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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Amarga democràcia
El Ple extraordinari celebrat 
ahir per les acusacions de frau 
per part de l’exprimera tinent 
d’alcalde, Marta Camps, va ser 
un exercici de democràcia tan 
necessari com amarg. Ha estat 
un acte municipal convenient, 
però, alhora, resulta lamentable 
tota la tensió política invertida 
a Lleida per un tema que no és 
pròpiament de ciutat, sinó pro-
ducte de l’atac d’una regidora 

cessada per manca de confiança 
del seu cap i alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, qui té la doble po-
testat tant de nomenar-la com 
de cessar-la. 
Que Ros hagi donat explicaci-
ons extensament és una estratè-
gia adequada, com haver estat 
diligent en la convocatòria d’un 
Ple que podria haver evitat. En 
aquest sentit, destaquem l’ima-
ginable esforç de Ros per apor-

tar xifres i raonaments i mantenir 
la serenitat pública en el tràngol 
que ha acabat enterbolint el seu 
final de mandat. Malgrat tot, el 
Ple no és un òrgan jurisdiccio-
nal, i seran altres organismes, i 
no els regidors, els que determi-
naran la licitud del cas.
Posem també en valor que 
l’oposició va fer la seva feina 
amb tenacitat i sense perdonar 
l’ocasió de desgastar i qüestio-

nar no tant les explicacions de 
l’alcalde com sí l’espectacle inè-
dit al qual assistim en el debat 
públic lleidatà per les denúncies 
d’un exalt membre del govern 
descavalcat. És necessari que 
la política torni a debatre aviat 
sobre el municipi i sobre Lleida 
i que les pugnes i querelles in-
dividuals siguin rescloses quan 
més aviat millor en l’àmbit privat 
de les persones.

Vull volar
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El Ple extraordinari per donar
explicacions a les investigacions 
de l’Oficina Antifrau i la Fiscalia
Anticorrupció posa l’alcalde de 
Lleida i el seu equip contra les 

cordes davant de l’atenta mirada 
de la instigadora de la polèmica, 
l’extinent d’alcalde Marta Camps
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6
ÀNGEL ROS (PSC)

Populista_Ros ha lide-
rat l’equip durant la primera 
part, però al·ludir a accidents 
de joves com un motiu més 
per obrir Larida li ha fet 
veure la targeta vermella.

4
MONTSE MÍNGUEZ (PSC)

Histriònica_Ha pres 
el relleu a Ros després del 
descans, però les referències 
a 50 ombres de Grey i a les 
seves imitacions de l’APM 
l’han acabat desacreditant.

SQ
JOAN GÓMEZ (PSC)

Desaparegut_Acos-
tumats a les seves intervenci-
ons fora de to a les xarxes so-
cials, avui se l’ha vist apagat i 
descol·locat, sense entrar en 
joc. N’esperàvem molt més.

7,5
JOAN VILELLA (PP)

Incisiu_Aquest premi de la trans-
parència se l’han guanyat o l’han 
comprat”; imparable xut de Vilella 
que ha fet estèril l’estirada de Ros 
per aturar un esfèric enverinat.

El Ple més
“extraordinari” de 

l’era Ros
El Ple de l’Ajuntament de Lleida d’aquest dijous dia 19 de març de 
2015, sens dubte, es tracta d’un dels més “calents” de la història 

recent. La convocatòria va ser forçada per les peticions de l’oposició, 
en aquests moments representada per CiU, amb Postius al capdavant, 

i el PP, amb Vilella com a cap visible. Tota la polèmica originada per 
Marta Camps i Àngel Ros i per l’interminable seguit d’acusacions entre 

ambdós ha portat l’Ajuntament de Lleida a un estat de caos que va 
explotar pels aires amb l’escorcoll d’Antifrau i d’Anticorrupció a la 

Paeria el 4 de març. Ens aquest sentit, els últims Plens extraordinaris 
s’han celebrat per aprovar els pressupostos anuals, la qual cosa ha 
resultat un mer tràmit en els darrers anys. En aquesta legislatura 
només s’han produït dos Plens extraordinaris més: el primer, el 

10 de maig de 2011, amb l’objectiu d’aprovar l’acceptació 
del crèdit de 18,5 milions d’euros concedit pel Ministeri 
d’Hisenda per pagar a proveïdors, i el segon, el 10 de 

març de 2014, per designar Neus Brocal regidora 
en substitució de Josep Presseguer, a causa 

de la marxa del tinent d’alcalde a 
Fruits de Ponent.

 LAIA DOLCET I
GERARD MARTÍNEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

Lleida va viure aquest pas-
sat dijous un nou episodi a la 
Paeria carregat d’expectació 
mediàtica per intentar posar 
llum al conjunt d’acusacions 
i contraacusacions que han 
tingut lloc en el si del govern 
municipal durant les darreres 
setmanes. En un Ple extraor-
dinari forçat per CiU i PP, el 
paer en cap, Àngel Ros, va 
sortir a donar explicacions 
sobre les investigacions que 
s’estan produint a la Paeria 
per part de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya i la Fiscalia An-
ticorrupció. 
Abans d’entrar en matè-
ria, Àngel Ros va iniciar 
el discurs exposant que 
totes les actuacions de la 
Paeria sempre han estat 
auditades regularment 
i va voler remarcar que 
aquestes investigacions 
vénen motivades, única-
ment i exclusivament, per 
les denúncies que ha dut a 
terme l’extinent d’alcalde, 
Marta Camps, després del 
seu cessament.

Recompte de sous i dietes
Durant el Ple extraordinari, 
l’alcalde va donar a conèixer a 
l’inici de la sessió una relació 
de totes les dades reclama-
des per la Fiscalia Anticorrup-
ció, entre les quals hi ha les 

retribucions que ha percebut 
de 2010 a 2014. Així, Ros va 
detallar els sous que ha rebut 
en concepte d’assistències 
i dels actes realitzats durant 
aquests anys fora de la ciutat, 
unes xifres que no s’havien 
fet públiques fins a la data. En 
concret, l’any 2010 el paer en 
cap va rebre 15.250 euros en 
concepte d’actes exteriors;  
l’any 2011, 16.000 eu-
ros; l’any 2012, 
15.750 eu-
ros; l’any 
2013, 

13.500 euros, i el 2014, 4.250 
euros. Durant aquests anys, el 
total d’actes fora de Lleida ha 
estat de 1.040. Una xifra que 
contrasta amb els 9.298 actu-
acions municipals de l’alcal-
de dins de la ciutat. Segons 
va detallar de viva veu Ros, 
en relació amb les dietes, 
l’any 2010 va rebre 3.533,21 

euros; l’any 

Marta Camps, pre-
nent apunts durant 
el Ple.
Foto: D. Martínez
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4
MARTA CAMPS (PSC)

Piuladora_Les úni-
ques intervencions de Camps 
s’han produït a Twitter. Un 
cop acabat el matx, ha mos-
trat el seu desacord amb el 
marcador final.

5
TONI POSTIUS (PSC)

I n e x p e r t _ M a r t a 
Camps li ha servit uns quants 
gols en safata que el jove 
Postius no ha sabut rematar 
amb encert. Tot i això, té mol-
ta política a les seves botes.

6
JOAN R. ZABALLOS (CiU)

Testimonial_Postius li 
ha donat l’oportunitat de ju-
gar els últims minuts del seu 
últim gran derbi perquè es 
pogués acomiadar de l’afició 
com cal.

9
XEMA SOLÉ

Divertit_Solé ha estat el 
regidor més brillant del partit. 
Bromes al primer toc que han fet 
les delícies de tot el públic pre-
sent al terreny de joc.

l’1x1
de

7accents

Àngel Ros ha es-
tat l’encarregat 
de donar el tret 

de sortida al Ple.
Foto: Dani

Martínez

2011, 1.592,94 euros; el 
2012, 1.194,33 euros; el 
2013, 646,93 euros, i el 2014, 
646,93 euros.
D’altra banda, del salari fix 
més el variable, l’alcalde va 
exposar que les seves retribu-
cions han estat de 88.483,94 
euros, l’any 2010; 84.932,82 
euros, l’any 2011; 79.275,19 
euros, l’any 2012 (la xifra és 
inferior perquè no hi figura la 
paga extra que no van ingres-
sar), i 82.032,82 euros, l’any 
2013. Durant el 2014, Àngel 
Ros va percebre un total de 
74.342,82 euros. Aquesta xi-
fra és considerablement infe-
rior a la resta, ja que va entrar 
en vigor la llei del Govern es-
panyol en què es marca un to-
pall per als sous dels alcaldes 
i es limitava la retribució de 
l’alcaldia de Lleida a 75.000 
euros anuals. 

Expedient Larida
Anticorrupció també va de-
manar l’expedient relatiu a 
la concessió de la discoteca 
Larida per un presumpte trac-
te de favor de la Paeria cap a 
l’empresa Adaix de negocios 
S.L, responsable de l’explo-
tació pública del complex 
fins a l’octubre de 2014, que 
hauria obert les instal·lacions 
sense liquidar el deute que 
tenia pendent amb l’Ajunta-
ment. Segons Ros, aquest és 
l’expedient de la ciutat més 
conegut i se’l sap “de memò-
ria” per temes de seguretat. 

En les seves explicacions, el 
paer en cap va escudar-se en 
la importància de la seguretat 
de set mil joves lleidatans i va 
remarcar que el complex re-
solia una necessitat social de 
la ciutat, perquè aquests “po-
guessin anar d’esbarjo sense 
haver de circular per les car-
reteres” de Lleida.
D’altra banda, Ros també 
va detallar la docu-
mentació en po-
der de l’Ofici-
na Antifrau. 
Entre els 
expedients, 
hi hauria la 
contracta-
ció de la pe-
riodista del 
PSC, Cònsol 
Caro; la relació 
de pagaments de 
la Comissionada de 
l’alcalde per la 
Responsabilitat 
Social Corpo-
rativa, Rosa 
Palau; cinc 
e m p r e s e s 
proveïdores 
de l’Ajun-
tament que 
es considera 
que han treba-
llat molt sovint 
amb l’Administració, 
viatges i dietes a Hannover 
i Madrid, i totes les operaci-
ons amb la Caixa des de l’any 
2000. En defensa, el paer en 
cap va preguntar-se retòrica-

ment què hauria passat si no 
hagués format part de la Co-
missió de l’entitat, ja que du-
rant aquell període les opera-
cions van aportar 7 milions a 
la ciutat. 

L’oposició reclama més
transparència
El regidor no adscrit, Xema 

Solé, va lamentar el “ri-
dícul espantós” 

que s’està fent 
i ha remar-

cat que les 
investiga-
cions no 
avançaran 
més ràpid 
per molt 

que se ce-
lebri un Ple 

extraordina-
ri, ja que saber 

les xifres no apor-
ta res de nou: 

“Deixem que 
aportin ells 
les conclu-
sions. Si 
és que sí, 
s ’ hau ran 
de dema-

nar respon-
sabilitats po-

lítiques, però 
sí no és així, 

s’haurà embrutat el 
nom de Lleida”. Solé va ins-
tar l’alcalde a donar el Ple per 
acabat i va criticar l’actitud 
dels partits de l’oposició, que 
“només estan buscant rendi-

“Ser membre 
de la Caixa va

aportar 7
milions a

Lleida”

Xema Solé 
critica la 

rendibilitat 
política que 

vol l’oposició 
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El Ple extraordinari va 
ser un dels més me-

diàtics.
Foto: Dani Martínez

bilitat política”.  
El portaveu popular, Joan Vile·
lla, va lamentar profundament 
la situació, ja que la “rebel·
lió entre Ros i Camps va més 
enllà i està provocant un des·
crèdit i un desprestigi a la Pa·
eria i a la ciutat de Lleida” i va 
apuntar que l’oposició sempre 
ha tingut impediments per 
desenvolupar la seva tasca, 
“símptomes d’una política de 
govern amb 34 anys al capda·
vant”.
El popular va fer broma apun·
tant que és curiós que “hagi 
hagut de ser una troiana la 
que encengués la metxa”. 
Així mateix, va demanar que 
es rendeixi compte per escrit 
i detalladament de totes les 
dietes i les despeses de ma·
nutenció que s’han cobrat des 
del 2009 i quant ha costat per 
als lleidatans el pas de Ros al 
capdavant del Parlament de 
Catalunya.  En aquest sentit, 
va dir: “El premi a la trans·
parència de l’Ajuntament, se 
l’han guanyat o l’han com·
prat?”
Per la seva banda, l’alcalda·
ble per CiU, Toni Postius, va 
demanar disculpes pel “pa·
perot” que està fent el go·
vern socialista. Postius va 
exigir que es publiqui tota la 
informació reclamada, ja que 
“massa sovint s’ha utilitzat la 

llei orgànica de protecció de 
dades com a excusa per no 
donar informació” i va recor·
dar que es va haver de forçar 
el Ple perquè no van ser ate·
ses les peticions de l’oposició 
de celebrar una Comissió ex·
traordinària. A més, Postius va 
instar Marta Camps, que no 
va intervenir en el Ple, a parlar 
en una “oportunitat d’or” per 
exposar tot el conjunt d’acu·
sacions. El moment anecdòtic 
del Ple va arribar quan Postius 
va reclamar que el paer en cap 
rendís comptes sobre les die·
tes, que suposaven una mit·
jana de 500 euros per tiquet, 
i va preguntar retòricament 
si l’alcalde s’havia “menjat”  
444.000 euros, ja que “última·
ment l’he vist més llustrós”. 
Davant les acusacions, el paer 
en cap va sortir al pas tot de·
fensant que des de Nadal s’ha 
aprimat 5 kg. 

“No hi ha hagut cap tipus 
d’espionatge”
La bateria de preguntes plan·
tejades per CiU va ser con·
testada per la primera tinent 
d’alcalde i portaveu, Montse 
Mínguez, de manera accelera·
da i sense concreció en molts 
dels punts. Això sí, Mínguez 
va reafirmar que no hi ha ha·
gut cap tipus d’espionatge 
dins de la Paeria. La porta·

veu socialista va remarcar 
que “això no és cap circ” i “el 
grup socialista estem tocats”. 
A més, va dir que darrere de 
tot “hi ha l’honorabilitat dels 

funcionaris i dels càrrecs pú·
blics, i fa mal”. Mínguez va 
criticar l’actitud de l’oposició: 
“Senyor Postius, sembla que 
després de quatre anys, la 
seva tasca fiscalitzadora hagi 
despertat ara”. Mínguez va 
insistir, al costat de Ros, de 
la legalitat de tots els punts 
i va rebutjar esmentar qües·
tions morals: “Podem parlar 
que hi hagi coses qüestiona·
bles, però haurem d’esperar 
que siguin veritablement con·
demnables”. En un moment 
d’inspiració, va soltar: “Les 
ombres deixem·les per al se·
nyor Grey”, tot referint·se a la 
popular obra nordamericana.  
En aquest sentit, l’ara primera 
tinent d’alcalde va parlar de 
les despeses de protocol i va 
apuntar, tot dirigint·se a Pos·
tius: “La Joana Ortega, durant 
el pregó de Nadal, també va 
rebre un fulard”. En finalit·
zar el Ple, Marta Camps va 
celebrar, “encara que sigui a 
contracor”, que s’estigui co·
mençant a exposar la veritat, 
“ni que sigui a comptagotes”. 
D’altra banda, però, l’extinent 
d’alcalde va lamentar la fri·
volitat amb què s’han tractat 
alguns dels temes, però ha ex·
posat que a ella ningú no li ha 
rebatut cap dels documents 
filtrats que exposen presump·
tes pràctiques irregulars i que 
investiga Fiscalia Anticorrup·
ció i l’Oficina Antifrau.
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Pablo
Hasél

El “raper” creu que hi ha una clara
intencionalitat d’inculpar-lo, sobretot 
per part dels mitjans de comunicació

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La setmana passada el Tribu-
nal Suprem donava a conèi-
xer la sentència contra Pau 
Rivadulla, més conegut com a 
Pablo Hasél, en què se’l con-
demna a dos anys de presó 
per enaltiment del terrorisme 
en les seves cançons. Com no 
té antecedents, Hasél no in-
gressarà a presó, però si el ju-
dici que té pendent amb l’al-
calde de Lleida per haver-lo 
“amenaçat de mort” en una 
altra de les seves cançons el 
jutge l’inculpés, Hasél hauria  
de complir els dos anys de 
presó. 

ARES VALDÉS
Què n’has de dir de la sen-
tència dictada pel Tribunal 
Suprem?

PABLO HASÉL
És una violació contra la lliber-
tat d’expressió. Era previsible 
que em condemnessin  a  dos 
anys de presó, perquè era 
això o res, i no esperava que 
em deixessin sense una con-
demna. M’han de castigar per 
haver continuat fent el mateix 
i atacant-los. A banda, saben 
que sóc perillós per al sistema 
per la militància que tinc, que 
no acaba en la música.

A. V. 
I que passarà ara?

P. H. 
Estic parlant amb el meu 
advocat per veure si es pot 
portar  el cas al Tribunal d’Es-
trasburg, que seria l’última 
instància que podria presen-
tar per recórrer la sentència. 
En altres casos, com en la 
doctrina Parot, s’ha acon-
seguit que Estrasburg cridi 
l’atenció a l’Estat espanyol 
perquè l’erosió dels drets més 
elementals és constant. Però 
la sentència és ferma  i ja tinc 
els dos anys de presó. Si ara 
tingués una altra condemna 
penal, entraria a presó.

A. V. 
Com va sorgir la cançó de 

“Menti-Ros”?

P. H. 
Com a jovent estem farts de 
viure en una ciutat on l’atur 
és elevat i veiem que no hi ha 
sortides. També veiem que, 
com a grup, se’ns ha censu-
rat en més d’un concert, tot 
i ser un dels artistes més co-
neguts de la ciutat. Els nos-
tres impostos es desgasten 
en coses totalment  previsi-
bles, i en coses necessàries i 
urgents no s’inverteix el que 
caldria. Només cal veure la 
misèria que hi ha als barris. 
També per tots els anys que 
porta el PSC a Lleida, sense 
una oposició forta que de-
nunciï les seves irregularitats, 
que ha fet ara públiques la mà 
dreta del Ros i que són cons-
tants i molt greus. Totes elles 
són un sentiment generalitzat 
de la ciutat i quan constant-
ment trobes traves, busques 
treball i no en trobes... Arriba 
una situació de ràbia que va 
provocar que féssim aquesta 
cançó, que també és una sà-

tira. Les amenaces són falses, 
és més, no n’hi ha, només es 
diu que Ros mereix un tret. A 
algú li pot semblar fort, però 
a mi em semblen més fortes 
les misèries que ocasionen les 
seves polítiques.

A. V.
Però, llavors no desitges la 
mort de Ros?

P. H. 
Realment sí que la desitjo, 
però desitjar la mort d’algú 
no significa que tu el mataràs. 
A mi hi ha molta gent que em 
desitja la mort i no els envio a 
la presó. Només és un desig, 
si no el materialitzes.

A. V. 
Però tot el que dius en les 
teves cançons ho penses?

P. H. 
Tot el que dic és veritat, si 
no, estaria mentint, però evi-
dentment hi ha una part que 
escrius quan tens més ràbia, 
com la d’Àngel Ros, on hi ha 

una part còmica i una altra de 
crítica social. Per molt que 
m’acusin de calúmnies, es 
pot provar tot el que se diu, 
com està passant amb el 
que ha destapat la Mar-
ta Camps. El que dic a 
les cançons ho penso, 
però dir que una per-
sona es mereix un 
tret no és dir que el 
dispararàs.

A. V. 
En una altra entre-
vista em vas dir que la 
teva entrada a presó no 
beneficiaria Ros. Per què?

P. H.
Perquè seria un escàn-
dol que una persona 
anés a presó només 
per fer cançons, i 
ara ja té  prou soroll 
amb les denúncies 
de la Marta Camps. 
Cada vegada hi ha 
més gent que està en 
contra de les seves políti-
ques. I, evidentment, si em 

Desitjar la 
mort d’algú 
no significa 

que el mataré

Seria un 
escàndol que 
anés a presó 

per cantar
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Creu que com les 
amenaces cap a Ros 
no es poden provar, 
no anirà a la presó, ja 
que “tot el que dic a les 
cançons ho diu la gent  
a les manifestacions” 
i, per tant, “haurien de 
portar a judici tot 
Lleida”

tanca a la presó, hi haurà una 
resposta per part de la gent 
que no estarà d’acord.

A. V. 
Què creus que passarà en 
aquest judici?

P. H. 
Com les amenaces no es po-
den provar, el judici no hauria 
d’anar pel penal, ja que les ca-
lúmnies són un judici de faltes, 
però si es posen molt pesats, 
podria ser perillós per l’entra-
da a presó. Penso que el tema 
de les calumnies, en les mani-
festacions per exemple, molta 
gent diu “Àngel lladre i mafi-
ós”, coses que nosaltres diem 
a les cançons i, en general, la 
resta de la gent. Per tant, sent 

així, haurien de portar a judici 
una gran part dels habitants 
de Lleida.

A. V. 
Per què només t’han incul-
pat a tu quan éreu dos els 
que vau escriure la cançó?

P. H. 
Perquè hi ha una clara inten-
ció de climatitzar-me i es pot 
comprovar amb el tractament 
que m’ha donat la premsa, on 
tot i llegir el meu comunicat 
on es deia que la cançó havia 
estat escrita per dos persones, 
se m’ha inculpat només a mi, 
quan la majoria de les frases 
no eren ni meves. També es 
pot comprovar amb el suma-
ri que els Mossos d’Esquadra 
van entregar al jutge on fins i 
tot tinc altres judicis pendents 
i ja se’m dóna per culpable.

A. V.
Per què t’han tractat així?

P. H.
Perquè amb els meus antece-
dents (la condemna de l’Au-
diència Nacional, la denúncia 
del PP...) s’ha creat certa po-
lèmica i molts mitjans només 
busquen el sensacionalisme, 
i un titular amb el meu nom 
vendrà més que la veritat. 

A. V.
Quina opinió tens dels mit-
jans de comunicació?

P. H.
En general, molt dolenta. La 

El raper Pablo 
Hasél, a la plaça 
de Sant Joan, 
tenint com a fons 
els jutjats de Llei-
da, l’església de 
Sant Joan i la 
Seu Vella. 
Foto: Òscar 
Buetas
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majoria reben molts diners 
de multinacionals i banquers 
i quan a tu t’estan finançant 
els que desnonen famílies i 
les empreses que exploten 
persones, fins i tot a nens, 
evidentment no contaràs la 
veritat perquè no interessa als 
que et paguen. En el cas de 
la premsa local, Segre és qui 
més ha manipulat el meu cas 
ja que responen a uns interes-
sos de l’Ajuntament, a qui li 
fan el joc constantment.

A. V.
A banda del Ros, en contra 
de quins altres polítics es-
tàs?

P. H.
De qualsevol polític que de-
fensi aquest sistema capitalis-
ta perquè són responsables, 
en major o menor mesura, 
d’unes polítiques que només 
beneficien a una minoria i per-
judiquen a una immensa ma-
joria. 

A. V.
Continuaràs reivindicant-te 
de la mateixa manera?

P. H.
Sí. De fet, després de la deten-
ció vaig continuar amb la ma-
teixa línia i així serà sempre.

A. V.
Si tu no fossis qui ets, creus 
que totes les denúncies que 
giren entorn teu s’haguessin 
tractat de forma diferent?

P. H.
Sí, sense anar més lluny, quan 
el PP em va denunciar per 
unes pintades, al judici l’ad-
vocat va dir que en les meves 
cançons ataco polítics del PP, 
quan no tenia res a veure amb 
una pintada, que era pel que 
se’m culpava. Evidentment, 
estic condicionat per això. 
D’una banda, em perjudica 
que fins i tot a la sentència de 
la condemna del Tribunal Su-
prem i de l’Audiència Nacio-
nal s’esmena que pel fet que 
les meves cançons arriben a 
tanta gent són més perillo-
ses. Però penso també que 
si l’Audiència Nacional enca-
ra no m’ha tornat a detenir 
quan continuo dient el mateix 
és perquè saben que arribo a 
molta gent i que, d’una ban-
da, els és perjudicial perquè 
això fa que molta gent s’adoni 
que no hi ha les llibertats bàsi-
ques, com la d’expressió.

