un incre-
ment de la demanda.

Impacte econòmic
L’impacte econòmic d’aquest 
sector l’any 2016 va ser de 93 
milions d’euros (considerant 
els ingressos procedents de 
l’activitat mateixa, l’allotja-
ment i la restauració). Aques-
tes xifres representen un in-
crement de 700.000 euros 
respecte de l’any 2015 en la 

contractació d’activitat direc-
ta i d’uns 5 milions d’euros 
més si es comptabilitza l’im-
pacte econòmic directe en el 
sector de l’hostaleria i la res-
tauració.
El client que practica activi-
tats de turisme actiu i esports 
d’aventura a la demarcació de 
Lleida continua sent majorità-
riament de Catalunya, amb 
un 72,5% del total, sobretot 
de Barcelona. Un altre 15% es 
desplaça des d’altres comuni-
tats autònomes, mentre que 
el mercat estranger, que re-

presenta l’11% dels clients, és 
sobretot d’origen francès, ho-
landès i anglès, sense oblidar 
els visitants israelians i també 
americans.
Pel que fa al personal con-
tractat, durant la temporada 
2016 es va reduir en un 6% 
respecte de 2015 en passar 
de 2.041 persones a 1.917 
la campanya anterior, de 
les quals 727 van treballar a 
temps complet, 390 a temps 
parcial i d’altres 800 van ser 
personal autònom.

Major navegabilitat 
A partir de 2018 el riu No-
guera Pallaresa tindrà un re-
corregut sense interrupcions 
d’uns 50 quilòmetres en el 
tram comprès entre Llavorsí i 
l’embassament de Sant Anto-
ni gràcies a dues actuacions al 
salt de l’Hostalet i al de Sos-
sís, fent un pas lateral que do-
narà continuïtat a la navega-
bilitat de les embarcacions. 
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El certamen reuneix una vuitantena d’empreses
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La vuitantena d’empreses que 
enguany han participat en la 
IV edició de la Fira UdL Tre-
ball han ofert una vuitante-
na d’ofertes de feina per als 
graduats de la Universitat de 
Lleida (UdL) i més de trenta 
places per a pràctiques d’es-
tudiants.
La jornada, que té com a ob-
jectiu fomentar l’ocupació 
dels titulats de la UdL tot po-
sant en contacte estudiants, 
graduats i empreses, ha am-
pliat enguany el seu espai per 
poder-hi encabir una vintena 
més d’empreses i entitats que 
l’any passat. Els estands s’han 
repartit així entre el Centre 
de Cultures i Cooperació 
Transfronterera (53) i l’Edi�ci 
Polivalent (27), al Campus de 

Més d’una cinquantena d’ofertes 
de feina en la Fira UdL Treball

Cappont.
Programadors informàtics, 
desenvolupadors web, gra-
duats en Administració i Di-
recció d’Empreses (ADE), en-
ginyers (agrònoms, industrials 
i de l’edi�cació) i professors 
d’anglès han estat els per�ls 
professionals més buscats en 
la IV Fira UdL Treball.

Així, de la vuitantena d’em-
preses representades al Cam-
pus de Cappont de Lleida, 
una vintena han ofert �ns a 
vuitanta llocs de treball. A 
més, deu empreses oferei-
xen a l’estudiantat trenta llocs 
per fer-hi pràctiques, mentre 
que l’Agència Catalana de 
Turisme presenta set beques 
destinades a titulats per fer 
estades durant dos anys en 
alguna de les seves o�cines a 
l’estranger.
Segons fonts de la Universitat 
de Lleida, han passat per la 
Fira de la UdL més de 500 es-
tudiants i graduats de la Uni-
versitat. Als tallers hi ha hagut 
520 inscrits i la xerrada cen-
tral del certamen, “SpeakTa-
cular”, és la que ha atret més 
persones.
Durant la inauguració, que ha 
anat a càrrec de la vicerectora 
d’Estudiants de la UdL, Neus 
Vila, i d’altres autoritats locals, 
s’ha destacat el creixement i 
la consolidació d’aquesta tro-
bada, que té com a objectiu 
fomentar l’ocupació dels titu-
lats de la Universitat tot po-
sant en contacte estudiants, 
graduats i empreses. 

foto · Universitat de Lleida

Formació i treball

Imatge del públic que ha omplert la xerrada central 
de la Fira UdL Treball.

Es buquen
programadors, 

graduats en 
ADE, enginyers i
mestres d’anglès

carlesaguila@advocatslleida.org

tel. 973 24 35 82

Canyeret, 17/19, baixos 

25007 Lleida · Fax 973 24 07 12

Reclamem clàusules sòl i despeses hipotecàries

T’informem sense compromís!



MAIG 201714 economia

Mas-Colell, 
Heukamp,

Andreu, Rojas i
Almunia entre 

els ponents

Espera reunir unes 600 persones els dies 
15 i 16 de juny a la Seu d’Urgell

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La 28a Trobada Empresarial 
al Pirineu, que se celebrarà 
els dies 15 i 16 de juny a la 
Seu d’Urgell, espera superar 
l’assistència d’anys anteriors 
i assolir enguany els 600 ins-
crits. Amb el títol “Estratègies 
per a un marc canviant”, as-
pectes vinculats a la geopolí-
tica, l’economia d’impacte, la 
tecnologia o la intel·ligència 
arti�cial seran presents en 
aquesta nova edició a través 
de diferents conferències, 
taules rodones i debats. I és 
que, malgrat la millora del 
panorama econòmic, a esca-
la mundial i europea, els em-
presaris veuen com la seva 
activitat es troba sotmesa a 
la in�uència de les proble-
màtiques polítiques internes 
dels països i, més a llarg ter-
mini, de fenòmens d’abast 
global, com ara l’ajustament 
pendent de l’economia de la 
Xina. El programa d’enguany 

La Trobada Empresarial al 
Pirineu escalfa motors

Gastronomia 
La ruta

gastronòmica
Alpitast, atracció 
de les Festes de 

Sant Isidre

 REDACCIÓ
 ALPICAT

La segona edició de la ruta 
gastronòmica Alpitast, 
que se celebra del 12 al 14 
de maig, és un dels focus 
d’atracció de les Festes 
de Sant Isidre d’Alpicat. 
El certamen s’ha presentat 
en presència de l’alcalde 
d’Alpicat, Joan Gilart, la 
regidora de Cultura i Fes-
tes, Teresa Bosch, i repre-
sentants dels establiments 
Restaurant Casa Pepita i 
Bar Granados.
Com ja va passar en la pri-
mera edició del certamen, 
Alpitast permet degustar 
les diferent propostes que 
presentarem un total de 
nou establiments de res-
tauració del municipi a un 
preu de 2 euros per tapa, 
participant així en el con-
curs que escull la millor 
tapa. 

La Trobada Empresarial al Pirineu se celebra a la Seu 
d’Urgell. (Foto: Arxiu)

foto · Arxiu

comptarà amb la presència 
de destacades �gures com les 
de Franz Heukamp, Andreu 
Mas-Colell, Carlos Andreu, 
Raúl Rojas, Joaquín Almunia 
o Juan Verde, entre d’altres.
La 28a Trobada Empresari-
al al Pirineu pretén aportar 
les claus per entendre com 
aquesta complexitat derivada 

de les situacions polítiques 
dels països di�culta la presa 
de decisions i, en conseqüèn-
cia, també augmenta els ni-
vells de risc. En aquesta edi-
ció, els assistents escoltaran 
i aprendran d’experiències 
empresarials que proven la 
capacitat de destacats direc-
tius i empresaris per dissenyar 

i aplicar estratègies d’èxit en 
aquesta època de canvis con-
tinuats. 
La Trobada Empresarial al Pi-
rineu s’ha consolidat com un 
esdeveniment anual que ha 
sabut donar resposta a les 
inquietuds de l’empresariat 
lleidatà. Es tracta d’una de 
les jornades econòmiques 
privades de tot Catalunya 
que aconsegueixen atraure 
un major nombre de partici-
pants. 

Negoci
Creixen un 22,4% 
les expectatives 
de negoci per al 

proper trimestre a 
Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’enquesta que analitza el 
clima empresarial de Llei-
da corresponent al primer 
trimestre de 2017 torna a 
situar-se en una tendèn-
cia positiva després de la 
davallada del segon se-
mestre de 2015. Aquest 
signe favorable es dóna 
tant pel que fa a la marxa 
del negoci com pel que fa 
a les previsions de l’em-
presariat lleidatà per al 
proper trimestre, amb un 
creixement del 22,4% de 
les expectatives, força su-
periors a la marxa real dels 
negocis, que se situa en 
un 12.1%. Tots els sectors, 
excepte la construcció, 
marquen una marxa positi-
va del negoci. El president 
de la Cambra de Comerç, 
Joan Simó, ha destacat 
l’optimisme del sector em-
presarial del territori. 

Inserció laboral

Nou programa d’Aspid destinat a 
aturats de llarga durada

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació de Paraplègics 
i Discapacitats Físics de Llei-
da (Aspid) posarà en marxa 
a partir d’aquesta primavera 
el nou programa d’inserció 
laboral Ponent Ocupació a 
les comarques del Segrià, la 
Noguera i, �nalment, l’Ur-
gell, adreçat a persones 
d’entre 30 i 54 anys, amb o 
sense discapacitat, que són 
aturats de llarga durada –és 
a dir, que porten més d’un 
any a l’atur–, amb l’objec-
tiu d’ajudar-les en la recerca 
de feina. El principal focus 
d’atenció de la iniciativa és 

L’objectiu és 
atendre 126

persones i
que el 15%
trobi feina

atendre 126 persones i acon-
seguir que, com a mínim, el 
15% dels afectats trobin fei-

na. Com a aspecte innova-
dor, les persones rebran una 
compensació econòmica de 
�ns a 10 euros per dia –�ns 
a un màxim de 150 euros 
mensuals– si assisteixen als 
tallers i els cursos de forma-
ció professional i participen 
en les pràctiques a empreses 
del sector indicat.
El projecte, que es desenvo-
luparà entre aquest mes de 
maig i el març de 2018, és 
promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i el 
Ministeri d’Ocupació i Segu-
retat Social en el marc dels 
anomenats programes inte-
grals. 

Atur 
L’atur baixa en 

1.461 persones a 
la demarcació de 

Lleida a l’abril

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El nombre de persones 
registrades a les llistes del 
Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) a l’abril a la 
demarcació de Lleida s’ha 
situat en 22.123 persones, 
la qual cosa suposa 1.461 
aturats menys, el 6,19% 
menys. La xifra d’aturats 
a Lleida a l’abril és la més 
baixa que s’observa en 
la sèrie des del setembre 
de 2016 (21.792 aturats). 
En termes anuals, l’atur a 
Lleida va caure a l’abril en 
3.270 persones, el 12,88% 
menys. 

