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l’Accent Gràfic Escòcia és Escòcia i Catalunya és Catalunya
Lupe Ribot

editorial
Gent amb accent
Necessitem gent amb accent 
per construir 7accents. Hem fet 
un esforç econòmic per tal de 
construir el millor web possible 
(www.7accents.cat) i publicar 
aquest primer número. Ens aju-
deu a a continuar?
Aquest és un projecte adreçat a 
tots aquells que no poseu límits 
a la vostra llibertat. I aquesta lli-
bertat no només rima, sinó que 
també lliga amb credibilitat. Per 
tal que una iniciativa tan ambici-

osa aquesta funcioni, cal creure-
hi. Cal creure en les nostres pos-
sibilitats, en els nostres punts 
forts, en la nostra personalitat... 
Cal creure en nosaltres.
Però la llibertat té un preu. Deia 
l’intel·lectual francès Henri M. de 
Montherlant que la llibertat exis-
teix sempre, però que cal pagar 
el seu preu. Ens comprometem 
amb vosaltres a no dependre de 
cap administració pública per tal 
de mantenir la nostra indepen-

dència editorial. Som un negoci 
privat i, evidentment, hom sap 
quin és l’objectiu d’una empre-
sa. Però també és veritat que 
existeix un model de diari que 
volem compartir amb tots vosal-
tres, que s’adiu amb el que ha 
de ser el nostre país: indepen-
dent, lliure, obert a tothom, par-
ticipatiu i, sobretot, fort.
Som conscients que 15.000 eu-
ros, la xifra que demanem a tra-
vés de totSuma (www.7accents.

cat/totsuma), pot semblar molt 
elevada, i ho és, però conside-
rem que els números que publi-
carem amb aquests diners seran 
suficients per consolidar el pro-
jecte, activar l’atractiu publicitari 
del mitjà i conferir a la publica-
ció la presència necessària per 
assolir l’autosuficiència que re-
quereix qualsevol empresa
Ja sabeu qui som, què volem fer 
i com i per què ho farem. Ara 
toca demostrar-ho.
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60 anys
de Sant
Miquel

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Fira Agrària de Sant Mi-
quel burla tota crisi passatge-
ra de matrimoni poc avingut, 
i no només passa de llarg les 
noces d’or, sinó que enguany, 
amb molta empenta, celebra 
la seva 60a edició, engala-
nant Lleida d’activitat comer-
cial però també festiva.  Així, 
coincidint amb el saló, que 
se celebra paral·lelament a 
Eurofruit, la ciutat també ce-
lebra les seves Festes de Tar-
dor, unes jornades lúdiques 
i de les més representatives 
d’aquesta terra de cultius, 
sense oblidar-nos, és clar, de 
l’Aplec del Caragol. 

El Privilegi de Jaume I
Però d’on prové aquesta tra-
dició firal? Per descobrir els 
orígens de la Fira Agrària de 
Sant Miquel ens hem de re-
muntar a l’època medieval. 
Concretament, hem de viat-
jar en el temps fins a l’agost 
de l’any 1232, data en què 
Jaume I, conegut amb el so-
brenom d’El Conqueridor, va 
atorgar el privilegi a la ciutat 
de celebrar una fira anual de 
10 dies a partir del dia de 
Sant Miquel, coincidint amb 
el final de la collita. En aquella 
època, els pobles i les ciutats 
no podien fixar lliurement la 
celebració de cap fira sense 
obtenir prèviament la conces-
sió del Rei, ja que només ell 
tenia la potestat d’assenya-
lar-ne la data i la durada, com 
així va ser.
I com van ser les primeres 

Agents de la Guàr-
dia Urbana de gala, 
a la porta de la Fira 
el dia de la inaugu-
ració, l’any 1946. 
Foto: Fira de
Lleida
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La història del comerç de
Lleida a través de l’evolució 
de les seves fires
L’economia agrícola que es promou internacionalment

Fires? Durant l’Edat Mitjana 
ja comptaven amb una bona 
projecció internacional, i no 
només s’hi comprava i venia 
bestiar, sinó que s’hi podien 
trobar tota mena d’atuells, 
com estris per a la sega, el 
batre o la verema; draperia i 
pelleria; peces de lli i de seda; 
objectes de ferro, palma o 
terrissa, mobles... i venien co-
merciants d’arreu del territori 
i d’indrets com Tolosa, Mont-
peller i altres localitats del sud 
de França. En un principi, el 
campus firal es va ubicar en 
un terreny espaiós a l’areny 
del pont, localització que es 
va mantenir 150 anys. L’any 
1372, en créixer la Fira, es va 
traslladar a l’areny del riu, en 
una zona molt propera als ac-
tuals Camps Elisis. 
Al llarg dels segles, l’activitat 
firal es va anar mantenint de 
manera intermitent, 
havent de fer front 
a períodes de 
guerra i de for-
ta crisi econò-
mica.

Mecanització 
del camp
Fent un gran 
salt en el temps, 
arribem fins a prin-

Privilegi de concessió de la celebració de la Fira de Sant Miquel, atorgat pel rei 
Jaume I, el 1232. Actualment, el pergamí es troba a l’Arxiu Municipal de Lleida. 

Comerciants 
de Tolosa i 
Montpeller 
ja venien al

s. XIII

cipis del segle XX, en què cal 
destacar la creació de canals 
de regadiu (sobretot amb la 
inauguració del Canal d’Ara-
gó i Catalunya) que van pos-
sibilitar una sèrie de canvis 
als voltants de la ciutat, trans-
formant el paisatge d’ocres a 
verds. 
En aquesta època  sorgeixen 
diverses iniciatives per pro-
mocionar l’economia agrícola  
de la zona amb l’inici de  la 
mecanització del camp, un 
fet força revolucionari en què 
Lleida va ser una ciutat pione-
ra. A més, apareix l’ensenya-
ment professional per instruir 
el pagès i comença  el conreu 
de fructicultura, entre d’al-
tres. Així, l’any 1921, durant el 
procés d’introducció al camp 
de la maquinària agrària, es 
va organitzar l’Exposició de 

Maquinària Agrícola 
promoguda per la 

Mancomunitat 
de Catalu-

nya, que va 
c o m p t a r 
amb 63 
e s t a n d s 
i més de 
30 tractors 

e x p o s a t s 
de diferents 

models. Per fa-

cilitar-ne la divulgació, també 
es va celebrar un concurs de 
tractors i diverses proves de 
demostració amb utillatge 
mecànic. És l’any que es va 
començar a vendre maquinà-
ria agrícola. 
Amb la mort de la Mancomu-
nitat i l’arribada de la dicta-

dura de Primo de Rivera, va 
ser l’Ateneu de Lleida que 
va encarregar-se de mantenir 
l’esperit firal de la ciutat. En 
aquell temps publicava: “La 
nostra ciutat cal que prengui 
consciència de la transcen-
dència que suposa per a la 
seva economia el ben enfocar 

la producció agrícola que és 
la clau de la riquesa lleidata-
na” (1. Fragment extret del 
Diari de l’Exposició, núm. 1, 
novembre de 1930). El 1929 
van organitzar una Exposició 
de Fruites i Flors amb el desig 
de mostrar que “seguir anyal-
ment celebrant manifestaci-
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ons semblants” servís “d’es-
peró per als de casa” i mostrés 
als de fora allò “que Lleida 
és capaç de fer”. D’aquesta 
manera, l’èxit i l’acollida de 
l’exposició van donar lloc a 
una exposició agrícola que va 
celebrar-se l’any següent als 
Camps Elisis. Però l’harmo-
nia firal de la ciutat no duraria 
gaire. Amb la caiguda de la 
dictadura de Primo de Rivera 
i de la Monarquia i l’inici de 
la Guerra Civil comença una 
etapa de dificultats econòmi-
ques i grans penúries. 

Inici de l’activitat moderna 
Per conèixer els referents 
més propers de Fira de Llei-
da cal situar-nos a l’any 1946, 
data en què es va organitzar 
l’Exposición Agrícola, Gana-
dera e Industrial, que se cele-
brà del 29 de setembre al 6 
d’octubre als Camps Elisis, la 
primera mostra després de la 
postguerra i la que pot con-
siderar-se l’embrió de l’actual 
Fira de Sant Miquel. Aquesta 
exposició marca un abans i 
un després en la història de 
la Fira, perquè recupera l’es-
pai dels Camps Elisis després 
de la guerra i perquè l’Ajun-
tament agafa les regnes en 
defensa dels interessos eco-
nòmics de la ciutat, assumint 
el timó per dirigir-los. L’any 
1955 l’Ajuntament de Lleida 
anuncia la intenció de cele-
brar una fira de periodicitat 
anual, i des de 1956 s’organit-
za una Fira de Mostres, sota 
l’advocació de Sant Miquel, 
que dóna especial protago-
nisme a la maquinària agríco-
la, la fruita i la ramaderia. 
Al 1960, coincidint amb la 
consolidació del sector fruc-
tícola dins de l’economia llei-
datana, se celebra un congrés 
internacional de la fruita, ini-
ciativa que constitueix la lla-
vor de la celebració futura del 

L’exposició 
de 1946 és 
l’embrió de 
l’actual Fira

L’any 1921 
s’inicia la 
venda de 

maquinària
agrícola

Saló Eurofruit.  

Consolidació
La trajectòria iniciada l’any 
1946 es consolida la dècada 
dels 60 amb la creació de la 
Institució Firal Lleidatana, que 
s’adhereix a l’Associació de 
Fires Espanyoles (AFE). Les 
principals funcions de l’enti-
tat són l’organització de fires 
i congressos, la gestió del 
recinte firal i la col·laboració 
amb altres activitats de caire 
econòmic.
A partir de 1969 va començar 
a consolidar-se la presència 
de comerciants d’arreu d’Es-
panya a la Fira, i una mica 
més tard, l’any 1972, ja veni-
en expositors no només de 
Barcelona i Girona, sinó tam-
bé d’Osca, Logronyo, Valèn-
cia, Astúries, Badajoz, Sevilla, 
Granada i Màlaga. 
Això va ser així 
a causa de 
l’èxit del 
P r i m e r 
Congrés 
N a c i o -
nal Fruc-
t í c o l a 
celebrat 
l’any 
abans. Una 
manifestació 
de gran enver-
gadura, en la qual hi 
van intervenir 250 especi-
alistes d’arreu d’Espanya, 
que va dedicar-se a tractar 
el problemes de la fruc-
ticultura, un món 
nascut espontà-
niament i que 
calia orientar 
per dirigir 
la plantació 
de fruiters 
que s’esta-
va produint 
en aquell 
temps a Es-
panya. En les 

ponències es va tractar el cul-
tiu i la plantació, però també 
la comercialització de la frui-
ta. Lleida es convertirà en la 
capitalitat de la fructicultura, 
sent l’eix del comerç i l’activi-
tat professional. 
La dècada dels 80 és clau en el 
creixement de l’entitat, amb 
un notable augment del nom-
bre de salons organitzats per 
Fira de Lleida, la inversió en 
instal·lacions (construcció del 
Pavelló de Vidre i creació de 
salons de congressos) i la pro-
fessionalització de la gestió 
firal. Destacable és la creació, 
l’any 1981, de Municipàlia, el 
Saló Internacional d’Equipa-
ments Municipals, pioner a 
l’Estat espanyol, el qual s’ha 
consolidat com una mostra 
de referència internacional en 
l’àmbit dels equipaments i els 

serveis municipals.
Per altra banda, i 

passada una dèca-
da del gran con-
grés fructícola, 
es va comen-
çar a redactar 
un pla per a 
la celebració 

d ’ u n 

Recorregut per la Fira de Sant Miquel del President 
Josep Tarradellas, l’any 1978.