A. V.
Què defenses amb la teva 
militància revolucionaria?

Em 
penedeixo 

de no lluitar 
encara més

P. H.
Defenso el socialisme, el veri-
table, i no el capitalisme del 
PSC. Com a comunista entenc 
que abans del comunisme cal 
una etapa prèvia, que és el 
socialisme. I dintre d’aquesta 
lluita defenso  una educació 
pública de qualitat per  
a tothom, que els 
mitjans de pro-
ducció siguin 
gestionats pel 
t reba l l ador 
i que la ri-
quesa que 
es creï s’in-
verteixi en el 
poble i no en 
una minoria.

A. V.
T’has penedit d’al-

guna cosa de les que has 
fet?

P. H.
Per fer cançons no, em pe-
nedeixo de no lluitar encara 
més. Si hagués lluitat més, se-

gurament estaria a 
la presó, com 

a revolu-
cionari. 

Q u i 
s ’ h a 

de penedir són ells per arruï-
nar la vida de les famílies.

A. V.
Tenies dues denúncies més, 
del PPC, com estan actual-
ment?

P. H.
Encara tinc un judici pendent, 
que no se si es durà a terme 
perquè encara no tenen pro-
ves. Tot i així, a l’anterior ju-
dici tampoc en tenien i vaig 
ser condemnat (el de les pin-
tades). En tinc tants que no ho 
sé.

A. V.
Altres cantants com Hom-
bres G tenen una cançó so-
bre el terrorisme. Però a ells 
no se’ls ha condemnat...

P. H.
Hi ha un exemple molt clar. 
The Interview, la pel·lícula on 
s’assassina el líder de Corea 
del Nord, s’ha estrenat i no ha 
passat res, en canvi, si aquí es 
fes una pel·lícula on s’assassi-
nés el rei Felip o el president 
Mariano Rajoy, els guionistes 
serien jutjats i condemnats a 
presó com m’ha passat a mi. 
Hi ha una gran hipocresia, per-
què si tu parles de l’assassinat 
de Fidel Castro, no et passa-
rà res, al revés, t’aplaudiran, 
però si parles que Àngel Ros 
es mereix un tret, seràs portat 
a judici. Queda clar que hi ha 
una lluita d’interessos i si par-
les del mal que fa el capita-
lisme et premiaran, i si parles 
malament dels que sostenen 
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aquest sistema aniran per tu.

A. V.
Què es pot dir i no es pot dir 
a Lleida?

P. H.
Per poder dir, es pot dir tot, 
encara que comporta unes 
conseqüències si creues cer-
tes línies. El que és evident 
és que tots aquells que anem 
en contra de l’Ajuntament del 
PSC som censurats, portats 
a judici o quasi bé no sortim 
als mitjans de comunicació, o, 
com dic, de manipulació. No 
només aquesta dissidència 
pot ser més radical, però la 
que puc tenir jo és silenciada. 
N’hi ha que és més moderada, 
però que també és ocultada 
pel tot poderós Ros.

A. V.
Com què?

P. H.
La CUP, per exemple, no és 
que tingui molta presència als 
mitjans de manipulació. 

A. V.
El rap contribueix a la lluita 
política?

P. H.
Hi ha una part que sí. La part 
compromesa és evident, per-
què molts joves pensen o es 
replantegen les coses escol-
tant rap. Hi ha una frase d’un 
“raper” americà que diu que 
el rap és “la CNN de los barri-
os”, que vol dir que el que no 
expliquen els mitjans de co-
municació t’ho contarà el rap.

A. V.
Però, en aquest cas, el rap 
a Estats Units és molt més 
lliure...

P. H.
Fins i tot als Estats Units, on 
ja se saben les grans violaci-
ons dels drets humans, hi ha 
més llibertat d’expressió que 
aquí. Hi ha artistes molt més 
famosos que jo que diuen que 
el president es mereix un tret. 
O, fins i tot, no diuen que se’l 
mereix, sinó que diuen que “li 
pegaran”, i això sí que podria 
ser considerat una amenaça, i 
cap ha estat detingut ni portat 
a judici.

A. V.
Creus que es pot canviar el 
sistema?

P. H.
Sí. Només cal veure la història, 
que està en constant canvi, i el 
que avui és capitalisme, algun 
dia no ho serà. La utopia és 
pretendre sostenir un sistema 
que agonitza amb la crisi i no 
pot assegurar una vida digna 
a la immensa majoria. Penso 
que és una lluita molt llarga, 
però que a poc a poc s’anirà 
avançant cap a la revolució 
que ho canviarà tot.

A. V.
Què penses de la manifes-
tació de polítics que va ha-
ver-hi fa poc a favor de la lli-
bertat d’expressió a França?

P. H.
Que és una hipocresia repug-
nant, perquè l’endemà van 
detenir disset advocats del 
País Basc i ara mateix han cen-
surat un concert de Sociedad 
Alcohòlica. 

El PSC 
guanyarà les 

eleccions, 
per desgràcia

A. V.
En tres paraules, defineix la 
política actual.

P. H.
Mentidera, estafa i circ.

A. V.
Què canviaries?

P. H.
El sistema que jo defenso, els 
polítics serveixen el poble i 
no els interessos dels rics. No 
podrien cobrar el que cobren 
ara i, en casos de corrupció, 
tindrien un càstig exemplar.

A. V.
Se’t relaciona amb les mare-
es i les plataformes ciutada-
nes. Són imprescindibles ara 
mateix?

P. H.
Penso que totes aquestes ma-
rees ciutadanes, així com les 
plataformes ciutadanes, són 
molt necessàries. Segons el 
meu parer, queda demostrat 
que es queden curtes i es con-
tinua desnonant famílies. Mol-
ta gent no te ni aigua ni llum. 
Pel que fa al Consorci, encara 
no s’ha frenat del tot, i en el 
meu parer haurien de ser més 
radicals per poder conquerir 
més coses, però sempre serà 
millor això que res. 

A. V.
Què creus que acabarà pas-
sant amb el Consorci Sanita-
ri?

P. H.
Si al final s’acaba fent, es 
trobaran amb una lluita més 
constant i decidida de la que 
hi ha ara i farà que més gent 
prengui consciència i s’in-
volucri a la lluita. A la llarga 
els serà contraproduent, so-
bretot perquè la 
sanitat és una 
cosa que 
ens afecta 
a tots. 

A. V.
Q u è 
o p i -
nes de 
l’estat 
a c t u -
al de 
l’Ajunta-
ment?

P. H.
Una màfia, on l’Àngel 
Ros, com fins i tot ha dit la 
seva exmà dreta, ha fet de 
l’Ajuntament un coto familiar 
on endolla la seva família i fa 

contractes més que sospito-
sos.

A. V.
Què passarà en les pròxi-
mes eleccions municipals?

P. H.
Desgraciadament, penso que 
tornarà a guanyar el PSC, per-
què són molts anys de mani-
pulació i tenen molts mitjans 
de comunicació per convèn-
cer que ho estan fent bé, 
tot i que la gent sap que no 
és així. L’Àngel Ros sap com 
guanyar-se el sector de vo-
tants que té, que acostumen  
a ser els jubilats. Aviat posa-
rà els autobusos gratuïts per 
anar a les revetlles. Encara hi 
ha molta ignorància.

A. V.
Vols una Catalunya indepen-
dent?

P. H.
Sí, perquè debilitaria l’Estat 
espanyol i com a revoluciona-
ri m’interessa que es derroti 
l’Estat i es faci una revolució. 
Però evidentment vull una Ca-
talunya amb justícia social i so-
lidària amb la resta de pobles.

A. V.
La revolució és la solució?

P. H.
Sí, de fet, en una pintada 
vam posar això. S’està com-
provant, i més ara, que amb 
aquest sistema no hi ha sorti-
da per a la immensa majoria. 

A. V.
Et van relacionar amb Pode-
mos, però després t’hi vas 
posicionar en contra. Per 
què?

P. H.
Tots tenim un passat negre. 

Quan encara no eren 
Podemos, coneixia 

els seus líders i 
ja teníem de-

bats perquè 
no estàvem 

d’acord, i quan van sortir, 
cada vegada han anat rebai-
xant el missatge fins conver-
tir-se en un partit més del 
sistema. La gent vol sortides 
còmodes i pensen que anant 
a votar les coses poden can-
viar. Si les coses fossin tan 
fàcils, no hi hauria tanta gent 
que es juga la presó per can-
viar les coses. 

A. V.
Has pensat a formalitzar la 
teva lluita com a polític?

P. H.
No, perquè no concebo la 
política com tenir un càrrec. 
Penso que ja faig política amb 
la música i involucrant-me en 
els esdeveniments socials. 
Crec més en aquesta política 
de carrer que en la institu-
cional, que evidentment es 
queda curta. I si fos polític, 
seria d’un partit il·legalitzat 
i, per tant, aniria a la presó, 
seria del PCE (r), el Partit Co-
munista reconstruït. Tot i així, 
amb la Crida estic d’acord en 
moltes coses, però per molt 
que tinguin bones intencions, 
es trobaran amb barreres que 
els impediran canviar les co-
ses d’arrel.

A. V.
Tots els polítics són corrup-
tes?

P. H.
No, tot i que considero que 
la corrupció és el que ens diu 
el sistema. Un polític que co-
bra un sou molt elevat per fer 
unes polítiques que no ens 
beneficien també és una for-
ma de corrupció. 

A. V.
Pròxims concerts i discos?

P. H.
A Lleida està difícil, ja que 
hi ha una sala coneguda on 
he fet molts concerts durant 
anys i on ara ja no em deixen. 
A les festes majors va quedar 
evidenciat l’any passat que 

mai més podré tocar. Així 
que molts dels meus 

concerts tenen 
lloc al País 

Basc, on 
tinc més 
l l ibertat. 
Sobre la 
m ú s i c a , 
no paro 
de fer 
cançons i 

aviat sor-
tiran coses 

noves.

Com a Lleida 
no em deixen 

actuar, vaig 
al País Basc  
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Tot va 
sobre
rodes?
La Universitat de Lleida està treballant per-
què persones com l’Arnau no tinguin cap 
impediment a l’hora de realitzar els seus 
estudis universitaris
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 JUDIT GÓMEZ I 
CARLOS BONFILL

 LLEIDA
www.7accents.cat

Posar-se les sabates. Anar al 
lavabo a mitjanit. Rentar-se 
les dents. Vestir-se. Caminar. 
Mirar la televisió. Preparar-se 
un cafè de bon matí. Pujar al 
cim de la Torre Eiffel.
Un 15% de la població mundi-
al no pot dur a terme alguna 
d’aquestes activitats. Més de 
mil milions de persones no 
poden gaudir d’una vida in-
dependent i somien en sortir 
algun dia al carrer sense ne-
cessitar l’ajuda de ningú. I és 
que la discapacitat és una re-
alitat que, de vegades, no es 
veu, però que cada cop està 
més present. I nosaltres som 
com aquell cec que no vol 
veure.
Una discapacitat és una con-
dició que fa que una persona 
sigui considerada discapacita-
da. Això vol dir que presenta 
una diversitat funcional que 
li impedeix realitzar activi-
tats quotidianes que, per a la 
resta d’individus, no resulten 
complicades. Actualment, i 
després de les reformes nor-
matives sobre el dret de les 
persones amb discapacitat i la 
seva inclusió social, s’està llui-
tant per superar la perspec-
tiva assistencial de les perso-
nes amb discapacitat. Perquè 
aquest col·lectiu no estigui 
marginat i pugui gaudir dels 
mateixos drets humans que 
qualsevol altra persona.
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La Distròfia Muscular 
de Duchenne

(DMD)
La Distròfia Muscular de Duchenne és la més freqüent de les dis-

tròfies musculars, afectant aproximadament 1 de cada 3.500 nadons 
de sexe masculí al món. La malaltia és causada per un error en el gen 
DMD. Amb la fallida d’aquest gen, l’organisme no pot formar la pro-
teïna distrofina. Aquesta proteïna és un component important de les 
fibres musculars i la seva absència produeix debilitat muscular, que 
empitjora amb el temps, ja que les cèl·lules es trenquen i es perden

a poc a poc.
La majoria dels nens amb Deuchenne perden la seva capacitat per 

caminar entre els 10 i els 14 anys. Al final de la segona dècada 
de vida, perden la força en la part superior del cos i tenen difi-

cultats per moure els braços. Aquesta malaltia també afecta 
el cor i els músculs pulmonars. 

Els joves amb Duchenne tenen una esperança de
vida més curta, però gràcies als avenços en

medicina, poden portar una vida més
independent.

Arnau  
Fontanet 

JUDIT GÓMEZ
Cóm afecta la malaltia en el 
teu dia a dia?

ARNAU FONTANET
Per realitzar moltes tasques 
quotidianes, que a tothom li 
semblen molt fàcils, necessito 
ajuda. Per exemple, neces-
sito ajuda per agafar coses 
que pesin, o alguna cosa que 
caigui a terra. També per po-
sar-me al llit, i fins i tot, per 
dutxar-me i vestir-me.

J. G.
Et trobes sovint amb barreres 
o obstacles arquitectònics?

A. F.
Bastants cops. Sobretot al 
carrer, on algun cop les ram-
pes fan molta baixada, o si hi 
ha algun forat a terra, i també 
molts cops en pisos on no hi 
ha ascensor. Però als edificis 
públics fins ara no he tingut 
cap problema.

J. G.
I a la Universitat?

A. F.
No, està tot ben adaptat, ja 
que hi ha ascensor i gairebé 
tot és terreny pla. 

J. G.
Reps algun ajut per part de la 
Universitat?

A. F.
Rebo dues ajudes principal-
ment. La primera és que a 

la matrícula de la universitat 
et redueixen molt el preu i 
només has de pagar un 10% 
del cost. La segona és que la 
Universitat convoca una beca 
de col·laboració per buscar 
algú que et vulgui ajudar i se 
li paga alguns diners.

J. G.
Cobreixen les teves necessitats?

A. F.
Pel que fa a les beques de col-
laboració de suport personal, 
crec que s’hauria d’eliminar la 
restricció que si fas primer no 
es pot atorgar. Per demanar 
aquesta beca l’alumne ha de 
tenir més de seixanta crèdits, 
per tant no la pot demanar un 
alumne de primer. Jo faig pri-
mer, i ningú de la meva classe 
ho pot fer, i realment, seria 
útil que m’ajudés algú de la 
meva classe.

J. G.
En algun moment, t’has sen-
tit discriminat?

A. F.
No. L’única cosa que sí es nota 
és que la gent es fixa més en 
tu pel fet d’anar en cadira de 
rodes, i alguna vegada et mi-
ren malament. Això va dirigit 
a tothom. A una persona que 
tingui discapacitat, física o psí-
quica, no se l’ha de mirar ma-
lament pel fet que sembli dife-
rent. Ja que en realitat tothom 
és diferent entre si, encara que 
no es pugui veure.

Perquè estudiïn, treballin i vis-
quin com tu i com jo.
A finals de l’any passat, la Uni-
versitat de Lleida va aprovar 
un Pla d’inclusió de les perso-
nes amb diversitat funcional. 
Un nou impuls cap a la res-
ponsabilitat social en el qual 
la UdL vol sistematitzar el pro-
grama UdLxTothom, que va 
iniciar l’any 2007, i promoure 
la participació i la inclusió de 
les persones amb discapacitat.
Aquest programa s’adscriu 
al Servei d’Informació i Aten-
ció Universitària i depèn del 

vicerectorat amb competèn-
cies en estudiantat, Xavier 
Pelegrí. L’objectiu d’aquest 
és gestionar els recursos, re-
bre les demandes d’atenció, 
detectar les noves necessitats 
i dissenyar i desenvolupar les 
accions en col·laboració amb 
els diferents centres, unitats 
estructurals i serveis de la Uni-
versitat de Lleida.
Actualment, la Universitat 
compta amb 57 alumnes amb 
discapacitat i 18 treballadors 
del PAS i PDI. En total, unes 
75 persones de la UdL tenen 

més d’un 33% de discapacitat, 
sigui física o psíquica, i neces-
siten ajuts específics.
Cada curs, la Univer-
sitat aprova una 
convoca tò r i a 
d’ajuts per a 
e s t u d i a n t s 
amb ne-
c e s s i t a t s 
espec ia l s . 
E n g u a n y , 
a q u e s t a 
c o n v o c a t ò -
ria preveu un 
pressupost total 

de 4.000 euros i 12.000 euros 
que els subvenciona una enti-
tat externa. A part d’això, la 

Universitat també 
preveu un pres-

supost per 
a beques 
de  col-
laboració 
en assis-
t è n c i a 
personal i 
per cobrir 

altres ne-
cessitats més 

especí f iques. 

Com per exemple, una perso-
na que ha de gravar les classes 
perquè té problemes a l’hora 
de prendre apunts i necessita 
gravar-ho per no encallar a la 
resta d’alumnes. En aquest 
cas, la Universitat li facilita els 
diners per comprar-se la gra-
vadora. L’import d’aquestes 
ajudes és totalment conjuntu-
ral, ja que va en funció de la 
demanda i de les necessitats. 
En aquest curs, el pressupost 
previst és de 23.000 euros. A 
més a més, se li ha de sumar 
altres subvencions externes 

 Hi ha 2.179 
universitaris 

amb
discapacitat
a Catalunya 
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A dalt, el responsable acadèmic de la unitat 
UdLxTothom i representant de la UdL a UNI.DIS.
CAT, Xavier Pelegrí Viaña.
Fotos: Carlos Bonfill

que els ofereixen entitats com 
el Banc Santander o l’Once.

UdLxTothom
El programa UdLxTothom és 
un instrument que té la Uni-
versitat de Lleida per atendre 
tots aquells alumnes, treballa-
dors i professors, que a causa 
de la seva discapacitat neces-
siten ajuts específics. “No es 
tracta de regalar res a ningú, 
sinó d’eliminar els obstacles 
que impedeixen l’accés i la 
participació”, afirma el cap 
de la unitat, Xavier Pelegrí. 
Aquest projecte va néixer fa 
vuit anys, però es va oficialit-
zar en acta del consell el 2014. 
“Abans ja havíem fet alguna 
cosa, però ens ha anat bé que 

una llei obligués 
a tenir alguna 
cosa escrita 
sobre això”, 
al·lega. El 
p r o g r a m a 
té una dura-
ció prevista 
de    sis anys, 
temps en el qual 
preveuen aconse-
guir tots els objectius 
marcats.

Beques de col·laboració
UdLxTothom, juntament amb 
el Servei d’Atenció i Informa-
ció Universitària, obre cada 
any una convocatòria adreça-
da a tots aquells estudiants, 
que hagin superat els 60 crè-
dits, per a col·laborar com a 
assistents personals de de-
terminats alumnes. Alumnes 
que, per exemple, tenen difi-
cultats motores o funcionals i 
necessiten algú que els acom-
panyi, que els tregui els lli-
bres, els porti al lavabo o, fins 
i tot, els tregui la jaqueta. A 
aquests estudiants se’ls beca 
i obtenen una petita remune-
ració econòmica. Enguany, hi 
ha al voltant de deu alumnes 
del centre que col·laboren en 
aquesta beca.

Què s’ha millorat i què s’ha 
de millorar?
L’objectiu de la Universitat és 
l’eliminació de les barreres, 
tant arquitectòniques com 
d’accés  al contingut. S’ha 
construït una rampa per ac-
cedir a la biblioteca de la Fa-
cultat de Lletres. S’han auto-
matitzat les portes d’accés als 
edificis. S’han instaurat lupes 
de televisió per a les perso-
nes amb deficiències de visió. 

Emissores de 
freqüència 
modulada 
per a les 
persones 
amb hi-
poacúsia. 

P issar res 
i n te rac t i -

ves portàtils. 
Programes per 

al reconeixement 
de la veu per a perso-

nes amb trastorns de la mo-
bilitat. Enregistradores de 
veu. Tot un seguit d’innova-
cions tecnològiques que aju-
den i faciliten la integració als 
continguts de la Universitat, 
com també remodelacions 
arquitectòniques per facilitar 
l’accés i la convivència. Però, 
com diu Pelegrí, encara que-
da molt per fer. “Hi ha coses 
que costen més que altres” 
afirma.
La Universitat fa anys que 
intenta corregir errors i cre-
ar noves millores, però no 
tot segueix el seu ordre. 
“Què passa en una evacua-
ció d’emergència quan tens 
un alumne amb cadira de 
rodes?”, s’autopregunta el 
cap de la Unitat. I respon ar-
gumentant que davant una 
situació com aquesta s’ha 
de crear un protocol especi-
al, ja que no es pot evacuar 
per l’ascensor o les escales. 
Comenta que s’hauria de pro-
tegir l’alumne en una habita-
ció “més” ignífuga fins que 
arribessin els bombers. És a 
dir, esperar que algú vingui a 
buscar-lo mentre el foc devas-
ta tot el que té al davant. “Hi 
ha molt recorregut per fer” 
perquè tot vagi sobre rodes.

“Portem 
molts anys, 

però sempre 
hi ha coses a 

millorar”
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Lleida  lidera 
un projecte 

d’horts 
terapèutics
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Lleida  lidera 
un projecte 

L’empresa Punt Eco posa en marxa un projecte, 
actualment en fase de finançament, per millorar la vida 

de persones amb malalties cròniques o amb 
discapacitats físiques, a través de la natura i del cultiu 

de plantes i productes 
ecològics

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les per-
sones amb una malaltia crò-
nica, amb discapacitats tant 
físiques com psicològiques, 
aquelles que estiguin en un 
procés de rehabilitació psi-
cològica i sociocultural, o 
aquelles que es recuperen 
d’una malaltia o lesió, neix el 
projecte d’horticultura tera-
pèutica, ideat per l’empresa 
lleidatana Punt Eco, situada a 
la Partida Sot de Fontanet de 
Lleida. Actualment el projec-
te es troba en fase de finan-
çament i implementació, però 
ja esdevé un gran canvi en el 
món de la medicina, on es pot 
arribar a canviar la vida de les 
persones. 
Tot i que els horts urbans te-
rapèutics són una disciplina 
poc coneguda a l’Estat, als 
Estats Units i Anglaterra ja 
sumen més de trenta anys 
de recorregut. L’horticultura 
en programes de teràpia i re-
habilitació professionalment 
dirigits per terapeutes hortí-
coles, es converteixen així en 
un vehicle per desenvolupar o 
recuperar l’autonomia perso-
nal, integrant l’aprenentatge 
d’habilitats bàsiques, millo-
rant el funcionament físic i 
cognitiu, abordant habilitats 
socials, incorporant hàbits de 
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vida saludables en un entorn 
a l’aire lliure per aconseguir el 
benestar físic i mental. 
El projecte estarà compost 
per l’hort de les capacitats, 
el de la valentia i el de sentit, 
cadascun adaptat 100% a les 
dificultats de cada col·lectiu, 
que tindran una superfície de 
500 m2. “L’hort dels sentits 
està dissenyat i adaptat per 
poder ser utilitzat i gaudit per 
una persona cega on es tre-
ballarà amb les olors i a través 
d’un jardí sensorial”, explica 
el director tècnic, Marc Olo-
mí, un dels quatre impulsors 
de Punt Eco. El de la valentia 
estarà enfocat a les persones 
en rehabilitació social on es 
treballarà l’aspecte emoci-
onal i de gestió de conflicte 
d’autoestima. I, per últim, 
l’hort de les capacitats estarà 
100% adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, com 
per exemple gent amb cadi-
ra de rodes, Alzheimer o que 
hagin patit un ictus. “Aquest 
hort-jardí serà un laboratori 
viu que ens permetrà analitzar 
en cada moment quines són 
les espècies vegetals que fun-

cionen millor per treballar en 
cada col·lectiu, els elements 
més òptims... podent així cre-
ar un manual de jardins tera-
pèutics”, explica la Núria Fon-
tova, la directora de projectes 
de Punt Eco, que juntament 
amb el Marc Olomí, gestio-
nen l’empresa lleidatana que 
arriba als tres anys d’edat.
Algunes entitats, com la de 
Sant Joan de Déu d’Alma-
celles, la Llar de Sant Josep 
de   Mollerussa o la residèn-
cia municipal de Santa Te-
resita de Lleida ja han optat 
per l’horticultura terapèutica, 
i des de Punt Eco, s’ha inici-
at un programa de formació 
per als professionals del propi 
centre, així com la implemen-
tació d’un hort terapèutic a 
les instal·lacions d’Almacelles.
“Hem d’aconseguir que les 
zones amb jardí de la ciutat, 
dels hospitals i dels centres, 
tinguin un sentit i en un futur 
es cultivin plantes que puguin 
servir per exemple, als psiqui-
atres de l’Hospital Santa Ma-
ria”, explica la Núria. “Però, 
abans fem un primer tast 
aquí”, afegeix.