Jornades econòmiques
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“Cal � delitzar els consumidors amb la producció d’aquí”
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La consellera d’Agricultura, 
Meritxell Serret, ha assegurat 
que la voluntat del Departa-
ment és ‘’anticipar i prevenir 
al màxim’’ qualsevol efecte 
de crisi per sobreproducció 
de fruita i que els preus pu-
guin baixar de cara a la pro-
pera campanya fructícola que 
començarà en breu al pla de 
Lleida. Serret ha dit que � ns 
a mitjans de mes o al juny no 
hi haurà dades sobre com 
seran ‘’realment’’ les produc-
cions però ha fet una aposta 
pel ‘’diàleg’’ entre tots els 
agents de la cadena de valor 
per ‘’posar en comú informa-
ció’’ que serveixi per detectar 
perills i, d’aquesta manera, 
poder posar en marxa els me-
canismes per prevenir-los. La 

Serret aposta per anticipar-se a 
possibles crisis de preus

consellera també ha remarcat 
que estan posant a disposició 
del sector eines per generar 
sinergies positives com la tau-
la de bones pràctiques, les cir-
cumscripcions econòmiques 
o l’observatori de preus. Tot 
plegat, amb l’objectiu comú 
de � delitzar els consumidors 
amb la fruita d’aquí.

“Les cooperatives són claus 
per al sector agrari i la co-
hesió econòmica i social del 
territori”
“Vull fer un reconeixement 
profund a tothom qui des de 
l’any 1917 heu estat capaços 
d’aportar esperit d’iniciativa, 
arrelar pagesos al territori, 
potenciar el sector oleícola 
i contribuir al desenvolupa-
ment rural”; amb aquestes 
paraules s’ha expressat la 

consellera d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, 
Meritxell Serret en l’acte de 
commemoració del centenari 
de la Cooperativa de Maials.
En aquest sentit, la consellera 

foto · Generalitat de Catalunya

Campanya de la fruita

Serret ha assistit a la commemoració del 100 anys de 
la Cooperativa de Maials.

ha subratllat que “les coope-
ratives han estat, són i seran 
clau i necessàries per a la pa-
gesia i per al desenvolupa-
ment i la cohesió econòmica 
i social del país” i ha destacat 

la seva capacitat de “lligar el 
projecte empresarial amb una 
clara visió social”.
Serret ha manifestat el “com-
promís decidit del Departa-
ment d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació amb 
el món cooperatiu agrari”. 
Tanmateix, la consellera ha 
recordat que s’està impulsant 
el pla marc del cooperati-
visme agrari, “en què estem 
avançant plegats en les � tes 
que ens hem marcat, com és 
impulsar plataformes de co-
mercialització per posicionar 
el millor possible els nostres 
productes en els mercats i as-
segurar les rendes”. “Perquè 
el principal repte de futur és 
el repte generacional”, ha dit 
la consellera, “homes i dones 
joves que vegin que poden 
desenvolupar projectes pro-
fessionals i de vida al nostre 
territori”
En el decurs de l’acte s’han 
homenatjat tots els presi-
dents que la Cooperativa ha 
tingut al llarg d’aquests 100 
anys, així com d’altres mem-
bres que han tingut un paper 
important durant la seva his-
tòria. 

IRPF
Hisenda aprova la reducció de

mòduls als afectats per pedregades
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Ministeri d’Hisenda ha 
aprovat la reducció per al 
període impositiu de 2016 
dels índexs de rendiment 
net per als agricultors lleida-
tans que tributen mitjançant 
estimació objectiva i que 
es van veure afectats l’any 
passat per inclemències me-
teorològiques, desastres na-

turals o un altre tipus de cir-
cumstàncies excepcionals. 
Des d’Asaja Lleida han va-
lorat positivament la publi-
cació de l’ordre ministerial, 
tot indicant que “les boni� -
cacions més destacades són 
les que es reserven a loca-
litats com Linyola, el Poal o 
la Granja d’Escarp, que van 
patir pedregades molt im-
portants”. 

Collita d’ametlla
Augmenta la previsió de collita 

d’ametlla en un 26%
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya 
(FCAC) preveu una bona co-
llita d’ametlla, amb un incre-
ment del 26% en relació amb 
la campanya anterior. La pre-
visió és d’unes 4.579 tones 
en gra enfront de les 3.635 
de la collita de 2016/17, i se 
situa un 30% per sobre de la 

mitjana dels darrers sis anys.
A Lleida l’increment s’ele-
varia � ns al 29%, arribant a 
les 2.392 tones en gra en-
front de les 1.855 tones de 
la campanya anterior.
Pel que fa a la superfície 
productiva, la regressió del 
secà per abandonament 
s’està compensant amb al ir-
rupció de noves plantacions 
en regadiu. foto · Arxiu

65a edició
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SK8 OR DIE!

S�TEBOARD De Califòrnia a Tòquio

 TONI IBARS
 LLEIDA

www.7accents.cat

 La febre del monopatí  neix 
quan els que practicaven surf 
a les costes de Califòrnia, tam-
bé coneguts com a surfers, per 
entretenir-se i provar noves 
experiències els dies que les 
onades de les seves platges 
no eren del tot convincents, 
decidien portar aquell esport 
a un altre nivell: passar del mar 
a l’asfalt.
Així sorgeix un nou esport, 
l’skateboard, i amb aquest, 
dues modalitats: el downhill, 
que consistia en llançar-se a 
tota velocitat costa avall des 
de carrers molt empinats, i el 
freestyle, en què es tractava 
de realitzar trucs bàsics amb 
l’skate, modalitat que després 
donaria lloc al vert (estil basat 
en rampes) i a l’street (estil ba-
sat en patinar pels carrers).
Un parell de dècades després 
d’aquesta invasió dels carrers i 
després de competicions inter-
nacionals a les quals acudien 
centenars de persones, unes 
xifres elevadíssimes en vendes 
d’skateboards, pel·lícules, re-
vistes i molts més factors que 
van fer que l’skate s’expandís 

L’skate, tot i els diversos entrebancs que ha patit al 
llarg dels anys, ha anat resistint i, �ns i tot, creixent 
gràcies a la �delitat dels seus seguidors.

a nivell mundial, aquest sofreix 
una caiguda en el seu índex de 
popularitat a causa de la poca 
estabilitat de les taules d’skate 
i dels molts accidents que oca-
sionaven, per la qual cosa en 
moltes ciutats era prohibit per 
mesures de seguretat i salut.
Per sort per a tots els skaters, 
el surfer i estudiant d’enginye-
ria Frank Nasworthy va paten-
tar un nou tipus de roda per 
als skateboards molt mes ad-
herent i segura, amb la qual 
cosa el mercat de l’skate va 
reviure amb nous productes, 
idees i projectes de futur.
Des de �nals dels noranta 
l’skate es va consolidant com 
un moviment cultural, esport 
i indústria a nivell mundial, in-
clús arribant a ser un esport 
olímpic a Tòquio 2020.
Actualment ja podem dir que 
l’skateboard ens ha proporcio-
nat un ventall d’skaters dignes 
de recordar per sempre com, 
per exemple, Rodney Mullen, 
Tony Hawk, Steve Caballero, 
Bam Margera, Ryan Sheckler, 
Eric Koston, Tony Alva, Stacy 
Peralta, Jay Adams i molts més 
que també han format part de 
la història d’aquest esport.
Tots sota el mateix lema: “Sk8 
(skate) or Die”.  

Remuntant-nos 
a �nals dels cin-
quanta, damunt 
d’un tros de 
fusta amb rodes 
de patins, els 
carrers de les 
diverses ciutats 
que formen l’es-
tat de Califòrnia 
comencen a ser 
envaïts per una 
massa incontro-
lada de joves 
embogits per 
unes ganes insa-
ciables de solcar 
les seves avin-
gudes
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El Lleida empata 1 a 1 contra el València B i esgota les 
possibilitats d’entrar en el play-off d’ascens

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Lleida Esportiu ha empatat 
davant del València CF Mes-
talla al Camp d’Esports (1-1) 
en un partit on l’equip blau 
s’ha quedat molt a prop de 
la victòria amb la igualada 
visitant als últims instants. El 
conjunt de la Terra Ferma, 
que amb aquest encontre ha 
tancat la segona volta invicte 
a casa, ha anat per davant en 
el marcador durant gran part 
del xoc gràcies a la seva e�-
càcia però s’ha quedat sense 
marge de reacció en rebre el 
gol adversari al tram �nal.
Davant d’un oponent amb 
molta qualitat, els homes 
dirigits per Gustavo Siviero 
s’han agrupat en un inici on 
Quim Araujo ha enviat un xut 
al travesser. Tot i així, passats 
els minuts, Nierga ha apro�-
tat una entrega enrere de la 

Punt i �nal per al Lleida Esportiu

defensa rival per recuperar la 
pilota i de�nir amb un tir ajus-
tat en l’u contra u, obrint la 
llauna per als de Ponent, que 
poc després salvarien dues si-
tuacions de perill, desfent una 

rematada creuada de Rafa 
Mir i evitant, en una aturada 
d’Álvaro Campos, el tir a por-
ta de Charlie.
A la represa, el bloc del Se-
grià, amb una major presèn-

cia a terreny de joc contrari, 
s’ha mantingut ordenat, en 
un període on l’assistent ha 
invalidat per fora de joc una 
diana de Rafa Mir i Nierga ha 
tingut el segon en un cacau 

creuat que ha blocat Ferri. Ja 
a les acaballes, Aridai baixaria 
a l’àrea una passada llarga i 
equilibraria el resultat per a 
un �lial valencianista que s’ha 
classi�cat per a la lligueta 
d’ascens abans de la darrera 
jornada.
El punt guanyat deixa el Llei-
da amb 55 punts, a cinc del 
quart classi�cat. Sobre el ter-
reny de joc ja no hi ha res a 
fer. Toca esperar la decisió 
que arribi dels despatxos, i 
tot i així tampoc no s’asse-
guraria la promoció. Si el Ba-
dalona i el Balears empaten 
o guanyen, els jugadors del 
Lleida ja estaran de vacances 
el proper diumenge. 

El València Mestalla, un 
oponent de molta quali-
tat davant del Lleida.

foto · Santi Iglesias

Lleida Esportiu
Siviero carrega contra Esteve i assegura que les coses 

s’haurien pogut fer millor
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Gustavo Siviero sortia del par-
tit contra el València Mestalla 
en una roda de premsa que 
sonava  a comiat en assegu-
rar que el club no s’ha posat 
en contacte amb ell per reno-

var-li el contracte.
“No cal ser molt llest per 
saber que potser jo no sóc 
l’opció de futur del Lleida Es-
portiu”, alhora que ha indicat 
que “segurament” la directiva 
tingui altres entrenadors en 
cartera.

foto · Santi Iglesias

FiF
El FiF presenta els seus

25 equips
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La presentació dels 25 
equips de futbol base del 
club FiF Lleida ha anat 
precedida d’un parell de 
reconeixements en les �-
gures d’Abel Martínez, col-
laborador en els aspectes 
comunicatius de l’entitat, 
i del president del CF Gar-
deny, Francisco Rodríguez, 
per la bona relació entre 

ambdues entitats, ja que el 
FiF ha estat fent ús de les 
instal·lacions del barri de la 
Mariola durant aquests anys.
El president del FiF, Josep 
Maria Culleré, ha remarcat 
la �loso�a del club, que va 
néixer fa només deu anys, 
com una via de formació de 
persones a través de l’es-
port, reivindicant uns valors 
als quals no pensen renunci-
ar. 