Diverses autoritats visitant la Fira i acompanyant 
l’aleshores president Jordi Pujol, l’any 1985.

El president de la Generalitat Pasqual Maragall, 
durant la seva visita al recinte firal el 2004.

Després de 
Sant Miquel, 
Municipàlia 

és el saló més 
destacat

   TECNOLOGIA - EXPERIÈNCIA - SERVEI

POLVORITZACIÓ  ·  REG  · INDÚSTRIA
COMPONENTS

Ctra. N-230 km 5,6  25196 Lleida  ·  973 22 10 77 . 973 22 14 77  ·  Fax 973 22 11 90  ·  interagri@interagri.es
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nou certamen, aquest cop in-
ternacional, amb l’objectiu de 
convertir el sector comercial 
lleidatà en porta d’entrada i 
sortida de fruita a tot Europa, 
coincidint amb la imminent 
inclusió d’Espanya a la Co-
munitat Europea. Així, doncs, 
l’any 1985 van celebrar-se les 
Jornades Internacionals, que 
van congregar més de 500 
participants, de procedència 
ben diversa entre espanyols, 
francesos, italians i, en menor 
mesura, d’Alemanya, Portu-
gal, Holanda, Bèlgica, Grècia, 
Gran Bretanya i Dinamarca. 

El Saló Eurofruit
En aquest congrés es va llen-
çar la idea de posar en marxa 
Eurofruit, un saló annex a la 

A l’edició de 1961 es podien veure estands amb 
demostracions de la tecnologia més avançada.

Serveis sanitaris i parc de tractors exposats durant 
la celebració de la Fira el 1961.

Exposició ramadera de José Prim l’any 1946.

Panoràmica del Palau de Vidre feta l’any 1982.
Foto: Fira de Lleida

El 1985 és un 
any daurat; neix 

Eurofruit i se 
celebra una fira 
internacional

Fira de Sant Miquel, però 
separat per raons tècniques i 
comercials. Eurofruit, des de 
la primera edició, va comptar 
amb la presència de França i 
d’Itàlia, que van definir-lo rà-
pidament com un certamen 
internacional el qual, al llarg 
dels anys, s’ha erigit com una 
plataforma de sortida per a 
les indústries fabricants de 
material per al cultiu de la 
fruita i dels seus derivats. 
Durant dels anys 90 es manté 
la tònica de creixement i de 
consolidació de la Institució 
de la Fira, malgrat la gran crisi 
de l’agricultura i la fructicul-
tura dels primers anys, i es 
promocionen nous certàmens 

Fira de Lleida 
programa prop 

de 30 
certamens

cada any

com Incoporc, Expolleida i, 
més tard, Minusval i Cucalo-
cum. 
L’inici del segle XXI coincideix 
amb la transformació de Fira 
de Lleida en una fundació 
privada. En el decurs de la 
primera dècada del nou mil-
lenni l’entitat dóna un fort 
impuls a l’activitat firal a la 
ciutat, i l’any 2011 s’assoleix 
la xifra de 27 salons. 
Tot i els anys de forta crisi 
econòmica que van venir pos-
teriorment, la cita anual mai 
no ha deixat de produir-se, i 
l’any passat els dos salons van 
aplegar 348 expositors i van 

c. l’Horta, 19-21
25137 Corbins (Lleida)
Tel. 973 190 575
Fax 973 190 277
www.tallersberge.com
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Miquel Aguilar
Com que és el meu 
dia, me l’agafo lliure 
i m’arreglo una mica. 
No, és broma; per mi, 
és un dia normal, tre-
ballo tot el sant dia!

Miquel Plaza
M’agrada perquè hi 
ha la Fira, i anem gai-
rebé sempre a veure 
què s’hi cou, encara 
que per mi és un dia 
normal, però de festa.

Miguel Macías
Sempre agrada que 
les festes de la teva 
ciutat natal portin el 
teu nom, i a casa som 
dos Miguels, però és 
una festa de tots els 
ilerdencs. 

Com a 
Miquel, vius 
les festa
d’una forma 
especial?

rebre uns 150.000 visitants. 
A més, cal remarcar que es 
va reestructurar tot el Saló 
Eurofruit amb l’objectiu  
de professionalitzar-lo en-
cara més i convertir-lo en 
un punt de referència per 
al sector dels serveis i les 
tecnologies associades a la 
fruita, incorporant novetats 
tecnològiques a la maquinà-
ria, les cooperatives i les ma-
nufactures de fruita.
Anualment, la Fundació Fira 
de Lleida programa més de 
30 certamens a l’any i situa 
la capital de Ponent com el 
segon municipi de Catalunya 
que més n’organitza, després 
de Barcelona.

Estem de celebració
Aquest 2014, el futur i els 
reptes actuals del món agrari 
seran els eixos vertebradors 
de les activitats que s’han 
programat en la 60a edició 
de la Fira Agrària de Sant Mi-
quel i en el 29è Saló Eurofruit. 
Aquests certàmens assolei-
xen enguany la major super-
fície bruta d’exposició de les 
darreres edicions gràcies a la 
incorporació d’una parcel·la 
de 9.000 m² destinada a l’ex-
posició de tractors, la qual 
cosa suposa l’ampliació de 
l’àrea bruta d’exposició fins 
als 74.000 m².
Durant la Fira, que aplega 
352 expositors, s’han pro-
gramat fins a 9 jornades 
tècniques incloses en el Pla 
Anual de Transferència Tec-
nològica (PATT) del Departa-
ment d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, amb una previsió 
total d’assistència de més de 
850 persones, sobretot vincu-
lades al món agrícola, rama-
der, agroalimentari, forestal i 
del medi rural. Altres temes 
destacats del cartell seran les 
conferències al voltant de les 
innovacions en el sector de la 
fruita, de l’oli o dels purins, la 
nova reforma de la PAC, així 
com les xerrades sobre les 
eines per optimitzar els regs 
o l’eficiència energètica. A 

més, es realitzaran diverses 
activitats per parlar sobre els 
regadius de Catalunya, amb 
l’organització de 3 jornades 
sobre tecnologies i gestió 
dels regs i les comunitats de 
regants, mantenint així l’Illa 
del Reg. 
Quant a les conferències i 
presentacions, destaquen la 
xerrada sobre “Tendències en 
la producció i consum de frui-
ta de pinyol” i les presenta-
cions del llibre El misterio de 
los cerdos cantores i El Canal 
Camp, organitzades respecti-
vament per Agro Mòdol i Edi-
torial Milenio.
Així, doncs, en aquest 60è 
aniversari, la gran manifes-
tació firal lleidatana oferirà 
als professionals algunes de 
les claus per adaptar-se a les 
noves exigències d’un mer-
cat cada cop més globalitzat, 
més competitiu i en transfor-
mació constant. Altres activi-
tats que es realitzaran amb un 
plantejament més lúdic i per a 
tots els públics són el concurs 
d’elaboració d’allioli i un be-
renar popular.
Són 60 anys de la història re-
cent de Sant Miquel, de la 
història del comerç de Lleida, 
però també dels seus habi-
tants, perquè està clar que la  
celebració, si ha perdurat en 
el temps, és i ha estat conse-
qüència de la voluntat i l’en-
tusiasme dels empresaris llei-
datans que, tant en èpoques 
de bonança com en anys do-
lents, s’han mantingut fidels a 
l’esdeveniment, obrint camí a 
nous empresaris. 
I és que es tracta d’una cita 
anual que va més enllà de 
l’activitat comercial, donada 
la seva popularitat i pel fet de 
coincidir amb les Festes de la 
Tardor de Lleida, conegudes 
també amb el nom de les Fes-
tes de Sant Miquel. 
Tant és la seva popularitat 
que el passat juliol van ser 
qualificades pel diari digital 
Huffington Post com una de 
les 10 millors celebracions 
populars d’Espanya.

L’any passat 
150.000 

persones van 
visitar els 
dos salons Històric cartell 

del primer 
saló firal, 
celebrat l’any 
1946, obra de 
l’artista lleida-
tà Rei Padilla.

Cartell 
corresponent 
a l’edició de 
1963, obra de 
Víctor P. Palla-
rés.

Cartell 
corresponent  
al 50è aniver-
sari de la fira i 
a la 19a edició 
d’Eurofruit, 
de Vicente & 
Associats. 

Imatge 
del cartell 
d’enguany, 
que comme-
mora els 60 
anys del certa-
men. 

Aquest reportat-
ge s’ha realitzat 

gràcies a la docu-
mentació gràfica 

facilitada per la 
Fundació Fira de 

Lleida i al llibre 
‘Fira de Lleida’, 

d’Enric Castells i 
Granés. 

Agraïments:





Oriol
OróEl director de Fira de 

Lleida ens parla de 
Sant Miquel, un dels 
salons més estimats 
pels lleidatans 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Juntament amb Municipàlia, 
Sant Miquel és una de les fi-
res més importants de Fira de 
Lleida (principal organisme de 
promoció de l’activitat empre-
sarial del territori) i el saló que 
congrega més públic visitant. 
Coincidint amb les Festes de 
la Tardor, Sant Miquel ja forma 
part de l’imaginari col·lectiu 
del lleidatà model. En parlem 
distesament amb un dels seus 
artífexs al llarg d’aquests dar-
rers anys, Oriol Oró.

LAIA DOLCET
Per trencar el gel, quina és la 
teva fruita preferida?

ORIOL ORÓ
De preferida no en tinc cap, 
però m’agrada molt el prés-
sec, la poma i les d’estiu, com 
la síndria i el meló. 

L. D.
Entrem en matèria. La Fira 
de Sant Miquel ja fa dies que 
va complir la seva majoria 
d’edat, i enguany celebra el 

seu 60è aniversari. Quina va-
loració en fas del transcurs 
d’aquests anys?