El projecte, que es troba en 
fase de finançament, ja comp-
ta amb el suport de la cadena 
de supermercats Caprabo. 
“Aporten part dels diners que 
guanyen a través dels conte-
nidors de roba que tenen a 
les seves botigues”, comenta 

el Marc. La Fundació Lleida  
Solidària i l’ONG del Col·legi 
d’Aparelladors s’encarrega-
ran de la part tècnica del pro-
jecte, “que s’anirà construint 
a mesura que els recursos 
arribin”. Durant aquesta pri-
mavera es preveu que s’im-

plementi l’accessibilitat i tots 
els camins que donin accés 
a l’hort. També col·laboren 
amb l’Arboretum de Lleida a 
través d’un dels seus biòlegs, 
que dissenya quines són les 
plantes més òptimes per als 
diferents col·lectius.

Punt Eco tenen 
ocupats una 
seixantena d’horts 
de 25 m2 i 50 m2.
Foto: Carlos Bon-
fill i Laia Valdés
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Obert el termini  per 
sol·licitar un hort a 
Rufea i a Pardinyes

L’Ajuntament de Lleida ha obert un nou termini per sol·licitar un hort 
de la xarxa d’Horts Municipals, ubicats a la Partida de Rufea i al barri 

de Pardinyes, després de l’èxit aconseguit els darrers anys, on prop de 
150 famílies i entitats socials de Lleida cultiven actualment horts muni·
cipals per autoconsum. Els horts municipals és un projecte que té una 

reconeguda funció social, educativa, lúdica i de benestar personal i que 
pretén sensibilitzar sobre els valors de l’horta i els sistemes de pro·

ducció respectuosos amb el medi ambient, a més de donar fruits de 
qualitat per l’autoconsum de les famílies i facilitar l’exercici físic entre 

els usuaris. En aquests moments hi ha un total de vuitanta horts 
de 100 m2  a la partida de Rufea, cultivats per famílies i entitats 

socials de Lleida com Aspid, Shalom, Antisida Lleida i Arrels 
Sant Ignasi, entre d’altres. Els horts municipals de Pardinyes 

Altes, formats per noranta parcel·les, s’adrecen a perso·
nes, famílies i entitats i són gestionats per l’empresa 

Punt Eco, que s’encarrega del manteniment i 
la gestió dels horts i ofereix sessions de 

formació i assessorament sobre 
els cultius.

Punt Eco es troba a la Partida Sot de 
Fontanet, 7 de Lleida.
Fotos: Carlos Bonfill i Laia Valdés

Punt Eco juntament amb l’Ins·
titut de Recerca Biomèdica 
de Lleida (IRB), també estan 
desenvolupant el primer estu·
di internacional sobre els pos·
sibles efectes que té sobre la 
salut en persones sanes el fet 
de conrear un hort. En total 
hi participen una vintena de 
persones entre 18 i 60 anys. 

Beneficis de l’horticultura 
terapèutica

Però quins són els bene·
ficis reals de l’horticul·

tura terapèutica? La 
literatura científica 

parla de quatre 
beneficis: els fí·

sics, “es redu·
eix la pressió 
s a n g u í n i a , 
s ’a l l iberen 
les endor·
fines, es 
m i l l o r a 
l’elasticitat, 
la força i la 
psicomotri·
citat”; els 

emocionals, 
“creix l’auto·

estima, la il·
lusió per la vida 

i el sentit de pro·
pòsit”;  l’aspecte 

relacional, “s’es·
tableixen relacions 

amb les plantes i entre 
els companys es compar·

teix l’opinió, els objectes i 
els records”, i l’accés al medi 
natural, “tenir un hort dóna 

una excusa i 
és una porta 
d’entrada a 
un entorn 
natural i 
o b e r t ” . 
L’horticul·
tura també 
va dirigida 
a aquell tipus 
de persones que 
necessiten fer 
una rehabili·
tació i que 
no es tro·
ben còmo·
des anant 
al gimnàs. 
“L’hort és 
l’alternativa 
per aquest ti·
pus de persones 
per tal de tenir una 
activitat física de baixa in·
tensitat que els ajudi a fer un 
manteniment”, explica el Marc. 
Donat el poc coneixement 
que existeix sobre aquest 
món, el projecte es converti·
ria en el primer de Catalunya, 
ja que fins al moment només 
hi ha una escola d’horticul·
tura terapèutica enfocada 
als infants, l’Escola Auró de 
Barcelona. Per tal de donar a 
conèixer la disciplina, al mes 
d’abril Punt Eco organitzarà 
una jornada per a professio·
nals de l’horticultura terapèu·
tica de Catalunya enfocada a 
personal sanitari, a monitors 
de residències i a terapeutes 
ocasionals perquè coneguin 

de primera mà aquesta dis·
ciplina en base l’experiència 
de l’Escola Auró,  Punt Eco i 
d’alguns dels centres amb els 
què col·laboren. “Serà una 
jornada on s’explicarà l’ex·
periència amb infants i disca·
pacitats i en termes generals, 
els beneficis de l’horticultura 
terapèutica”, explica el Marc. 
La jornada també inclourà un 
taller on s’experimentarà amb 
les principals tècniques.

Punt Eco, un espai d’oci 
alternatiu
Punt Eco, però, no és només 
un espai amb horts terapèu·
tics, sinó que és un espai 
d’oci alternatiu i diferent cre·
at per quatre joves emprene·
dors. “Quan es va crear Punt 
Eco, volíem  crear un espai on 
la gent pogués venir a fer un 
hort ecològic amb un servei 
complet d’acompanyament i 
que hi hagués una formació 
en un espai de trobada i fà·
cil per a la gent que volgués 
fer un oci alternatiu cultivant 

un hort ecològic”, ex·
plica la Núria men·

tre ens ensenya 
els més de 60 

horts que 
actualment 
l ’ e n t i t a t 
manté ocu·
pats, la ma·
joria d’ells 

per famílies 
i persones 

majors de 50 
anys. Actualment 

un centenar 
de persones 

formen part 
del club, on 
a més de 
cultivar el 
seu propi 
hort en un 

espai assig·
nat i empor·

tar·se tots els re·
cursos a casa, que 

pot ser de 25 m2 o de 50 
m2, realitzen cursos, se’ls ofe·
reix assessorament, poden 
utilitzar tots els estris de for·
ma comunitària i tots els horts 
tenen reg automàtic. L’entitat 
ofereix també la possibilitat 
de celebrar festes d’aniversari 
i trobades en un espai natural 
sense allunyar·se de la capital. 
Per tal de trencar amb l’este·
reotip, un grup de persones 
d’una entitat sense ànim de 
lucre de Lleida, vénen un dia 
a la setmana per cultivar un 
dels horts. Mentrestant nos·
altres ens perdem en un mar 
de natura.

El projecte 
compta amb 
el suport de 

la cadena 
Caprabo

Els horts 
estaran 100% 
adaptats per 

persones 
minusvàlides
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Més 
que animals 
de companyia
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 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Sota el lema “Grans amors 
per a petits companys”, Fira 
de Lleida ha organitzat una 
nova edició de Mascota’m. 
Es tracta d’un saló que coin-
cideix amb Petitàlia i que, en-
guany, celebra la seva sisena 
edició. Un certamen que pre-
tén incidir en la consciència 
per la cura i el respecte dels 
animals de companyia. En 
aquesta ocasió hi ha progra-
mades diverses demostraci-
ons d’obediència i agilitat de 
gossos a càrrec del Club Agi-
lity Amics del Gos de l’Urgell i 
un taller d’educació mediam-
biental amb aus rapinyaires 
organitzat pel Càmping Serra 
de Prades. A més, el Col·legi 
de Veterinaris de Lleida oferi-
rà al seu estand tallers lúdics 
per a nens sobre la tinença 
responsable de mascotes. 
El plat fort tindrà lloc aquest 
diumenge, 22 de març, amb 
l’organització de la primera 
passejada popular de masco-
tes. L’activitat té com a objec-
tiu conscienciar de la impor-
tància del civisme tant per als 
propietaris dels animals com 
per als ciutadans amb qui es 
comparteix la via pública. La 
presidenta del Col·legi Oficial 
de Veterinaris de Lleida i ac-
tual presidenta del Consell de 
Col·legis Veterinaris de Cata-
lunya, Carmen López, exposa 
que fires com la de Masco-
ta’m ajuden a donar valor a la 

Més 
que animals 
de companyia

Fira de Lleida organitza una 
nova edició de Mascota’m. 
Un saló familiar que
consciencia sobre la cura de 
les mascotes i ensenya que 
els gossos i els gats són més 
que guàrdies i menja-ratolins 
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Imatges de les edicions anteriors de 
Mascota’m. 
Fotos: Ajuntament de Lleida

importància de tenir cura dels 
animals de companyia. “Vení-
em d’un entorn molt rural en 
què els animals servien com 
a eina de treball. Els gossos 
eren guàrdies de l’entorn i els 
gats s’utilitzaven per exter-
minar ratolins”. “Actualment 
–exposa–,  aquesta visió ha 
canviat i la gent s’estima els 
animals més enllà d’una funci-
onalitat pràctica”. En aquesta 
línia, el saló serveix per educar 
els propietaris de mascotes, 
conscienciar-los i donar-los 
eines perquè sàpiguen inter-
pretar el seu comportament. 
“Ensenyem la part educativa. 
Portem animals ensinistrats 
per poder realitzar els tallers 
i fem xerrades orienta-
des cap a l’alimen-
tació, l’adap-
tació d’un 
nou animal 
a l’entorn, 
etc”, apun-
ta López. 
Quant a la 
passe jada , 
la presidenta 
afirma que la 
iniciativa “és una 

idea simpàtica, perquè és 
bona per als cans però també 
per als  propietaris, caminar 
és un hàbit saludable”. A la 
passejada s’hi afegeix l’efecte 
relacional i la funció psicològi-
ca d’acompanyament que fan 
els animals. 

Increment de microxips
El nombre d’animals iden-
tificats amb el microxip ha 
augmentat progressivament 
a la demarcació. L’any 2010, 
a Lleida, es van identificar un 
total de 5.262 mascotes. Una 
xifra que va ascendir fins a les 
6.213 el 2014. Gràcies al mi-
croxip i a la creació d’un Arxiu 
d’Identificació d’Animals de 

Companyia (AIAC), 
s’ha aconseguit 

recuperar més 
de 5.000 

m a s c o t e s 
perdudes 
l’any a 
C a t a l u -
nya. Ac-

tualment, 
l ’ A I A C 

c o m p t a 
amb més de 

1.040.000 animals registrats, 
una dada que augmenta any 
rere any amb una constància 
de 80.000 animals anuals.
L’AIAC, creat ara fa 25 anys, és 
un instrument, tal com remar-
ca el col·lectiu de veterinaris, 
per a la tinença responsable 
d’animals de companyia, que 
properament es veurà imple-
mentat amb un nou servei per 
al seguiment i control de ma-
lalties com la ràbia i la leish-
maniosi.
El gos mestís i el gat euro-
peu són les races d’animals 
més comunes a Catalunya. 
Del més d’un milió d’animals 
registrats, el 91,6%  són gos-
sos, un percentatge que els 
converteix en l’espècie animal 
més popular. El segueixen a 
força distància els gats (7,6%), 
les fures (0,4%) i altres animals 
o animals exòtics (0,4%), en-
tre els qual trobem aus com 
el lloro,  l’ànec o el guacamai; 
rèptils com la boa de Mada-
gascar;  mamífers de  granja 
com el conill, el  porc, el ruc 
o l’ovella, i d’altres més sal-
vatges com el mico, l’ós ren-
tador, el lleó, el tigre, el porc 

senglar, l’eriçó, el marsupial, 
el dromedari o l’ós. Ara bé, 
no ha contribuït a la millora 
de l’atenció de les mascotes 
l’augment de l’IVA dels pro-
ductes i serveis veterinaris:  
l’any 2012 va passar del 8% 
al 21%. Com a protesta, des 
del Col·legi de Veterinaris es 
va iniciar una campanya de 
recollida de signatures en 
contra. Tal com explica Car-
men López, tot i que és difícil 
d’avaluar, “les clíniques han 
notat una davallada de les 
atencions, sobretot una reti-
cència amb cirurgies, vacuna-

ció i tractaments preventius. 
Si no veuen l’animal malalt, 
opten per estalviar-se’n el 
cost”, apunta. 

Els tallers
El taller d’educació ambien-
tal amb aus rapinyaires mos-
tra “l’art de la falconeria” i 
serveix per conscienciar que 
aquesta tipus d’aus no es po-
den contemplar com a mas-
cotes. La falconeria és l’aman-
siment d’aus rapinyaires per 
caçar. Prové de l’Edat Mitjana 
i està considerat Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. 

El 2014 es van 
identificar 

6.213
mascotes amb 

microxip

Petitàlia, el saló 
familiar per a nens 

de 0 a 14 anys
Paral·lelament a Mascota’m, Fira de Lleida també organitza Petitàlia, 
una gran fira familiar que enguany assoleix la seva novena edició. El 
certamen va dirigit a famílies amb nens d’entre 0 i 14 anys. Petitàlia 

concentra una àmplia mostra d’empreses relacionades amb el sector de 
la puericultura i dels productes infantils, el lleure educatiu, les activi-
tats d’estiu i colònies, l’educació i les activitats extraescolars, entre 

d’altres. Com a novetat d’enguany, el col·legi Santa Ana ha organitzat 
per aquest dissabte, 21 de març, un concert de la cantautora infantil 
Dàmaris Gelabert. Es tracta de melodies que faciliten l’aprenentatge 
d’hàbits dirigides a nens i nenes de 0 a 12 anys. Entre les activitats 

que es duran a terme hi ha xerrades sobre alimentació durant 
l’embaràs, tallers de massatge infantil i rondallaires. D’altra 
banda, per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar 

i coincidint amb les vacances de Setmana Santa, Fira 
de Lleida ha programat una nova edició del Cuca-

lòcum Primavera. Tindrà lloc del 30 de març 
al 2 d’abril al pavelló 3 amb més de vint 

activitats lúdico-esportives. 
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Dalt, imatges de les demostracions d’aus rapin-
yaries i de les mostres d’agilitat canina. 
Foto: Xavier Guiu i Núria Sorribes

Actualment, totes les aus de 
falconeria són nascudes en 
captivitat i entrenen com es-
portistes d’alt rendiment. El 
seu amansiment permet te-
nir-les amb la serenitat sufici-
ent com per atansar-les a les 
persones. La demostració es 
basa en ensenyar com són, 
com viuen a l’entorn natural, 
com protegir-les i què cal fer 
si ens en trobem una de feri-
da. La divulgació d’aquestes 
espècies evita o minva els 
casos en què, sense ser-ne 
conscients, algunes persones 
acaben fent mal a la natura. 
En aquest sentit, Xavier Guiu, 
gerent del Càmping Serra de 
Prades, exposa que la demar-
cació de Lleida és una bona 
àrea d’observació d’aquestes 
espècies a jutjar per la seva 

població d’aus rapinyaires. 
A més, Guiu considera que 
s’ha anat canviant la menta-
litat: “Abans, molta gent es 
trobava un mussol o un falcó 
abandonat i el volia fer créi-
xer a casa. Actualment hi ha 
més consciència que això no 
és possible”.  
Les aus presents a les demos-
tracions són tant diürnes com 
nocturnes i la seva funció vital 
és caçar en viu. Són aus de 
presa perquè han d’apressar 
altres animals per sobreviure. 
D’altra banda, en les activi-
tats programades a la fira, el 
Club Agility Amics del Gos de 
l’Urgell tindrà un paper des-
tacat. Es tracta d’una entitat 
dedicada a ajudar la gent a 
resoldre les conductes dels 
seus amics canins a la vegada 
que es fomenta la pràctica 
esportiva. A més, el 
Club Agility Amics 
del Gos de l’Ur-
gell col·labora 
amb l’Asso-
ciació FUD 
Therapy, que 
ajuda a mi-
llorar la qua-
litat de vida 
de les perso-
nes amb neces-
sitats educatives 
especials a través de 
la psicoteràpia assistida amb 
gossos. 
Al llarg del cap de setmana, 
el Club Agility durà a ter-
me diverses demostracions. 
Segons la directora de FUD 
Therapy, Núria Sorribes, en 
una d’elles els cans hauran 

d’abordar un circuit amb obs-
tacles, guiats exclusivament i 
única a través de la veu d’un 
guia. Així mateix, en un segon 
taller, els més menuts podran 
veure com es dirigeix un gos 
en una pista d’agilitat.
Un altre dels tallers serà la 
demostració de defensa i 
atac esportiu. Es tracta d’en-
senyar el control del gos a tra-
vés d’exercicis d’obediència i 
atac. La demostració també 
va enfocada a un projecte 
que la FUD Therapy du a ter-
me per ajudar a dones que 
han sofert agressions o mal-
tractaments i que busquen 
protecció gràcies a la compa-
nyia dels cans. 
La diversió estarà garantida 
amb els tallers de dog dan-
cing i roller dog. Mentre en 

el primer cas el gos 
acompleix un se-

guit d’ordres al 
ritme d’una 

música i 
s e m b l a 
que balli, 
en el se-
gon cas 
el gos va 

amb el 
guia que 

porta patins 
i li facilita la 

tasca sobre rodes. 
També està programada 

una demostració de frisbee 
amb els cans. 
Hi ha més motius per encomi-
ar la família a passar un cap 
de setmana lúdic?  

El 91,6% 
dels animals

 registrats 
són 

gossos
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Bojan
Krkic,
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Conegut com el noi 
de Linyola, va jugar 
al primer equip del 
FC Barcelona, però 
la mala sort va ser el 
seu pitjor aliat. Ara 
està a l’Stoke City 
sense haver perdut 
el somriure

 ÒSCAR BUETAS I 
JUDIT GÓMEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

El somni de tot futbolista és 
triomfar. La lluita, el sacrifici 
i l’esforç han de ser-hi pre-
sents, sense oblidar la sort, 
una qüestió important per tal 
de poder assolir els èxits. A la 
recerca d’això està Bojan Kr-
kic, el noi de Linyola. Estava 
cridat a ser un gran referent 
del barcelonisme, però el des-
tí finalment no li va permetre. 
Així doncs, després d’assumir 
que el seu futur estava lluny 
del Camp Nou, va tocar bus-
car un club on despuntar. La 
fortuna no el va acompanyar 
a l’A.S. Roma, A.C. Milan i 
Ajax de Ámsterdam, clubs on 
va arribar cedit per l’entitat 
blaugrana. Ara, a l’Stoke City 
intenta veure el got mig ple.
“Ni en el futbol ni en la vida 
pots preveure el que pot 
passar. Em centro a donar el 
màxim de mi en allò que de 
mi depèn”; aquesta és la fi-
losofia de vida del lleidatà. 
Sap que no ho ha tingut fàcil i 
que tots els contratemps són 
pals que es fiquen a les rodes. 
L’Últim exemple el trobem 

recentment, ja que va patir 
una lesió de genoll que l’ha 
obligat a allunyar-se tempo-
ralment dels terrenys de joc, 
justament quan tornava a 
gaudir del futbol i a trobar el 
seu lloc a l’equip. “El primer 
que has de fer quan et lesio-
nes és acceptar la realitat i, a 
partir d’aquí, afrontar-la. No 
em vaig fer moltes preguntes 
de per què havia passat. Vaig 
començar a buscar solucions 
i organitzar-me la recupera-
ció”, explica.
Així, el temps de recuperació 
estarà marcat per l’evolució 
del seu genoll i, per tant, tre-
ballar cada dia per aconseguir 
els objectius és vital. Però 
“amb positivisme i treballant 
el mínim detall per fer que es-
tigui més fort que abans”.

Un camí amb accent lleidatà
Per entendre el present és ne-
cessari remuntar-se al passat. 
Fill del golejador serbi Bojan 
Krkic i la infermera Maria Llu-
ïsa Pérez, tot va començar a 
l’Escola de Futbol de Bell-
puig, fundada el 1990 pel seu 
pare i Salvador Bonjoch, qui 
va assolir la presidència de 
l’entitat i el va entrenar fins 
a prebenjamí, és a dir, abans 
d’anar al FC Barcelona. “Te-

camí 
cap al 
gol de 
la seva 

vida
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Bojan Krkic es va convertir en un referent del barcelonisme, a l’alçada 
de Leo Messi, però mai ha oblidat les seves arrels. Fotos: B. K.

nia unes qualitats 
innates, tant de 
domini de la 
pilota com 
veient el 
futbol. Era 
molt intel·
ligent amb 
l’esfèric i al 
camp”, recor·
da precisament 
Bonjoch. Per 
això, era evident el 
caràcter lluitador del pe·
tit Bojan. “No podia perdre 
i quan ho feia, s’enfadava”, 
afegeix.
La filosofia de l’escola era cla·
ra, mai humiliar ni abusar del 
rival. Això provocava disputes 
amb Bojan, “ja que era molt 
golejador i poderós amb l’es·
fèric”. Per tant, en nombroses 
ocasions va jugar de central o 
se li impedia passar del mig 
del camp, i si ho feia i arribava 
fins a l’altra àrea quan l’equip 
ja anava guanyant se l’obliga·
va a passar la pilota cap en·
darrere per tornar a començar 
la jugada. “Li feia molta ràbia 
no fer gols”, recorda Bonjoch.
Despuntava com a jugador i 
el FC Barcelona es va fixar en 
un diamant en brut. Va arribar 
a l’entitat blaugrana amb 8 
anys i a partir de llavors es va 
convertir en un referent, tren·
cant registres, amb els més 
de 800 gols a les categories 
inferiors. “Vam viure la crida 
del Barça com un moment 
pletòric. En el club més im·
portant hi havia un jugador 
nostre, amic dels seus amics”, 

afegeix Bonjoch.
Aquest canvi 

el va afec·
tar a ell i 
a la seva 
família. Es 
va haver 
d’adequar 
el seu pla 

d’estudis i 
al principi els 

seus pares el 
portaven a entre·

nar, des del poble cap 
a Barcelona. “Era molt intel·
ligent, en el terreny de joc i 
fora”, afirma Bonjoch. La im·
plicació familiar va ser brutal, 
fins al punt que els seus pares 
van llogar un pis a Barcelona 
on es van traslladar els avis 
materns per tal que no ha·
gués de viatjar tant. Però l’es·
forç va valdre la pena.

Directe cap el primer equip
Josep Maria Fusté va ser el 
primer noi de Linyola del Bar·
ça i quatre dècades després 
va irrompre al Camp Nou 
un de nou. Va debutar en el 
primer equip el 24 d’abril de 
2007, quan tenia 16 anys, en 
un amistós a Egipte i va mar·
car un gol. Arribava amb uns 
grans números al seu currícu·
lum, ja que als 15 anys estava 
al juvenil A i als 16 va acon·
seguir marcar deu gols amb 
el filial, així que amb 17 es va 
convertir en un jugador més 
d’un vestidor ple de cracks, 
als quals els va demostrar el 
seu potencial. De fet, amb 17 
anys, un mes i 20 dies es va 

convertir en el golejador més 
jove de la història del club en 
la lliga, batent el registre de 
Leo Messi. Fins i tot, en la Lliga 
de Campions va obrir la llauna 
contra el Schalke 04, sent en 
el segon golejador més jove 
d’Europa fins a 2008. A més, 
els seus deu gols a la tempo·
rada 2007·2008 li van ser útils 
per aconseguir la medalla de 
novell més golejador de la Lli·
ga, superant Raúl amb nou. 
Era difícil, però volia ser un 
gran jugador al Barça.
Molts deien que tenia un do, 
entre ells Pep Guardiola. En la 

seva primera campanya sota 
les ordres de Frank Rijkaard 
va aconseguir fer deu gols. 
Però l’arribada de Guardiola 
el va escorar cap a la banda 
i amb el temps a la banque·
ta. Ell volia jugar i va demanar 
marxar a la Roma, “perquè 
l’entrenador va trencar la pro·
mesa que jugaria algun paper 
en la final de Wembley”, va 
assegurar en el seu moment 
el seu pare. Va ser el fi de la 
seva trajectòria amb la samar·
reta blaugrana i va ser cedit 
a la Roma, Ajax i Milan. Fins 
i tot, se’l va veure entrenant 

a Bellpuig abans d’anar a la 
Roma la temporada 2011·
2012, a l’espera que es resso·
lés la seva situació, condicio·
nada per l’arribada d’Alexis 
Sànchez.
D’altra banda, va rebutjar 
anar amb la selecció espanyo·
la a l’Eurocopa 2008 de Suïssa 
i Austria, sota les ordres Luis 
Aragonés. Era una oportuni·
tat única, però amb els dies es 
va donar a conèixer que el FC 
Barcelona i el seu pare van re·
comanar al seleccionador que 
no convoqués Bojan perquè 
no estava psicològicament 

En els seus 
inicis ja 

mostrava el 
seu caràcter 
guanyador
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Des de petit sempre va despuntar com un 
gran jugador de futbol, la qual cosa va pro-
piciar que entrenadors com Guardiola desta-
quessin les seves qualitats. Fotos: B. K.

preparat, a més que portava 
molts partits a les seves ca-
mes. Inclús va patir un atac 
d’ansietat a Màlaga, abans 
de l’amistós contra França, la 
qual es va tapar com una gas-
troenteritis. Tenia 17 anys i un 
dels somnis de tot futbolista 
havia desaparegut.
“No va tenir massa sort. Per 
nosaltres sempre ha estat un 
orgull i ara les sensaci-
ons són bones”, 
expressa Salva-
dor Bonjoch.
El seu pas 
pel futbol 
internaci-
onal està 
m a r c a t 
per les 
o m b r e s . 
Tres clubs 
en tres anys, 
fins arribar a 
l’actualitat, quan 
els núvols comencen a 
esvair-se sota el paraigües de 
l’Stoke City, el qual va pagar 
1,7 milions d’euros (el Barça 
es guarda una participació 
en una futura venda). “Jugar 
a l’estranger té avantatges 
i inconvenients. Estar fora 
t’enriqueix molt com a per-
sona i com a professional, i 
he d’admetre que la lliga an-
glesa és la millor en la qual 
he estat”, comenta Bojan. A 
més, preguntat de si tornaria 
al FC Barcelona, al·lega que 
“m’agrada dependre de mi 
i no dels altres, i això és una 
cosa que no depèn de mi”. 
En el seu record també està 
el gol que li van anul·lar en les 
semifinals de la Champions 
contra l’Inter de Mourinho, ja 
que “si no l’haguessin anul-

lat, la situació hauria canviat 
molt”. Fins i tot, assegura que 
si hi hagués la possibilitat de 
fitxar pel Real Madrid, “no se-
ria una situació fàcil”.