Per bé que ha assegurat que 
sempre se l’ha respectat en la 
seva feina, el tècnic també ha 
dit que hi ha coses que des de 
la banqueta es poden retreu-
re als propietaris del club, a 
qui ha recordat que es podien 
haver fet les coses millor. 
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BÀSQUET

Els lleidatans acomiaden la temporada amb una victòria
espectacular després de remuntar disset punts en l’últim quart

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Força Lleida ha acomiadat 
la temporada amb una victò-
ria espectacular (84-87) des-
prés de remuntar disset punts 
en l’últim quart al CB Clavijo. 
El partit va caracteritzar l’ADN 
de l’equip; tot i la distància en 
el marcador, el conjunt lleida-
tà no es va rendir i, guiats per 
un incommensurable Garrett 
Nevels, aconseguia remuntar 
i � nalitzar la lliga amb divuit 
victòries.
L’inici de cada quart era una  
era una rèplica de l’anterior: 
el CB Clavijo imposant-se en 
els primers minuts i aconse-
guint distanciar-se del Força 
Lleida. Semblava, doncs, que 
la victòria no se li escaparia 
al conjunt de Logronyo, però 
amb una distància de disset 
punts (72-55) quan corria el 

Remuntada vibrant del Força Lleida

minut 33 de partit, Kregor 
Hermet transformava dos tirs 
lliures per iniciar la remuntada 
lleidatana. En l’acció posteri-
or, Ablaye Mbaye aconseguia 

una acció de 2+1 i deixava 
els lleidatans a nou punts del 
CB Clavijo en el minut 34 de 
partit. Els locals només eren 
capaços d’anotar un tir lliure 

Garrett Nevels ha estat un dels líders de l’equip al llarg de tota la campanya.

i, a continuació, novament 
Hermet anotava una bonica 
safata a cèrcol passat per col-
locar el 73-65. Corria el minut 
35 i Garrett Nevels iniciava 

una de les performances de 
la temporada. Primer acon-
seguia un gran triple i poste-
riorment una cistella de dos 
punts (73-70). Bryce Pressley 
només era capaç de trans-
formar un tir lliure, Mbaye 
capturava el rebot defensiu i 
després d’una assistència de 
Nevels ell mateix � nalitzava 
la jugada col·locant els lleida-
tans a dos punts (74-72) amb 
quatre minuts per disputar
El CB Clavijo no es deixava 
impressionar i tornava a em-
patar el partit (80-80). Però 
Garrett Nevels tornava a apa-
rèixer per encistellar un triple 
crucial i quatre tirs lliures per 
acabar sumant 24 punts en 
l’últim quart i segellar així una 
remuntada vibrant de l’Actel 
Força Lleida davant del CB 
Clavijo en el darrer partit de 
la temporada.  

foto · Pol Puertas
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ATLETISME

Ricard Pastó i Meritxell Bonet han estat els
guanyadors en els 10 km, puntuables per a la

Lliga Ponent Eurosomni

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

La Mitja  Marató i 10 km Ciu-
tat de Tàrrega, segona cita 
de les quatre que formen el 
calendari de les Mitges de Po-
nent, ha omplert els carrers de 
la capital de l’Urgell amb 650 
participants en una jornada 
que ha estat una veritable fes-
ta atlètica. Alexandre Tàssies i 
Rosamari Carulla han estat els 
guanyadors de la Mitja, men-
tre que Ricard Pastó i Meritxell 
Bonet s’han imposat en els 10 
quilòmetres, que eren puntua-
bles per a la Lliga Ponent Eu-
rosomni.
Pel que fa a la Mitja Marató, 
el guanyador masculí ha estat 
Alexandre Tàssies (CE Linyola-
Logiesport), un atleta diferents 
cops guanyador de la Lliga Po-
nent en la distància de 10 qui-
lòmetres i que avui no ha tingut 
rival a Tàrrega. Així ho ha acre-
ditat amb un temps guanyador 
d’1.15.51, molt superior al dels 
seus companys de podi: Fran-
cisco Javier Cebrián (CA Fra-
ga-Bajo Cinca), vigent campió 
de la Lliga Ponent i que avui 
ha estat segon amb 1.18.19, i 
Sancho Ayala (Fondistes Solso-
nès), tercer amb 1.18.51. 
En dones, victòria clara de la in-
evitable Rosamari Carulla (Lo-
giesport-La Guineu), guanya-
dora amb un crono d’1.27.18. 

Tàssies i Carulla, campions 
de la Mitja de Tàrrega

Arribada a la meta de la Mitja Marató de Tàrrega.
foto · Ajuntament Tàrrega

MOTOCICLISME

Àlex Màrquez aconsegueix el seu 
primer triomf a Moto2

 REDACCIÓ
 XERÈS

Àlex Màrquez ha aconseguit 
el seu primer triomf en la ca-
tegoria de Moto2 i s’acosta, 
d’aquesta manera, a Franco 
Morbidelli, el líder i vence-
dor en les tres cites anteri-
ors, que ha caigut a terra al 
circuit de Xerès. Màrquez 
es queda ara a 26 punts del 
seu company i amb totes les 
possibilitats per guanyar el 
campionat. 
El cerverí ha anat obrint fo-

rat després que l’italià anés 
pel terra i ha dominat la car-
rera en un excel·lent cap de 
setmana.
Per la seva banda, el seu 
germà Marc ha quedat se-
gon en la categoria de Mo-
toGP per darrere de Dani 
Pedrosa, que s’ha imposat 
amb claredat. El Tro de Cer-
vera ha tingut poques op-
cions de victòria davant del 
de Castellar de Vallès, ferm 
en la primera posició durant 
la carrera. 

Àlex Màrquez celebra la seva victòria a Xerès.
foto · @AlexMarquez73

BÀSQUET
El Campionat d’Espanya Cadet 

Masculí de Bàsquet ja té calendari
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

El XIXè Campionat d’Espa-
nya Cadet Masculí de Clubs 
de Bàsquet ja té el calendari 
de partits, és a dir, els empa-
rellaments entre els 32 mi-
llors equips cadets de l’Estat 
que competiran a Lleida del 
21 al 27 de maig.
Els quatre equips que són 
els caps de sèrie i que en-
capçalen els grups A, B, C 

i D són Real Madrid, Gran 
Canaria, FC Barcelona Lassa 
i Canterbury. Aquests grups 
classi� quen tres equips per 
als vuitens de � nal ja que 
són els que han quedat en la 
posició de l’1 al 16 en la lliga 
regular. Els grups E, F, G i H 
emparellen els equips que 
han quedat en la posició 
del 16 al 32 i, en aquest cas, 
només classi� quen un equip 
per als vuitens de � nal. 

L’actual campiona de la Lliga 
Ponent ha avantatjat en més 
de dos minuts la segona classi-
� cada, Katherine Jane Chaplin 
(Dimension3), amb 1.29.35, i 
en més de set la tercera, Mòni-
ca Riera (Cal Terés Vidal).

Quant als 10 quilòmetres, el 
guanyador en homes ha estat 
un habitual de les mitges ma-
ratons, Ricard Pastó (Xafatolls), 
vencedor amb un temps de 
32.28, deixant més de quatre 
minuts enrere els seus com-
panys de podi: l’independent 
Josep Segura, segon amb 
36.39, i Josep A. Gardeñes, 
també del Xafatolls, amb 
36.56. En dones, triomf d’una 
altra il·lustre de les curses de 
Ponent, la independent Me-
ritxell Bonet, amb un crono de 
42.14. L’han seguit Anna Serra 
(Xafatolls), segona amb 44.51, 
i Judit Batalla (100x100 Fon-
distes Tàrrega), tercera amb 
45.02. 

650 participants 
han omplert els 

carrers de la
capital del

Segrià

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  •
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 The Seeker (‘El buscador’) 
és expulsat de la seva ciutat 
enderrocada a causa d’un ca-
taclisme i comença un viatge 
per buscar el coneixement 
absolut que l’ajudarà a tornar 
victoriós. La seva ideologia ti-
rana, però, és l’única cosa que 
el motiva a fer-ho. En aquest 
viatge d’autoconeixement, 
evolució i descobriment per-
sonal el buscador potser tro-
barà quelcom molt diferent 
del que esperava a l’inici del 
seu viatge.
Els FOO també són uns bus-
cadors. No obstant això, la 
seva utopia és molt més bu-
còlica. Fa més de vuit anys 
que aquest grup lleidatà va 
emprendre el seu propi vi-
atge. Ara presenten el seu 
quart treball, un re�ex de 
tota la seva evolució i madu-
resa, tant personal com mu-
sical. Aquest àlbum concep-
tual està compost per cinc 
temes amb tints psicodèlics 
però sobretot molt “roc-
kers” que narren les aventu-
res d’un Odisseu modern en 

Els FOO tenen prevista una gira de presentació d’aquest últim treball per l’Estat espanyol que començarà a mitjans de setembre. 

L’Odissea 
musical de 

FOO

Oracle
Perdut en la seva recerca, 
acudeix a l’oracle. Abans del 
cataclisme era molt fàcil bus-
car qualsevol informació a In-
ternet. Ara, però, només hi ha 
uns pocs posseïdors d’aquest 
poder: els freaks informàtics.

The Tower of 
the Sun
De volta a la ciutat, en una 
torre anomenada La Torre del 
Sol, es trobarà una cientí�ca a 
qui s’haurà d’enfrontar per re-
cuperar el seu poder. Aquest 
viatge l’haurà canviat?

Outlanders
El protagonista del disc es 
The Seeker, hereu d’una famí-
lia que controla la ciutat. Des-
prés d’un cataclisme és expul-
sat i emprèn el seu viatge en 
busca d’un coneixement que 
l’ajudarà a tornar i recuperar 
el seu poder.

Last Burning 
Candle
The Seeker ha arribat al lloc 
on es troba el tresor, a la bi-
blioteca d’Alexandria, que 
ara està enfonsada. Per acce-
dir-hi, però, haurà d’arriscar la 
seva pròpia vida.