O. O.
Són 60 anys si comptem a par-
tir de l’època moderna, des 
de la restauració de la Fira, 
l’any 1946, un cop acabada la 
Guerra Civil i la Primera Guer-
ra Mundial. Però la tradició 
firal es remunta a l’època de 
Jaume I, al segle XIII. L’evolu-
ció al llarg d’aquest temps és 
molt positiva. Ens trobem da-
vant d’una fira plenament con-
solidada, reflex de la societat 
lleidatana i del teixit socioeco-
nòmic en el qual ens emmar-
quem, enmig d’una província 
eminentment agrària. 

L. D.
Es tracta d’una de les fires 
més importants de tot el 
ventall de Fira de Lleida i 
la més coneguda. A què es 
deu? 

O.O.
Això té a veure ja no només 
amb la tradició (tenim empre-
ses que fa 60 anys que vénen), 
sinó també perquè és el reflex 
de la realitat socioeconòmica 

de les nostres terres, que es 
manté constant al llarg del 
temps. Nosaltres som una 
economia agrària, i hi ha un 
gruix important d’empreses 
que estan vinculades al sec-
tor agrari.  És la fira que més 
nombre d’expositors i visi-
tants atreu.

L. D.
Tenim esperit comercial els 
lleidatans, o la tradició firal 
és fruit d’una situació estra-
tègica en provenir de terra 
de cultius?

O. O.
Crec que és la conjunció de 
totes dues. Som una terra de 
producció, bàsicament de 
producció primària, que 
ha vist crèixer una 
indústria d’equipa-
ments i serveis al 
seu voltant, i això 
és el que es re-
flecteix en una 
fira com Sant 
Miquel i Euro-
fruit, en què hi ha 
presents un dels 
clústers més im-
portants d’Europa de 
fabricants de maquinà-

ria agrícola com és Apricma, 
amb empreses que han anat 
creixent al voltant d’aquestes 
produccions. Això ens ha ator-
gat una posició capdavantera 
quant a equipaments a nivell 
europeu, i les dues fires són 
un marc immillorable per do-
nar a conèixer les novetats 
i trobar-se amb clients 
existents i potencials. 

L. D.
La Fira de Sant Mi-
quel sempre s’ha 
dirigit a un públic 
molt familiar, tot i 
que cada cop s’es-
tà professionalitzant 

més. Com es 

conjuguen aquests dos inte-
ressos?

O. O.
Nosaltres creiem que una 
aposta important per Sant Mi-

L’edició 
acull un

 total de 352 
expositors

Apostem per 
donar fortalesa 
professional a 

la Fira

Intentem 
aportar línies 
d’actualitat i 

renovació
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L. D.
Malgrat que ens tombin els 
camions de fruita cada cert 
temps...  

O. O.
Sí (riu), malgrat les relacions 
de tant en tant complicades. 

L. D.
La Fira de Sant Miquel se 

celebra  paral·lelament 
a Eurofruit, saló que 

enguany arriba a la 
seva 29a edició. 

Tot i que van 
de la mà, en 
què es dife-
rencien?

O. O.
Sant Miquel 
s ’ e n f o c a 
als equipa-
ments direc-

tament rela-
cionats amb el 

treball al camp 
(tractors, sistemes 

de llaurat, tisores 
podadores...) i Eurofruit 

se centra en el procés post-
collita  (maquinària, equipa-
ments i serveis de tractament 

Aquesta serà l’edició 
amb la superfície 
expositiva més gran que 
s’ha celebrat mai ja que 
s’amplia en 9.000 m2 
bruts l’àrea d’exposició 
fins arribar als 74.000

El director 
de Fira de 
Lleida, Oriol 
Oró, davant 
dels Camps 
Elisis.
Foto: L.D.

DIVENDRES, 26 de SETEMBRE DE 2014 11

quel és conferir-li una fortale-
sa professional. Tot i això, hem 
de tenir en compte que la Fira 
queda emmarcada dins les 
Festes de la Tardor de Lleida, 
i intentem conjugar aquests 
dos components: el professi-
onal i la vessant més lúdica i 
social per a tots aquells ciu-
tadans i famílies que visiten 
el saló. Al visitant que ve en 
família intentem donar-li res-
posta mitjançant l’exposició 
de productes agroalimentaris 
de proximitat, que s’ubica al 
Pavelló de Vidre, o donant 
cabuda al sector del vehicle 
nou, que s’ha incrementat en 

els darrers anys i en què pràc-
ticament hi ha totes les mar-
ques presents. 

L. D.
Ha augmentat la internacio-
nalització de la Fira? 

O. O.
És una tasca que en els dar-
rers anys hem treballat amb 
fermesa per ampliar la ràtio 
d’influència, amb visitants de 
Navarra, Castelló, Múrcia, 
Illes Balears... i també amb 
visitants francesos, amb els 
quals mantenim un estret vin-
cle. 

i manipulació de la fruita i for-
mats de venda (packaging).

L. D.
Quines novetats hi troba-
rem enguany?

O. O.
Bàsicament, la novetat princi-
pal és que, fruit de la deman-
da de més metres quadrats, 
s’amplia la zona d’exposició 
en 9.000 metres quadrats 
bruts que seran ocupats pels 
tractors. Aquesta 60a Fira és 
l’edició que comptarà amb 
la superfície expositiva més 
gran que s’ha fet mai. Quant 
al programa d’activitats, hi ha 
planificades 75 propostes, in-
closes 40 jornades tècniques, 
6 reunions professionals i 29 
activitats del congrés “Ali-
ments del territori i tu”.

L. D.
Enguany hi ha 352 exposi-
tors, 4 més que l’any ante-
rior. Costa molt omplir els 
estands de la Fira?

O.O.
Tot i les dificultats econòmi-
ques, des de la Fira hem anat 

collita · tractaments 
fitosanitaris · 
sembra · 
desbrossat ·

JOSEP Mª SOLER CASULLERAS 

676959388
JORDI SOLER GONZALEZ 

6108074572
EL PORTELL (SANT RAMON)



DIVENDRES, 26 de SETEMBRE DE 201412

mantenint el nombre d’ex-
positors, fent un gran esforç 
econòmic per part de l’orga-
nització, de manera que el 
cost que representa la parti-
cipació no sigui motiu per no 
venir. També és veritat que 
han estat anys difícils, amb 
col·lectius que han reivindi-
cat millores en les condicions 
econòmiques de Fira. Tot i 
això, ja fa un o dos anys que la 
predisposició dels empresaris 
és molt diferent si la compa-
rem amb l’inici de la crisi, els 
anys 2007 i 2008. Ara tenen 
una actitud molt més positi-
va i proactiva, i això també es 
trasllada a la Fira. 
 
 L. D.
Malgrat la mala campanya 
del sector de la fruita...

O.O.
El balanç del primer semes-
tre és més positiu que el pri-
mer semestre de l’any passat, 
i això es veu a quasi tots els 
sectors amb els quals hi tenim 
relació. Dit això, el sector de la 
fruita, enguany, ha tingut una 
campanya molt dura i no se-
ria extrapolable. Certament, 
però, és acíclic, i no té perquè 
seguir els cicles de la resta 
de l’economia, ja que també 
depèn d’altres factors. És un 
sector que s’autogestiona les 
inversions i els finançaments, 
sent coneixedor que les cam-
panyes no són constants. Però 
hi ha un ambient més favora-
ble a iniciar negocis i inversi-
ons. Venim d’anys molt durs. 

L. D.
Algun expositor s’ha fet 
enrere després d’una mala 
campanya? 

O.O.
No. De fet, les empreses han 
d’estar al mercat tant si hi ha 
o no bona campanya, després 
el resultats poden ser dife-
rents en funció de la resposta 
dels clients i la seva disponibi-
litat de recursos per invertir. A 
més, també és cert que, en el 
cas de Sant M i -
quel i 

El preu dels
subministres 

com l’aigua no 
baixarà

L’actitud de 
l’empresari, 
ara, és més 
proactiva

Un programa centrat 
en la millora de la 
gestió energètica

Segons Oró, més enllà de facilitar els contactes comercials i donar 
visibilitat al sector com a fòrum de debat i de trobada, Fira de Lleida 
intenta “aportar línies de renovació, sobretot incorporant al programa 
temes de gestió i d’eficiència en els recursos energètics, per contribuir a 
l’alleugeriment de l’estructura de despeses de les explotacions agràries”.

Així, doncs, la 60a Fira Agrària de Sant Miquel ofereix 75 propostes que 
inclouen 40 jornades tècniques, 6 reunions professionals i 29 activitats 
emmarcades dins del congrés “Aliments del territori i tu”. A més, 

manté els 2 guardons de llarg recorregut i celebra el 43è Premi 
del Llibre Agrari (l’únic guardó a nivell estatal en temes de 

divulgació agrària), dotat amb 6.000 euros, i el Premi a la 
Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de 

les Màquines Agrícoles, que enguany assoleix 
la seva 18a edició i està dotat amb 1.000 

euros per al primer guardonat.  

Els vetos 
eviten estar 
sotmesos a 

un sol mercat

Eurofruit, moltes de les inver-
sions en maquinària i els béns 
d’equip que s’hi exposen són 
inversions molt fortes, a mig 
i llarg termini, que no vénen 
condicionades estrictament 
per una mala campanya. Per 
tant, ha estat una mala cam-
panya de fruita, però a nivell 
d’exposició i nombre d’em-
preses presents serà un molt 
bon any. 

 L. D.
D’on provenen els exposi-
tors?

O.O.
En el cas de Sant Miquel, 
hi ha un gruix important 
d’expositors de la 
província de Lleida 
i de la Franja que 
estan vinculats 
a la producció 
de maquinà-
ria per donar 
resposta a les 
necessitats 
de les explo-
tacions agrà-
ries. Més en-
llà d’aquí, hi 
ha empreses 
d’arreu d’Es-
panya. Res-
pecte d’Euro-
fruit, que és una 
fira reconeguda 
i n t e r n a c i o n a l -
ment, amb expo-
sitors i visitants que 
l’homologuen internaci-
onalment, hi ha empreses 
angleses, holandeses, italia-
nes, franceses... 

 L. D.
Què n’opines del veto rus?

O.O.
És un veto que es deu a qües-
tions polítiques que no tenen 
res a veure amb el sector. La 
llàstima és que en el nostre 
sector, pel que fa a la produc-
ció agrària de fruita, l’impacte 
és important. El sector agroa-
limentari ha tingut altres vetos 
i ha estat capaç de reconduir 
el mercat i de buscar noves 
vies d’exportació i obrir nous 

canals de comercialització. 
Per tant, si busquem la 

part positiva, això obli-
ga les empreses a 
buscar alternatives 
que, a mig i llarg ter-
mini, obren el ventall 
comercial i eviten en 
un futur estar sotme-

sos i condicionats a 
un mercat. És cert que 

a curt termini té un im-
pacte negatiu, perquè la 

gestió de la fruita té unes li-

mitacions en ser un 
producte caduc. 