Bellpuig i Linyola, presents
La fama i els diners canvien 
a moltes persones que no 
saben tenir els peus a terra. 
Però no és el cas del noi de Li-
nyola, un jove de 24 anys que 

manté el somriure de 
petit. “La fama no 

m’ha guanyat, 
però en mol-
tes situacions 
hauria reac-
cionat d’una 
altra mane-
ra, perquè 

em va agafar 
molt jove”, re-

coneix Bojan.
S’ha convertit en 

tot un referent pels 
nens de Linyola i Bellpuig, 
que veuen com és 
possible arribar 
lluny. La seva 
imatge tam-
bé s’ha vist 
r e f o r ç a d a 
pel simple 
fet que, 
quan no té 
competició, 
és habitu-
al veure’l pels 
carrers de la seva 
localitat natal. “Sem-
pre que puc intento venir a 
Linyola i gaudir amb la gent 
que més m’estimo”, afegeix. 
De fet, Bonjoch confessa que 
moltes vegades està a les 
instal·lacions de l’Escola de 
Futbol de Bellpuig entrenant 
sense que ningú ho sàpiga, 

sobretot al’estiu i per Nadal, 
o quan la competició s’atura. 
“Aquest és el seu club, on es-
tan les seves arrels i manté les 
amistats”, indica. Amics que 
perduren en el temps malgrat 
els quilòmetres.
“A Linyola està la meva famí-
lia i els racons on tantes ve-
gades havia jugat a futbol i 
gaudit amb els amics. És una 
sensació increïble sempre que 
hi torno”, admet Bojan Krkic, 
que ha arribat a participar en 
el Pessebre Vivent de Linyola. 
També l’afició del Lleida Es-
portiu l’ha vist en més d’una 
ocasió al Camp d’Esports, 
seguint al conjunt blau, on 
milita Pau Torres, amb qui va 
coincidir a la Masia.
Finalment, reflexionant, Bojan 
indica que “valoro molt el fet 
de passar de ser un linyolenc 
apassionat del futbol a ser re-
conegut. Ningú m’ha regalat 

res i hi ha molt de sacrifici. 
Per mantenir-ho i mi-

llorar-ho s’ha de 
treballar cada 

dia més, sen-
se oblidar 
a les per-
sones i les 
s i t uac ions 
que m’han 
acompanyat 

des de sem-
pre”. Per la 

seva banda, Sal-
vador Bonjoch con-

clou dient que “ha madurat 
futbolísticament. Esperem 
que aviat torni a ser el que 
era. És pròxim amb tothom i 
encara té una gran projecció. 
Es mereix el millor”. 

“Ni en el 
futbol ni en la 

vida pots 
preveure el 

que passarà”

“Estar a 
l’estranger 
t’enriqueix 

com a 
professional”
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 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Quan Xavier Macià i Àngels 
Marzo es posen a fer llistes, 
no hi ha qui els pari. Ja he 
cridat la vostra atenció? Si és 
així, no us queda més remei 
que continuar llegint. En cas 
contrari, com en qualsevol 
altre àmbit de la vida, gireu 
pàgina.
Xavier Macià és doctor en Fi-
lologia Catalana per la Univer-
sitat de Lleida, on actualment 
exerceix de professor. Ha pu-
blicat nombrosos treballs so-
bre l’obra poètica de Gabriel 
Ferrater i de Joan Vinyoli i so-
bre la literatura catalana del 
segle XX, amb especial aten-
ció a la literatura de Ponent. 
Com a creador, ha publicat 
els poemaris Amb el temps 
a favor (2003) i Del cel i de 
la terra (2003), l’obra teatral 
La carretera i el mur (Premi 
Les Talúries, 2003) i el llibre-
taüt RIP en col·laboració amb 
l’humorista gràfic Ermengol. I 
també fa llistes.
Àngels Marzo és tan jove com 
avesada al triomf. El seu pri-
mer poemari, Les grues, va 
ser guardonat amb el Premi 
de poesia Les Talúries (2009), 
mentre que Saba bruta, el seu 
segon treball, va ser recone-
gut l’any 2012 amb el Premi 
de poesia Màrius Torres i l‘any 
2013 amb el Premi Joan Tei-
xidor de Poesia Haikus, entre 
d’altres. A més, col·labora 
amb la Càtedra Màrius Tor-
res en el projecte d’edició de 
l’obra del poeta. I també fa 
llistes.
Ara fa un any que van con-
feccionar la primera llista. Tot 
plegat va començar quan van 
concebre un festival que si-

Dos 
poetes i un destí
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“Invento el temps i 
el seu viatge:
poema, areny i duna 
líquida, tinta
o roca al peu dels 
núvols emergida”
És l’“Illa escrita” de 
Jaume Pont. És l’illa 
perduda de Xavier 
Macià i Àngels
Marzo

MOHAMMED 
BENNIS

Fès, 1948. Po-
eta, professor i 
traductor d’ori-
gen marroquí. El 
1998 va fer la peti-
ció a favor d’instaurar 
un Dia Mundial de la Poesia a la UNESCO.

ESTEL 
SOLÉ

Molins de Rei, 
1987. És poeta, dra-
maturga i actriu. En el 
camp de la poesia, ha publicat els volums 
Dones que somiaven ser altres dones i Si 
uneixes tots els punts. (2013)

EDUARD 
SANAHUJA

Barcelona, 1953. 
És poeta i traduc-
tor. Ha publicat El 
gos del Galiot, Mi-
rador, Doble joc, En 
defensa pròpia, Com-
pàs d’espera i El llançador d’espases.
(Premi Maria Mercè Marçal, 2013). SOFÍA

CASTAÑÓNXixón, 1983. Ha 
publicat els po-
emaris Animales 
interiores, Últimas car-
tas a Kansas, La noche así, La otra hija i 
Prohibido silbar.

tués la poesia catalana i, so-
bretot, la ciutat de Lleida i els 
seus poetes en el marc de les 
literatures ibèriques, europe-
es i de l’arc de la Mediterrània 
amb l’objectiu d’afavorir el 
seu coneixement i la seva pro-
jecció, així com les possibles 
sinergies que se’n poguessin 
derivar. Partint d’aquestes 
premisses, ambdós, per sepa-
rat, van elaborar dues llistes 
amb una sèrie de noms sus-
ceptibles de rebre un reco-
neixement per part de l’ales-
hores projecte de festival. Un 
cop creuades les llistes, dels 
noms repetits (uns quants) un 
brollava amb més força que la 
resta: el poeta lleidatà Jaume 
Pont, amb una producció po-
ètica que abraça nou llibres 
de poemes, entre els quals 
Divan (Premi Vicent Andrés 
Estellés, 1982), Raó d’atzar. 
Poesia 1974-1989 (Premi de 
la Crítica Serra d’Or, 1991), 
Vol de cendres (Premi de 
la Crítica Serra d’Or, 1997), 
Llibre de la frontera (Premi 
Nacional de la Crítica, 2001) 
o Enlloc (Premi Carles Riba, 
2006), reunia tots els trets 
distintius que Macià i Marzo 
volien atorgar al festival. Més 
conegut fora que aquí, Pont 
ha estat traduït a més d’una 
vintena de llengües i 
és un referent po-
ètic en el marc 
de les literatu-
res ibèriques, 
europees i 
de la Medi-
terrània. En 
def in i t i va , 
un sistema, 
el de les llis-
tes, i una elec-
ció, la de Jaume 

Pont, que van resultar un 
èxit si tenim en compte que, 
a posteriori, el poeta ha es-
tat escollit per capitanejar el 
Dia Mundial de la Poesia, que 
té lloc el 21 de març, just la 
jornada que clou el I Festival 
Internacional de Primavera 
Destí Poesia. Km 2015.
Amb la col·laboració d’Anton 
Not a la coordinació, Xavier 
Macià i Àngels Marzo han fet 
realitat un somni que havia de 
substituir una realitat perdu-
da. I és que revistes, editori-
als i recitals havien convertit 
la capital del Segrià en un 
referent poètic a nivell cata-
là, però la pèrdua progressi-
va d’aquestes tribunes havia 
deixat la ciutat òrfena de 
versos rimats i paraules sensi-
bles. Així, doncs, els dies 19, 
20 i 21 de març Lleida aplega 
veus d’arreu del món i comp-
ta amb la implicació i el mà-
xim de complicitat de tots els 
col·lectius de creadors dels 
diversos àmbits artístics de 
la ciutat (música, teatre, arts 

plàstiques, dansa, 
etc.). Amb una 

clara vocació 
internacio-
nal, Destí 
ha convo-
cat actes 
per tots 
els racons 
de la ciu-

tat, des de 
biblioteques 

i facultats fins a 

bars del circuit cultural, inclús 
a través d’un espai interactiu 
vinculat amb una plataforma 
digital. Entre els participants, 
cal destacar figures internaci-
onals com Mohammed Ben-
nis, veterans com Francesc 
Parcerisas, Josep Borrell, 
Marc Granell, Aurora Luque i 
Eduard Sanahuja, i joves com 
Josep Pedrals, Estel Solé i 
Blanca Llum Vidal, entre d’al-
tres propostes. I, és clar, la 
figura al voltant de la qual  
girarà aquesta primera edició 

de Destí Poesia, Jaume Pont, 
a qui el músic Xavier Múrcia 
ha dedicat aquest dijous part 
d’un concert en homenatge a 
Joan Vinyoli. D’aquesta ma-
nera, la ciutat de Lleida torna 
a ser destí poètic.

Programació
La segona jornada, el diven-
dres 20, s’inicia amb l’activitat 
Poetes a l’aula, pensada per 
atansar la poesia a les esco-
les. Estel Solé explica Animals 
de Companyia als alumnes de 

El Festival 
coincideix 
amb el Dia 

Internacional 
de la Poesia
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MARC 
GRANELL

València, 1953. És 
poeta i traduc-
tor. Ha guanyat 
els premis Vicent 
Andrés Estellés, 
Ausiàs March, dels 
Escriptors Valencians i 
el Samaruc de Literatura Infantil.
de l’any 2010.

AURORA 
LUQUE

Almería, 1962. És 
poeta, assagista i 
traductora. El volum 
Una extraña industria 
recull els seus assajos sobre poesia.

JAUME 
PONT

Lleida, 1947. El 2012 li va ser atorgat a París el premi Vir-
gile de poesia en reconeixement a la seva trajectòria poètica. 

La seva poesia ha estat traduïda a una vintena de llengües.

Cartell promocional del
I Festival Internacional de 
Primavera Destí Poesia. Km 
2015, que ha comptat amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Lleida, concretament de la 
tinent d’alcalde i regidora de 
Cultura, Montse Parra.

JOSEP 
BORRELL

Lleida, 1954. És poeta, crític i articulista. Des del juliol del 
2012 és director dels Serveis Territorials del Departament 
de Cultura a Lleida.

Barcelona, 1986. És poeta i editora. Ha publicat els volums 
La cabra que i havia, Nosaltres i tu, Homes i ocells, Visca! 
i Punyetera Flor.

BLANCA 
LLUM

l’Aula Municipal de Teatre i 
Sofía Castañon llegeix versos 
al col·legi Episcopal de Lleida. 
Tot seguit, sota el nom Mi-
ra’m i Tasta’m, els convidats 
visiten alguns dels llocs més 
emblemàtics de la ciutat com 
el Museu d’Art Contemporani 
la Panera, la Seu Vella i les bo-
degues Cusiné. Amb l’objec-
tiu d’apropar l’art de la parau-
la en versos als ciutadans, el 
públic interessat té l’oportu-
nitat d’interactuar i conèixer 
en persona els poetes convi-
dats a partir de les 18.15 ho-
res a l’Hotel AC. El Teatre Mu-
nicipal Julieta Agustí acull a la 
nit l’espectacle poètic-musi-
cal Lleida, la llunyana com a 
acte central del Festival, en 
reconeixement a la trajec-
tòria del poeta Jaume Pont, 
amb la col·laboració d’actors 
i alumnes de l’Aula Municipal 
de Teatre, la participació dels 
poetes convidats i dirigit per 
l’actor Eduard Muntada.
Finalment, el dissabte 21 
d’abril se celebra l’Encontre 
de Creadors amb tots els po-

etes convidats i els escriptors 
de la ciutat que vulguin. En 
aquesta ocasió, l’Encontre 
és moderat pel poeta i degà 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes Francesc Parcerisas 
i gira al voltant de la creació 
poètica a partir de la figura i 
l’obra del poeta Jaume Pont.
Per tal que la poesia tingui el 
màxim de presència al car-
rer, s’ofereix la possibilitat de 
gaudir de lectura de versos a 
l’hora del vermut al Carlito’s 
Ham a partir de les 13.30 h. 
Els poetes convidats clouen 
el Festival amb el recital-es-
pectacle a càrrec d’Eduard 
Muntada que té lloc de nou a 
l’Espai 3 del Teatre Municipal 
Julieta Agustí a les 20.30 h. 

Km 2018
Els poetes Xavier Macià i Àn-
gels Marzo han concebut el 
primer Destí Poesia com una 
edició pilot que vol donar peu 
a la creació, des de Lleida i en 
properes edicions, d’una pla-
taforma digital sobre poesia 
que sigui punt de referència 
obligat per a tots els creadors, 
crítics, lectors, investigadors i 
altres persones interessades 
en el fet literari.
Són dos poetes i un destí que 
fixen al 2018. Són tres anys 
per endavant. I, sobretot, són 
moltes llistes per fer.
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El Polvorí
L’Aula (Municipal?) de Teatre 
de Lleida sembla que obre el 
procés de selecció per a co-
brir la direcció del nou centre 
de produccions d’arts escè-
niques a Gardeny, El Polvorí. 
S’entén (o no) que es tracta 
de la direcció artística, ja que 
l’Aula mateixa n’ha assumit la 
gestió, encarregada a dit per 
l’Alcalde (ningú té ja cap dub-
te del seu esperit de Padrino 
després de la picabaralla amb 
la Primera Tinent d’Alcalde), 
de pressa i corrents en tro-
bar-se un espai buit després 
del rebombori amb l’IBI (que 
sembla que no tots pagàvem).
Seguint en aquesta línia, en-
cara no sabem de quin pres-
supost disposarà aquest nou 
centre, que es preveu presen-
tar a l’abril (això sí, abans de 
les eleccions). Però pel que 
sembla, no compta amb el 
suport econòmic de la resta 
d’administracions per tal de 

garantir-ne la continuïtat. No 
confio molt en els consorcis 
públics, però reconec que són 
un primer pas per assegurar 
sobretot el finançament. Què 
hi podrien aportar la Diputa-
ció o la Generalitat?
Per tant, tampoc podem sa-
ber, no sols el sou d’aquest 
director artístic (per entendre 
quin perfil s’està buscant), 
sinó, sobretot, el pressupost 
del projecte artístic que hau-
ria de tirar endavant aquest 
Polvorí. Però no ens cal pa-
tir, perquè de moment, per 
fer-ne la selecció, tampoc se 
li demana que presenti un 
projecte artístic! Ni se n’espe-
cifiquen les funcions o les in-
compatibilitats. I, per acabar 
de filar aquesta selecció “na-
tural”, les sol·licituds no acla-
reixen per qui seran analitza-
des. Tan difícil és crear una 
comissió consensuada amb 
diferents parts del sector que 
donin solidesa al projecte?
Per afegir intriga a aquest 
spaghetti thriller només falta-
ria la veu de l’Osvald Campa-
lans, que com a bon fantasma 
progenitor il·luminés el camí 

d’aquesta nostra Magical 
Smart City.

JOSEP ROMAN

Balaguer Smart 
City 20..?
Balaguer va esdevenir el nucli 
de població més important i 
extens del Comtat d’Urgell. 
Actualment compta amb uns 
17.000 habitants. El seu punt 
de trobada setmanal està a la 
plaça del Mercadal, amb un 
mercat amb més de 800 anys 
d’història.
Entre les seves joies culturals 
i monumentals hi podem tro-
bar el Jaciment Arqueològic 
del Pla d’Almatà, la muralla, 
l’observatori de la Guerra Civil 
i el Claustre de St.Domènec. 
També l’Esglèsia de Santa Ma-
ria amb el seu gran encant i el 
Santuari del Sant Crist, que es 
visitat per milers de peregrins, 
que també són partícips de vi-
sites al Castell Formós.
Ara bé, tota ciutat inevitable-
ment necessita evolucionar...
Smart City (ciutat intel·ligent), 

és un nou concepte urbà que 
impulsa la sostenibilitat me-
diambiental i econòmica, així 
com la gestió eficient dels seus 
serveis, amb la finalitat d’acon-
seguir una millora de la qua-
litat de vida de les persones i 
permetre una reducció de la 
despesa pública.
Fer de Balaguer una Smart City 
ho considero necessari perquè 
suposaria que els nostres ser-
veis tinguin millores específi-
ques que beneficiïn la ciutada-
nia. També pels beneficis que 
comportaria en l’urbanisme i 
entorn, millora d’estalvi ener-
gètic, millora en la mobilitat, 
aparcament urbà, disminució 
en els temps d’espera en les 
oficines municipals i els cen-
tres de salut, i optimització de 
temps de cara al ciutadà.
Potenciar la innovació tecno-
lògica i la creació d’empreses 
innovadores al nostre territo-
ri crec que ha de ser una pri-
oritat. Una clara mostra que 
això va pel bon camí és que 
a Balaguer s’ha apostat pel 
CEEI (Centre d’Empreses In-
novadores). Però per un futur 
millor cal que les persones 

emprenedores arrisquin per 
crear nous llocs de treball per 
desenvolupar l’Smart City. 
Que Balaguer compti amb una 
gran assortiment d’aplicacions 
la faran moderna i actractiva. 
Tantmateix,comptar amb la fi-
bra òptica permetria una ciutat 
molt millor.
No oblidem que Balaguer en 
el seu moment va ser una ciu-
tat de les més vives de Ponent. 
I amb una clara aposta per les 
noves tecnologies, el sector de 
la innovació i amb la creació 
d’un parc temàtic suposaria un 
impuls del turisme.
Seria bo que els gestors de la 
ciutat contemplin totes aques-
tes propostes i fins i tot la cre-
ació d’una regidoria que tingui 
competències en noves tecno-
logies i innovació.
Si som una Smart City ,pioners 
i innovadors, fomentarem el 
creixent la població, es genera-
ran nous llocs de treball i tam-
bé una economia de superàvit, 
que ens permetrà viure en una 
ciutat millor. I això sense cap 
mena de dubte és el que real-
ment li convé a Balaguer.

JOSEP MARIA CASTELLS

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Rimant la vida
Si José María Aznar llegia català 
en la intimitat, jo sóc dels que 
fan quelcom similar, però en re-
lació amb un gènere concret, la 
poesia. És a dir, de la mateixa 
manera que Aznar, menteixo 
com un bergant qualsevol.
Sincerament, llegeixo molt, tant 
per devoció com per professió, 
encara que habitualment són 
novel·les, biografies, fins i tot 
assajos, però gairebé mai po-
emes. Ara bé, reflexionant-hi 
una mica, prenc consciència de 
la importància que ha adquirit 
la poesia al llarg de la meva ja 
llarga vida (encara que se m’es-
tigui fent d’allò més curta).

M’explico: els punts i seguit 
i, també, alguns punts i apart 
que s’han convertit, alhora, 
en punts d’inflexió vitals han 
anat acompanyats de versos, 
rimes i estrofes amb síl·labes 
determinades i determinants. 
D’exemples, tants com en vul-
gueu! Quan vaig néixer, el meu 
padrí em va escriure uns versos. 
Quan vaig fer la comunió, per a 
orgull d’una família exagerada-
ment emocionada que contras-
tava amb el valor material que 
servidor atorgava a la citada ce-
lebració, vaig haver de recitar 
un poema damunt de la cadi-
ra. Els meus habituals atacs de 

vertigen no van facilitar-me la 
feina... Al primer certamen de 
Sant Jordi que em vaig presen-
tar, ho vaig fer amb una creació 
poètica pròpia. Versava sobre 
la mort, temàtica molt adient 
per a un xaval de 10 anys, oi? 
Per lligar, cada estiu me n’ana-
va a la platja a tocar la guitarra 
i cantar rimes impossible, amb 
l’objectiu que la música i la po-
esia servissin de contrapunt po-
sitiu a un cos esquifit i una cara 
difícil de mirar. I sempre que 
ha mort algú, a aquest traspàs 
l’ha acompanyat un recordatori 
en forma de vers, alguns dels 
quals escrits per mi.