The Bullet & 
the Sound
Al principi del seu viatge The 
Seeker no sap molt bé on tro-
bar aquest “tresor”. Com en 
L’Odissea, en un moment en 
què es troba totalment per-
dut apareixen unes sirenes.

busca d’un tresor. Les lletres 
d’aquestes cançons han estat 
escrites pel seu cantant, l’Ori 
Senan, i estan recolzades per 
uns poemes, també escrits 
per ell. Elaborar un disc con-
ceptual era una il·lusió que els 
FOO tenien de feia temps i 
que per � han assolit. Cal dir 
que no era un somni simple 
i, com el seu buscador, han 
necessitat tots aquests anys 
d’evolució per tal de crear 
aquest “tresor” en forma de 
vinil. En aquest procés, Marc 
Molas, un productor de Bar-
celona que porta treballant 
amb la banda gairebé des 
dels seus inicis, ha estat el seu 
oracle, l’encarregat d’obrir les 
seves portes de la percepció. 
De fet, aquest disc ha estat 

creat, gairebé des dels fona-
ments, al seu estudi, cosa que 
no havien fet mai abans. En 
el cas dels anteriors treballs 
acostumaven a elaborar les 
cançons al mateix temps que 
tocaven, fent-les evolucionar 
a través de les percepcions 
que tenien quan les tocaven 

en directe. Aquest cop, però, 
com l’Ori Senan comenta, 
“el procés ha estat molt més 
introspectiu, en un ambient 
més creatiu i aïllat”. Quan els 
pregunto sobre les in�uèn-
cies de les quals beu aquest 
últim treball, la resposta no 
em pot deixar més descol-

locada: “Hem escoltat molt 
una banda que es diu Porno 
for Pyros, que és molt grunge 
i molt crua, sense �ltre. Però 
també hem escoltat Otto Von 
Schirach, que és Miami Bass i 
ens recorda una mica al trap, 
i molta salsa i música llatina”. 
Com en tot viatge introspec-
tiu, el camí no és fàcil i sem-
pre trobem pedres que ens 
di�culten l’arribada al nostre 
destí. Després de tant temps, 
els FOO s’han trobat pedres 
de totes formes i mides però 
no han aconseguit minvar el 
seu pas ferm. La recompensa 
a aquesta constància, de mo-
ment, ha estat aquest àlbum, 
produït per dos segells, Grans 
Records i Onarama Records, i 
que ells mateixos de�neixen 
com el més elaborat i pro-
fessional �ns ara. Tanmateix, 
això no vol dir que hagin arri-
bat a la � del seu camí, ni molt 
menys, per això seguiran bus-
cant la seva màxima utopia. 
I quina és la seva utopia? El 
guitarrista de la banda, Pol Is-
handa, ho té molt clar: “Lleida 
esdevindrà en un futur la ciu-
tat catalana de l’avantguar-
da”. Espero de tot cor que es 
faci realitat. 

foto · Imma González
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Muchachito, M-Clan i Gavaldà, protagonistes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El castell de focs al marge 
esquerre del riu Segre ha il-
luminat la primera nit de Fes-
ta Major amb llums de colors 
i sons de festa. L’empresa Tu-
ris ha estat l’encarregada de 
l’espectacle pirotècnic, que 
han seguit milers de lleida-
tans als dos marges de la ca-
nalització. L’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, i els membres de 
la corporació municipal han 
sortit al balcó de la Paeria per 
veure el tradicional castell un 
cop ha acabat el pregó o� ci-
al, a càrrec del periodista Lluís 
Caelles.
Caelles ha fet un recorregut 
personal i professional en el 
pregó de la Festa Major de 
Lleida a través de records, vi-

El castell de focs il·lumina la
ciutat de llums de colors

Els espectacles de foc formen part de la Festa Major.
foto · Laura Obea

vències i re� exions al voltant 
del seu o� ci, el periodisme, 
i la seva ciutat, Lleida, “que 
comparteixen el verb can-
viar”. Ha estat en base als 
canvis en aquests dos àmbits 
que Caelles ha teixit el seu 
discurs, de passat, present i 
futur. “Isona és el meu poble 
i Lleida, la meva ciutat”, ha 
començat dient, i ha descrit 
moments viscuts a la ciutat, 
posant èmfasi en “la foto de 
la seva infància”, la d’un nen 
amb un fanalet de Sant Jau-
me. Ha explicat el sentiment 
especial que li evoca aquesta 
imatge, que segurament ara 
prendria una altra dimensió 
amb les moltes imatges pre-
ses amb el mòbil i comparti-
des d’immediat.
La cultura popular és un dels 

Festa Major de Lleida

Festa Major de Tàrrega

Tàrrega exhibeix la força de la seva 
cultura popular del 10 al 14 de maig

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Una cinquantena de propos-
tes integren la Festa Major 
2017 de Tàrrega, que té lloc 
del 10 al 14 de maig amb la 
cultura popular com a eix ver-
tebrador. La celebració vol 
ser, a més, un imant cultural i 

turístic per al municipi, al torn 
que es posa de manifest la 
vitalitat del teixit associatiu. 
En aquest sentit, nombroses 
entitats treballen colze a col-
ze amb el consistori per bas-
tir una atractiva programació. 
Folklore, música, gastrono-
mia, teatre, esports i diversió 

per a públic de totes les edats 
nodreixen l’extens programa, 
majoritàriament gratuït. La 
commemoració dels 10 anys 
de l’Àliga de Tàrrega, els con-
certs d’Oques Grasses, Doc-
tor Prats i La Selvatana i la 
Firacóc són alguns dels actes 
principals. 

Festa Major de Mollerussa
El teixit associatiu es bolca en les 

festes de la capital del Pla d’Urgell

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

a Festa Major de Mollerussa, 
que tindrà lloc del 18 al 21 
de maig, comptarà amb un 
ampli programa amb més de 
cinquanta activitats culturals 
i esportives en les quals des-
taca l’estreta col·laboració 
amb el teixit associatiu de la 

ciutat, el qual s’ha bolcat un 
any més en l’organització, ja 
que més d’una vintena d’en-
titats s’hi ha implicat directa-
ment.
Els concerts de Txarango i 
Animal, el jazz de La Vella 
Dixieland o En Peyu com-
parteixen cartell amb un 
ampli ventall d’opcions cul-
turals i esportives. 

elements més representatius 
d’aquestes Festes de Maig, 
amb un programa musical 
atractiu que enguany recupe-
ra els Camps Elisis. Muchac-
hito, Zoo, Dr. Prats, M-Clan, 
Itaca Band, Trau i Gavaldà 
o Marc Marzenit són alguns 
dels protagonistes.
El Centre Històric és un al-
tre dels punts festius amb la 
Mostra de Cervesa Artesana 
de Lleida, el Festival de Mú-
sica Folk, el Vermut de Festa 
Major i activitats infantils.
En total s’han programat en-
tre 250 i 300 actes i 50 actu-
acions musicals i s’hi han des-
tinat 450.000 euros, el mateix 
pressupost que el 2015. Així, 
s’ha recuperat aquesta parti-
da després que l’any passat 
disminuís. 

XXXXX 00 del XXXXXXXXXX DE 0000 00

Galeria Espai Cavallers

Carrer Cavallers, 31-33 Lleida 
· 629 033 150 ·

 · www.espaicavallers.com ·

· Carrer Cavallers, 31-33 Lleida · 629 033 150 · www.espaicavallers.com ·

Galeria
Espai cavallersAquarel·la · seda · ganxet · amigurumis · restauració

c. Vallcalent, 36 1er · Lleida · 648 41 90 47 



MAIG 201722 cultura

Poesia

Amat Baró inicia la quarta temporada 
dels recitals A Cau d’Orella

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

El dijous 4 de maig el Bar Gil-
da i el col·laborador de 7ac-
cents Amat Baró iniciaven la 
nova temporada dels recitals 
de poesia A Cau d’Orella. El 
programa inclou grans �gu-
res del territori lleidatà quin-

zenalment �ns al 27 de juliol. 
Encetava el cicle Meritxell Cu-
curella-Jorba, una de les fonts 
més cabaloses de la poesia 
del país.  La segueixen Txema 
Martínez amb la traducció de 
la poesia d’Edgar Allan Poe; 
Dolors Miquel, que recitarà 
El guant de plàstic rosa; Pere 

Rovira, que llegirà una selec-
ció de la seva obra; Xavier Ma-
cià, amb Obre les mans sota el 
braç; Meritxell Gené, que can-
tarà Màrius Torres i Jordi Pà-
mias acompanyada del poeta 
olotí David Caño, i JM Baule, 
que homenatjarà el Premi No-
bel Bob Dylan. 

El certamen ha arribat als 40.000
espectadors

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Fira de Titelles de Lleida ha 
tancat la seva 28a edició amb 
un balanç molt positiu. S’ha 
registrat una gran a�uència de 
públic, tant en els espectacles 
gratuïts de carrer com en els 
de sala, alguns dels quals ja 
tenien les entrades exhaurides 
una setmana abans de comen-
çar la Fira a causa de les reser-
ves de programadors i amics 
del Centre de Titelles.
Al llarg d’aquests tres dies han 

La Fira de Titelles tanca 
amb gairebé totes les 
actuacions exhaurides

Fins a 40.000 espectadors han passat per l’edició d’enguany de la Fira de Titelles.
foto · Fira de Titelles

Han passat  per 
la Fira 28

companyies i 
més de 300

professionals

passat per la Fira de Titelles 
28 companyies, més de 300 
professionals i 40.000 espec-
tadors. Carrers, places i tea-
tres de Lleida s’han omplert 
de gom a gom per gaudir dels 
espectacles de la Fira.
La darrera actuació va tenir 
lloc a la planta de Pediatria 
de l’Hospital Arnau de Vila-
nova a càrrec dels andalusos 
Siesta Teatro, que van apropar 
els seus titelles tradicionals als 
infants ingressats perquè po-
guessin gaudir-ne de prop. 

TeatreLlibres

‘Lo diccionari lleidatà-català’
arrassa per Sant Jordi

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

Dues novel·les negres es-
crites per autors lleidatans, 
Seixanta-vuit, de Ramon 
Usall, i Tan tuyo como tu mu-
erte, d’Emili Bayo, el recopi-
latori Assassins de Ponent i 
la reedició de Lo diccionari 

lleidatà-català han estat al-
guns dels llibres més venuts 
a la ciutat durant la Diada de 
Sant Jordi.
Jordi Caselles, president del 
Gremi de Llibreters de Llei-
da, ha a�rmat que les ven-
des de llibres han augmen-
tat un 5% respecte de l’any 
passat. 

El carrer Major, ple de gom a gom al llarg de la 
Diada de Sant Jordi d’enguany.

foto · Miki de Santiago

Any Granados

Lleida estrena la versió
actualitzada de l’òpera ‘Goyescas’

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Teatre de la Llotja s’ha 
rendit a l’acte més important 
dels programats en l’Any 
Granados. “L’estrena de 
l’opera Goyescas demostra 
el paper que representa Llei-

da en la producció cultural 
del país”, ha dit l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros. Goyescas 
és una òpera esceni�cada 
amb 130 persones a l’esce-
nari i un repartiment majori-
tàriament lleidatà, a excep-
ció del Cor Bruckner. 