 L. D.
Quins reptes us plantegeu 
de cara a noves edicions?

O.O.
Estem molt contents 
d’adequar i poder ampliar la 
superfície per donar un millor 
servei als expositors. Des de 
la part de gestió creiem que 
és important incidir en la pro-
fessionalització i en la cerca 
de segments de mercat amb 
futur. Nosaltres hem muntat 
el que en el seu moment vam 
anomenar l’Illa del Reg amb 
les comunitats de regants; 
enguany hi haurà una segona 
edició, i insistim en la gestió 
del camp des d’una vessant 
estrictament empresarial, in-
cidint en la importància de 
la gestió dels costos i de les 
energies alternatives i recur-
sos.  

L. D.
I aquesta inclinació per l’ús 
d’energies alternatives és 
ben rebuda per part del pa-
gès actual? 

O.O.
Sí, crec que és un corrent de 
fons i que cada cop tindrà 
més importància. Tots els sub-
ministres energètics estan a 
preus elevats, i la perspectiva 
no és que baixin, ans el con-
trari. Per tant, tot això influeix 
en els costos de les explotaci-
ons. Cal inculcar i transmetre 
les possibilitats que hi ha en 
la gestió energètica de totes 
aquestes instal·lacions i l’ús 
de l’aigua amb la posada en 
marxa del Canal Segarra-Gar-
rigues i la transformació que 
tindrà la implantació d’aques-
ta infraestructura.  

 L. D.
Fem una mica d’autocríti-
ca. Què es pot millorar de 

cara a futures edici-
ons? 

O.O.
Des del moment 
que un dels ob-
jectius que ens 
plantegem és in-
crementar l’àrea 
d’influència de la 
Fira, és que tenim 

possibilitats d’acon-
seguir-ho, i, per tant, 

això vol dir que per 
aquí podem millorar. 

També professionalitzant 
més el sector i introduint 

les noves tendències de cara 
al futur. 

L. D.
La teva entrada a la direcció 
de Fira de Lleida, a inicis de 
2008, va coincidir amb una 
època en què l’entitat tanca-
va amb dèficit. Com et vas 
trobar Fira de Lleida? Ara 
està sanejada?  
 

O.O.
Fira de Lleida es troba en 
una situació immillorable en 
aquests moments. La meva in-
corporació va coincidir amb el 
començament de la crisi eco-
nòmica; per tant, els primers 
anys han estat complexos, 
amb dificultats per a tot el 
teixit empresarial. El que hem 
intentat des de la Fira és ges-
tionar eficientment els recur-
sos amb la prioritat d’aconse-
guir un equilibri pressupostari 
cada 2 anys, temps que tar-
da en desenvolupar-se tot el 
circuit de fires. En aquests 7 
anys, cada balanç hem pre-
sentat un superàvit econòmic 
que ha permès tenir liquiditat 
per treballar amb certa como-
ditat. Al final, no hem d’obli-
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L’entitat es 
troba en una 

situació 
immillorable

dar que l’objectiu de Fira de 
Lleida no és econòmic, sinó 
de promoció del teixit empre-
sarial de les nostres terres. 

 L. D.
Quanta gent es mobilitza 
per a la creació d’una nova 
edició?

O.O.
Per muntar un saló com el de 
Sant Miquel hi ha un equip de 
6 persones, però es reforça 
amb la contractació de 
serveis externs i amb 
la mobilització d’una 
cinquantena de per-
sones. A més, molts 
cops només es visu-
alitzen els 4 dies de 
Fira, i sembla que la 
feina es concentri en 
aquestes jornades, 
però, en realitat, la tas-
ca important s’inicia just 
després de tancar portes, 

moment en què es comença 
a preparar l’edició de l’any 
següent. Per arribar aquí hi 
ha un treball constant al llarg 
de 12 mesos en perenne inte-
racció amb patronals, associa-
cions, sindicats i entitats rela-
cionades amb el sector agrari 
i vinculades amb la Fira i una 
tasca comercial contínua amb 
totes les empreses. A més, 

en l’organització hi participen 
des dels mateixos patrons, 
com Ajuntament, Generalitat 
i Diputació, de la mateixa ma-
nera que Cambra de Comerç, 
institucions vinculades com 
IRTA i FEMAC, sindicats i tota 

la massa crítica d’empreses, 
associacions...

 L. D.
Què n’opines de la sensació 
que tenen alguns lleidatans 
sobre que ens infravalorem 

si ens comparem, per exem-
ple, amb altres indrets de 
l’Estat espanyol?

O.O. 
Crec que, més que infravalo-
rar-nos, ens costa atorgar va-
lor a allò que som i a allò que 
tenim. Tant les empreses de 
Lleida com el seu territori són 
immillorables en molts sen-
tits. Disposem d’uns recursos 
i un teixit empresarial eficient 
i competitiu com qualsevol al-
tre, i moltes vegades ens em-
mirallem en altres indrets que 
creiem millors, però realment 
no és així. 

L. D.
Quanta gent espereu atreu-
re enguany a la Fira? 

O.O.
Les xifres s’han mantingut molt 
constants a llarg d’aquests úl-
tims anys. Esperem mantenir 
unes xifres de visitants similars 
a les que hem obtingut al llarg 
de les darreres edicions.

L. D.
Un desig abans de la cele-
bració? 

O.O.
Que tothom gaudeixi d’una 
bona Fira i que les empreses 
realitzin contactes, tinguin vi-
sites i tanquin operacions co-
mercials, perquè, en el fons, 
això redundi en benefici de 
tots.

Oriol Oró degusta 
una nectarina davant 
de càmera per pro-
mocionar la fruita de 
Lleida. 
Foto: L.D.

Serveis energètics en biomassa, eficiència i solar

EDIFICI ENTREVIES c. Llorenç Agustí Claveria, 105 . Planta 1 - Oficina 6  25191 (Lleida)
Telèfon: +34 973 263 785  .  616 100 802  .  imartec@imartec.es

www.imartec.es
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de l’Ajuntament de Lleida
Eleccions municipals o com sobreviure a un huracà

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida és un “municipi amb 

veu pròpia al conjunt de Ca-
talunya i una ciutat que vol 
respondre les necessitats 
dels lleidatans i lleidatanes 
en matèria de benestar i 
d’oportunitats de progrés”; 

així ha definit la ciutat el seu 
alcalde, Àngel Ros, que, tot i 
que ens  explica  que  enca-
ra  no ha ideat la campanya 
per a les properes eleccions, 
el 2015, i que la seva feina és 

“Àngel Ros 
és  alcalde 
gràcies a 

l’abstenció”

pensar en el dia a dia dels ciu-
tadans,  ja fa temps que  ac-
tua i pren decisions pensant  
en el  dia de demà.  
Si Àngel Ros guanyés les pro-
peres eleccions,  començaria 

la seva quarta legislatura, o 
la tercera i mitja si comptem 
d’ençà que va substituir An-
toni Siurana al capdavant de 
la Paeria, el 2003, quan Siura-
na va canviar l’alcaldia  per la 
conselleria d’A gricultura. 
Als comicis municipals de 
2007 i de 2011, Àngel Ros va  
revalidar l’alcaldia amb  majo-
ria absoluta, resultats que han 
estat molt criticats, sobretot 
els de l’última  legislatura, 
perquè dels 95.000 lleidatans 
només van votar l’actual alcal-
de 18.000 persones, mentre  
46.000 es van abstenir, per la 
qual cosa es podria dir que 
el nostre alcalde va  guanyar 
l’alcaldia gràcies a l’abstenció. 
Aquesta realitat és la que de-
nuncien la cúpula de partits 
polítics, que veuen en les pro-
peres eleccions municipals 
una escletxa per accedir a la 
Paeria i canviar “aquesta ma-
joria absoluta que els ciuta-
dans d’avui en dia no volen”, 
com explica  el portaveu de la 
plataforma del Comú de Llei-
da, Alfred Sesma.

ÀNGEL 
ROS

 Lleida és una ciutat que mira 
endavant i s’aixeca davant de les difi-
cultats. Crec que aquest tarannà for-
ma part del nostre ADN. 

 El meu desig, com sempre, és 
que hi hagi una gran participació i 
que tots els ciutadans i ciutadanes 
manifestin l’opció que hagin escollit 
lliurement. 

 En aquests moments, la meva tas-
ca prioritària és el dia a dia de la ciu-
tat, i l’acció de govern està adreçada 
a complir el mandat que van elegir 
els lleidatans a les eleccions. 

 Les comunicacions són una de les 
claus de millora, com el transport de 
mercaderies a través de l’aeroport. 
També cal millorar les connexions 
per carretera. 

PSC
Candidat

Els deutes,
les privatitzacions

i l’opacitat,els grans
problemes
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CARLES 
VEGA

 Hem de mirar de crear una ali-
ança amb altres partits d’esquerra i 
donar suport a les plataformes. Si a 
l’octubre no ho aconseguim, que ser-
veixi com a acord preelectoral. 

 A l’Ajuntament hi ha una xarxa 
d’interessos creats que s’ha conver-
tit en un modus vivendi on hi ha po-
lítics que viuen de la política sense 
ser-ho. 

 A Lleida hi ha 3.000 pisos buits 
sense ocupar i persones sense habi-
tatge que han de dormir al carrer. 

 La gent ha de saber on van els 
impostos que paguen. És important 
que els lleidatans puguin incidir en 
els pressupostos municipals, en les 
inversions... i, sobretot, que puguin 
opinar i decidir. 