En el marc del Dia Mundial de 
la Poesia i de l’interessant Fes-
tival Internacional de Primavera 
Destí Poesia. Km 2015, impul-
sat pels estimats i valorats Xa-
vier Macià i Àngels Marzo, me 
n’adono que potser no he llegit 
massa poemes, possiblement 
no he escoltat gaires recitals ni 
segons com m’he prodigat ex-
cessivament en aquest àmbit li-
terari, però no tinc cap mena de 
dubte que la poesia ha marcat, 
de vegades per a bé i de ve-
gades per a mal, el ritme de la 
meva vida, en definitiva, d’una 
vida a la meva mida. Llarga vida 
a la poesia!
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El consorci sanitari 
que no hauria de ser
Un any després que Esquerra 
reclamés al Govern de la Gene-
ralitat garanties que el que s’ha 
acabat coneixent com el “con-
sorci sanitari de Lleida” fos pú-
blic i comptés amb la participa-
ció i la voluntat de la ciutadania, 
no hi hagut resposta. I absoluta-
ment tot té data de caducitat.
A finals de febrer de l’any pas-
sat, el Govern acordava unificar 
en un sol ens públic de gestió els 
centres sanitaris de dependèn-
cia pública de Lleida. L’acord es 
feia, segons el Govern, amb la 
finalitat de simplificar la gestió, 
millorar les economies d’escala i 
augmentar la coordinació entre 
els nivells assistencials.
La decisió va ser presa sense 
haver-ho consensuat amb cap 
grup polític, per sorpresa. Això 
provocava ja d’inici alguns dub-
tes sobre la seua naturalesa, ja 
que un tema tan important com 
aquest, que significava un canvi 
profund en el model de gestió 
del sistema sanitari públic a Llei-
da, requeria diàleg, participació 
i, sobretot, claredat i transparèn-
cia. Malgrat tot, des d’Esquerra 
no ens hi vam oposar, ja que el 
resultat podia ser una oportuni-
tat de millora de la sanitat públi-
ca a la nostra regió sanitària i, en 
rigor, un sistema consorcial en si 
no és dolent i pot ser benefici-
ós. De fet, hi ha consorcis que 
funcionen molt bé, en l’àmbit 
sanitari, en l’educatiu, en el dels 
serveis socials i en tants altres. El 
que el fa dolent i perjudicial un 
consorci és, bàsicament, la seua 
mala gestió, la seua opacitat i 
que escapi del control públic. 
Cal seguretat, transparència i 
control, doncs.
Així que des d’ERC vam donar 
un vot de confiança a la pro-
posta, tot i les reserves que te-
níem –i vam manifestar des del 
primer moment– sobre punts 
essencials. Per això, també des 
del primer moment, vam recla-
mar al Govern garanties que 
l’ens que es volia crear reunia els 

requisits necessaris. Ho vam dir 
públicament, ho vam reclamar 
al Departament i, a través d’una 
moció d’Esquerra aprovada al 
Parlament de Catalunya, vam 
instar el Govern perquè ho ga-
rantís. Cas contrari, no podíem 
estar segurs que el consorci fos 
tan meravellós com s’anunciava 
i que, per tant, no era el que 
Lleida necessitava.
Segons la moció d’ERC aprova-
da al Parlament, abans que res 
calia estar segurs que l’ens pro-
gramat era l’òptim o, si contrà-
riament, no feia al cas crear-ne 
un de nou sinó millorar o poten-
ciar el sistema ICS ja existent. 
Així que reclamàvem que es 
consultés, de forma participati-
va, treballadores i treballadors, 
sindicats, col·legis professionals, 
UdL, món local i usuaris. No no-
més informar (que, per cert, s’ha 
fet tard i malament), sinó sobre-
tot discutir, ser receptius, buscar 
consensos. I no s’ha fet.
També reclamàvem que es do-
nessin garanties que el consorci 
es mantingués dins el sistema 
de salut públic, garantint-hi l’ac-
cés universal, i blindant-lo res-
pecte de qualsevol possibilitat 
de fer-ne negoci. Garanties que, 
tot i les reiterades declaracions 
del Conseller, no veiem enlloc.
Exigia la moció d’ERC transpa-
rència i control real en la despesa 
i en l’adjudicació de contractes 
amb proveïdors, empreses col-
laboradores, etc. De moment, 
no coneixem quins mecanismes 
estan previstos per garantir-ho. 
Ni si estan previstos.
Finalment, aquesta transparèn-
cia havia de començar tenint 
informat, en primera però no 
única instància, la cambra de 
representació de la ciutadania 
que és el Parlament. Sobre els 
treballs que s’estaven fent per a 
la creació de l’ens, sobre els pro-
cessos participatius endegats, 
sobre les salvaguardes previs-
tes... Tampoc no s’ha complert 
aquesta exigència.
A finals d’aquest mes fa un any 
de l’aprovació de la moció en 
què s’instava el Govern a donar 

totes les garanties, a consensuar 
amb els agents implicats, a in-
formar. Un any en què, malgrat 
que ens hem sentit dir que som 
còmplices  –fins i tot, promo-
tors directes– de la creació del 
consorci i se’ns ha titllat de no 
sé quantes coses, hem espe-
rat pacientment que el Govern 
doni resposta. I res. Serà que no 
poden donar garanties de res 
d’allò que els reclamem? D’allò, 
en definitiva, que la ciutadania 
vol estar segura i exigeix saber?
Crec, creiem des d’Esquerra a 
Lleida, que ja n’hi ha prou. El 
temps s’ha esgotat. Si no hi ha 
garanties que el consorci sani-
tari de Lleida és realment públic 
i d’accés universal, si no hi ha 
voluntat de transparència, si la 
gestió de diners i recursos pú-
blics poden escapar del control 
públic, aquest consorci no hau-
ria de ser.

CARLES VEGA. ERC LLEIDA

El Comú es presen-
ta a les eleccions
El Comú de Lleida va aprovar a 
la seva darrera assemblea pre-
sentar-se a les properes elecci-
ons municipals sota la fórmula 
d’Agrupació d’electors. L’asso-
ciació ciutadana, un cop consta-
tat el suport entre els lleidatans 
i les lleidatanes mitjançant la 
recollida d’unes dues mil sig-
natures (1000 en el darrer mes, 
alerta amb la progressió!) ha 
decidit que és hora de fer el pas 
i d’oferir-se a la ciutadania de 
Lleida com l’opció independent 
dels partits per construir entre 
tots una política nova per a la 
nostra ciutat. 
La decisió no ha estat fàcil en ab-
solut, perquè el Comú de Lleida 
va néixer fa més de dos anys 
amb l’objectiu de fer d’agluti-
nador, amb l’objectiu de reduir 
l’esperpènticament ben assor-
tit ventall de paperetes de les 
esquerres, amb l’objectiu que 
de la unió de forces ciutadanes 
amb els diversos partits d’es-

querres de la ciutat sorgís una 
candidatura potent i il·lusionant 
cridada a governar Lleida.
Tan clar teníem l’objectiu, i tan 
clar que les emergències socials 
i els despropòsits en les priori-
tats de l’actual govern exigien 
que aquest gran acord es pro-
duís en aquestes eleccions mu-
nicipals, que hem esmerçat més 
d’un any a fer trobades amb 
els diversos actors, primer de 
manera bilateral, després tots 
reunits al voltant d’una mateixa 
taula amb excepció de la CUP, 
amb qui també ens vam reunir 
en altres espais, i que sempre va 
considerar més vàlid el seu camí 
en solitari.
Havíem arribat fins i tot a tenir 
redactat un document de pro-
grama compartit. La nostra es-
tratègia era clara: si arribem a 
tenir-los a tots treballant plegats 
i aconseguim que signin un do-
cument compartit de programa, 
com podran després defugir 
la responsabilitat davant dels 
lleidatans i lleidatanes de pre-
sentar-se en una candidatura 
conjunta que faci realitat el pro-
grama?
Malauradament, i amb honro-
ses excepcions, a partir d’aquí 
tot va esdevenir un ball de ca-
dires, de llocs que es volen ocu-
par a les llistes, de repartiment 
dels fons, d’estratègies per no 
desgastar-se o per no definir-se 
i no quedar malament amb nin-
gú. Quins trons! Però aquí què 
defensem, idees o cadires? Mi-
llores per a les persones de la 
nostra ciutat o estatus personals 
i carreres polítiques?
Malgrat els objectius inicials, 
doncs, l’itinerari ens ha ensenyat 
a cop de negatives i de camps 
de mines que no hi ha altra via 
per canviar les coses que la de-
cisió dels ciutadans de prendre 
el comandament de la situació.
L’acollida i el suport a aquesta 
alternativa ciutadana que no vol 
dependre de partits creix per 
moments. I uns quants estan 
realment preocupats. No els 
falten motius. Un projecte que 
aposta per anteposar a qualse-

vol altra cosa les necessitats de 
les persones i el bé comú resulta 
molt preocupant. Un projecte 
que aposta per la participació 
efectiva de la ciutadania i per la 
més radical de les transparèn-
cies en els comptes i la gestió 
municipals no és plat de gust 
per a alguns. Un projecte de 
ciutadans i ciutadanes de Lleida 
que no depèn d’estructures je-
ràrquiques de partits, de jocs de 
cadires o del mercadeig  a Bar-
celona entre uns i altres no els fa 
gens de gràcia.
No caiguem, però, en eufòries 
prematures. Perquè això sigui 
possible, caldrà que més de 
1500 lleidatans o lleidatanes 
passin per davant del Secretari 
de l’Ajuntament durant els vint 
dies següents a la convocatòria 
de les eleccions per presen-
tar la seva signatura d’aval a la 
presentació de la candidatura 
(no ho posen fàcil perquè una 
agrupació de ciutadans es pu-
gui presentar si no és un par-
tit). Caldrà que, en absència 
de pressupostos publicitaris 
milionaris, el boca a orella de 
gent il·lusionada i compromesa 
funcioni. Caldrà que bastants 
mans s’hi sumin i hi posin hores 
(cadascú les que pugui) en els 
dos mesos que queden. Cal-
drà assessorament jurídic sense 
cost. Caldrà que cada cop més 
gent faci aportacions econòmi-
ques, petites o grans. Aniria bé 
que algú ens cedís un local per 
fer de seu. Caldria que...
Uff! Hi ha molta feina feta. I de 
qualitat. Però si la ciutadania 
de Lleida hem d’atrevir-nos a 
fer real el que diem que hauria 
de ser real també hi ha molta 
feina a fer. Qui em coneix sap 
que m’agrada acabar els articles 
amb alguna frase carregada de 
força, però avui em toca acabar 
fent publicitat d’un web: www.
comudelleida.cat. Avui no ha 
pogut ser. O potser sí.
JOAN M. BUENO.  EL COMÚ 
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Ombres inversemblants
Una ombra ha de tenir 
congruència entre la 
font d’il·luminació i el 
que la provoca. Nor-
malment són congru-
ents, encara que, de 
vegades, depèn de com 
està el sol situat podem 
semblar gegants o nans. 
També és possible que les 
ombres siguin deformades, 
resultat d’un abordatge artís-
tic com la que per exemple 
feien els grans pintors sur-
realistes, en què imaginaven 
ombres impossibles fruit de 
paisatges i formes que no 
poden existir en un món real. 
Hi ha ombres que, encara 
que reals, són fruit de refle-
xes curiosos, com la que per 
exemple succeeix a la posta 
de sol lleidatana gràcies a un 
edifici construït a Jaume II. 
Això fa que el sol de ponent, 
reflectit a les balconades de 
vidre que es converteixen en 
font de llum, provoca ombres 
als arbres de la canalització 
fent semblar que la posta de 
sol tingui component sud, 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

quelcom físicament impossi-
ble.
En tot cas, totes les ombres 
que he descrit tenen un com-
ponent de bellesa diametral-
ment oposades a la pel·lícula 
50 Ombres de Grey, la versió 
al setè art de la novel·la brità-
nica de la senyora James, que 
m´ha resultat absolutament 
inversemblant. Recordo que 
la vaig llegir a l’estiu de 2011, 
quan ja era un best-seller i en 
parlava tothom. Hom, lector 
vocacional que acostuma a 
llegir llibres de tota mena, 
especialment els recoma-
nats per d’altres grans apas-
sionats lectors, no podia no 
dedicar un temps a aquella 
història de la qual molta gent 
parlava i que els més entesos 

en bons llibres criticaven. Re-
conec que els personatges al 
llibre aguanten molt millor el 
seu paper que a la pel·lícula, 
on els he vist plans i poc creï-
bles. Falla l’argument, i la tria 
d’actors tenen una interpre-
tació fluixa. Què és el que ha 
fet d’aquesta història un èxit 
tan extrem? Realment no ho 
acabo d’entendre. He tingut 
la sensació de veure Pretty 
Woman en un format actua-
litzat. Un tipus ric, de gustos 
excèntrics i possibilitats cares 
que sedueix una jove pobra. 
En el primer cas es tractava 
d’una prostituta simpàtica, 
i en aquest una adolescent 
que pretenen descriure sen-
se encert com una Lolita de 
Nabokov moderna. Entenc 
l’atracció per qui es deixa 
captivar per grans hotels, 
grans regals i per volar en 
helicòpter. Fins aquí sembla 
un recurs clàssic d’història de 
fades a l’estil de Perrault on 
l’ingenu, o la romàntica ena-
morada espera l’arribada del 
seu príncep salvador. Ara bé, 

si aquestes han pogut ser al-
gunes de les possibles obres 
literàries mestres on beure i 
inspirar l’autora, l’adaptació 
resulta còmica. I prova de 
l’estil equivocat són les contí-
nues riallades que desprenen 
els espectadors al cinema 
fruit d’un personatge arro-
gant, que cau en tòpics de 
seducció adolescent, amb di-
àlegs divertits en boca d’ex-
pressions d’actors novells on, 
a diferència de la pel·lícula 
més vista a la televisió amb 
aquell èpic “ens agrada que 
ens facin la pilota”, en aques-
ta per convèncer una noia 
verge perquè vagi al seu llit li 
reconeix que no li agrada fer 
l’amor, sinó follar dur i mal-
tractar-la. 
Us recomano anar a fruir de 
bones ombres, com les que 
trobareu des de la passarel-
la del riu a darrera hora de la 
tarda, un gaudi estètic molt 
superior al plaer que obtin-
dreu contemplant d’altres 
ombres vulgarment projec-
tades.

 No acabo 
d’entendre l’èxit 
tan extrem de 
‘50 Ombres de 
Grey’

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

Vandalisme ‘low cost’
Una moneda, una paret i un 
mòbil. Ah, i dues turistes 
nord-americanes. Agafen la 
moneda, graven a la pa-
ret les inicials N i J, tre-
uen el mòbil i es fan una 
selfie. Una estupidesa 
com qualsevol altra que, 
per culpa d’un petit detall, 
farà que les noies acabin da-
vant d’un jutge, i és que la 
paret pertanyia al Colosseu 
de Roma. El novembre de 
l’any passat, va succeir tres 
quarts del mateix, però ales-
hores amb un protagonista 
rus que va gargotejar-hi una 
K.
Algunes estupideses fe-
tes per turistes, tot i que 

impulsades per locals, són 
antològiques: des de saltar 
la tanca que separa Mèxic 
dels EUA fent-se passar per 
il·legals, pollero inclòs, fins 
a allotjar-se en un hotel de 
luxe sud-africà que simula 
ser una favela. D’altres, ini-
ciativa dels mateixos turis-
tes, són monumentals: des 
de fer construccions graci-
oses amb pedres sostretes 
de jaciments arqueològics 
fins a filmar un vídeo porno 
al peu de l’Esfinx. Actituds 
com aquestes van fer que el 
Partit Comunista xinès, l’oc-
tubre de 2013, edités una 
guia de bones maneres per 
als camarades que s’aven-

turaven a conèixer món: no 
escopiràs al carrer, no orina-
ràs a les piscines dels hotels, 
etc.
Ara bé, molt a prop nostre 
en espai i temps, el jaciment 
d’ous de dinosaure més 
gran d’Europa, situat a Coll 
de Nargó, va patir fa una 
setmana i mitja un atac sal-
vatge: algú es va dedicar a 
martellejar sistemàticament 
fins a una vintena de fòssils 
únics, molt ben conservats i 
que s’havien mantingut in-
tactes durant milions d’anys. 
No hi havia premi ni recom-
pensa, l’acció no responia 
a res que no fos la simple 
constatació que només hi 

ha dues coses infinites, l’uni-
vers i l’estupidesa humana, 
com sembla que va dir Eins-
tein. I de l’univers no n’esta-
va segur.
Una altra cosa: a final de 
maig de 2013, un individu 
va robar un fòssil de cria de 
dinosaure del mateix jaci-
ment. En aquella ocasió, la 
peça va ser retornada al cap 
d’un mes, però greument 
malmesa. El 13 de gener 
d’enguany, a petició de la 
fiscalia, el jutjat penal núme-
ro 2 de Lleida condemnava 
el lladre a pagar una multa 
de 90 euros. Quan el vanda-
lisme surt tan barat, l’ocasió 
fa el vàndal.
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Tecnologia
ensordidora

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Alf: <3  TKM,
amor mío

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Començo a pensar que les 
xarxes socials són una au-
tèntica llauna. En matèria 
de tecnologia sóc un tros de 
carn amb ulls totalment inca-
paç; però un va triar la pro-
fessió que va triar i cal anar-
se reciclant perquè persones 
disposades a acabar amb la 
meva vida laboral me n’he 
trobat, malauradament enca-
ra no sé per què, en moltes 
ocasions.
La Ceci pel que fa a xarxes 
socials i a tecnologia és una 
experta nivell premium. Per 
a ella, és una eina molt útil. 
Va ser de les primeres a te-
nir Facebook i Twitter, té un 
Instagram que treu fum i ara 
ja fa dies que no la veig tras-
tejar amb una mena de xarxa 
social que ella m’assegurava 
que era gairebé quasi ex-
clusiva per a dones i que va 
d’uns panells on enganxar 
aquelles coses que t’agra-
den, entenguem gatets, un-
gles pintades, i coses velles 
que repassen amb un drapet 
i que ara en diuen vintage.
Està contínuament enganxa-
da al mòbil, perdó smartpho-
ne -dels barats perquè ja sa-
beu com està l’economia de 
casa- i li treu molt de rendi-
ment. Jo crec que ha arribat 
a una sincronització màxima 
amb l’aparell que té a les 
mans i s’ha descarregat una 
aplicació que només Cecília 
López Martínez ha estat ca-
paç d’aconseguir. La maleïda 
aplicació hauria d’anome-
nar-se: Utilitzo el mòbil per-
què és capaç d’ensordir tota 
mena de comentari, oració, 
fonema, so (a excepció dels 

rotets de després dels àpats) 
emès per l’aparell fonador 
de l’Alfonso L. Congostrina.
És capaç d’arribar a un grau 
de màxima concentració tant 
si està mirant el Facebook, 
rellegint un avesat informe 
sobre un experiment edu-
cacional dut a terme per lo-
gopedes d’Ulan Bator a les 
proximitats del riu Tuul o ju-
gant als marcianets. La meva 
veu dolça i vellutada que 
repeteix insistent “Què vols 
per sopar, “carinyet” meu?”, 
rebota contra les ones del 
telèfon i cau retornada a l’in-
terior del meu esòfag sense 
que pugui arribar al timpà de 
la meva dona. És una aplica-
ció miraculosa i n’hi treu tot 
el partit.
Al final desisteixo, la tecno-
logia em venç, ensordeix les 
meves cordes vocals. Ella, 
cada 140 caràcters aixeca el 
cap de la pantalla i diu coses 
sense sentit. Avui ha rugit: 
“Per què no te’n vas a donar 
sang?”.

A l’Alfonso se li nota l’edat 
amb les xarxes socials. Es 
queixa de que perdo el 
temps amb el Facebook o 
amb el Twitter i de que no 
l’escolto quan em parla, 
però el que en realitat li pas-
sa és que no hi entén un bor-
rall. No en caça ni una, po-
bre. Ahir em preguntava què 
nassos vol dir LOL. La classe 
del dia: LOL és l’acrònim de 
Laughing Out Loud, i es fa 
servir per dir que t’estàs fent 
un tip de riure. Ell es queixa, 
però després jo he de fer de 
diccionari de les xarxes so-
cials perquè necessita saber 
com funcionen per a treba-
llar.
Com a periodistes, avui, 
no podem deixar de banda 
aquest canal de comunica-
ció. Més enllà de l’ús per-
sonal, les xarxes són un bon 
indicador d’allò que interes-
sa i del què està passant, en 
directe i al moment. L’any 
passat  Facebook tenia 1,28 
bilions d’usuaris actius, You-

tube 1 bilió, Twitter arribava 
als 255 milions d’usuaris i 
Instagram n’assolia els 200 
milions. El que és indiscu-
tible és que entre vídeos 
de gatets i de bebès ador-
mint-se damunt la taula, s’ha 
d’aprendre a discernir entre 
el que ens pot ser útil i el 
que és pur entreteniment. 
I aquí està el problema de 
l’Alfonso. Es passa hores lle-
gint els articles més insospi-
tats de la Viquipèdia i a les 
xarxes només hi detecta acu-
dits absurds.
Entre les seves darreres pu-
blicacions a Facebook hi tro-
bo el vídeo d’un home que 
denuncia unes “prestitutas” 
que li posen “drojas en el 
Cola Cao”. Si es que s’hi 
fa un tip de riure cada cop 
que el veu. Passen els anys 
i cada cert temps el busca i 
el comparteix perquè “es de 
lo mejor que he visto en mi 
vida”. S’ha quedat ancorat 
en aquell moment en què 
Facebook era una barreja de 
“Señoras con bolsas de plás-
tico en la cabeza” i invitaci-
ons al FarmVille.
El més estrany del cas de 
l’Alfonso és que ha anat a 
més d’un curs sobre xarxes 
socials per posar-se al dia, 
però malgrat tot, cada dos 
per tres me’l trobo a mig 
pam de la pantalla intentant 
entendre si li han enviat un 
hashtag, l’han etiquetat en 
un grup de Facebook, l’han 
mencionat en un trending 
tòpic o ha retuitejat un Fri-
day Follow. Vaja, que fa cara 
de WTF sense saber-ho i jo 
me’l miro fent LOL. Alf: <3  
TKM, amor mío.  

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
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amor
meu
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     La Fiscalia es querella contra 
dos càrrecs de la Diputació per 
presumpta persecució laboral
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A la vegada, l‘ens provincial es querella contra l’exinterventor per possible revelació de 
secrets i el seu advocat, manté que el van cessar per no aprovar despeses injustificades
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 LLEIDA
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La Fiscalia va anunciar el pas-
sat 11 de març la interposició 
de la querella contra el coordi-
nador de Noves Tecnologies 
de la Diputació de Lleida, Ge-
rard Serra, i la responsable de 
l’Àrea d’Organització i Gestió 
de l’ens, Marlen Minguell, per 
delictes de persecució laboral 
contra el delegat sindical del 
CSIF, Josep Maria Veganzo-
nes, i l’exinterventor, Josep 
Mateu. Abans, però, la Dipu-
tació ja havia procedit a reti-
rar i registrar els ordinadors 
de tots dos a l’octubre per 
una suposada investigació de 
filtració de documents. Va ser 
el mateix Gerard Serra qui es 
va encarregar de retirar els 
dos ordinadors acompanyats 
d’un notari. Arran d’aquest 
fet, el sindicat CSIF va pre-
sentar una denúncia davant la 
Fiscalia de Lleida i ara el Mi-
nisteri Públic ha decidit pre-
sentar una querella contra els 
dos alts càrrecs de la Diputa-
ció de Lleida per presumpte 
delicte de persecució laboral. 
Per contra, el jutge ha admès 
a tràmit una querella de l’ens 
provincial contra Josep Ma-
teu per possibles revelacions 
de secret. 

Els alts càrrecs declaren
La lletrada de la Diputació de 
Lleida, Chari Rodríguez, jun-
tament amb el cap de segure-
tat informàtica, Gerard Serra; 
el sotstresorer, Àlex 
Balaguer, i la cap 
de presidència, 
Marlen Min-
guell, van 
d e c l a r a r 
aquest pas-
sat dime-
cres al jut-
jat de Lleida 
per la quere-
lla que la Di-
putació va inter-

Imatge de la Diputació 
de Lleida. Sota, dos imat-
ges de diversos plens 
provincials. Fotos: Carlos 
Bonfill i Diputació de 
Lleida.
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Els alts 
càrrecs van 
contractar 

detectius amb 
diners públics

posar contra l’exinterventor 
de la Diputació, Josep Jaume 
Mateu. L’acusen d’un delicte 
d’alteració documental frau-

dulenta i d’infidelitat 
en la custòdia de 

documents per, 
presumpta-
ment, haver 
filtrat in-
formació a 
la premsa. 
L’advocat 
de Mateu, 

Pau Simarro, 
va negar els 

fets i va defen-

sar que el van cessar per no 
aprovar despeses de presi-
dència injustificades com ara 
un sopar de 1.050 euros en 
un restaurant de Barcelona o 
4.000 dòlars d’un viatge del 
president de la Diputació, 
Joan Reñé, a Califòrnia. 
L’interventor de la Diputació 
de Lleida, Josep Jaume Ma-
teu, va ser cessat l’1 d’octu-
bre de 2013 per, segons l’ens 
provincial, revelació de se-
crets arran d’uns documents 
publicats al desaparegut diari 
El Matí Independent de Llei-
da l’abril del 2014. En decla-

racions a 7accents, Simarro, 
però, va negar que el seu 
client hagués filtrat aquesta 
documentació a la premsa i 
va destacar que el cessament 
es va efectuar abans de la pu-
blicació. 
Segons Simarro la raó del 
cessament del seu client va 
ser que Mateu, que va ser in-
terventor de la corporació du-
rant tretze anys, es va negar 
a aprovar despeses de presi-
dència injustificades.
L’advocat va exposar que el 
cessament es produeix només 
deu dies després que Mateu 

presenti, el 20 de setembre 
de 2013, cinc informes mani-
festant irregularitats i incon-
gruències, com ara el paga-
ment per part de la Diputació 
d’una multa de 900 euros 
imposada al xofer de Reñé i 
alteracions en el control ho-
rari laboral dels funcionaris.  
D’altra banda, durant les de-
claracions dels demandants, 
els alts càrrecs van reconèixer 
contractar, amb diners pú-
blics, els serveis de detectius 
per esbrinar d’on provenia la 
filtració dels documents a la 
premsa.