Goyescas, una òpera esceni�cada amb 130 perso-
nes a l’escenari. 

foto · Ajuntament de Lleida

Música
Unes 2.000 persones participen

en el Maria Canals porta cua

 REDACCIÓ
 CERVERA

El Maria Canals porta cua ha 
situat dos pianos a disposi-
ció de tothom que els volgu-
és tocar el divendres 12 de 
maig a la plaça Major (tot 
el dia), a la plaça Joan Sa-
lat (matí) i al carrer General 
Güell (tarda).

Segons el paer en cap, Ra-
mon Royes, “el Maria Canals 
prestigia encara més l’acti-
vitat musical de Cervera”. 
Ha recordat que la primera 
edició només va tenir lloc a 
Barcelona, Bilbao, Madrid i 
Cervera i que “el Maria Ca-
nals ha situat pianos als llocs 
emblemàtics de la ciutat”.  



 



AGE
NDA

Balls folkò-
rics a la plaça 
Sant Joan
DIA: 12 de MAIG
LLOC: Plaça Sant Joan, Lleida
HORA: 20.00 h
La Casa de Andalucía presen-
ta els seus grups de l’escola 
de ball: Blanca Paloma, Em-
brujo, Granados, Albaicín, 
Azabache i Albéniz. I a les 
21.00 h la Casa de Aragón, 
amb la seva Raíces ZA-HU-TE, 
ens ofereix un espectacle dels 
millors balls, música i cants de 
l’Aragó.

Divendres de 
música
DIA: 12 de MAIG
LLOC: Camps Elisis, Lleida
HORA: 22.30 h
A l’escenari #FESTESDELLEI-
DA, concert de Coetus, la pri-
mera orquestra de percussió 
ibèrica, formada per dinou 
músics. A les 23.30 h a la car-
pa del Backstage trobarem 
la festa més sonada amb els 
discjòqueis del grup Backsta-
ge. I a les 23.30 h a l’escenari 
dels 40 Principals es presen-
ten Bipolar i Buhos. 

Fira de Sant 
Isidre de Sol-
sona
DIA: 12 de MAIG
LLOC: Solsona
HORA: Tot el dia
Certamen comercial, social, 
cultural, empresarial i turístic 
del Solsonès. Amb propostes 
de tota mena per a públics 
ben diversos.

Concert
del Club Ba-
nyetes

DIA: 13 de MAIG
LLOC: Camps Elisis, Lleida
HORA: 20.30 h
El dissabte al matí, com cada 
any, el Club Banyetes fa un 
concert adreçat als nens i les 
nenes de la ciutat amb les 
cançons i els personatges del 
Club.

Espectacle 
de màgia ‘La 
gran ilusión’, 
de Antonio 
Díaz
DIA: 13 de MAIG
LLOC: Teatre de la Llotja, 
Lleida
HORA: 19.00 h
Antonio Díaz El Mago Pop 
presenta un espectacle inspi-
rat en la pel·lícula El xou de 
Truman. En La gran ilusión 
el protagonista és el centre 
involuntari d’un reality show 
que retransmet la seva vida 
durant les 24 hores del dia. El 
preu de l’entrada general és 
de 42 €; 34 € per a grups, i 17 
€ per als més joves.

Correfoc
DIA: 13 de MAIG
LLOC: Lleida
HORA: 20.00 h

Correfoc infantil a càrrec de 
la Colla Infantils dels Diables 
de Lleida, els Diables Carran-
quers Infantils de Cervera i la 
Cabra Petita de Reus. I segui-
dament, des de la plaça del 
seminari, a partir de les 21.00 
h, es durà a terme el Correfoc 
a càrrec dels Diables de Llei-
da, el Drac Carrincló, els Mar-
ranquets, el Ball de Diables 
de Vilafranca del Penedès i 
els Diables de les Borges del 
Camp.

Concert d’M-
Clan
DIA: 13 de MAIG
LLOC: Escenari Central dels 
Camps Elisis, Lleida
HORA: 00.15 h
M-Clan presenta Delta Tour, 
la gira de 2017, que combina 
la presentació del seu nou àl-
bum d’estudi Delta i els seus 

grans èxits. Després de la 
seva exitosa gira de presen-
tació a nivell nacional, torna 
als escenaris en la seva versió 
més “rockera” amb un dels 
directes més potents del rock 
nacional.

Diada Cas-
tellera  de la 
Festa Major
DIA: 14 de MAIG
LLOC: Plaça de la Paeria, Llei-
da
HORA: 12.00 h
Diumenge al matí, un cop 
més, gaudirem dels millors 
castells de Catalunya. En-
guany les colles convidades 
són la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls i  els Moixiganguers 
d’Igualada, acompanyades, és 
clar, pels locals, els Castellers 
de Lleida.

Trotacaragol 
per Trotallu-
nàtics
DIA: 20 de MAIG
LLOC: Diversos espais, Llei-
da
HORA: 17.00 h
L’Associació Esportiva Tro-
tallunàtics durà a terme una 
“macrotrotada”, un repte 
que mai no s’ha dut a ter-
me a la capital del Segrià. Es 
tracta de dibuixar el caragol 
més gran del món. S’inten-
tarà assolir corrent en grup a 
un ritme suau amb l’objectiu 
que molts atletes s’apuntin a 
la festa del running. El ritme 
serà entre els 5:30 i 6:00 mi-
nuts el quilòmetre. En tot mo-
ment la trotada estarà encap-
çalada i tancada pels cossos 
de seguretat. El marcatge es 
realitzarà amb GPS resseguint 
el circuit. Un cop acabada la 
“macrotrotada” es projectarà 
en una pantalla el Trotacara-
gol.

Representa-
ció de ‘A mí 
no me escri-
bió Tennesse 
Williams’

Exposició de Shige-
yoshi Koyama i Keiko 
Ogawa
DIA: del 5 de MAIG al 3 de JUNY
LLOC: Espai Cavallers, Lleida
En aquesta exposició es vol mostrar l’obra de Keiko 
Ogawa i Shigeyoshi Koyama, ambdós artistes for-
mats, a nivell artístic,  al Japó. En els seus treball 
s’observa una clara tradició oriental, així com en la 
seva manera tractar les temàtiques i colors.
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DIA: 20 de MAIG
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador, Lleida
HORA: 18.30 h
La companyia Roberto G, 
Alonso porta aquesta peça 
dramàtica, que fa incursions 
en la dansa, el teatre gestual, 
el text clàssic, el playback, la 
cançó en directe i la perfo-
mance, en un escenari no con-
vencional, buscant d’aquesta 
manera la proximitat amb el 
públic.

Festa de Mo-
ros i Cristians 
2017
DIA: 20 i 21 de MAIG
LLOC: Lleida
HORA: 17.30 h
Dissabte a les 12.00 h vermut 
medieval a la plaça de Sant 
Francesc i a les 19.30 h les 
tropes mores arribaran a la 
ciutat i demanaran la rendició 
de les tropes cristianes. Des-
prés de la batalla dialèctica 
el cristians refusaran l’oferta 
i els moros es retiraran anun-
ciant la batalla de l’endemà. 
Serà diumenge a partir de les 
21.30 hores quan tindrà lloc 
la batallà al pont llevadís (re-
vellí de la Mitja Lluna) de la 
Seu Vella. L’esceni�cació de la 
batalla entre les tropes mores 
i cristianes, seguint la tradici-
onal alternança de vencedors 
i vençuts, donarà lloc a que 
els Moros tornin a ocupar la 
ciutat, posant � a l’ocupació 
cristiana i als actes de la XXII 
Festa de Moros i Cristians de 
Lleida enmig d’actes festius i 
un castell de focs.

Exposició 
col·lectiva 
“La Gran Mà-
quina III” 

DIA: 26 de MAIG
LLOC: Museu de la Mecanit-
zació Agrària Cal Trepat, Tàr-
rega
HORA: Tot el dia
L’Embarrat-Festival de Crea-
ció Contemporània de Tàrre-
ga exhibirà obres d’artistes 
emergents, alguns internaci-
onals. Els treballs seleccionats 
d’entre les propostes presen-
tades integraran l’exposició 
central del certamen, l’espai 
anomenat “La Gran Màquina 
III”.

DVins, V 
Mostra de 
Vins i Caves 
de Proximitat
DIA: 27 de MAIG
LLOC: Passeig del Sió, Agra-
munt
HORA: Tot el dia
DVins, la Mostra de Vins i 
Caves de Proximitat, se cele-
brarà al passeig del Sió, prop 
del pont Romànic, un espai 
emblemàtic de la vila d’Agra-

Aplec del Caragol de 
Lleida
DIA: del 26 al 28 de MAIG
LLOC: Camps Elisis, Lleida
L’Aplec del Caragol de Lleida és una festa gastro-
nòmica organitzada al voltant de la cuina del ca-
ragol. Aquesta festa ha estat declarada Festa Tra-
dicional d’Interès Nacional per la Generalitat de 
Catalunya, així com també Festa d’Interès Turístic 
Nacional. 

munt que ofereix un ambient 
únic, natural i de conversa 
ideal per assaborir un bon 
vi elaborat a casa nostra. La 
Mostra inclou degustació de 
vins i caves de la DO Costers 
del Segre i d’altres produc-
tes gastronòmics, així com 
activitats infantils, tasts, mari-
datges, concurs de colles sar-
danistes, música tradicional i 
concerts.

18a Festa de 
les Trementi-
naires
DIA: 17 de MAIG
LLOC: Diversos carrers i pla-
ces, Tuixent i vall de la Vansa
HORA: Tot el dia

Festa dedicada a les tremen-
tinaires de la vall de la Vansa i 
Tuixent, que anaven pel món 
carregades d’herbes guari-
dores i remeis casolans. S’hi 
duran a terme activitats relaci-
onades amb la natura i la cul-
tura popular pirinenca. També 
s’hi podrà veure la Dansa del 
Foc de Tuixent.

SIMFÒNIC, 
Festival de 
concerts si-
multanis 
DIA: 10 de JUNY
LLOC: Diferents espais, Lleida
HORA: Tot el dia
Diada de més de 1.000 con-

certs simultanis i gratuïts re-
alitzats per 5.000 estudiants 
d’escoles de música a 100 es-
pais emblemàtics de Catalu-
nya i Balears. El Festival Sim-
fònic està pensat per a tots 
els ciutadans: jovent, adults, 
persones grans i famílies que 
vulguin passar una tarda es-
pecial gaudint de bona mú-
sica.

III Duatló 
Lleida
DIA: 11 de JUNY
LLOC: Sícoris Club, Lleida
HORA: 10.00 h
El Sícoris Club organitza el 
diumenge 11 de juny la III 
Duatló de Lleida i la cursa de 
running de 5 km i curses in-
fantils. Són proves de caràcter 
popular i solidari, obertes a 
tothom, que es disputaran in-
dividualment. La sortida serà 
a les 10.00 h des del carrer 
Sícoris. La prova de la duatló 
constarà de 5 km de running 
+ 40 km de bicicleta de car-
retera + 2,5 km de running a 
la pista d’atletisme del Sícoris 
Club.