“12.000 
famílies 

sobreviuen 
per l’atur”

Acabar amb la majoria 
absoluta de Ros
El 9-N serà decisiu per a 
l’Ajuntament. La majoria au-
guren que serà l’escenari ido-
ni perquè la majoria absoluta 
d’Àngel Ros s’acabi i els par-
tits d’esquerra com ICV, ERC, 
la CUP o el Comú de Lleida 
puguin entrar a formar part 
del consistori, perquè “ja és 
hora que es decideixi des 
de les persones i no des de 
l’alcaldia”, conclou el candidat 
per a les eleccions d’Iniciativa 
per Catalunya Verds de Lleida 
(ICV), Eduard Baches. Amb el 
lema “Ara és demà”, ICV crea 
una assemblea el pròxim 4 
d’octubre per decidir la Lleida 
que volen.La participació ciu-
tadana serà la base d’aquest 
programa electoral encara 
per fer. Com Eduard Baches, 
l’alcaldable de CiU, Antoni 
Postius, també recorrerà a la 
participació ciutadana amb 
una campanya de proximitat 
per “parlar amb els lleidatans 
i saber què és el que funcio-
na i el que cal canviar, perquè 
són les noves generacions les 
que decidiran el demà”. Tit-
llat de jove i “desconegut”, 
Antoni Postius intenta conver-
tir-se en la cara renovada de 
Convergència i Unió després 
que Joan Ramon Zaballos 
no aconseguís un bon resul-
tat a les anteriors eleccions. 
Però molts auguren que no 
ho tindrà gens fàcil si l’actual 
conseller d’Agricultura, Josep 
Maria Pelegrí, vol encapçalar 
finalment la llista d’Unió.
El Comú de Lleida, amb no-
més 2 anys d’història, és una 
plataforma que es presentarà 
a les eleccions, però ho farà 
com una candidatura unitària 
d’esquerra amb un programa 
transformador que apostarà 
pel bé comú com a raó de ser 
de la gestió d’un municipi. Per 
a ells, la tasca principal ha de 
ser dialogar. “Volem crear un 
entorn factible i recuperar la 
idea que la ciutat és dels ciu-
tadans i que els governants 
són servidors de la comunitat 
i no líders”, explica un dels re-
presentats del Comú, Alfred 

ERC
Candidat

MANEL 
CÓNSOLA

 Som una organització que va  
néixer per les eleccions europees.  
Som de la plaça. 

 El 9 de novembre decidirem la 
línia política i podrem parlar de can-
didats i presentar-nos com a tal. 

 Estem en contra de les privatit-
zacions, denunciem el deute, exigim 
la revisió dels contractes de conces-
sions i volem una millora dels barris 
de la ciutat i dels serveis socials. 

 Creiem que en el proper mandat 
el PSC governarà amb un percentat-
ge de vot molt baix. Els altres hem 
de fer propostes que canviïn la ciutat 
de Lleida. 

 No importa arribar a l’alcaldia, 
sinó decidir què fer després. 

PODEM
Representant
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Sesma. A la mateixa grada, 
molt a prop del Comú de Llei-
da, es troba Podem, que amb 
4 mesos de vida ha crescut 
amb peus de gegant. El que 
és encara una organització a 
Lleida que va començar amb 
3 afiliats, ara ja en són 39, i 
compta amb 760 seguidors a 
Facebook. Són un grup sen-
se candidat, sense programa 
electoral i sense seu, però es-
tan molt orgullosos de fins on 
han arribat. “Allò que importa 
no és arribar a l’alcaldia, sinó 
decidir què fer-hi”, explica 
Manel Cónsola, portaveu de 
Podem Lleida. Amb el cap 
centrat a fer política, les línies 
d’actuació aniran en contra de 
les privatitzacions i del deute, 
a revisar tots els contractes 
de les concessions i a millorar 
la qualitat de vida dels barris i 
els serveis socials. Unes línies 
que no es diferencien massa 
de la resta de partits polítics  
de la ciutat.
Els 8 grups municipals amb els 
quals hem parlat (CiU, PP, ERC, 
ICV, Podem, Comú de Lleida, 
Ciutadans i la CUP) afirmen i 
reafirmen que els deutes, les 
privatitzacions i l’opacitat que 
amaga l’Ajuntament de Lleida 
són els principals problemes 
que s’han de solucionar. “Se-
gons números del propi equip 
de govern, l’Ajuntament de 
Lleida té actualment un deu-
te de 227,8 milions d’euros, 
que es distribueixen en 
113 milions d’euros al pro-
pi Ajuntament, 70,6 milions 
d’euros a l’Empresa Munici-
pal d’Urbanisme, 1,8 milions 
d’euros que van cap a la 
Llotja i 42 milions d’euros al 
Parc Científic de Gardeny”, 
afirma el portaveu del Partit 
Popular, Joan Vilella, amb la 
documentació a la mà que 
li ha facilitat el mateix equip 
de govern. I afegeix que “els 
ciutadans de Lleida haurien 
de saber que, entre interes-
sos i amortitzacions, cada dia, 
quan es lleven, l’Ajuntament 
ja ha de pagar 46.940 euros 
pel deute que arrossega”. Vi-
lella assegura que la situació 
de la Paeria és molt delica-
da i s’aventura a dir que “si 

“El 9-N serà 
decisiu per a 
les següents 
eleccions”

ANTONI
POSTIUS

 Àngel Ros marxarà de la política, 
però ens deixarà l’endeutament com 
a llegat. 

 S’ha de millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans. Hi ha molts jo-
ves a Lleida que han de marxar, i els 
que estan aquí no arriben als 1.000 
euros. 

 La consulta del 9-N marcarà les 
properes eleccions. És molt possible 
que votem, però veurem com reac-
ciona l’alcalde, perquè la ideologia 
nacional li pesa moltíssim. 

 Lleida ha de ser una ciutat millor 
situada i li hem de donar més valor al 
turisme. La seguretat als barris s’ha 
de millorar, sobretot al Centre Histò-
ric i la Mariola. Tenir una línia d’auto-
busos eficient és important. 

CIU
Candidat

JOAN 
VILELLA

 Tenim un Ajuntament molt en-
deutat, que deu 227,8 milions d’eu-
ros. Cada dia, quan ens aixequem, la 
Paeria ja ha de pagar 46.940 euros 
diaris. 

 Cal canviar l’equip de govern 
perquè és incapaç de superar aques-
ta situació. 

 De cara a les eleccions s’han de 
reformar les línies d’autobusos, s’ha 
de millorar la seguretat i s’han de re-
vitalitzar el Centre Històric, les Bas-
ses d’Alpicat i el Palau de Vidre. 

 Lleida no necessita construccions 
faraòniques com la Llotja, que re-
quereix 1.300.000 euros de manteni-
ment, o els 30 milions d’euros que es 
volen destinar a les Basses d’Alpicat. 
Són totalment desmesurades. 

PP
Representant
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l’Ajuntament fos una empre-
sa privada, ja hagués tancat 
portes”. En la mateixa línia 
va l’alcaldable de CiU, An-
toni Postius, que afirma que 
“l’endeutament serà el llegat 
que ens deixarà el nostre al-
calde quan marxi”. Per la seva 
banda, Àngel Ros, defensa 
l’activitat empresarial amb la 
qual Lleida ha fet un salt en-
davant; “en bona mesura, ha 
estat gràcies al Parc Científic, 
que ha estat el gran motor de 
creació d’ocupació i captació 
d’empreses d’aquests darrers 
anys a la ciutat”. També res-
salta la percepció de capi-
talitat, de negoci i de centre 
d’activitat cultural gràcies “al 
paper que ha jugat el Palau 
de Congressos de la Llotja”. 
Tot i els grans avenços, con-
clou que “encara queda camí 
per recórrer i per reforçar els 
aspectes que ens permetin fer 
més visible el gran potencial 
de la ciutat i del territori des 
del punt de vista econòmic i 
de generació d’oportunitats”. 
Però, tot i les bones sensa-
cions que transmet l’alcalde 
de Lleida, són molts els ciuta-
dans que es troben en situa-
ció d’atur, exactament 12.000 
famílies, segons apunta el 
candidat d’ICV, Eduard Ba-
ches, que denuncia que quan 
es parla de deute i d’atur, la 
culpa sempre la dóna a la 
Generalitat i es ressalten els 
bons resultats que s’obtenen 
del Parc Científic.
L’opacitat quant als comptes 
de l’Ajuntament és un altre 
dels temes que genera més 
queixes. “La gent hauria de 
veure on van adreçats els im-
postos i hauria de poder votar 
els pressupostos municipals”, 
reitera el candidat d’Esquerra 
Republicana Catalana (ERC), 
Carles Vega. Parlant de 
comptes, les privatitzacions 
de l’enllumenat, de l’aigua i 
dels radars que s’han efectuat 
en els últims anys han portat a 
creure que Ros posa en mans 
d’amics, familiars i coneguts 
tot el que toca. “S’ha de des-
tapar la corrupció, no pot ser 
que el clan de l’Ajuntament 
estigui ple de familiars i 
amics”, explica Albert Reyes, 
representant de Ciutadans 
Lleida, que parla de “desta-
par la corrupció existent a la 
Paeria”. De fet, Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) 
referma aquesta idea, i Carles 
Vega, candidat dels republi-
cans a l’alcaldia, afegeix que 
hi ha massa ”casta” o “crosta 
política” a l’Ajuntament que 
ha adoptat aquest modus vi-
vendi. 

ALBERT
REYES

 En uns mesos elegirem el can-
didat que representarà la ciutat de 
Lleida per Ciutadans. 

 Creiem que l’alcalde, Àngel Ros, 
ha donat suport a la consulta del 9-N 
quan no era la postura correcta. 

 Lleida ha de ser una ciutat més 
integrada i ha de promocionar més 
el turisme, perquè la gent vingui a 
conèixer els grans monuments que 
tenim, com la Seu Vella. 

 S’ha de destapar la corrupció, 
no pot ser que la Paeria estigui ple-
na d’amics. També hauria de ser més 
transparent, i la participació ciutada-
na hauria de ser una realitat. 

 Farem una campanya a peu de 
carrer, molt propera a la gent. 

C’S
Representant

RUBEN 
GAVILÀ

 Lleida té una política caduca-
da que ve dels anteriors governs i 
que s’ha de canviar. 

 Han privatitzat tot allò que era 
públic: l’enllumenat, la línia dels au-
tobusos, les escombraries, l’aigua...
No és una gestió transparent ni de-
mocràtica. 

 La ciutat necessita una política 
de canvi, però des de l’esquerra in-
dependentista. Nosaltres treballem 
al carrer. 

 Proposem 5 motors de canvi de 
cara a les noves eleccions: territori i 
urbanisme, social i econòmic, igual-
tat i cultura, i participació. 

 El 26 de setembre elegirem els 
nostres 5 candidats. 