Mateu no va
aprovar 

viatges de 
4.000 dòlars i 

sopars de 
1000 euros
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El Comú 
decideix 
presentar-se a les 
municipals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de mesos de rei-
vindicació i de denúncia de  
presumptes irregularitats a 
la Paeria, el Comú ha deci-
dit per consens presentar-se 
a les eleccions municipals 
de maig com a agrupació 
d’electors, després d’acon-
seguir la fita de les 2.000 
adhesions que s’havia mar-
cat com a condició per pre-
sentar-se als comicis. El 29 
de març s’elegirà el cap de 
llista de la formació, mentre 
que la presentació formal 
de la candidatura es durà a 
terme entre el 31 de març i 
el 19 d’abril.
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Pau Juvillà, 
escollit cap de 
llista de la Crida 
per Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Pau Juvillà ha estat escollit 
com a cap de llista de la 
Crida per Lleida, formació 
impulsada per la Candida-
tura d’Unitat Popular (CUP). 
La formació assembleària 
va presentar diumenge als 
Camps Elisis els sis inte-
grants que formaran la seva 
candidatura per a les elec-
cions municipals del maig. 
La llista l’encapçala Juvillà 
però el segueixen Francesc 
Gabarrell, que serà el nú-
mero dos de la llista, seguit 
per aquest ordre de Teresa 
Ibars, Ruben Cobo, Noèlia 
Jiménez i Susana Ariño.

CULTURA

L’antic Convent i els Jardins de Santa Clara es converteixen 
en seu de tres entitats culturals de la ciutat

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida va inaugurar aquest 
passat dissabte la rehabilita-
ció de l’antic Convent i els jar-
dins de Santa Clara amb una 
multitudinària festa. A partir 
d’ara, els 1822 m2 de l’antic 
convent i dels jardins seran 
la seu de tres entitats cultu-
rals lleidatanes de referència, 
l’Escola de Música Sícoris, la 
Coral Shalom i els Castellers, 
i també acollirà en un futur un 
centre de dia amb capacitat 
per a trenta persones. 
Segons el nou regidor d’Ur-
banisme, Fèlix Larrosa, que, a 

més, també és el regidor del 
Centre Històric, “esdevé un 
pas més per donar a conèixer 
el Centre Històric”. Les obres 
han tingut un cost total d’1,5 
milions d’euros.

SOCIETAT

El Parlament de Catalunya aprova una moció 
per aturar el Consorci Sanitari de Lleida

 ARES VALDÉS
 BARCELONA

www.7accents.cat

El Parlament de Catalunya va 
aprovar el dijous una moció 
presentada per ICV-EUiA so-
bre la situació de la sanitat on 
es demanava la suspensió del 
Consorci Sanitari. ERC, CUP, 
C’s van votar a favor, mentre 
que PPC i PSC es van absten-
dir, per la qual cosa CiU es va 
quedar en minoria. D’aquesta 
manera, el Parlament de Cata-
lunya està a favor que s’aturi 
el Consorci Sanitari.
La moció va ser promoguda 
per ERC, que finalment va 
mostrar el seu rebuig al Con-
sorci, al no tenir cap aval.
Tot i així, des de Marea Blan-

ca no es confia en aquest 
acord, ja que la moció pot 
ser un “acte simbòlic, però 
cal l’aprovació del poder exe-
cutiu”. Des de la plataforma 
s’asseguren que el Departa-
ment de Salut “vol continuar 
amb el Consorci”.

Imatge d’una de 
les manifestacions 
de Marea Blanca. 
Foto: Arxiu

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Presentació de la 
nova utilitat del 
convent de Santa 
Clara.
Foto: Òscar Buetas

POLÍTICA

El Jutjat de 
Família de Lleida,
en situació de 
“col·lapse”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Junta de Personal de 
l’Administració de Justícia 
denuncia que l’actual Jut-
jat de Família es troba en 
una situació de “col·lapse”, 
ja que s’ha superat en un 
116% el nombre d’assump-
tes que estableix el Consell 
General del Poder Judicial, 
passant dels 998 permesos 
als 2.160 durant el darrer 
trimestre de 2014. 

18·3
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ICV i MES, de la 
mà a les eleccions 
municipals de 
Lleida

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

ICV-EUiA i Moviment d’Es-
querres aniran de la mà a les 
properes eleccions munici-
pals de Lleida. Així ho van 
comunicar aquest dimecres 
els seus dos representants, 
Eduard Baches i Pep Mò-
dol. Els dos partits obren la 
porta a nous pactes amb al-
tres forces d’esquerres per 
canviar un “model esgotat 
de ciutat”.
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El COU del Montsec 
estrena el primer 
planetari en 3D del món
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SOCIETAT

Investiguen un xoc en 
què va morir un nen 
de dos anys al Bruc

 REDACCIÓ
 EL BRUC

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra con-
firmen que s’ha obert una 
investigació per l’accident 
de trànsit que va tenir lloc el 
dissabte al Bruc on va mo-
rir un nen de 2 anys veí de 
Guissona, ja que viatjaven 
vuit membres en un turisme 
de cinc places. El vehicle de 
la família va sortir de l’auto-
via A-2 quan tornava d’una 
celebració en un restaurant 
del Bruc. Segons el Servei 
Català de Trànsit, els fets 
van succeir el dissabte a 
les 23.00 hores al pont del 
Bruc en sentit Lleida. Un 
turisme en què viatjaven 
vuit persones d’una matei-
xa família va sortir de la via 
per causes que encara es 
desconeixen. L’impacte va 
provocar la mort d’un nen 
de 2 anys i dos familiars van 
resultar ferits greus.

13
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del al

L’equipament comptarà també a partir de juny amb un tercer 
telescopi de 50 centímetres, que ja s’ha començat a construir i 
que serà el més gran del Parc de Telescopis del COU

 REDACCIÓ
 ÀGER

www.7accents.cat

El Centre d’Observació de 
l’Univers del Montsec (COU) 
va estrenar aquest passat di-
vendres l’Open 3D, un siste-
ma de projeccions en tres di-
mensions, convertint-se en el 
primer planetari del món 3D 
amb cúpula completa i mur 
sque s’obren. A partir d’ara 
es podrà gaudir de les projec-
cions en 3D mitjançant unes 

ulleres especials. La incorpo-
ració del 3D suposa un avenç 
tecnològic, ja que permet 
recrear una visió estereoscò-
pia, que conjumina la sensa-
ció immersiva en 3D sumada 
a l’efecte també immersiu de 
la cúpula esfèrica del planetari 
que té ara. 
La reconversió del planetari 
Ull del Montsec ha consistit en 
la instal·lació d’un nou sistema 
format per set projectors de 
nova generació que, operant 
de forma coordinada, fan que 
a la cúpula es vegin més de 

El COU va presentar les novetats de la temporada. Foto: Delegació Govern

14,5 milions de píxels; un nou 
sistema informàtic amb deu 
ordinadors i diversos sistemes 
auxiliars, i sistemes de visua-
lització 3D sincronitzats amb 
l’equipament informàtic. Amb 
un pressupost de 486.000 eu-
ros (+IVA), l’empresa SkySkan 
Europe ha portat a terme les 
obres.
A més, a partir de juny, el COU 
comptarà també amb un te-
lescopi de 50 cm, que ja s’ha 
començat a construir i que es 
convertirà en el més gran del 
Parc de Telescopis de COU.

SOCIETAT

Detinguts tres
 homes per contraban 
i agressió a la policia

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir tres homes per con-
traban de tabac després de 
ser agredits amb una barra 
de ferro. Els detinguts por-
taven 7.700 paquets de ta-
bac procedents d’Andorra.

CULTURA

Inaugurada la nova museografia de 
l’espai Dinosfera de Coll de Nargó 

 REDACCIÓ
 COLL DE NARGÓ

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Coll de Nar-
gó i l’Institut Català de Pale-
ontologia Miquel Crusafont 
van inaugurar el dijous la 
nova museografia de l’espai 
Dinosfera de Coll de Nargó, 
que se centra en la reproduc-
ció dels dinosaures. 
Una de les peces més espec-
taculars de la mostra és la re-

producció  d’un titanosaure a 
mida real com els que van ha-
bitar aquesta zona fa 66 mi-
lions d’anys. Les institucions  
participants van  expressar la 
seva voluntat d’estudiar les 
possibilitats museogràfiques 
a la zona del Mirador del Cre-
taci malmesa la setmana pas-
sada en un acte vandàlic, on 
van destruir el jaciment d’ous 
de dinosaure que estava ex-
posat al públic, el més gran 
d’Europa.

SOCIETAT

El Banc dels Aliments avança el 
Gran Recapte per trobar-se sota zero

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Banc dels Aliments de Llei-
da està sota mínims i amb 
només previsió per abastir 
les entitats que ho demanen 
fins al mes de març. L’or-
ganització s’ha vist forçada 
a avançar el Gran Recapte 
d’Aliments de Primavera dos 
mesos, per la qual cosa se 
celebrarà el 17 i el 18 d’abril 

pel Segrià. La “situació d’es-
cassetat” ha estat provocada 
per un canvi burocràtic en el 
pla d’ajuda d’alimentació de 
la Unió Europea que ha pro-
vocat que les tres entregues 
anuals que es feien es vegin 
reduïdes a dos, suprimint-se 
la que havia d’haver arribat el 
mes de març. “Sense aques-
ta entrega, tenim entre 150 i 
200 tones menys de menjar”, 
lamenta el director  de l’enti-
tat, Oriol Berengué.

18·319·314·3
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ECONOMIA

Mollerussa augura 
més vendes per la 
Fira de Sant Josep

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

Fira de Mollerussa espera 
mantenir o superar el vo-
lum de vendes de cotxes a 
la 143a edició de la Fira de 
Sant Josep. Així ho va ex-
plicar l’alcalde i president 
de l’ens firal, Marc Solsona, 
durant la inauguració de la 
32a edició del Saló de l’Au-
tomòbil, inclòs en la fira de 
la maquinària agrícola que 
es van inaugurar el dijous 
amb la presència del pre-
sident de la Generalitat de 
Catalunya, Artur Mas. 
L’any passat, es van vendre 
242 vehicles per un import 
de 5,2 milions d’euros i 
enguany es vol aprofitar 
el creixement registrat el 
darrer any en el sector au-
tomobilístic. Solsona també 
va explicar que “l’objectiu 
és mantenir, i a poder ser 
millorar, les xifres de l’any 
passat. Portem una tendèn-
cia positiva en els últims 
4 anys a nivell de fires en 
l’àmbit de l’automòbil, ja 
sigui d’ocasió o de vehicle 
nou. Per tal d’incentivar les 
vendes es farà un sorteig 
d’un premi de 6.000 euros 
entre els compradors d’un 
automòbil durant la fira.
Enguany, el saló ha omplert 
al 100% amb 22 expositors 
que ocupen un total de su-
perfície expositiva de més 
de 5.000 metres quadrats.
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El Lleida Esportiu suma 
tres punts d’or a Hospitalet
15·3

Els lleidatans guanyen per la mínima a un rival directe
 REDACCIÓ
 HOSPITALET

www.7accents.cat

Les cares d’alegria dels juga-
dors del Lleida Esportiu tan 
aviat va sonar el xiulet final, 
entre els aplaudiments dels 
més de tres centenars d’afici-
onats blaus que novament es 
van deixar la veu en un des-
plaçament, a la Feixa Llarga, 
demostraven el valor d’una 
victòria que distancia l’equip 
del Segrià nou punts per so-
bre del cinquè lloc. Davant un 
rival directe com el CE l’Hos-
pitalet (0-1), els homes d’Ima-
nol Idiakez van realitzar un 
pas determinant cap al play-
off d’ascens.
En un terreny de joc irregular i 
una gesta artificial gastada, el 
conjunt de la Terra Ferma es 
va centrar a mantenir la pos-
sessió i recórrer a la paciència 
per tractar de fer forat a un 
bloc adversari molt ben orde-
nat des de la línia del centre 
del camp fins a la seva porte-
ria. Sense patiments al darre-
re, els de Ponent, passada la 
mitja hora, van gaudir d’una 
rematada de cap de Chamor-
ro a la frontal de la petita que 
es va perdre fregant la creue-
ta, a centrada d’un Nieto des-
bordant per la banda. Així, 
van deixar el desenllaç en 
suspens fins a la represa.

Els jugadors van 
mostrar la seva 
satisfacció amb 
tota l’afició pre-
sent. Foto: Lleida 
Esportiu

HOQUEI

L’ICG Lleida, 
indignat pels 400 
euros de sanció

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
ser sancionat amb 400 eu-
ros de multa pel Comité 
Nacional de Competición 
y Disciplina Deportiva de 
la Real Federación Es-
pañola de Patinaje (RFEP), 
un fet que va indignar al 
president de l’entitat llei-
datana, Enric Duch, qui 
va convocar a la junta di-
rectiva de manera extra-
ordinària per tal d’establir 
quines actuacions realitzar. 
“És una sanció desmesura-
da”, va manifestar el mà-
xim directiu. En l’acte del 
partit consta que al fina-
litzar l’enfrontament entre 
el conjunt ilerdenc, a l’On-
ze de Setembre, i el Reus 
Deportiu, un aficionat va 
baixar a la zona banque-
tes insultant greument als 
col·legiats “en repetides 
ocasions i agafant una am-
polla amb intenció de llen-
çar-nos-la, havent de ser 
reduït per alguns jugadors 
i directius del mateix club. 
Es fa constar que no hi ha-
via força pública al recin-
te”, apunta. El club blau 
té deu dies per recórrer la 
sanció i al·legar les seves 
opinions.
Pel que fa a l’àmbit espor-
tiu, l’ICG Software Lleida 
va perdre per 3-1 a la pis-
ta d’un dels conjunts més 
forts de l’OK Lliga, l’H.C. 
Liceo. Malgrat tot, els llei-
datans tenen temps per 
aprendre dels errors, ja 
que rebran el C.P. Vic el 
dimarts dia 24 a les 21.00 
hores.
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BÀSQUET

L’Actel Força Lleida busca donar un 
nou pas a la taula contra el Palencia

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida rep el 
divendres dia 20 a un rival 
directe en la classificació, el 
Quesos Cerrato Palencia. En 
el vestidor són conscients que 
disputaran un partit igualat, 
en el qual mantenir la regu-
laritat serà determinant per 
aconseguir una nova victòria 
al pavelló Barris Nord, el qual 
s’ha convertit en un autèntic 

19·3

La segona meitat de l’enfron-
tament va començar de la mi-
llor manera possible per als 
interessos dels lleidatans, ja 
que en el minut 57 Miramón 
va fer una bona passada a 
l’espai i Fornies, escapant-se 
amb velocitat dels centrals, la 
va aprofitar per marcar, a l’u 
contra u davant de Craviot-
to, el gol del triomf dels llei-
datans. L’excel·lent caràcter 
en atac, combinat amb una 
gran seriositat defensiva, va 
ser suficient per conservar un 
preuat resultat. Ara toca man-
tenir la regularitat davant un 
rival d’entitat, el CF Badalona, 
al Camp d’Esports.

fortí. A més, un triomf perme-
tria als ilerdencs seguir somi-
ant en acabar entre els cinc 
primers en la classificació, 
pensant sobretot en el play-
off d’ascens.
D’altra banda, el conjunt que 
dirigeix el tècnic asturià Joa-
quin Prado vol passar pàgina 
del que va succeir al pavelló 
Javier Imbroda de Melilla, 
on va perdre per 76 a 73. En 
aquell enfrontament, els de la 
Terra Ferma van patir molts 
daltabaixos. José Simeón intenta fer bàsquet. Foto: A. F. Ll.

Els lleidatans 
tenen nou 

punts 
d’avantatge 

amb el cinquè
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Lleida surt al carrer 
per córrer contra el 
càncer de mama

15·3

Un miler d’atletes, a la Cursa de la Dona
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els carrers de Lleida es van 
omplir de les corredores que 
van participar en la III Cursa 
de la Dona Nayox. Més d’un 
miler de participants van do-
nar suport a aquesta prova 
esportiva que, a més de pro-
moure l’esport, se solidaritza 
contra el càncer de mama.
Les guanyadores de la cur-
sa van ser Luz Moreno, Anna 
Castella i Roser Xipell, que 
van ocupar el podi, marcant 
els temps de 22:51, 23:32 i 
24:25 respectivament. El re-
corregut va ser de 5,6 quilò-
metres pels carrers de la capi-
tal del Segrià. Es va iniciar a la 
canalització del Segre, davant 
de la Paeria, es va anar fins a 
la Llotja i el barri de Pardinyes 
i va tornar per la canalització.
L’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, va con-
vidar les partici-
pants a gaudir 
d ’ a q u e s t a 
cursa, ja con-
s o l i d a d a 
a la ciutat 
i que pro-
mou valors 
vinculats a la 
salut. L’activitat 

col·labora amb la lluita contra 
el càncer de mama i destina 

part de la recaptació 
obtinguda de les 

inscripcions a 
la Beca Mar-
ta Santa-
maria per 
a la inves-
tigació i la 
de tecc ió 

precoç del 
càncer de 

mama. Per la 

Moment de la sor-
tida de la cursa, 
la qual es va fer a 
la canalització del 
riu Segre i va re-
córrer un total de 
5,6 quilòmetres 
de Lleida.
Foto: Ajuntament 
de Lleida

seva banda, la tinent d’alcalde 
Montse Parra es va posar el 
dorsal de corredora per afe-
gir-se a la cursa.

BÀSQUET

El Flor de Vimbodí 
cau a la pista del 
BC Martorell

 REDACCIÓ
 MARTORELL

www.7accents.cat

Flor de Vimbodí Pardi-
nyes va perdre a la pista 
del BC Martorell-Solvin, 
un rival directe a la classi-
ficació, per 74-70. De fet, 
el partit va estar dominat 
des del principi pels locals. 
Als lleidatans els va costar 
entrar al partit, ja que van 
tenir una mala actitud tant 
en defensa com en atac, 
la qual cosa va fer que al 
descans el resultat fos 37-
27. En la represa, els visi-
tants van intentar retallar 
la diferències amb accions 
individuals, tot i que els lo-
cals continuaven sent mi-
llors. Així, el tercer quart 
va acabar 58-42. En el dar-
rer temps, el Pardinyes va 
pujar la intensitat i a falta 
de pocs segons la distàn-
cia era només de quatre 
punts. Al final, les accions 
no encertades van passar 
factura.
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CICLISME

La Xallenge David Duaigües corona 
Marrase, Gabriel, Sorigué i Delgado

 REDACCIÓ
 SERÒS

www.7accents.cat

La Xallenge David Duaigües 
va tancar a Seròs la seva se-
gona i darrera jornada, en 
la qual van estar coronats 
com a campions Alexandre 
Marrase (Nolobiker) i la in-
dependent Ramona Gabriel, 
en la distància llarga, i Eric 

Sorigué (Bikes Ponent) i la 
també independent Beatriz 
Delgado en la curta. Cal re-
cordar que la primera cita es 
va celebrar a Almatret i la 
segona a Seròs, i en ambdós 
casos es va comptar amb 
una participació de prop de 
500 ciclistes. A més, s’ha de 
destacar que la prova va dis-
posar de l’ajut indispensable 
d’uns 300 voluntaris.
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La guanyadora 
de la tercera 
edició va ser 
l’atleta Luz 

Moreno

PÀDEL

Fillat i Escuer 
guanyen el Torneig 
Mixt d’Alpicat

 REDACCIÓ
 ALPICAT

www.7accents.cat

Els esportistes Anna Fi-
llat i Esteve Escuer es van 
proclamar campions del 
Torneig de Pàdel Mixt ce-
lebrat durant una setmana 
a Alpicat. En total, hi van 
prendre part un total de 
32 parelles, amb dos qua-
dres de 16 parelles.
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ATLETISME

Méndez i González, 
nous campions 
d’Espanya de cros

 REDACCIÓ
 ALCOBENDAS

www.7accents.cat

El atletes del Lleida U.A. 
Àlex Méndez i Natàlia 
González van aconseguir 
la victòria al campionat 
d’Espanya de cros, el qual 
es va dur a terme a Alco-
bendas, en les categories 
junior masculí i promesa 
femení amb la selecció ca-
talana. Els dos esportistes 
ilerdencs van demostrar 
tot el seu potencial durant 
la competició i van deixar 
palès que l’atletisme llei-
datà està en un bon mo-
ment de forma i de salut, 
ja que és capaç d’aconse-
guir excel·lents resultats.

15·3

MOTOCICLISME
16·3

Marc Màrquez, amb ganes que 
comenci el Mundial de MotoGP

Marc Màrquez.

 REDACCIÓ
 QATAR

www.7accents.cat

La MotoGP arrencarà a Qatar 
a partir del dia 26 de març, 
amb el primer Gran Premi de 
la temporada. Precisament, a 
Losail es van dur a terme els 
últims entrenaments de pre-
temporada, on el bicampió 
del món de la categoria reg-
na, el cerverí Marc Màrquez, 

va poder seguir amb els pre-
paratius, tot i que el darrer 
dia es van veure interromputs 
per la pluja. “Estic content de 
com arribem a la primera car-
rera. En el seu moment veu-
rem com estem en diferents 
circuits, però fem un balanç 
positiu de la nostra progressió 
en aquesta pretemporada”, 
va manifestar el pilot lleida-
tà després que es donés per 
acabada la pretemporada.



Llegendes
del futbol

Un pensador al 
futbol dels anys 40

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

L’inici de la temporada 1948-
49 s’apropava i Santiago Ber-
nabéu estava preocupat. L’es-
tadi Chamartín (que després 
va prendre el seu nom) s’havia 
inaugurat feia uns mesos però 
el Real Madrid tenia un nivell 
esportiu inusualment baix i el 
curs anterior (47-48) és encara 
avui el pitjor de la seva histò-
ria. El president blanc neces-
sitava un crack que omplís el 
nou camp i li donés un salt de 
qualitat a l’equip i va dirigir la 
seva mirada a Galícia. Allà, al 
Celta, jugava un davanter que 
havia estat el màxim goleja-
dor de la lliga i que havia dut 
al club de Vigo a la seva millor 
classificació, un quart lloc. No 
va dubtar i el va fitxar, encara 
que no sabia, o potser sí, que 
contractava un home que a 
més de marcar gols com gai-
rebé ningú, llegia, pensava i 
ja havia viscut l’episodi que el 
va fer estar en el punt de mira 
del règim franquista.
Manuel Fernández, Pahiño, 
nascut a San Paio de Navia 
(Vigo) el 1923, és un dels 
millors golejadors de la lliga 
espanyola, un ídol del Real 
Madrid i, molt difícil això, és 
estimadíssim per dues afici-
ons que mantenen una forta 
i antiga rivalitat, la del Celta 
de Vigo i la del Deportivo d’A 
Corunya. Era un davanter cen-
tre clàssic, molt poderós físi-
cament i tenia un xut formida-
ble amb les dues cames. Com 
a persona estava considerat 
una extravagància; mentre 
els seus companys intentaven 
divertir-se a les concentraci-
ons, ell no parava de llegir, i 

no qualsevol cosa, sinó llibres 
que no estaven gens ben vis-
tos, Tolstoi, Dostoievski, He-
mingway. Va ser un rebel en 
aquella duríssima època.
Des que era un adolescent 
va destacar i aviat va ser re-
clamat pel Celta, on va trigar 
molt poc a demostrar les se-
ves habilitats com a goleja-
dor. En un dels seus dies més 
gloriosos, amb 20 anys, va 
jugar tota la segona part de 
la promoció d’ascens a Pri-
mera Divisió contra el Grana-
da amb el peroné trencat. En 
la primera havia marcat dos 
gols decisius pel triomf dels 
gallecs. Després de cinc anys 
coronats amb aquella mag-
nífica temporada 47-48, va 
demanar un augment de sou 
(cobrava molt poc). El club 
va declarar-lo en rebel·lia i el 
problema només va desem-
bussar-se quan Bernabéu va 
anar a per ell. Però 
abans de debu-
tar al Madrid 
va jugar 
un par-
tit que li 
marcaria 
la vida. 
La selec-
ció el va 
cridar per 
primer cop 
i va viatjar a 
Suïssa. Al des-
cans, amb 1-2 
pels espanyols, 
va entrar un ge-
neral al vestuari 
i va dir la fa-
mosa frase: “Y 
ahora, cojones 
y españolía”. Pa-
hiño no va poder 
reprimir un somriu-

re irònic i això el va condem-
nar. Van vetar-lo gairebé per 
tota la vida a la selecció i no 
va poder anar al Mun-
dial de Brasil’50. 
La premsa 
del règim 
va ser so-
vint im-
placable 
en la seva 
crítica.
En fi, va 
arribar al 
Madrid i allà va 
ser durant cinc anys 
l’estrella golejadora. Durant 
aquell temps va marcar uns 
registres inaudits i va man-
tenir el rècord de mitja de 
gols al club blanc (0,87) fins 
l’arribada de Cristiano Ronal-
do. Això sí, només va poder 
celebrar un títol, el Mundial 
de Clubs el 1952. Aquell any 
el club blanc va enfrontar-se 

cinc vegades, perdent tres 
i empatant dos, a un 

equip colombià, el 
Millonarios, on me-
ravellava un jove 
argentí anomenat 
Alfredo Di Stefa-
no. L’any següent 
(53) va ser un 
punt d’inflexió pel 

Real Madrid i pel 
nostre protagonis-

ta. A Pahiño se 
li va acabar el 

contracte i va 
demanar tres 
anys més, 
però el pre-
sident ja 
tenia lligat 
al fenomen 

sud-americà i 
li va oferir no-

més un, així que 

va marxar de nou cap a Galí-
cia i el seu 9 del Real Madrid 
el va heretar un dels grans de 
la història.
El cas és que, sempre trans-
gressor, va tornar a casa, però 
no al seu Celta, sinó al gran 
rival, el Deportivo. Ja veterà, 
va compartir vestuari amb Ar-
senio Iglesias (més conegut 
com a entrenador del Super-
depor dels 90) o Luis Suárez. 
En la seva tercera temporada 
a Corunya, a finals de 1955, el 
Depor va assolir la fita històri-
ca de guanyar per primer cop 
al Bernabéu (1-2). Cal dir qui 
va marcar els dos gols?
El 1956 va anar-se’n al Gra-
nada, que estava a la Sego-
na Divisió, i l’equip nassarí va 
assolir l’ascens. El final, però, 
va ser abrupte. En un partit 
contra el Betis, va repel·lir una 
sèrie de puntades d’un defen-
sa i el van sancionar amb vuit 
partits, una sanció excessiva 
que ell considerava imposada 
per ser d’esquerres. Va reacci-
onar amb ràbia i va retirar-se 
del futbol, del tot. No va voler 
saber res, encara que va ser 
temptat per ser entrenador, 
i va dedicar molts anys a ser 
armador de vaixells a Euska-
di. Després va viure a Madrid 
on el 2012 va acabar la seva 
llarga vida.