Festival Inter-
nacional de 
Música Elec-
trònica FI-
MET 25300
DIA: 17 de JUNY
LLOC: Llera del riu Ondara, 
Tàrrega
HORA: Tot el dia
Festival emmarcat dins del 
Tàrrega Sona 2017, que atan-
sarà a la capital de l’Urgell les 
darreres tendències d’aquest 
gènere a Europa.  Es comen-
çarà amb un vermut electrò-
nic en horari matinal. A la 
tarda, sessió ininterrompuda 
amb els millors discjòqueis i 
grups de l’escena ponentina. 
Es completaran les sessions 
amb performances, instal-
lacions, etc. Els caps de cartell 
seran Adax & Alfroi i Yeloww 
Eye DJ.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Xavier Pérez

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

IMMA GONZÁLEZ
És el teu últim any com a 
president de la Fecoll. Com 
l’afrontes?

XAVIER PÉREZ
Molt bé. Estem ja gairebé 
en la recta �nal, queda no 
res per a l’Aplec. M’ho prenc 
com qualsevol altre any, però 
sent conscient que a partir del 
juny ja no tindré les responsa-
bilitats que he tingut �ns ara. 

I. G.
A grans trets, estàs con-
tent?

X. P.
Sí, hem passat de no tenir pa-
trimoni a tenir-ne, de no estar 
gaire reconeguts a estar-ne 
molt… Això vol dir que la 
feina, tot i que ha estat dura, 
s’ha fet bé. 

I. G.
Ho consideres una allibera-
ció en cert sentit?

X. P.
Dona, no em quedo tranquil. 
No saps mai què pot passar, 
sé que ara vénen noves ge-
neracions de gent jove i molt 
ben preparada, però sempre 
et queda la coseta aquesta 
de pensar què passarà amb 
tota la feina feta durant tots 
aquests anys. De totes mane-
res, no crec que hi hagi cap 
motiu per preocupar-se.

I. G.
Quin és el procés a seguir a 
partir d’ara?

X. P.
Doncs cap al juny començarà 
el procés electoral. Es convo-
carà l’assemblea, es desfarà la 

El Xavier Pérez ha estat i continua sent considerat per molts com el pare de l’Aplec del Caragol. Aquest any, quan en fa 37 dels seus inicis a la 
Fecoll, el Xavier s’acomiada del seu càrrec com a president de la Federació amb els sentiments enfrontats. D’una banda es considera alliberat, 
ja que la lluita durant tots aquests anys ha estat exhaustiva i sense pauses, la qual cosa “desgasta molt”, i de l’altra el seu amor incondicional 
envers una festa que ha vist nàixer i evolucionar tant li fan sentir nostàlgia i, �ns i tot, por al que pugui passar d’ara en endavant.

president 
de la Fecoll

“Qui vingui de 
nou em té a la 

seva disposició 
per a tot el que 

necessiti”

junta actual i tothom qui vul-
gui es podrà presentar. Es po-
den presentar tants candidats 
com colles hi ha actualment, 
és a dir, 103. 

I. G.
Tens algun candidat favorit?

X. P.
Sí, el meu vicepresident, el 
Ferran Perdrix, al qual he 
estat formant durant tots 
aquests anys perquè ocupi el 
meu lloc, és un noi molt pre-
parat. 

I. G. 
I la teva proposta té més 
pes que la resta?

X. P.
No, per a res. No tinc més pes 
que la resta, però és algú a 
qui he preparat i jo considero 
que seria perfecte per al càr-
rec. A partir d’aquí, com he 
dit, la gent ha de votar.

I. G.
Quines coses creus que 
s’han de millorar?

X. P.
Hi ha molta feina a fer, sobre-
tot amb la infraestructura del 
terreny. He de dir que s’ha mi-
llorat molt, gracies a l’Ajunta-
ment, però encara hi ha molta 
feina a fer. S’ha d’aconseguir 
que hi hagi més llum, més 
serveis sanitaris, pavimentar 
el terreny correctament per 
no tenir els problemes que te-
nim ara, quan plou... Hem de 
pensar que per aquell terreny 
passa molta gent i hi ha molt 
desgast.

I. G.
S’havia contemplat la possi-
bilitat de traslladar-ho… En-
cara és una possibilitat?

X. P.
No, la festa ha de quedar-se 
al rovell de l’ou perquè tot-
hom s’ho pugui passar bé. 
Traslladar-ho suposaria agafar 
cotxes, autobusos… i encara 
més problemes.

I. G. 
Suposo que no te’n desvin-
cularàs del tot.

X. P.
Sempre he dit que qui vingui 
em té a la seva plena dispo-
sició pel que necessiti. S’han 
comentat moltes coses, com 
que volien donar-me un títol 
de president honorí�c, però 
avui en dia això no està con-
templat en els estatuts de la 
Federació. Primer s’haurien 
de canviar aquests estatuts, i 
això ho han de decidir les co-
lles, jo no tinc poder de de-
cisió.

I. G.
I a partir d’ara, què?

X. P.
Doncs la veritat és que no 
m’he plantejat res. Em ronda 
la idea de fer un any sabàtic. 
Tinc moltes propostes però 
no he pres cap decisió i pen-
so que un any sabàtic estaria 
bé. Tot i que diuen que quan 
pares el ritme és quan et surt 
tot, així que de vegades és 
millor no parar mai! (riu)

I. G.
Per acabar, fes balanç de 
la teva carrera com a presi-
dent de la Fecoll. Què creus 
que has fet bé i que has fet 
malament?

X. P.
Ui, malament moltes coses! 
Des que m’aixeco pel matí. 
(riu) No, de debò, jo sempre 
he intentat treballar dia rere 
dia perquè això anés avan-
çant. He donat tot el que 
podia donar i ho fet amb el 
cor, perquè quan no guanyes 
diners ho fas amb el cor, per 
tant, si m’he equivocat en 
alguna cosa, només puc de-
manar perdó. Però tampoc 
no vull medalles pel que he 
fet bé. Amb que la gent digui 
“mira,  aquest va ser presi-
dent de la Fecoll” en tinc més 
que de sobres. 

“Durant aquests anys he donat tot el que 
podia donar i ho he fet amb el cor”

“El vicepresident, 
el Ferran Perdrix, 

seria perfecte
per a la meva

successió”



Gràcies per permetre’ns fer-ho possible.
Força Lleida i 7accents segueixen sumant!
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La nit, entre mo-
dals i models

 Fa uns dies la nit lleidatana 
va rebre un atac a la llibertat, a 
la diversitat, a la inclusió i a la 
normalització de la diferència. 
En aquesta ocasió l’agressió 
va anar dirigida a l’Associació 
Down Lleida per part del bar 
Fissure, i amb ells, van ferir 
tota la ciutat. No només ens 
va ofendre per haver prohibit 
l’entrada a un grup d’amics 
utilitzant mentides repulsives, 
sinó, a més, per haver fallat 
legalment a entregar-los un 
full de reclamacions. Tot un 
poema. 
Més enllà d’errors i disculpes, 
i sobretot del ridícul espan-
tós que ha fet el local mentre 
aspirava a ser el pub trendy 
del Far West, hi ha un tema 
encobert que ens posa en 
alerta. Seguint les primeres 
declaracions dels responsa-
bles del local, “quan ells en-
tren, la gent marxa” o, com 
bé assenyalava Down Lleida, 
“la major part dels clients del 
pub van reaccionar amb indi-
ferència, la qual cosa, cal re-
marcar, en un cas com aquest 
és sinònim de complicitat”. 
Unes actituds socials que pot-
ser només són fruit de certa 
vanitat que apareix en les vet-
lles, però ens indiquen manca 
de capacitats o, altrament dit, 
signes de discapacitat social. 
No es tracta de posar-ho tot 
i tothom en un mateix sac, ni 
molt menys, però no passa 
per alt que la nit permet ma-
nifestar quelcom que el dia 
amaga. Tal com denunciava la 
bloguera Mercè Cayuela, es 
donen molts casos d’agressi-
ons sexuals a dones en locals 
de nit. Recordem la permissi-
vitat que hi va haver perquè La 
Boîte programés un concert 
del masclista Arce al·ludint 
que “la gent ho demana”, 
tot i la protesta de més d’un 
centenar de persones que, 
per dignitat, en demanava la 
cancel·lació. Fa dècades que 
el moviment feminista encap-
çala campanyes per prevenir 
les agressions sexistes en l’oci 
nocturn, però a dia d’avui no 
tenim un protocol en actiu, 
malgrat que des la Crida en 
vam posar un sobre la taula. 
A més, cal fer incís que l’Ajun-
tament atorga segells de qua-
litat d’oci nocturn a locals que 
fomenten el masclisme o a 

altres que practiquen activa-
ment la discriminació contra 
alguns col·lectius.
I sense voler ser alarmants, els 
indicadors de la població més 
jove no són gens encoratja-
dors: el passat 2016 la demar-
cació de Lleida va obtenir el 
rècord en denúncies per as-
setjament escolar per LGTBI-
fòbia, i cal tenir molt present 
la tendència creixent de casos 
de bullying, d’actituds mas-
clistes i agressions sexuals a 
partir de l’ESO.
Des de la Crida per Lleida-
CUP encarem el repte de la 
justícia social com a veritable 
motor de canvi a � d’aconse-
guir que l’espai públic sigui un 
espai absent de discriminació. 
I aquí rau un dels motius més 
grans perquè les associaci-
ons siguin les prescriptives 
d’aquest motor de canvi, ja 
sigui de la mà de Down Llei-
da, Marea Groga, Colors de 
Ponent o Dones Lleida, entre 
d’altres. Però també és cert 
que calen més i millors polí-

tiques per difondre la cultura 
de la pau i de defensa dels 
drets humans. Cultura contra 
la incultura i educació contra 
la mala educació, però exigint 
les mateixes garanties tant 
de dia com de nit. I la ciutat 
també pot sumar més espais 
d’oci nocturns de tarannà 
més saludable o, almenys, 
lliures de les lletres masclistes 
i ofenoses. Potser una bona 
oportunitat ens la pot brindar 
l’històric Xalet del Camps Eli-
sis, un espai d’innumerables 
possibilitats apte per a tots 
els públics. 