CUP
Representant
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Construccions 
faraòniques
Conegut com l’alcalde de les 
construccions faraòniques, 
Àngel Ros s’enfronta a uns ri-
vals que ho tenen tot estudiat 
i que faran el que calgui per 
poder formar part de la cúpu-
la de regidors. 
Per altra banda, la CUP titlla 
la Paeria de caduca i propo-
sa canvis des de l’esquerra 
independentista a través de 
pactes i millores socials, te-
rritorials, culturals, urbanísti-
ques, econòmiques i de par-
ticipació. 
Per la seva banda, ERC ata-
ca el pla d’ordenació urbana, 
on hi ha “massa totxo i 3.000 
pisos lliures per ocupar”. Car-
les Vega denuncia també el 
dèficit que comporta la nova 
xarxa d’autobusos, que  de-
fineix com un “caos”. CiU, 
amb Antoni Postius al cap-
davant, apunta que la nova 
xarxa d’autobusos ha perdut 
900.000 viatgers respecte de 
l’any passat. CiU també insta 
a reforçar la seguretat als ba-
rris més “deixats”, com ara el 
Centre Històric o la Mariola, 
on explica que un comerciant 
estava content perquè feia 4 
mesos que no el robaven.
A l’altra banda es troben el 
Partit Popular i Ciutadans, 
els dos grups de dretes que 
encara no tenen candidat. 
Amb una postura contrària a 
l’alcalde, Ciutadans creu que 
Ros ha donat suport a la in-
dependència quan no era co-
rrecte. 
Coincideixen amb l’alcalde 
i amb CiU en què s’ha de 
promocionar més la ciutat 
perquè la gent vingui a fer tu-
risme. En aquest cas, Ros res-
salta la idea de reforçar l’AVE 
per estar millor comunicats. 
Mentrestant, el PP aposta per 
rivatilitzar el Centre Històric, 
“no només el Mercat del Pla, 
que l’empresa contractada va 
deixar buit a l’estiu perquè  
feia molta calor”, i solucio-
nar el problema de les Bas-
ses d’Alpicat. “Gastar-se 30 
milions d’euros per construir 
una zona d’oci és desmesurat. 
Nosaltres amb 6 milions ja en 
tenim suficient per fer un parc 
familiar”, explica Vilella. 
Un gran huracà s’apropa, i 
cada partit polític lluitarà per 
aconseguir una cadira o una 
regidoria sencera. 
Com a bons espectadors, 
doncs, ara només ens queda 
seure còmodament i veure 
qui de tots plegats “assalta” 
primer la Paeria.

ALFRED
SESMA

 Cal recuperar la idea que la ciu-
tat és dels ciutadans i que els gover-
nants només són servents de la co-
munitat, no líders. 

 Àngel Ros va aconseguir la majo-
ria absoluta perquè dels 95.000 llei-
datans se’n van abstenir 46.000. Ros 
va sortir elegit amb només 18.000 
vots.  

 El 22 d’octubre elegirem si te-
nim representació com a candidats. 
Volem crear un entorn factible i que 
les decisions siguin preses per tots, 
inclosa la ciutadania. 

 El Comú treballa en 3 línies de 
treball: promoure la participació ciu-
tadana, destapar l’opacitat que ara 
mateix cobreix l’Ajuntament i utilit-
zar el bé comú com a raó de ser. 

COMÚ
Representant

EDUARD
BACHES

 A la província es produeixen 8 
desnonaments diaris i hi ha 4.000 pi-
sos buits. Hem de millorar molt en 
temes d’habitatge. 

 Lleida té dos Àngels Ros: el 
d’abans de la crisi, les grans gestions 
i les construccions faraòniques, i el 
de després, més previngut. 

 Àngel Ros no està a l’altura de les 
persones, perquè no garanteix una 
dignitat. 12.000 famílies estan en si-
tuació d’atur i no n’assumeix la culpa, 
sempre la dóna a la Generalitat. 

 Les pròximes eleccions seran un 
huracà on es capgirarà tot a la Pae-
ria. Hem de despertar i aconseguir 
un transport públic millor, apostant 
pels híbrids, i s’ha d’incentivar la par-
ticipació ciutadana. 

ICV
Candidat
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Dues històries i un
destí: la “V” del
dret a vot

Catalunya
Escòcia

Catalunya vol votar. I Escòcia ja ho ha fet. La “V” mana

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Meritxell s’ha llevat més 
d’hora que de costum. Els 
nervis li condicionen la son. 
Avui, 11 de setembre de 
2014, mig món romandrà 
atent a les evolucions de 
la “V”. I ella no hi vol faltar. 
Prepara l’esmorzar al seu fill, 
mentre la seva parella i ella 
mateixa s’engalanen per a 
l’ocasió amb la popular sa-
marreta en què una “V” ge-
gant de color vermell con-
trasta amb l’esgroguissat 
lluent de la tela.
Viatgen a Barcelona amb 2 
cotxes, perquè hi participen 
ells 3, la seva mare i  3 amics 
més. Curiosament, són 7. Més 
curiós resulta encara que for-
min part del tram número 7. 
“Com que no agafàvem cap 
autocar, vaig elegir el meu 
número preferit”, assegura la 
Meritxell. I el nostre, és clar.
Dinen tots plegats en un bar 
de nom impronunciable prop 
de la Diagonal, sense pressa, 
però sense pausa. Han arribat 
aviat, però l’anhel indepen-
dentista dels catalans que 
integren la “V” no espera 
ningú.
De camí al seu tram, la Me-
ritxell copsa que Barcelona 
traspua un ambient interge-
neracional difícil de palpar 
habitualment. Fins a 3 ge-
neracions unides per gaudir 
d’una jornada pacífica, festi-
va, però carregada de sim-
bolisme. Eren talment com 
una munió de famílies 
formant una gran família, 
una família d’un 1.800.000 
persones.
A les 4 de la tarda ocupen 
el lloc que els pertoca, encara 
que 15 minuts abans de les 5 

un dels 
m o l t s 
v o l u n t a -
ris perta-
nyents a l’or-
ganització de 
l’acte els ajuda 
a situar-se. Que-
da mitja hora per 
davant de molta 
calor, però també de 
molta emoció. “L’or-
ganització, increïble!”, 
ho exalça la Meritxell mentre ens 
confessa que la seva mare bus-
cava desesperadament una 
ombra per escapar-se 
d’un sol sufocant.
Toquen les 17.14, l’hora 
assenyalada, i Barcelona 
mostra la seva “V” al món, 
la veu d’un país que vol vo-
tar. De fet, se senten més 
crits de “Volem votar” que 
d’”Independència”.
I un detall que la 
Meritxell s’en-
dú a casa, 
més enllà de 
les actuaci-
ons de cas-
tellers, bas-
toners, etc. 
Una parella 

Els gos és el millor amic 
de l’home, però de 
l’home independentista 
en aquest cas. De fet, 
ni els gossos no es van 
voler perdre la manifes-
tació més gran de la his-
tòria de Catalunya, amb 
1.800.000 persones que 
van omplir els carrers 
més cèntrics de la 
capital de Catalunya, 
Barcelona.
Foto: Víctor Cas-
tañón
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Els crits de 
“Volem votar” 

van superar 
les crides

sobiranistes

A les 17.14, 
Catalunya 

mostrava el 
seu desig al 

món

Es tracta de la 
manifestació 
més gran de 

la història de 
Catalunya

A les 17.14 hores, hom va alçar les mans per 
mostrar al món quin és el desig de la majoria 
de catalans: votar. Els escocesos ho van po-
der fer la setmana passada, i ara és Cata-
lunya que reclama el mateix dret.
Foto: Sergi Puy



Les estelades one-
javen amb força a 
mans d’uns mani-
festants que crida-
ven ”Volem votar” 
fins i tot més que 
“Independèn-
cia”.
Foto: S.L.

Un nen amb l’estelada pintada a la cara 
és una de les moltes imatges impactants 
que formen part de l’àlbum de foto-
grafies d’una jornada històrica i inobli-
dable per a tots aquells que van tenir 
l’oportunitat de participar-hi, ja sigui in 
situ o des de casa.
Foto: Laia Domingo d’avis 

p l o -
ren just 

al seu cos-
tat. Quan els 

pregunta per 
què, ells responen 

que tenen por de no 
arribar-ho a veure. “Al-

menys una vegada  a la 
vida ens agradaria decidir 

nosaltres mateixos quin futur 
volem per als nostres fills i els 
nostres néts”, titubeja l’home 
entre llàgrimes.
La Meritxell ens explica tot 
això 
dins 

del cotxe, enmig 
d’unes llargues cues que 

indiquen el camí de tor-
nada a casa. Ella es troba al 

llindar del plor menys amarg, 
un plor d’alegria, perquè sap 
que el desig d’aquells avis ja 
s’ha complert. Avui, ella i 2 
milions de catalans més han 
deixat molt clar quina lletra 
volen que marqui l’esdevenir 
dels seus fills i els seus néts: 
una “V”.

La “V” d’Escòcia
El dia del referèndum feia 
exactament 7 mesos que l’Ar-
nau i la seva parella, la Que-
ralt, havien aterrat a Escòcia. 
Van anar-hi perquè ella havia 
aconseguit una beca per fer 
unes pràctiques, però sobre-
tot volien aprendre anglès i 
viure de ben a prop el procés 
de la consulta, celebrada el 

passat 18 de setembre. Per 
això, de seguida es van 
apuntar a fer campanya, 
en un primer moment 
amb la plataforma més 
majoritària,  Yes Scot-
land, però al cap de poc 
van començar a partici-

par activament en la Ra-
dical Independence Cam-

paign (RIC), una plataforma 
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La Meritxell 
ens explica 

emocionada 
la seva

experiència

La seva 
família

ocupava el 
tram número 

7 
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Homes i dones de totes les 
ètnies i les edats han partici-
pat activament en un procès 

històric per al Regne Unit 
i, també, per a la resta 

d’Europa.
Foto: Mar Rovira
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Periodista i assessora de 
comunicació per a empreses 
alimentàries.
Viu a Londres ja fa un any i li 
encanta l’estil de vida britànic, tot i 
que enyora el peix fresc, el formatge de 
la zona de Burgos (es queixa incansablament 
sobre que al Regne Unit no en troba) i els bons 
vins que hi ha a Espanya.
No només entén de gastronomia. En política, no es queda 
pas curta.