: 1943_ Després 
d’iniciar-se en 
equips humils, es 
fa professional al 
Celta de Vigo.
: 1948_ És màxim 
golejador, debuta 
a la selecció i fitxa 
pel Real Madrid.
: 1952_ Torna a 
ser ‘pichichi’ i 
l’equip blanc
guanya el Mundial 
de Clubs.
: 1953_ Se’n va al 
Deportivo.
: 1955_ Marca els 
gols del primer 
triomf del Depor 
al Bernabéu. 
: 1956_ Acaba la 
seva carrera al 
Granada.

Era lector 
d’autors mals 

vistos com 
Tolstoi o 

Dostoievski
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Sempre va ser 
criticat per la 

premsa oficial 
de la dictadura 

de Franco

Manuel 
Fernández 

Pahiño
TRAJECTÒRIA
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EL PADRÓ 
D’ESPANYOLS
RESIDENTS A 
L’ESTRANGER CREIX 
UN 48%

Sumeu tots els que som fora 
i no ens hem inscrit al consu-
lat...
Aina Codina 

Vet aquí la crua realitat!!! 
Tot el talent, joventut, totes 
les persones han de marxar 
d’aquí per trobar futur i vida. 
I els polítics ni els importa 
gens ni mica. Molt trist tot 
plegat. I encara foten a dir 
que l’atur ha baixat...no 

m’estranya gens ni mica!!!
Albert Foscor

HISENDA INVESTIGARÀ 
A TRAVÉS D’INTERNET 
PER LLUITAR CONTRA 
EL FRAU FISCAL 

Dediquen esforços buscant 
engrunes i la fuita la tenen 
davant el morro... Però són 
ells mateixos o els seus 
amos.
Miquel Puente 

Això és de riure. Investigaran 
absolutament tots els domi-
nis .es? Coi de troglodites 
ignorants. No saben com 
funciona Internet ni aconse-
guiran com controlar-lo.
Jordi Valverde

LA NOVA GENERA-
CIÓ DEL “CÒPIA I 
ENGANXA”, UNA 
PLAGA QUE 
S’ESTÉN MUN-
DIALMENT
 
Abans ho co-

piàvem de l’enciclopèdia, 
l’única diferència és que ho 
fèiem a mà i ens obligava a 
llegir-ho.
Jordi Falgarona 

No és un problema de 
l’alumnat, és un problema 
del sistema en el seu con-
junt, actualment la informa-
ció es maneja gairebé com 
l’aire, n’hi ha per tot 
arreu, tothom en 
pot tindre, etc.
Jordi del 
Mascançà

UN MILIÓ DE DÒLARS 
PER A NANCIE ATWELL, 
UNA MESTRA NORD-
AMERICANA CONSIDE-
RADA LA MILLOR MES-
TRA DEL MÓN 

Tenir un bon 
mes-

tre a la infancia pot marcar la 
diferencia entre ser mediocre 
o brillant a la vida.
Maria del Carmen Fernán-
dez

LA BANCA PRIVA-
DA D’ANDORRA 
S’ENCAMINA CAP A LA 
LIQUIDACIÓ

Ni tots els catalans són Pujol, 
ni els espanyols són tots 
Bárcenas. Els andorrans no 
blanquegem! #janhihaprou 
#andorrahonestpeople”
@patimolne

El ‘corralito’ havia de ser 
a Grècia, però en un gir 
dramàtic dels esdeveniments 
ha estat a Andorra i al Banco 
Madrid. Un petó, genis
 @Dmarzal

LES ESQUERRES, 
UNIDES?

Trobo que a Lleida s’hi pre-
senten pocs partits, hauries 
de crear-ne un d’esquerres 
que potser és on n’hi ha 
menys
@XaviGarros  

Tres partits d’esquerres a les 
portes de la Paeria. Es crea 

plataforma 
per unir-los. 
S’acaba pre-
sentant com 
un més. 
#Lleida 
#Surrealis-
me.
@SergiPuy

REAC-
CIONS 
DAVANT 
DEL PLE 
DE LA 
PAERIA

Imprescindible 
en el nou man-
dat que @pae-
rialleida retrans-
meti els #PlePaeria 
almenys per internet. 
Els lleidatans hi tenen 
dret! #democràcia
@sergimulero 

El resum del #PlePaeria 
podria ser allò de “No me 
chilles que no te veo” o 
“Chufla, chufla, que como no 
te apartes tú”. Seguim igual. 
@AlbertEscuer 

Al #plepaeria acabem de 
saber que l’alcalde #Ros s’ha 
aprimat 5kg des del Nadal. 
Ho diu pq #CiU li pregunta si 
s’ha menjat 440.000€...
@cgnoelia

estefania9346

joanfarre

aroundmontes

hotelterradets

javierlorenzo

elenajuneda

olgashak

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5 6

Pera de Lleida

Torró 
d’Agramunt

1.  Les varietats de la DOP 
Pera de Lleida presenten 
particularitats pel que fa a la 
forma, el color i les caracterís-
tiques organolèptiques, entre 
les quals destaca especial-
ment la seva dolçor.

2. L’oli de les Garrigues, per 
les seves  propietats i quali-
tats naturals, s’ha convertit en 
un aliment indispensable dins 
la dieta mediterrània.  

3. El calçot és una ceba 
tendra, blanca i dolça que, 
rostida a la brasa i acompa-
nyada de salsa romesco és la 
base de la calçotada. 

4. Parlar de la llonganissa de 
Vic és parlar d’un dels ela-
borats càrnics més antics de 
Catalunya i que gaudeix d’un 
prestigi inqüestionable.

5. La mantega emprada per aquesta deno-
minació està elaborada exclusivament amb 
llet de vaca de raça frisona, la seva caracte-
rística principal.

6. Les condicions climàtiques del Delta de 
l’Ebre el fan ideal per al conreu de cítrics. En 
especial, les clementines de la zona tenen 
una elevada qualitat.

7. El Torró d’Agramunt és el primer produc-
te de pastisseria-rebosteria de Catalunya 
que ha assolit el reconeixement comunitari. 
És un producte tradicional i típic de Cata-
lunya amb una reputació a tots els nivells.

destaquem 
per la seva riquesa alimentària 7 
dels 19 productes catalans que 
són de qualitat protegits per 
Europa, entre els qual la
província de Lleida té un pes 
força important.

DIVENDRES 20 de MARÇ DE 201546

Oli de 
les Garrigues

Calçot de Valls

Llonganissa 
de Vic

Clementina 
de les Terres 
de l’EbreMantega de 

l’Alt Urgell i la 
Cerdanya



La clau està en el fet que el 
que ens abriga és l’aire cà-

lid que ens envolta gràcies 
a la roba. El cotó és més 
fresc que la llana perquè 
la textura d’aquest teixit 

és més capaç de retenir 
l’aire que la llana.

? Per què es diu 
que l’estruç 
amaga el cap 
sota terra??

L’estruç mai ha amagat el cap sota terra per ama-
gar-se, però amb 2,5 metres d’alçada el seu cap pot 
ser vist a llarga distància, i per això aquest animal, 
en el moment en el qual detecta un perill, baixa el 
seu llarg coll amb l’objectiu de passar desaperce-
but i desorientar als seus possibles depredadors. 
També abaixen el cap ras de terra mentre coven els 
ous per no ser vistos.
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els 7
perquès ?

Per què és possible destil·lar l’alcohol 
i produir begudes alcohòliques??

L’ a l c o -
hol es 
pot destil-
lar per un fe-
nomen físic: els 
diferents punts d’ebullició de 
l’aigua, que a nivell del mar 
bull a 100 °C, i de l’alcohol 

etílic, que ho fa a 78,5 
°C. En primer lloc, 

s’obtenen begu-
des alcohòliques 
per maceració o 
fermentació, que 
és el procés na-
tural pel qual es 

descomponen els 
carbohidrats i els 

sucres de la planta, 
que reaccionen amb la 

llevadura per formar subs-
tàncies més senzilles, entre 
les quals l’alcohol etílic. En se-
gon lloc, per obtenir l’alcohol 

etílic pur o destil·lat s’escal-
fa aquesta solució dins d’un 
aparell conegut com a alambí 
i, gràcies al fet que l’alcohol 
s’evapora abans que l’aigua 
per seva menor temperatura 
d’ebullició, és possible reco-
llir-ho per separat. Així doncs, 
és possible que ara que ja 
saps com es produeixen les 
begudes alcohòliques, quan 
estiguis consumint una te’n 
recordaràs del procés i és 
probable que valori molt més 
el que estàs bevent. Però 
sempre amb moderació.

Per què són tan important les
Adoberies de la capital del Segrià??

Les Ado-
b e r i e s , 
situades 
al núme-
ro 9 de la 
Rambla de 
Ferran, són 
les més anti-
gues de l’estat 
espanyol i les que 
millor s’han conservat.
Es tracta de dos obradors, ara 
restaurats, que formen part 
d’un complex de set ado-
beries construït al segle XIII. 
Les dues que s’han recuperat 
contenen encara la canalit-
zació que utilitzaven a l’Edat 

Mitjana, 
amb el curs 

antic de l’aigua 
restablert, la qual cosa dóna 
al visitant una idea ben cla-
ra de com s’utilitzava aquest 
element imprescindible en 
tot el procés de transforma-
ció de la pell. L’accés a les 

restes històriques es realitza 
per un pont de fusta que se-
para els dos obradors i que 
permet observar els dipòsits 
excavats a la roca que s’uti-
litzaven durant el procés de 
transformació de la pell. Una 
pell que arribava seca o sa-
lada a l’obrador i que sortia 
transformada en un cuir suau 
i flexible preparat per ser uti-
litzat per fer guants, barrets, 
caixes, bótes de vi o arnesos, 
per exemple. Cal esmentar 
que la visita a les Adoberies 
ens descobrirà l’antiga mina 
d’aigua que encara es conser-
va i permetrà també apreciar 
curiositats arquitectòniques 
com les voltes que suporten 
el carrer Blanquers. Per tant, 
aquesta s’ha convertit en una 
visita obligada tant pels llei-
datans i lleidatanes com per 
aquells turistes del Segrià.

Per què canvien 
de color els 
camaleons??

La
capa-
citat d’adoptar el to exacte 
de l’entorn permet al cama-
leó passar desapercebut, tant 
per les seves preses com pels 

seus depredadors. Els canvis 
de temperatura també provo-
quen els seus canvis de color. 
El color també serveix per in-
timidar o indicar la tempera-
tura del zel. Tot això ho acon-
segueix amb unes cèl·lules 
cutànies especials que con-
tenen tres tipus de pigments. 
Les hormones que segrega 
l’organisme del camaleó re-
gulen la distribució d’aquests 
pigments.

Per què ens 
surten ampolles 
a les persones??

Les ampolles són un meca-
nisme de defensa del nostre 
cos posat en marxa per pro-
tegir-nos d’una agressió a 
la nostra pell. Això es forma 
entre l’epidermis i la dermis, 
la capa exterior i interior de 
la pell, que contenen una bar-
rella de líquid limfàtic i altres 
fluids corporal. Aquest líquid 

ajuda a reparar els danys 
produïts en la pell, raó per 
la qual mai hem de rebentar 
una ampolla. Malgrat tot, cal 
assenyalar i destacar que sí 
que podem accelerar la seva 
desaparició netejant la zona 
amb cures i reduir les molès-
ties amb compreses mujades 
amb aigua freda.

Per què no 
podem caminar 
rectes amb els 
ulls tancats??

Amb els ulls és com superem dues de les dificul-
tats que ens impedeixen caminar recte: la primera 
és que, encara que no ens n’adonem, les nostres 
cames no tenen la mateixa longitud i, per això, no-
més podem fer passes iguals amb les dues cames si 
veiem per on anem. A més, la dificultat de guardar 
l’equilibri en caminar és molt més gran del que ens 
pensem.

Per què el 
cotó és més 
fresc que 
la llana?
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OPI
NIÓ

opinio@
7accents.cat

gent amb
ACCENT

gent@
7accents.cat

Somriu sempre així, cabreta! 
20 anys no es fan cada dia!

Per molts anys, Berta! Desitjo que continuïs somrient així i que 
amb el canvi de dècada consolidis tots els treus projectes de futur. 
Per cert, ara que et fas gran, a veure si t’aficiones més a llegir-nos.

23·3
dilluns

Demostrant la meva passió 
per ‘7accents’
El Josep Maria ens ha enviat aquesta foto on apareix llegint el 
setmanari de la setmana passada. “Us ensenyo la meva passió 
per 7accents i us dono les gràcies per tot el que heu fet”, deia.

20·3
divendres

Lleidatans a la Marató  de 
Barcelona de dissabte

Un grup ben nombrós d’atletes lleidatans no es va voler perdre 
el dissabte passat la Marató de Barcelona. Feliços i orgullosos, 
van participar en una de les fites de més renom de la capital.

14·3
dissabte

Moltíssimes felicitats, Meritxell! Gaudeix del teu 
dia acompanyada dels teus!
La Meritxell fa anys i de part de l’equip: Moltíssimes felicitats, guapa! Gaudeix molt del teu dia 
i celebra-ho com cal perquè una no fa anys tots els dies, i més, quan es tenen tan ben posats. 
Quan vulguis, ens convides i ho celebrem!

Aquest autèntic campió del drift està 
d’aniversari. Moltes felicitats, Joan!!

El Joan Caballer és un autèntic campió dins i fora dels circuits on es fan campionats de drift. Per 
aquesta raó, els seus amics el volem felicitar tal com és mereix, ja que està d’aniversari. Moltes 
felicitats, Joan!!! I recorda, Gaaaaaaaaaas!!

25·3
dimecres

21·3
dissabte



OPI
NIÓ

opinio@
7accents.cat

gent amb
ACCENT

gent@
7accents.cat

Enrique Iglesias crea una beca 
de música per trobar talents

Enrique Iglesias i la Fundación Cultural Latin Grammy han po-
sat en marxa una beca dirigida a estudiants iberoamericans.

17·03
dimarts

Isabel Pantoja podria 
aparèixer a ‘Supervivientes’
La cantant Isabel Pantoja, actualment a la presó, podria apa-
rèixer en la propera edició del reality Supervivientes, coincidint 
amb el seu primer permís al maig.

18·03
dimecres

Famosos com Ricky Martin se sumen al boicot 
iniciat per Elton John contra Dolce&Gabbana

Elton John va iniciar una campanya de boicot contra Dolce&Gabbana perquè els seus dissenyadors 
van declarar en una revista italiana que estaven en contra que les persones del mateix sexe pogues-
sin ser pares. En els darrers dies més famosos, com Ricky Martin, s’han sumat a aquesta campanya.

La ‘top-model’ brasilera Gisele Bündchen 
deixa el món de les passarel·les

La model brasilera Gisele Bündchen, de 34 anys, complirà aquest any dues dècades d’una exito-
sa carrera. Tot i això, ha decidit baixar-se de les passarel·les, encara que continuarà treballant en 
el món de la moda realitzant campanyes i la seva línia de llenceria.

18·03
dimecres

18·02
dimecres
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AGE
NDA

diven
dres
20
Fira de Sant
Josep i Fira de 
l’Automòbil de 
Mollerussa
LLOC: Recinte Firal de Molle-
russa
HORA: Durant tot el dia
Mollerussa celebra la 143a Fira 
de Sant Josep i la Fira de l’Au-
tomòbil del 19 al 22 de març 
amb un 100% d’ocupació del 
Recinte Firal, amb 25.000 m2 
de superfície neta ocupada i 
280 expositors directes, els 
quals corresponen als Pave-
llons Firals 139; al Saló de l’Au-
tomòbil, 22, i al Recinte Exte-
rior, on també hi haurà el Saló 
del Tractor, 119 expositors.

Xerrada “Com 
elaborar biodièsel 
casolà?”
LLOC: ETSEA
HORA: 17.30 h
En el marc de la 5a Setmana 
de la Sostenibilitat de la UdL, 
Fernando Gruas impartirà una 
xerrada per saber com elabo-
rar biodièsel casolà. Les places 
són limitades.

Star Nit shop a 
l’Eix Comercial
LLOC: Eix Comercial
HORA: 20.00 h
L’Eix Comercial ha preparat 
una nova jornada per aquesta 
nit, l’Star Nit, una jornada on 
les botigues romandran ober-
tes fins a la mitjanit. Hi haurà 

promocions especials i diver-
sos espectacles i activitats.

Taller de risotera-
pia
LLOC: Ananda Ioga (c. Torres 
de Sanui, 1, altell)
HORA: 20.30 h
L’Associació de Dones Intre-
vingudes de Mama (ADIMA), 
organitza un taller de risote-
ràpia. Entrada gratuïta amb 
inscripció prèvia trucant al 
973705204.

Actel Força Lleida 
- Quesos Cerrato 
Palencia
LLOC: Pavelló Barris Nord
HORA: 21.00 h
L’Actel Força Lleida torna a 
jugar a casa i ho farà contra 
el Quesos Cerrato Palencia 
en la lluita per estar al play-off 
d’ascens.

Concurs de bandes 
al pub Zappa
LLOC: Pub Zappa
HORA: 22.00 h
El concurs de bandes que or-
ganitza L’ACOLL continua. El 
penúltim concert el protago-

nitza la banda Blaz 10 i Green 
Zola. Tots els concerts tenen 
entrada gratuïta.

Clem Snide + 
Rude, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Al llarg d’una dècada i mitja, 
els americans Clem Snide, 
liderats per l’hiperactiu Eef 
Barzelay, ha recollit lloances 
unànimes de la crítica espe-
cialitzada gràcies als seus dis-
cos, ja esdevinguts referenci-
als del country alternatiu. Ara 
presenta el seu nou disc, Girls 
Come First. Obriran la vetlla-
da els Rude.

dis

sabte
21
Mascota’m a Fira 
de Lleida

LLOC: Pavelló 3 de Fira de 
Lleida
HORA: De 10.00 a 14.00 h i 
de 16.00 a 20.00 h
Fira de Lleida acull durant 
aquest cap de setmana la 6a 
edició de Mascota’m, grans 
amors per a petits companys. 
A banda de la tradicional fira 
amb els seus respectius es-
tands, també hi tindran lloc 
un conjunt d’activitats com  la 
demostració de dog dancing i 
demostració de dog fresbee. 
a les 17.30 hores. 

Petitàlia, la gran 
fira familiar

LLOC: Pavelló 4 de Fira de 
Lleida
HORA: De 10.00 a 14.00 h i 
de 16.00 a 20.00 h
Lleida celebra també la nove-
na edició de Petitàlia a Fira de 
Lleida durant el cap de set-
mana. A banda de la tradici-
onal fira amb els seus respec-
tius estands, també hi tindran 
lloc un conjunt d’activitats, 
com Babymam, un espai on la 
mare i l’infant podran fer exer-
cici a les 12.00 h o el concert 
de cançons per aprendre de 0 
a 2 anys  amb Dàmaris Gela-
bert a les 17.30 h.

Caminada pels 
espais de l’aigua 
de Lleida
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 10.30 h
Amb motiu de la celebració 
del Dia Mundial de l’Aigua, 
s’organitza una caminada de 
6 km d’una durada aproxima-
da de tres hores que recor-
rerà el riu Segre, el parc de 
la Mitjana, l’horta i els canals 
de regadiu i, també, els punts 
d’interès del Museu de l’Ai-
gua. 

Recital-Espectacle ‘Lleida, la 
llunyana’, de Jaume Pont
LLOC: Espai Municipal Julieta Agustí
HORA: 20.30 h
Recital poètic en reconeixement a la trajectòria del 
poeta lleidatà Jaume Pont. Amb la col·laboració 
d’actors i alumnes de l’Aula Municipal de Teatre i 
la direcció a càrrec d’Eduard Muntada. Acte que 
forma part del I Festival Internacional de Primave-
ra, Destí Poesia km 2015. Al llarg del dia els poe-
tes convidats estaran per la Seu Vella i la Panera.
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Recital-Espec-
tacle Poesia Km 
2015
LLOC: Teatre Municipal Julieta 
Agustí
HORA: 20.30 h
Recital de poesia per culmi-
nar el Festival Destí Poesia 
km 2015 amb Mohammed 
Bennis, Josep Borrell, So-
fía Castañón, Marc Granell, 
Aurora Luque, Jaume Pont, 
Eduard Sanahuja, Estel Solé i 
Blanca-Llum Vidal. Direcció a 
càrrec d’Eduard Muntada.

Últim concert 
del concurs de 
bandes
LLOC: Les 3 Àmfores
HORA: 22.00 h
El concurs de bandes organit-
zat per l’ACOLL finalitza avui 
amb l’actuació del grup La 4a 
puerta i Jordi Gaya i The re-
makers. Entrada gratuïta.

El columpio ase-
sino + Lost art of 
murder, en directe
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Després de l’èxit del seu disc 
Diamants i la impressionant 
repercussió del single Toro, El 
Columpio Asesino presenta 
ara el seu nou disc, Ballenas 
muertas en San Sebastian. 
Obriran la vetllada els lleida-
tans Lost Art of Murder 

diu
menge
22

Festa de l’Aigua 
al parc de la 
Mitjana
LLOC: Parc de la Mitjana de 
Lleida
HORA: 10.00 h
Per celebrar el Dia Mundial de 
l’Aigua, s’organitza un con-
junt d’activitats per a totes les 
edats que permetran jugar i 
aprendre sobre les propietats 
de l’aigua i la seva importàn-
cia per a un desenvolupament 
sostenible. De 10.00 a 14.00 
h, tallers, jocs i activitats per a 
tota la família. A les 11.30 h i 
12.30 h, contes per a petits i 
grans. I a les 12.00 h, visita del 
Banyetes. Activitat gratuïta.

Passejada Popu-
lar de Mascotes
LLOC: Pavelló 3 de Fira de 
Lleida
HORA: 11.00 h
Com una activitat més de 
la Fira, Mascota’m organit-
za una Passejada Popular de 
Mascotes pels carrers de Llei-
da. L’activitat té com a objec-
tiu conscienciar de la impor-
tància del civisme tant per als 

XVIII Cicle Diumenges a Tot 
Ritme
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 12.00 h
S’obre el XVII cicle de Diumenges a Tot Ritme amb 
una original proposta per als més petits de la casa 
amb l’espectacle Un món de bressols. Un viatge 
per diferents països de tot el món tot buscant qui-
na és la cançó de bressol més bonica que mai s’ha 
escrit. El preu de l’activitat és de 5 euros i per als 
menors de 4 anys, gratuït.

propietaris dels animals, com 
per als ciutadans amb qui es 
comparteix la via pública. 
El recorregut és de 2,5 km i 
es preveu una durada d’una 
hora.