EVA LEGA
MEMBRE DE LA CRIDA

PER LLEIDA-CUP

 

Nous planteja-
ments contra la vi-
olència masclista

 En les darreres setmanes, 
hem sabut que Dona Sama-
ritana, una entitat que ofe-
reix un servei d’allotjament i 
atenció a dones víctimes de 
violència masclista i als seus 
�lls, aviat deixarà de rebre 
usuàries. Aquesta associació 
es de�neix com una entitat 
sense afany de lucre per aten-
dre i acollir dones en situació 
d’exclusió social o en risc de 
ser-hi i que treballa en dife-
rents àmbits per a promoure 
la inserció social i recuperació 
de la persona.
Encara que la violència mas-
clista deixa una dona i els qui 
depenen d’ella en una situa-
ció de vulnerabilitat extrema, 
identi�car aquesta violència 
amb exclusió social no sembla 
que sigui la forma més idònia 
d’enfocar-ho. Per molta bona 
voluntat que s’hi posi. Per-
què, si bé és cert que algunes 
dones víctimes de violència 
poden patir exclusió social, 
aquesta no té la mateixa arrel 
que altres situacions d’exclu-

sió. I perquè tractar les dones 
maltractades –i les seues �lles 
i �lls– com a persones margi-
nades és sotmetre-les a una 
doble victimització.
La violència exercida contra 
les dones pel fet de ser-ho 
s’ha anomenat de diverses 
maneres: violència de gène-
re, patriarcal, viril o, �ns i tot, 
domèstica. Però l’apel·latiu 
que millor s’hi adiu és violèn-
cia masclista, perquè es pro-
dueix com a manifestació –la 
més greu i devastadora– de 
la discriminació i de la situa-
ció de desigualtat derivada 
de les ancestrals relacions de 
poder dels homes sobre les 
dones. És, doncs, una violèn-
cia amb un caràcter especí�c i 
ben diferenciat: produir dany 
o patiment físic, sexual o psi-
cològic a una dona. Bé sigui 
per mitjans físics, econòmics 
o psicològics. Moltes vega-
des, sense una acció concre-
ta: amb amenaces, coaccions 
o intimidacions. I si hi ha �lles 
o �lls, amb afectació direc-
ta sobre aquests �lls o �lles. 
Fins i tot quan, com passa en 
alguns casos, els �lls mascles 
s’afegeixen a la violència con-
tra la pròpia mare.
Així que si la violència mas-
clista té un caràcter ben di-
ferenciat, la mena d’exclusió 
que pot produir és també 
molt diferent a la de la mar-
ginació social, la pobresa, les 
migracions forçades per guer-
res, etc. De manera que els 
recursos humans, materials i 
operatius que s’hi haurien de 
destinar no haurien de ser els 
mateixos.
L’atenció i acolliment residen-
cial d’urgència de les dones 
maltractades i dels seus �lls i 
�lles és una prestació garan-
tida, és a dir, que obligatòri-
ament han de prestar les ad-
ministracions. Normalment, 
consells comarcals i ajunta-
ments, amb el �nançament 
de la Generalitat. I ajunta-
ments i consells comarcals �r-
men acords amb entitats per 
tal d’assolir circuits e�cients 
d’actuació contra la violència 
masclista. Cosa que no deixa 
de ser una externalització de 
les funcions que pertoquen a 
l’administració promotora.
Aquestes entitats fan una 
feina encomiàstica de subs-
titució de les administraci-
ons. Però de vegades no en 
les millors condicions ni amb 
l’enfocament o el mètode de 

què opina...

Marta
Pérez
coach a Bokalia

La traïció arrossega
la venjança

“Els diners per aconseguir 
el poder, i el poder per 
guardar els diners” és el 
lema dels Medici, una de 
les famílies mes in�uents 
del Renaixement a Italià. 
Sembla que a la família Pu-
jol-Ferrusola els ha agradat 
tant el lema dels Medici que 
també l’han pres com a seu, 
�ns que una traïció els ha 
deixat sense el poder que 
tenien antany per mantenir 
els seus diners en un lloc se-
gur en paradisos �scals.
Crec que la família Pujol-
Ferrusola, encegats pel po-
der que tenien i exercien en 
totes les esferes de la so-
cietat, mai van pensar que 
una traïció tragués els seus 

draps bruts a la llum. Però si 
haguessin mirat cap enrere 
haurien vist que la història 
està esquitxada de traïcions 
que van canviar les pàgines 
en l’àmbit de la política, la 
cultura i la societat en ge-
neral.
El simple fet de pronunciar 
la paraula traïció genera en 
l’ésser humà por, rebuig. 
Segons el diccionari, és 
“aquella falta que trenca la 
lleialtat o �delitat que s’hau-
ria de guardar cap a algú o 
alguna cosa”. Així, consis-
teix en renegar, ja sigui de 
paraula o acció, d’un com-
promís de lleialtat. Quan di-
positem la nostra con�ança 
en un altre i aquest actua de 
manera contrària a l’espera-
da, ferint-lo d’alguna mane-
ra, es pot considerar traïció.
Tots en algun moment de 
les nostres vides hem sen-
tit que ens han traït. Hi ha 
tantes traïcions com a per-
sones, però tots relacionem 
molt bé la traïció amb la in-
�delitat. La persona traïda 

passarà per diferents fases 
d’emocions i sentiments. 
L’ira i la ràbia són immedia-
tes en els primers moments. 
Després sorgirà la rancúnia i 
l’odi, que generaran ganes 
de venjança cap a la per-
sona que l’ha traït. Aques-
tes emocions no es limiten 
a l’àmbit de la parella. La 
traïció no té límits i pot ser 
entre amics, companys de 
feina, familiars, etc. Quan 
traïm busquem un interès 
personal o econòmic sense 
pensar el que sentirà la per-
sona traïda. No hi ha dubte 
que la fúria que es deslliga-
rà en aquesta persona pot 
arribar a destruir tot allò 
que tant enuig ens genera.
Ara que coneixem com fun-
cionen les traïcions i quin 
paper juguen les emocions 
i els sentiments en les per-
sones que han perdut la 
con�ança, podem donar-li 
un altre enfocament al cas 
Pujol-Ferrusola i pensar que 
va poder ser una venjança 
per traïció.
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treball més òptim. Ho hem vist 
en diversos àmbits. També en 
el de l’atenció a la violència 
masclista. Necessitem, doncs, 
un nou enfocament.
Si a Lleida volem eliminar, mi-
tigar o alleujar els efectes per-
niciosos d’aquesta xacra social, 
cal una acció decidida per part 
de la Paeria. Decidida i acor-
dada: no podem fer servir les 
mancances en l’atenció a les 
dones víctimes de violència 
masclista com a arma per ti-
rar-nos pel cap. L’eradicació 
d’aquesta mena de violència és 
un dret de les dones. La cura 
adequada de les seues vícti-
mes és una obligació de les ad-
ministracions. La més propera, 
l’Ajuntament: posem-hi recur-
sos materials i humans 100% 
municipals.
Lluny d’apropiar-nos en exclu-
siva de la defensa dels drets 
de les dones, com fan alguns 
grups polítics, demanem a tots 
els grups polítics municipals 
l’esforç per buscar la millor 
solució a aquest problema. 
No ens val el “ja ho fem” de 
l’equip de govern, ni el “us di-
rem què heu de fer” de l’oposi-
ció. El mal vol poc soroll i molta 
cura. Ni patrimonialització ni 
exclusió: cooperació. De grups 
polítics, associacions de dones, 
de la ciutadania.
Els drets de les dones són drets 
humans. La mateixa Llei del 
dret de les dones a eradicar la 
violència masclista (promogu-
da per ERC en el si del segon 
govern catalanista i de pro-
grés) ho diu en el seu preàm-
bul. Com també diu clarament 
que “la violència masclista és 
una greu vulneració d’aquests 
drets i un impediment perquè 
les dones puguin assolir la ple-
na ciutadania, l’autonomia i la 
llibertat”. Qui vulgui desenten-
dre-se’n, que aixequi el dit. Qui 
vulgui treballar per donar-los 
l’atenció que pertoca, que es-
tengui la mà. 

CARLES VEGA
PRESIDENT DEL GRUP

MUNICIPAL D’ERC-AVANCEM

De pa, truites i 
ous

 La gastronomia i els aliments 
en general també donen lloc 
a metàfores en política, igual 

que el món marítim (molt afec-
cionat a aquest últim, l’expresi-
dent Mas), usant termes de ve-
gades graciosos o bé aixequen 
polseguera. En castellà hi ha un 
refrany que diu que “a falta de 
pan, buenas son tortas” (però 
les “tortes” són ‘pa sense lle-
vat ni ferment’), i respecte a la 
política, entre uns fets i altres 
el “pa” tampoc no ha “fer-
mentat” ni ha “pujat”: és pla. 
Però és clar que hi ha gent que 
quan falta pa es conforma amb 
“tortes”. I si davant un esforç 
excessiu i molt car podem dir 
que ens ha costat la “torta” un 
pa, també es diu que hem fet 
un pa com unes “tortes” o un 
pa com unes hòsties quan el 
resultat és un fracàs i molt in-
ferior a l’esforç posat, i segons 
l’articulista Daniel Fernández, 
l’exlíder d’Unió, Josep Anto-
ni Duran Lleida, va fer servir 
aquesta frase vinculant-la a la 
desaparició del catalanisme 
moderat i a un independen-
tisme que s’ha carregat, a part 
del PSC i d’Iniciativa per Cata-
lunya’, la pròpia Unió Demo-

cràtica de Catalunya (UDC) i, 
�ns i tot, l’extinta Convergèn-
cia (CDC, però renascuda sota 
altres sigles). Sens dubte, ell es 
referia a que el pa que s’esta-
va pastant, no tenia prou llevat 
ni ferment per créixer i enfor-
nar-lo en condicions. Però par-
lant ja d’altres temes com les 
trames de corrupció, la preca-
rietat laboral, la destrucció del 
medi ambient la inestabilitat 
nacional i mundial, etc., de tant 
seguir pastant aquest pa per 
certa classe política, potser ens 
emportem (amb perdó) una 
“h...”. I seguint amb refranys i 
metàfores, la classe política no 
és “experta” en el pa, però es 
tractaria de veure si, com diuen 
en castellà, “el horno está para 
bollo” (en català, ‘estar per or-
gues’, però ja sortim de metà-
fores alimentàries). Parlem de 
mobilitzacions, resposta al car-
rer amb amplis moviments de 
masses de baix a dalt, encara 
que no sabem si hi ha prou “lle-
vat” per arribar a “desbordar 
el plat” o si al �nal la “torta” 
quedarà igual, encara que po-

drà calmar la fam o satisfer qui 
li agradi aquest pa. I si pogu-
éssim acompanyar-lo almenys 
amb un vas de vi o d’aigua i 
una truita? Però cal recordar 
el que diuen sectors polítics 
de tots colors, metafòricament 
parlant, que no es pot fer una 
“truita” sense “trencar els ous”. 
I què menjarem d’aquesta ‘trui-
ta’? En tal cas, caldrà posar els 
“ous sobre la taula” i dir les co-
ses pel seu nom: “al pa, pa, i 
al vi, vi”. Hi haurà qui es quedi 
amb gana o qui es conformi 
amb una “torta”, i per pragma-
tisme o realpolitik molta gent 
celebrarà qualsevol �ta encara 
que siguin “engrunes”. Perquè 
si volem que sectors polítics de 
tots colors deixin d’escurar el 
“plat” perquè és possible mul-
tiplicar ui repartir els pans i els 
peixos amb la justícia social, i si 
l’expresident basc Ibarretxe es 
preguntava si la situació calia 
arreglar-la “a tortes”, esperem 
que no i que tant de bo trobem 
el “ferment” del creixement. 