ELISABETH
MARTÍ

Aquesta antiga consigna que 
Alejandro Dumas fa ser seva 
a Els 3 Mosqueters té més de 
170 anys i continua sent tot 
un referent encara avui dia. 
Sobretot hauria de ser-ho per 
als habitants del territori més 
septentrional del Regne Unit. 
El NO a una separació de la 
resta del país està present a 
tots els diaris del món el di-
vendres 19 de setembre de 
2014, i des de la capital bri-
tànica es viu aquesta notícia 
com una evidència que junts 
farem les coses millor. El NO 
a anar per lliure i caure en la 
incertesa del que ens passa-
rà es viu ara tan intensament 
com al 1707, quan el Regne 
d’Escòcia va passar a formar 
part de Gran Bretanya. La 
manca de recursos i matèries 
primeres a llarg termini, així 
com una economia NO pre-
cisament forta, són els prin-
cipals arguments en defensa 
de la unió que t’argumenta 
qualsevol anglès a Trafalgar 
Square, enmig d’un anar i ve-
nir de gent que porta a la cara 
el somriure per la victòria del 
SÍ a continuar fent grans co-
ses conjuntament. Ho lamen-
to pels  votants que creien 
que un SÍ era possible, però 
potser aquesta part de la 

d’es-
querres 

amb propos-
tes  radicals per 

a una Escòcia inde-
pendent amb l’objectiu de 

trencar amb moltes de les 
estructures del present i que 
el país fos construït sobre les 
bases d’un sistema socialista. 
Les accions de campanya a 
les quals han participat, jun-
tament amb la RIC, consistien 
bàsicament a parlar amb la 
gent, ja fos al carrer, on mun-
taven diverses parades amb 
díptics informatius i merxan-
datge com xapes, enganxi-
nes i globus, o bé de  porta 

Música tradicional es-
cocesa per amenitzar una 

jornada de votacions els resultats 
de la qual es van fer esperar més 

del que estava previst en un 
primer moment.
Foto: Mar Rovira

Un procés.
Dos punts

de vista.
Catalans a 

Escòcia

Catalans 
i alguns 

lleidatans van 
practicar el que es 

coneix com a “turis-
me polític” a Escòcia 
durant els dies previs 
al referèndum per la 

independència.
Foto: Mar Rovira 

OPiNiÓ

Tots per a un i un per a 
tots

població d’Escòcia creien en 
una utopia, una idea il·lusòria 
que NO s’aguantava per cap 
lloc i que els escocesos, final-
ment, han reconegut com a 
NO vàlida. Ara cal ser positius 
i mirar aquest NO com un SÍ 
a col·laborar, progressar i fer 
d’aquest país una bona tau-
la amb 4 fortes potes que la 
sostinguin i on hi hagi 
bones i noves opor-
tunitats per a 
tots.
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en porta.
Segons l’Arnau, el que marca 
la diferència amb el procés 
català és que l’escocès ha tin-
gut un referèndum acordat 
amb Londres. “L’unionisme, 
malgrat que en alguns casos 
ha usat arguments de la por, 
és molt més respectuós que 
l’unionisme espanyol”, afir-
ma l’Arnau. Una cosa que va 
sorprendre l’Arnau és que 
la campanya del ‘sí’ buscava 
mobilitzar l’electorat de les 
àrees metropolitanes pel fet 
de ser més propens al “sí”, 
“una mica al revés del que 
passa aquí per motius de 
procedència de la 
gent de les nos-
tres àrees 

metropo-
litanes”. De 
fet, allà on va gua-
nyar el “sí” va ser a Glas-
gow i rodalies i a Dundee. La 
campanya del “sí” es va cen-
trar, sobretot, en exposar que 
es podria construir un model 
d’Estat escocès molt més just, 
igualitari i social. A Catalunya, 
en canvi, s’ha dedicat la major 
part dels esforços a lluitar pel 
dret a vot. “Tenim clar que la 
independència suposaria una 
millora, però no tenim clar 
quin model d’Estat volem”, 
conclou l’Arnau.

El dia del referèndum 
feia 7 mesos que l’Arnau 
i la seva parella, la Que-
ralt, havien aterrat a 
Escòcia.
Foto: Arnau 
Padró

Catalunya i l’estelada, 
molt presents als car-
rers d’Escòcia durant 
la jornada del 18 de 

setembre.
Foto: Mar Rovira

Un cotxe amb ma-
trícula espanyola que 
vol deixar constància que 
Catalunya i Escòcia són dues 
nacions agermanades.
Foto: Mar Rovira

És natural de Benicarló. Gaire-
bé 9 anys d’experiència com 
a segon cap de RRHH en el 

negoci de l’hosteleria a la Comuni-
tat Valenciana.

Arribada a Escòcia el 25 de febrer d’aquest 
mateix any per millorar l’anglès i per fer-se un 

lloc en l’àmbit de RRHH.
Actualment està treballant al departament “Food & Be-

verage” de Dalmahoy Country Club Marriott Hotels, a Edim-
burgh.

JÈSSICA
GARRIDO

El debat de la independència 
a Escòcia no es tracta d’una 
qüestió basada en la identitat 
com a país. Els escocesos són 
escocesos, el seu país és Es-
còcia i cap ciutadà s’atreviria a 
negar-ho sota cap circumstàn-
cia. Se senten sota una espè-
cie de submissió i subsistència 

financera poc respectada 
des de Londres. Dar-

rere del SÍ existia 
per a ells 

u n a 

OPiNiÓ

Una oportunitat de 
canvi

oportunitat de canvi, recupe-
rar la dignitat i el respecte que 
mereixen.
La independència, bàsica-
ment, defensa la postura de 
millorar la qualitat de vida 
(sanitat, educació...), poder 
prendre decisions que s’adap-
tin a Escòcia segons els deu-
res internacionals i morals 
d’una nació civilitzada basada 
en la justícia social, la igualtat 
i la responsabilitat ambiental 
i crear un sistema democràtic 
de govern central.
SÍ absolut i rotund a una Es-
còcia autònoma, responsable, 
capaç de seguir la identitat 
política esperada pels que  
trien, amb l’oportunitat d’ela-
borar una constitució pròpia, 
així com tenir veu a la Unió 
Europea, entre molts d’altres 
assumptes relacionats amb les 
forces polítiques i econòmi-
ques.
No s’ha de perdre l´esperança. 
Escòcia diu NO. No deu ser el 
millor moment per al gran pas 
endavant. Potser en un futur 
no molt llunyà tinguem la pos-
sibilitat d´invertir el resultat i 
molts ciutadans ja no tinguin 
por al SÍ per tal que el seu 
vot, finalment, sigui en con-
seqüència als seus veritables 
sentiments.
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La Ivonne, jugant amb seus tres fills, l’Ainara, l’Urtzi i la Naikari, al Parc de 
la Mitjana. Foto: Òscar Buetas
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escola
a casa

A Lleida hi ha 5 
famílies que no porten 
els seus fills a centres 
educatius, una d’elles, 
la de la Ivonne

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’escola educa els nostres fills 
com a nosaltres ens agrada-
ria? Aquesta és la pregunta  
que es van fer la Ivonne, la 
Pilar, la Mònica i centenars de 
famílies més a l’hora de de-
cidir si volien escolaritzar els 
seus fills. La resposta va ser 
unísona i directa: no. Davant 
d’aquesta situació, van deci-
dir educar els seus fills a casa, 
en família.
Conegut com l’unschooling, 
els 3 fills de la Ivonne utilitzen 
l’aprenentatge autònom per 
aprendre de forma natural 
que allò important no és sa-
ber respondre correctament, 
sinó saber preguntar i acom-
panyar els seus fills a trobar la 
resposta. “Perquè on està la 
pregunta, està l’interès”, ex-
plica la Ivonne Laborda men-
tre li prepara una sopa de lle-
tres a la seva filla Ainara sobre 

les taules de fusta del Parc 
de la Mitjana de Lleida. Sen-
se obligacions, deixa que els 
nens facin i aprenguin el que 
volen, perquè l’unschooling 
significa oblidar-se dels con-
ceptes acadèmics i respectar 
els interessos i ritmes de cada 
nen. “No decidim quin dia 
ni quina franja horària el nen 
s’ha de posar a estudiar. Al 
matí s’aixequen enèrgics i vo-
len jugar, i cap al tard és quan 
s’interessen per les coses.” 
Els llibres tampoc no són la 
base d’aquest aprenentatge, 
són més partidaris d’apren-
dre amb el dia a dia, amb les 
coses quotidianes com anar 
a comprar i comptar el canvi. 
Tot i això, els jocs, la natura-
lesa i Internet són els 3 pilars 
educatius amb què els nens 
de la Ivonne desenvolupen el 
seu aprenentatge. Tampoc no 
creuen en l’ensenyament divi-
dit per assignatures, perquè 
“la vida real no està separada 
per compartiments, sinó en 
un conjunt global”.
Com la Ivonne, a Lleida hi 
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“No hi ha 
un lloc per 

aprendre i un 
altre per

viure”

La Ivonne utilitza l’aprenentatge au-
tònom per aprendre de forma natu-
ral que allò que importa no és saber 
respondre correctament, sinó saber 
preguntar i acompanyar els seus fills 
a trobar la resposta. En aquest cas, 
la mare fa una sopa de lletres als 
seus fills petits perquè la resolguin, 
mentre la gran pinta un dibuix.
Foto: Òscar Buetas

ha cinc famílies més que no 
porten als seus fills a l’esco-
la. El cas de la Ivonne és el 
més conegut, ja que porta 10 
anys amb aquest estil de vida. 
Quan va tenir la seva primera 
filla, l’Ainara va demanar una 
baixa de 6 mesos a la feina 
i, després, un any més per 
cuidar-la, quan es va quedar 
embarassada del seu segon 
fill, l’Urtzi. Com havia fet amb 
l’Ainara, la Ivonne es va dema-
nar un any més de baixa i va 
cuidar els seus 2 fills. Després 
de llegir llibres sobre educa-
ció alternativa, va començar a 
plantejar-se no portar els seus 
fills a l’escola. “Vaig veure que 
els nens havien de jugar i no 
estar asseguts davant d’una 
taula”, comenta la Ivonne. 

Després d’informar-se molt, 
conèixer altres famílies en la 
mateixa situació i llegir llibres 
de John Holt, ho va tenir molt 
clar: no portaria els seus fills 
a l’escola. “L’ unschooling és 
una filosofia per a nosaltres, 
un estil de vida”, afirma.

Aprenen quan ho 
necessiten

La Ivonne lamenta haver-se 
oblidat la llibreta de les pre-
guntes interessants per ense-
nyar-nos-la. Allà apunta totes 
aquelles qüestions que tenen 
els seus fills sobre el món. 
“És molt divertit, em pregun-
ten per què la lluna no cau o 
per què ens podem comuni-

car amb la resta del món de 
forma immediata”. A partir 
d’aquestes preguntes, la Ivon-
ne i el seu company ajuden 
els seus tres fills a trobar les 
respostes. “L’aprenentatge 
no s’acaba mai, a totes hores 
estem visualitzant coses i, per 
tant, coneixent noves coses. 
No hi ha un lloc per aprendre 
i un altre on es viu, ni tam-
poc una edat concreta per 
aprendre, sinó que s’aprèn 
vivint i es viu aprenent”. Amb 
aquesta filosofia, l’Ainara, la 
filla gran que complirà aviat 
10 anys, va voler saber llegir 
i escriure als 8 anys, quan va 
veure que volia comunicar-se 
amb les seves amigues de 
Londres i no podia perquè no 
en sabia. “A l’escola se’ls co-