Lleida Esportiu - 
CF Badalona
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 17.00 h
El Lleida Esportiu s’enfronta 
al CF Badalona, on intentarà 
mantenir la regularitat acon-
seguida fins al moment.

La Llotja balla 
balla
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 18.30 h
Cada diumenge, la Llotja or-
ganitza una sessió de ball 
fins a les 00.30 hores. El DJ 
Lluís Bosch serà l’encarregat 
d’amenitzar la festa. El preu 
de l’entrada és de 12 euros i 
inclou una consumició.

dilluns
23
Celebració del 
Dia Mundial de 
la Poesia
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 19.30 h 
Lectura del poema del Dia 
Mundial de la Poesia 2015 a 
càrrec del poeta Jaume Pont, 
amb la participació de dife-
rents poetes lleidatans i la 
música del compositor Lluís 
Climent.

di
marts 

24
ICG Sofware 
Lleida - C.P. Vic
LLOC: Pavelló 11 de Setem-
bre
HORA: 21.00 h 
L’ICG Sofware Lleida s’en-
fronta aquest vespre al C.P. 
Vic en una jornada més de 
l’OK Lliga.

dime
cres
25
Jornada de por-
tes obertes a les 
Escoles Bressol

LLOC: Escoles Bressol Munici-
pals de Lleida
HORA: 17.30 h
Les Escoles Bressols de Lleida 
obren les seves portes per tal 
que els pares que ho desitgin 
puguin visitar-les. La jornada 
es repetirà l’11 d’abril.

dijous
26
Think Centre! 
Espais de diàleg al 
Centre Històric
LLOC: La Panera
HORA: 19.30 h
L’Ajuntament de Lleida ha 
presentat la iniciativa Espais 
de Diàleg al Centre Històric 
Think Centre!, amb què pre-
tén reflexionar sobre el futur 
del barri des de diferents 
àrees de treball. La xerrada 
d’avui ha de servir per avan-
çar en la competitivitat al 
barri i a la ciutat. Tindrà l’eco-
nomista Dani de Torres com a 
ponent, que exposarà la seva 
experiència a altres ciutats. Hi 
haurà dues sessions més. 

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Home (Llar, dolça llar) (Apta) 
dv. 22.30, ds. 18.15, 20.15, dg. 
16.15, 18.15, 20.15, dl. 19.15
_Perdiendo el norte (7)
ds. 18.20, 20.20, 22.30, dg. 
16.20, 18.20, dl. 19.15, 22.15
_Foxcatcher (12)
dv. 22.30
_Chappie (16)
ds. 22.30, dg. 20.20, dl. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Bob Esponja: Un héroi fora de 
l’aigua (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Samba (CAT) (7)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Red army (Apta)
dv. 22.15
_Annie (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Kingsman: Servicio secreto 
(16)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_Bob Esponja: Un héroi fora de 
l’aigua (Apta)
dg. 17.00
_El francotirador (16)
dg. 19.30, dl. 22.00

LA LIRA Tremp

_Samba (CAT) (7)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 17.15, 
19.30, dl. 22.15
_Big hero 6 (Apta)
ds. 18.30

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

_Noche en el Museo: El secreto 
del Faraón (Apta)
dg. 17.00
_Siempre Alice (7)
dg. 20.00

_Bon Esponja: Un heroe fuera 
del agua (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Siempre Alice (7)
ds. 22.00, dg. 19.30, dl. 22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj

ALPICAT Obsesión (16) 15.40-17.30-19.20-21.10-23.00-00.50 12.00-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10-23.00 15.40-17.30-19.20-21.10-23.00

ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta) 17.00-18.50-20.40-22.30 11.30-13.20-15.10-17.00-18.50-20.40-22.30 17.00-18.50-20.40-22.30

ALPICAT No confíes en nadie (16) 00.20  

ALPICAT Chappie (16) 17.25-19.40-21.55-00.10 12.55-15.10-17.25-19.40-21.55 17.25-19.40-21.55

ALPICAT El hombre más enfadado de Brooklyn (16)  16.30-18.20-20.00-21.40-23.20 11.30-13.10-14.50-16.30-18.20-20.00-21.40 16.30-18.20-20.00-21.40  

ALPICAT Kingsman: Servicio secreto (16)  15.30-17.50-20.15-22.40 15.30-17.50-20.15-22.40 15.30-17.50-20.15-22.40  

ALPICAT Pas a pas (Apta)   12.00-12.50-13.40-14.30     

ALPICAT The imitation game (7)  12.35-14.40     

ALPICAT La conspiración de noviembre (Apta) 16.45-18.45-20.45-22.45-00.45 16.45-18.45-20.45-22.45 16.45-18.45-20.45-22.45

ALPICAT El libro de la vida (7) 16.45 11.15-13.05-14.55-16.45 16.45

ALPICAT La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 18.40-20.35-22.30-00.25 18.40-20.35-22.30 18.40-20.35-22.30

ALPICAT Paddington (Apta) 17.45 13.45-17.45 17.45

ALPICAT Into the woods (7) 15.30 11.30-15.30 15.30   

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 19.30-22.00 19.30-22.00 19.30-22.00

ALPICAT Project Almanac (12) 00.30  

ALPICAT Big hero 6 (Apta)  11.55-15.35

ALPICAT Annie (Apta)  17.30 15.20-17.30 17.30   

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta) 17.35 17.35 17.35

ALPICAT El francotirador (16) 19.15-21.45-00.15 19.15-21.45 19.15-21.45 

ALPICAT Annie (Apta)  11.30-15.50

ALPICAT Birdman (16) 18.00 13.40-18.00 18.00

ALPICAT El destino de Júpiter (12) 20.10-22.30 20.10-22.30 20.10-22.30

ALPICAT V3nganza (16) 00.50      

ALPICAT La teoría del todo (Apta) 00.25 11.30-13.45     

ALPICAT Perdiendo el norte (7) 16.00-18.10-20.15-22.20 16.00-18.10-20.15-22.20 16.00-18.10-20.15-22.20

ALPICAT Noche en el museo: El secreto del Faraón (Apta)  11.40

ALPICAT 50 sombras de Grey (18) 16.00-18.30-21.00-23.30 13.30-16.00-18.30-21.00 16.00-18.30-21.00

ALPICAT El francotirador (16) 15.30-18.00-20.30-23.00 13.00-15.30-18.00-20.30 15.30-18.00-20.30

ALPICAT 50 sombras de Grey (18) 16.00-18.30-21.00-23.30 13.30-16.00-18.30-21.00 16.00-18.30-21.00

ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (3D) (Apta) 15.50-19.30 12.10-15.50-19.30 15.50-19.30

ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (CAT) (Apta) 17.40-21.20 14.00-17.40-21.20 17.40-21.20

ALPICAT Ex_machina (12)  23.10  

ALPICAT Caballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (12)  11.35-13.15 

ALPICAT Puro vicio (16) 17.40-20.25-23.10 14.55-17.40-20.25 17.40-20.25

ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.35-15.20 

ALPICAT La señal (12)  13.35

ALPICAT En tercera persona (12) 17.20-19.45-22.10 17.20-19.45-22.10 17.20-19.45-22.10

ALPICAT The Interview (16) 00.35  

 

LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00

LAUREN El gran hotel Budapest 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15

LAUREN Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20

LAUREN Escapando de la oscuridad 16.10-18.10-20.10-22.10-00-10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10

LAUREN Secuestro infernal 16.15-19.10-22.10-00.20 16.15-19.10-22.10 16.15-19.10-22.10

LAUREN Vertige 16.30-18.30-20.30-22.30-00.25 16.30-18.30-20.30-22.30 16.30-18.30-20.30-22.30

LAUREN Samba 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00

LAUREN Rastres de Sàndal (CAT) 16.00-18.00-20.00-22-00-00.05 16.00-18.00-20.00-22-00 16.00-18.00-20.00-22-00

LAUREN Noche en el museo 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10

LAUREN El corredor del Laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

FUNATIC Pride (7)  16.35-18.30-20.30 16.35-18.30-20.30 16.35-18.30-20.30  

FUNATIC Pride (VOS) (7) 22.30 22.30 22.30

FUNATIC Siempre Alice (7) 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Mi tierra (12) 16.00 16.00 16.00

FUNATIC Enamorarse (7) 18.55 18.55 18.55

FUNATIC Selma (12) 20.30 20.30 20.30

FUNATIC Fuerza mayor (7)  22.30 22.30 22.30   

FUNATIC Camino a la escuela (Apta) 16.25 16.25 16.25

FUNATIC Samba (CAT) (7) 17.45-22.30 17.45-22.30 17.45-22.30

PRINCIPAL   Kingsman: Servicio secreto (16) 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10

RAMBLA Birdman (16) 16.00 16.00 16.00

RAMBLA Perdiendo el norte (7) 18.10-20.10-22.10 18.10-20.10-22.10 20.10-22.10

RAMBLA La ísla mínima (16)   18.10   

RAMBLA La teoría del todo (Apta) 16.30 16.30 18.30

RAMBLA 50 Sombras de Grey (18) 18.50-21.10 18.50-21.10 18.50-21.10

RAMBLA Whiplash (12) 16.00 16.00 16.00

RAMBLA No confíes en nadie (16) 17.55 17.55 17.55

RAMBLA El francotirador (16) 19.35-22.00 19.35-22.00 19.35-22.00

 

_Pas a pas (Apta)
ds. 17.30
_Perdiendo el norte (7)
ds. 19.45, dg. 19.45, dl. 22.00
_Kingsman: Servicio secreto 
(16)
ds. 22.15, dg. 17.30

AJUNTAMENT 
Balaguer
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Oscar Isaac i Jessica Chastain protagonitzen 
‘A Most Violent Year’, el nou de J.C. Chandor

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

El director de Margin Call 
(2011) i All Is Lost (2013) torna 
als nostres cinemes amb un 
nou treball que protagonit-
zen un canviant Oscaar Isaac 
(Drive, Inside Lewin Davis) i la 
tan de moda Jessica Chastain 
(Interstellar i Take Shelter). A 
most Violent Year s’ambienta 

en la New York de 1981, se-
gons les estadístiques l’any 
més violent de la història de la 
ciutat dels somnis i les oportu-
nitats. Dins d’aquest poc opti-
mista, context, un immigrant 
i la seva família intenten tirar 
endavant el seu negoci men-
tre la violència i la corrupció 
amenacen amb destruir tot 
el que han aconseguit fins al 
moment.

Cartell promocional del film ‘A Most Violent 
Year’, de J. C. Chandor.

Liam Nesson ja no 
interpretarà més 
herois d’acció al 
cinema

 D. M.

www.7accents.cat

Així ho confirmava el propi 
actor durant una entrevis-
ta amb motiu de l’estrena 
de Run All Night, la seva 
tercera pel·lícula d’acció al 
costat del director espanyol 
Jaume Collet Serra. ”Potser 
dos anys més. Si Déu m’ho 
permet i estic saludable. 
Després crec que ho dei-
xaré”, comentava l’actor. 
Als seus 62 anys, Neeson 
pensa en acabar així una de 
les seves etapes més prolífi-
ques com a actor, que té el 
seu començament al 2008 
amb l’estrena de Taken i 
que tantes ofertes de guió 
li ha donat.

Kevin Smith ha 
parlat: ‘Mallrats 2’ 
es farà realitat
durant el 2016

 D. M.

www.7accents.cat

Vint anys més tard d’estre-
nar la seva segona pel·lícula 
com a director, després de 
l’èxit recollit amb la seva 
opera prima, Clerks, Kevin 
Smith torna a sorprendre 
als seus feligresos amb la 
intenció de rodar una sego-
na part de Mallrats. “Ningú 
està boig per una seqüela 
de Mallrats, però m’encan-
taria fer-la”, ha declarat el 
director en una entrevista 
a KFMA. “Tinc la meitat del 
guió. Vaig tenir una bona 
idea i em van animar, així 
que aquí està”. El seu ro-
datge començarà el 2016.

7è
art
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VISUAL
‘The Slap’: desbaratant la 
família i posicionant 
l’audiència d’una bufetada
Una altra de les sèries clau de la temporada que has de veure

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

“Un dia abans de fer 40 anys, 
Hector Apostolou només te-
nia una cosa en ment... Con-
nie”. Encara que Hector no és 
ni molt menys el protagonista 
del drama que avui ens con-
cerneix, aquesta breu cita em 
ve com a anell al dit per dir-
vos que a cadascun dels capí-
tols de The Slap l’acompanya 
una profunda veu en off que, 
en certs moments clau, es de-
dica a indagar sense cap tipus 
de pietat en cadascun dels 
personatges, traient a la llum 
les seves inquietuds i senti-
ments més profunds. Us havia 
dit que la dona d’Hector no 
es diu Connie?
Ara que tinc la vostra atenció 
(i si no és així fingiré que no 
me n’adono) us diré que la in-
fidelitat no és el tema central 
de la trama, i ni molt menys el 
seu detonant. Llavors, de què 
va The Slap?
Com bé indicava la penetrant 
veu del nostre narrador de 
conte infantil, Hector (Peter 
Sarsgaard) és a punt de fer 
40 anys. Com cada any, la 
seva família i alguns amics es 
tornen a reunir a casa seva 
amb la finalitat de celebrar 
tal esdeveniment. Xerrades 
d’adults, riures desgastats 
que es fonen entre els crits 
de diversió dels fills de les pa-

Cartell promocional de 
la sèrie ‘The Slap’, que 
emet el canal nord-
americà NBC.

‘The Slap’ és
el ‘remake’ d’una 
sèrie homònima 

australiana

relles presents que juguen al 
jardí de la residència. Tot va 
bé fins que Hugo, un dels pe-
tits i, pel que sembla, el més 
acaronat i sobreprotegit pels 
seus pares (té 8 anys i la seva 
mare segueix donant-li el 
pit!), decideix passar-se de la 
ratlla amb un bat de beisbol. 
És llavors quan Harry (Zachary 
Quinto), el cosí d’Hector, s’in-
corpora enutjat i tracta de fer 
entendre al nen que ha obrat 
de forma irresponsable, po-
sant la cirereta al pastís quan 
decideix, sense pensar-s’ho 

molt, propinar una bona bu-
fetada al xaval. Un acte 

que, òbviament, genera 
una situació molt dura 
i incòmoda entre els 
assistents a l’aniver-
sari i que acabarà 
dividint la família en 
dos: els que creuen 
que Harry no hauria 

d’haver pegat a Hugo 
i els que pensen que el 

nen s’ho mereixia. Boom! 
Ara sí, heus aquí el deto-

nant de la sèrie.
The Slap és una minisèrie que 
compta amb vuit capítols, ca-
dascun dels quals porta per 
títol el nom d’un dels adults 
presents a la festa. A través 
d’ells anirem explorant l’evo-
lució de la història des de di-
ferents punts de vista, gràcies 

en part a la ja esmentada veu 
narradora, que ens obrirà la 
porta als desitjos i les aspira-
cions dels personatges i que 
pràcticament ens obligarà a 
adquirir el rol de jutge, acon-
seguint posicionar-nos a favor 
d’un bàndol.
Referent al repartiment, a 

Sarsgaard i a Quinto (Sylar, el 
dolent de Heroes) els acom-
panyen Uma Thurman (Kill 
Bill), Brian Cox (The Bourne 
Identity), Thandie Newton 
(The Pursuit of Happyness), 
Melissa George (Gotham) i 
Makenzie Leigh (30 Days of 
Night), entre d’altres.
La nova ficció del canal NBC 
és en realitat el remake d’una 
altra sèrie homònima, d’ori-
gen australià i emesa el 2011 
també a les nostres terres. Cal 
esmentar que aquest serial 
també està basat, al seu torn, 
en una novel·la de Christos 
Tsiolkas que també conserva 
el mateix nom. 
La versió americana va co-
mençar a emetre’s a mitjans 
de febrer. Això ens deixa amb 
amb prou feines dos capítols 
per conèixer el seu desenllaç. 
T’animes a veure-la?

OPiNiÓ
Política i sectes: el còctel perfecte
No em malinterpreteu, segur que els 
que em coneixen bé ja saben que la 
política no és el meu fort, i el tema 
de les sectes encara menys. Bé, real-
ment tampoc és necessari saber molt 
sobre mi per adonar-se d’això. Això sí, 
ambdues coses em fan molta gràcia, i 
ara encara més. M’explico. Anit vaig 
decidir començar dos d’aquestes sèri-
es que ja feia temps que guardava al 
calaix dels pendents. House of Cards 
és la primera. Val, sí, ja era hora... No 
crec que Kevin Spacey esperés amb 

tanta impaciència com jo el moment 
d’asseure’m a veure-la. Un personat-
ge d’un cinisme destructiu però molt, 
atractiu (“personatgísticament” par-
lant, és clar), que a partir d’ara i nit rere 
nit combinaré amb l’adorable Kimmy, 
d’Unbreakable Kimmy Schmidt. Una 
jove de 30 i pocs que, després d’haver 
romàs quinze anys reclosa en un bún-
quer, convençuda per una secta que el 
món s’havia acabat, és rescatada i co-
mença a viure la seva pròpia vida, fli-
pant amb tot el que l’envolta.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

Els fans de ‘Twin Peaks’ veuen en perill la 
resurrecció de la mítica sèrie dels noranta

 D. M.

www.7accents.cat

Unes recents declaracions 
de l’excèntric director de 
cinema David Lynch, crea-
dor de Twin Peaks al costat 
de Mark Frost, han posat en 
alerta tota la xarxa de se-
guidors que esperen amb 
ànsia l’estrena de la terce-
ra temporada. “En aquests 
moments no estic segur que 

tingui lloc”, explicava Lynch, 
al que afegia “les negociaci-
ons no estan ocorrent com 
s’esperava”. 
Després de l’anunci de la 
seva estrena a través del ca-
nal de televisió Showtime, 
així com la confirmació del 
retorn de l’actor Kyle Ma-
cLachlan com l’agent Dale 
Cooper, tot sembla compli-
car-se. La seva estrena s’es-
pera per al 2016.

Imatge pertanyent a la pel·lícula ‘Twin 
Peaks: Fire Walk with me’.

7accents.cat

Torna ‘Community’: Yahoo ha 
estrenat la sisena temporada

Imatge promocional de la sisena temporada de la sèrie ‘Community’, 
extreta del tràiler difós per Yahoo, el seu nou canal d’emissió.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Gairebé un any després del 
seu suposat punt i final, una 
de les millors comèdies mo-
dernes de la televisió torna a 
les nostres pantalles amb una 
sisena i, ara sí, última tem-
porada. Gràcies Yahoo. De 
debò, gràcies per fer-ho pos-
sible.
Després d’una meravellosa 
cinquena temporada, que 
tornava als seus orígens de 
nou amb Dan Harmond al 
capdavant de l’equip, el grup 

d’estudi més boig de la tele-
visió torna a la Universitat Co-
munitària de Greendale amb 
noves i eixelebrades aventu-
res. Això sí, no tot són bones 
notícies, i és que, com ja ens 
tenen acostumats temporada 
rere temporada, tornarem a 
comptar amb dues baixes en-
tre els membres del càsting. 
Primer va ser Pierce (Chevy 
Chase), després Troy (Donald 
Glover), i en aquest nou lliu-
rament els ha tocat a Shirley 
(Yvette Nicole Brown) i a Ian 
Duncan  (John Oliver). En 
el seu lloc tindrem dos nous 

rostres: Paget Brewster, una 
assessora que ajudarà a millo-
rar el centre, i Keith David, un 
científic retirat. 
A més, també tindrem nous 
alumnes! Us he dit ja que 
són presidiaris? Greendale 
no para de sorprendre’ns. Si 
voleu fer un cop d’ull general 
al que ens espera durant els 
tretze capítols que formen la 
nova temporada de Commu-
nity, no dubteu en visualitzar 
el seu tràiler. Si per contra ets 
dels que no els agraden els 
spoilers, poc més em queda 
per afegir.
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Destí Poesia
Els poetes Xavier Macià i Àngels 
Marzo, sota els auspicis de la Pa-
eria, han desencallat la poesia 
dels esculls de retallades i restric-
cions i per fi un nou festival poè-
tic solcarà la ciutat: Destí Poesia. 
I Festival Internacional de Prima-
vera. Km. 2015. Aquest cap de 
setmana, doncs, viurem entre-
tinguts amb recitals, tertúlies i 
activitats vàries al voltant del fet 
líric –o èpic, segons que han anat 
les coses. Jo penso com aquell 

que la poesia és lo más necesa-
rio, como el aire que exigimos 13 
veces por minuto. Fins i tot diria 
que en el cas de Catalunya cons-
titueix el seu patrimoni més im-
portant; que si Catalunya encara 
existeix és en bona mesura grà-
cies a la poesia. Passa que en les 
darreres dècades ha anat  massa 
de bracet d’unes elits puristes 
que li han anat llimant el casca-
vell joglaresc que la féu popu-
lar i festiva; viva en llars, places 

i tavernes fins 
ben entrat el 
s. XX. Per 
això cele-
bro l’ad-
veniment 
d ’ a q u e s t 
Festival i es-
pero que evo-
lucioni de tal mane-
ra que el ciutadà el senti propi, 
se n’esquitxi i se n’amari. I els 
fruits podran ser molt saborosos.

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

Mireia Carbonell
És una de les ‘scrapers’ més conegudes i reconegudes de l’Estat espanyol i n’és també una de les 
seves precursores. Pensa, somia i viu amb l’‘scrap’.  La tindrem a Lleida el dia 11 d’abril 

 GERARD MARTÍNEZ
 VILANOVA I LA GELTRÚ

1.Què és l’scrap?
És un hobby nord-americà, va 
néixer als Estat Units fa 25 anys i 
consisteix en recol·lectar les fo-
tos que fem diàriament a través 
d’smartphones o càme-
res de tot tipus. Jo 
hi afegeixo la 

part artística cosint, pintant, etc.

2. També es tracta d’una disci-
plina artística doncs?
És art pur i dur. Tots els que ens hi 
dediquem tenim inquietuds, com 
ara cosir, pintar, escriure...  Tot 

això ho aglutinem 
en un àlbum. 
Jo, per exem-
ple, tinc fotos 
dels meus fills 
des que eren 
petits i a me-
sura que es fa-
cin grans gau-
diran de les 
seves petites 
anècdotes. 
A més, a ni-
vell perso-
nal veus 
com va 
c a n v i -
ant la 
t e v a 
vida.

3. Quan va arribar l’scrap a Ca-
talunya i a Espanya?
Fa 7 o 8 anys, justament quan  vaig 
descobrir aquest hobby a través 
d’una comunitat llatina d’scrapers 
dels Estats Units. Jo i una altra noia 
en vam ser les pioneres a Espanya.

4. Parles de hobby però tu ho 
has convertit en una professió...
Sí, és una forma de vida, ja que la 
vida et canvia del tot. Per exemple, 
jo vesteixo els meus fills depenent 
dels papers que tinc. Si el paper és 
de color rosa, aquell dia els ves-
teixo de color rosa. A més, t’ado-
nes que pots fer alguna cosa, que 
serveixes per alguna cosa i que, a 
més, això agrada a la gent. 

5. Per què creus que és una ac-
tivitat tan addictiva?
És ràpid, és creatiu, no s’ha d’es-
perar gens per comprovar-ne els 
resultats, al contrari del punt de 
creu o dcosir, que requereixen de 
més temps.

6. Si haguessis de destacar 
quelcom de tu mateixa com a  
scraper, què seria?
La passió, perquè m’encanta. Sóc 
feliç, em fa feliç i faig feliç la gent.

7. Però és un activitat adreçada 
únicament a dones?
Aquí, malauradament, sí. És un 
món de dones. Però d’homes n’hi 
ha i són estrelles. Als Estats Units 
n’hi ha d’il·lustres, dels que són 
perseguits i no paren de firmar au-
tògrafs. Suposo que aquí, social-
ment, no esteu preparats.

8. Vindràs a Lleida?
Sí, vinc l’11 d’abril per fer dos ta-
llers. Un serà més freestyle, de 
deixar-te portar, sense mesurar ni 
pensar massa. L’altra serà per do-
cumentar el dia a dia. I com que 
també sóc coach, aprofitaré per fer 
una xerrada, ja que, per desgràcia, 
tot passem per situacions dolentes 
a la vida, i l’scrap és una bona via 
d’escapament.
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