TONI YUS

La cultura de sor-
tir al carrer

 Darrerament es recepten 
molts psicofàrmacs perquè la 
gent vol evadir-se de la reali-
tat (i dels fracassos). Però això 
és bo per a la societat? Doncs 
segons coneguts especialistes 
veterans de l’Hospital Santa 
Maria de Lleida, creuen se n’es-
tà fent un abús. És a dir: se’n 
recepten massa i sense motius.  
Dels fracassos i les frustracions 
se n’aprèn moltíssim, i m’atrevi-
ria a dir que la gent que té més 
èxit és la que més ha fracassat.
No obstant això, crec que hi ha 
gent que realment necessiten 
fàrmacs (ansiolítics, hipnòtics 
i antidepressius), però no per 
sempre, sinó de forma transi-
tòria. 
Si hi hagués més relacions soci-
als, una cultura emocional i més 
valors a la societat, crec que no 
faria falta cap medicament dels 
que cito. Però com ens ho po-
dem fer per crear aquesta xar-
xa de relacions socials?
Segons el meu criteri, fa falta 
que les xarxes socials d’inter-
net (Facebook i WhatsApp) 
promoguin i fomentin el fe-
nomen de sortir al carrer i les 
relacions interpersonals, ja que 
el problema principal de la so-
cietat avui dia és la manca de 
relacions socials “reals”. 
Des de l’aparició de les noves 
tecnologies hem perdut bona 
part del tresor de les amistats 
(reals) i ja comença a ser hora 
que aquest tresor el reconque-
rim. Ni Whatsapp ni Facebook 
han de ser substituts de la cul-
tura de sortir al carrer. Tampoc 
trobo gaire normal ni ètic que 
quan tenim l’oportunitat d’anar 
a un restaurant amb els amics 
tots estiguin fent ús del telèfon 
mòbil contínuament. No li veig 
cap sentit i és una falta de res-
pecte cap als demés.
Per no ser uns fracassats i frus-
trats i sobretot per tenir èxit 
tot comença per nosaltres ma-
teixos. Nosaltres hem de fer el 
pas de sortir al carrer, comprar, 
passejar, xerrar, anar al teatre, 
riure una estona amb els amics 
o gaudir del dia a dia com ho 
fèiem abans. .  

JOSEP MARIA CASTELLS 
IMPULSOR

D’ELMERCADAL.CAT

 

què opina...

Primer de Maig de broma

Si els sindicalistes executats 
als Estats Units per participar 
en jornades de lluita per a 
la consecució de la jornada 
de vuit hores, iniciada l’1 de 
maig de 1886, ressuscites-
sin, de ben segur que se’n 
tornarien de cap a la tomba. 
Més d’un centenar d’anys 
després, tot segueix igual o 
pitjor: es fan més hores que 
un rellotge, sous baixos, 
pensions de pena i un atur 
de gom a gom encara que 
ens vulguin convèncer del 
contrari.
Ningú no parla del Primer de 
Maig que es va celebrar ara fa 
uns dies, perquè és una data 
que enganya. Diuen que és 

la festa del treballador, però 
els sindicats se l’han fet seva. 
El millor d’aquest dia és que 
el treballador pot fer festa i, 
a més, pagada. Manifestaci-
ons per tot arreu, i hom de-
manant que la gent hi assis-
teixi... Per què? Si després, 
durant la resta de l’any, no es 
fot ni brot!
Parlo de la meva experiència 
i no de la dels demés, que hi 
poden estar d’acord o no. 
He treballat durant 45 anys 
i vaig estar a�liat en dos sin-
dicats; en un vaig durar sis 
mesos i en l’altre, quatre. I és 
que em vaig cansar de pagar 
per a res...
No vull parlar malament dels 
sindicats, sinó dels que s’hi 
posen al capdavant en ca-
dascuna de les empreses. 
Què pretenen solucionar els 
membres d’un comitè que 
estan a les ordres de l’em-
presari i, damunt, tenen més 
privilegis que d’altres pen-
caires? Disposen d’un munt 
d’hores al mes per fer la seva 
feina en el si de comitè... Per 
què? Per solucionar única-
ment els seus problemes.

Podria parlar tant dels comi-
tès que en podríem fer una 
sèrie que riu-te’n tu de Joc 
de trons... Si el meu �ll m’ho 
permetés, és clar.
Mireu, jo he vist com el mem-
bre d’un comitè cobrava de  
l’empresa sense anar a tre-
ballar durant bastants anys, 
només s’hi deixava veure 
per les reunions.  A més, els 
sindicats els subvenciona el 
govern... Com coi s’hi posici-
onaran en contra?
D’altra banda, les vagues 
que munten només resulten 
útils per a aquelles empreses 
que poden perjudicar-nos a 
nosaltres, els ciutadans nor-
mals i corrents. Això sí que 
ho fan bé! Donar maldecaps 
a la gent que va als col·legis, 
als hospitals, al tren, metro, 
autobús... Aquests sí que 
aconsegueixen el que volen; 
els altres, ni augments ni res 
semblant! A més, si tens un 
problema vés a un bon advo-
cat, perquè ells no t’ho solu-
cionaran.
El Primer de Maig, per a tots 
els mortals, tan sols és un dia 
més. Un dia de broma més.

Josep
Martínez

pare de Gerard Martínez
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PASSATEMPS

by Miguel MacíasCaiguda de passatgers a Alguaire

by Joan CastellàManolo Calpe es vol fugar

  HORÒSCOP per Dhana Astròloga
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Dificultat: Molt Alta

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Abaratiment per falta de consideració, si més no en ter-
mes borsaris / 2. Rapinyaire amb gust de cervesa. Teatre a la parisenca / 3. 
Un primer del menú. Tan dolent que � ns a Correus se’l treuen de sobre. Tram
central dels Andes / 4. Paren casa a can David Niven. Mitològica protectora de
les alzines / 5. Ni complaure ni ploure: plaure. Arbust que creix a cops de tim-
bal / 6. 50% de cent. Escriptura musical a peu de pàgina. Al fons a la dreta / 7.
D’allò més enrabiats. Unitats de mesura del caldo / 8. Medalles en nom de 
l’Eugeni. Assegurant que no hi ha negativa possible / 9. Desig, aspiració, sem-
pre que sigui a sol·licitud d’algú. Tu, que ets a cal veí! / 10. Combat el fred 
hivernal. Es van deixar tot de coses a Sant Petersburg / 11. Banda sonora de la
bailaora. Immobilitzada per una retina mal pintada. De les orgies a Ragusa / 
12. Paret que no farà servei. Tres mesos veient passar trens / 13. Nou de trinca,
com un � am encès. Fan córrer les boles i alterar el cast.
VERTICALS: 1. Condemnació a les penes de l’infern. Primera lletra de l’alfabet
d’en Borges / 2. Limiten l’enuig. Mescli començant per sota. Nul per falta de 
contingut / 3. Estranys preus, per ser una botiga de les grosses. Ruda com la 
poesia salvadorenca / 4. Un que només camina, a les cançons d’en Llach. Ins-
trumental de caixa / 5. Introducció a l’alquímia. Dosi� cació de les gotes de fer 
esport. L’únic d’avui que perviurà en el demà / 6. Res de lloat, decidit per un
àrbitre de dret. Vengueren càndidament / 7. Fa del nu una novetat. De l’in-
decís caminar de qui no sap on va. Tast a falta de vitamina / 8. Giravolti � ns 
a marejar el trio. Monedes en mà un cop passades fe i esperança / 9. Creen 
addicció. És a l’abisme com a la tenebra el tenebrós. Ara creen atrició / 10. 
De la llenya que es desintegra per combustió. Reserva animal navegable / 11. 
Cureu amb sal, i jo faig el número 10. Decidit a l’hora de fer ús d’una font / 12. 
Un anglès a ponent. Com els termes genuïns, els balladors de xotis i els que 
fan cas dels pastissos.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Si senties que paties un embolic i 
no podies veure-hi clar, escampa 
la boira i emprèn accions que 
t’ajudaran a desbloquejar-te.  
Vigila amb la velocitat en tots els 
sentits.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Alguns temes que estaven en 
estat latent comencen a moure’s. 
És comprensible que tinguis una 
mica de pressa per posar-te al dia, 
però pensa que tot necessita el 
seu temps.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Cercaràs tot allò que et propor-
cioni seguretat, tant material 
com emocional, i posaràs al dia 
l’economia. Pots veure solucions 
a un problema domèstic que ja 
s’allarga massa.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Al teu voltant les coses creixen i es 
multipliquen. Això passa especi-
alment si has aconseguit canviar 
el xip i deixar enrere pensaments 
negatius. El camí s’obre davant 
teu.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Moment de rebre el fruit, potser 
de molt de temps de treball. Et 
pots sentir, però, com si alguna 
cosa t’impedís gaudir del tot. 
Pot ser que resti alguna cosa per 
aprendre.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
L’atenció pot estar posada en la 
qüestió material en aquests dies. 
Et pots trobar posant ordre als 
papers i no serà estrany que trobis 
quelcom que creies perdut per 
sempre.
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SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Dos més dos són quatre, però 
sovint tu veus més opcions. 
No siguis tan rebuscat i no perdràs 
energia en assumptes que no et 
convenen. Aposta per la llum i, 
sobretot, per les idees clares.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Vas apostar per una manera de fer 
les coses, diferent de la resta, per 
això durant temps pots haver-te 
sentit sol, però de mica en mica 
t’envoltes de persones amb coses 
en comú.

Bessons (Del 21/5 al 21/6)
El descans agafa protagonisme 
i et pots trobar cercant teràpies 
alternatives per millorar el son. 
A tu no cal que et diguin que es-
criguis, i ara menys. Perquè estaràs 
inspirat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
El teu sistema de creences es 
posarà a prova i tendiràs a l’escep-
ticisme. És important no perdre 
la fe, especialment en tu mateix. 
Et sentiràs preparat per parlar 
d’emocions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
En el més intern, entens algunes 
coses que ni veies fa més de 
deu anys. Les dures vivències no 
han estat en va.  Recordes amb 
enyorança algú que ja no és entre 
nosaltres.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
En l’activitat física trobaràs una 
manera de superar-te i de gaudir 
de moments només per a tu. 
No cal fer res especial, però sí és 
interessant recuperar el teu to 
vital.

CENTRES 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
Balà� a-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 comarques 973 268 500
Taxi 973 223 300



Inspira’t!
Transforma el teu 

espai exterior.
Descobreix la nova 

col·lecció de mobiliari 
per a terrassa 

i jardí
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