El ‘home 
schooling’ no 
està regulat, 
però tampoc 

prohibit

mença a ensenyar a escriure i 
a llegir als 6 anys, però en 

aquell moment la meva fi-
lla no ho necessitava, per 
tant, no l’hi vaig ense-
nyar”, explica la Ivonne, 
mentre la Naikari, la filla 
petita de 4 anys, s’acosta 

amb el seu peluix mullat 
perquè se li ha caigut al llac 

del Parc. Sense ser una pràc-
tica regularitzada, però cada 
vegada més comuna, so-

bretot a la resta de països 
d’Europa com Inglaterra, 
Portugal o França, con-
tinua sent una ètica poc 
acceptada. La professora 
d’educació infantil, Noe-

mí Arbó, opina que qual-
sevol forma d’aprenentatge 

té quelcom de positiu, ja que 
aprendre “ens fa créixer de 
la manera que sigui”, però 
“amb el homeschooling, un 
nen no podrà desenvolupar 
d’igual manera que a l’escola 
l’aprenentatge entre iguals i 
cooperatiu”. Per altra banda, 
ressalta la importància de tre-
ballar en equip i col·laborar 
els uns amb els altres, perquè 
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OPiNiÓ
Ensenyament a l’escola i a casa
Durant 20 anys he rebut una ensenyan-
ça pública i de qualitat. Amb 3, 6 i 10 
anys no n’era conscient, però ara, amb 
24, i després de passar per primària, 
secundària, batxillerat i universitat, re-
conec que és el que havia de fer. Sem-
pre hi ha coses a millorar, i ara, amb les 
retallades, encara més, però puc dir 
que estic orgullosa de la decisió que 
van prendre els meus pares i la que 
vaig acabar elegint. No som perfectes, 
com tampoc ho són els docents que, 
com jo, fan la seva feina, alguns dies 

millor que altres. Estic oberta a conèi-
xer altres formes d’ensenyament, és 
més, penso que són necessàries per-
què l’escola evolucioni, però no estic 
d’acord que només s’ensenyi a l’escola 
o només s’ensenyi a casa. Els pares han 
d’ajudar els seus fills a fer els deures i 
mostrar-li que el món pot ser fantàstic. 
Pots anar de dilluns a divendres a l’es-
cola; els dissabtes, a passar el dia a la 
Mitjana, i els diumenges, anar de mu-
seus. L’aprenentatge, la curiositat i la 
família van agafades de la mà.

Ares Valdés redactora

Podran 
treure’s l’ESO 
i accedir a la 
universitat si 

ells volen

Les famílies 
organitzen 

trobades 
habituals per 
socialitzar-se

en un futur aquests nens ocu-
paran un lloc de treball i hau-
ran de saber gestionar la seva 
feina amb altres persones. 
Per la seva banda, la Ivonne 
assegura que els seus fills no 
estan apartats de la societat 
i que es relacionen amb nens 
que van a l’escola. “Són nens 
com la resta, l’única diferència 
que hi ha és que aprenen sen-
se haver d’anar a l’escola”, 
afirma.
Tot i la gran informació que 
existeix sobre el homeschoo-
ling, la socialització i el futur 
acadèmic continuen sent els 
grans buits que preocupen 
la societat. La Ivonne, però, 
explica que 4 o 5 vegades al 
mes es reuneixen amb altres 
famílies i organitzen trobades 
sovint, perquè tant els nens 
com els pares se socialitzin. 
Aquestes tenen lloc a Barce-
lona, Manresa i Tarragona, on 
hi ha més famílies que edu-

La Naikari i l’Urtzi, 
els fills petits de 
la Ivonne, jugant 
al llac del Parc de 
la Mitjana.
Foto: Òscar 
Buetas

quen els seus fills a casa. Dues 
grans associacions són les 
que lideren i aconsellen les 
famílies sobre el homeschoo-
ling; a través seu s’organitzen 
les trobades. A nivell estatal 
hi ha l’Asociación Libre Edu-
ación (ALE), mentre que a Ca-
talunya hi ha la coordinadora 
catalana Educar en família. 
Quan aquests nens creixen, 
continuen respectant els seus 
interessos, interessos que els 
poden portar a voler estudiar 
una carrera universitària. Sen-
se problemes podran arribar a 
tenir una titulació acadèmica, 
perquè l’Estat deixa que facin 
una prova com la que realit-
zen persones que no es van 
poder treure el graduat esco-
lar en el seu moment. Amb la 
mateixa oportunitat que els 
seus amics que van a l’esco-
la, l’Ainara, l’Urtzi i la Naikari 
podran accedir a la universitat 
i guanyar-se el seu futur fent 

allò que més els agrada, si és 
el que volen. 
És el cas de la filla de la Mò-
nica, una altra mare de Lleida 
que va educar la seva filla a 
casa i que fa un any la va es-
colaritzar per cursar quart de 
l’ESO i obtenir així el gradu-
at de secundària. Ara mateix 
està realitzant un curs superi-
or sense problemes. Malgrat 
que els casos coneguts de ho-
meschooling són positius, do-
cents com el professor de se-
cundària Eduard López no hi 
estan d’acord. “Com a punts 
forts, cal entendre que l’alum-
ne pot aprendre per interes-
sos, i es repecta totalment 
el seu ritme d’aprenentatge. 
Però que molts pares puguin 
creure’s capacitats per exercir 
la doble tasca d’educadors 
i progenitors em fa conce-
bre dubtes sobre la viabilitat 
d’aquesta funció”, comenta 
Eduard López. I afegeix que 

avui més que mai “l’ésser ser 
humà es realitza en la seva 
vessant social, i ningú no 
imagina el futur dels seus fills 
allunyats de la societat tecno-
lògica i postindustrial”.

Nens que es 
desescolaritzen

Investigant sobre el tema, do-
nem amb la Pilar, una mare 
de Mollerussa que fa 7 me-

sos que és una unschooler. 
“Veia com el meu fill amb 
8 anys venia preocupat 
de l’escola sense enten-
dre perquè havia de fer 
deures a l’escola i deures 
a casa”, confessa la Pi-

lar. Com la Ivonne, va ser 
una decisió difícil, però la 

va acabar prenent perquè va 
veure que “no volia aquest 
sistema educatiu que no ha 

evolucionat i que des de fa 
anys continua sent el ma-
teix”. Tot i que és feliç, la 
Pilar confessa que encara 
estan en una fase de de-
sescolarització i de “de-

sintoxicació”. “Quan el 
Genís em pregunta què ha 

de fer i li responc que el que 
vulgui, es bloqueja i es queda 
de braços creuats perquè des 
de ben petits l’escola els obli-
ga a seguir unes ordres i a no 
decidir”, explica mentre dei-
xa anar un sospir. La Pilar és 
mare també d’una altra filla, 
l’Anna. Amb el futur sobre el 
palmell de la seva mà, té clar 
que no escolaritzarà a la seva 
filla i que continuarà acompa-
nyant els seus fills a trobar les 
solucions que els permetran 
ser grans persones. I com la 
Ivonne, la Mònica i la resta de 
famílies que eduquen a casa, 
continuaran lluitant perquè la 
seva situació es regularitzi i 
les lleis els acceptin i emparin.
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pilotes
noies

amb

La desaparició del 
primer equip femení 
del Lleida Esportiu 
entristeix el futbol

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Comença una temporada més 
en el futbol femení, la 2014-
2015, però amb un equip 
menys. La desaparició del 
Lleida Esportiu Femení A ha 
marcat l’estiu a les terres de 
Ponent. Els diversos posicio-
naments entre les jugadores i 
la junta directiva del que havia 
estat el primer equip femení 
van derivar en la desaparició 
d’un conjunt que la passada 
campanya es va quedar a les 
portes de pujar a la màxima 
categoria nacional després 
de caure derrotades al 
play-off. Una situ-
ació impossible 
de solucionar 
que ha escrit 
un capítol 
negre en 
l’esport llei-
datà i que 
ha provocat 
que les noies 
es busquessin 
el seu futur lluny 

Mery Vàzquez, 
Laura Abad, 
Esther Roca i Rosi 
Sabaté juguen ara 
al CF Pardinyes.
Foto: Òscar Bue-
tas

L’entitat blava 
assegura que 

la prioritat
és la seva

sostenibilitat

del club blau.
“La diferència principal era 
que la quota per jugar era de 
675 euros/l’any, amb la roba 
inclosa, i l’anterior va ser de 
415 euros sense roba. Vam dir 
que era car i que cada any no 
ens podíem permetre canvi-
ar d’equipació”, explica la ja 
exjugadora del conjunt blau 
Mery Vàzquez, que ara està al 
CF Pardinyes. A més, recorda 
que “vam buscar patrocina-
dors, però, segons el club, 
no hi havia res per al nostre 
equip”.
Per aquesta raó, les integrants 
es van reunir amb el president 
del Lleida, Albert Esteve, tal 
com recorda la Mery, “i ens va 
comunicar que no hi havia res 

a negociar i que po-
díem marxar del 

club si ho crè-
iem opor-
tú”. De fet, 
assegura 
que “el 
club apos-
tava per 
l’equip fe-

mení, però 
no es podia 

negociar res. 

Ens va dir que ho podíem 
pagar en diverses fases, però 
vam considerar que ens pre-
nia el pèl”. Així, la reunió es 
va acabar amb les dues parts 
enfrontades i les jugadores 
“plorant”. “Només dema-
nàvem una quota raonable, 
d’uns 200 euros a l’any, i més 
tenint en compte que el pri-
mer equip masculí cobra. 
Però no ens ho van concedir. 
Vam sortir d’aquella reunió 
plorant, perquè portàvem 
tota una vida al club”, es la-
menta la jugadora lleidatana.
Per la seva banda, la coordi-
nadores d’àrees del Lleida 
Esportiu, Montse Balaguer, 
argumenta que “no es va ar-
ribar a un acord, perquè si 
volien jugar havien de pagar 
les quotes establertes. De fet, 
el club asumeix una part molt 
important del cost de l’equip, 
ja que amb el que paguen no-
més es cobreixen uns 8.000 
euros, i fins als 40.000 euros 
ho assumeix l’entitat”. Tam-
bé apunta que “ho van plan-
tejar malament, perquè van 
reinvidicar una cosa que és 
inviable. Cal pensar que quan 
l’actual junta directiva va arri-

L’augment de 
la quota anual 
va ser la causa 

de tot el 
problema

bar al club es va trobar amb 
un forat important, perquè 
no pagava ningú, i això no 
és viable. Ha d’haver-hi una 
sostenibilitat”. A més, Bala-
guer afirma que “cada any 
ens trobàvem amb la mateixa 
situació. Inclús abans del play-
off d’ascens ja van plantejar la 
qüestió, però eren lliures de 
quedar-se. Cada temporada 

no ens podíem plantejar la 
mateixa qüestió. Per dur que 
sembli, l’equip femení havia 
de pagar el mateix que el ju-
venil, per sostenibilitat. Fins 
i tot els vam dir que si conti-
nuaven al Lleida Esportiu no 
es podien qüestionar aquesta 



DIVENDRES, 26 de SETEMBRE DE 2014 29

OPiNiÓ
Un llarg camí per ser del segle XXI
Vivim en ple segle XXI. Les dones han 
deixat de dedicar-se en exclusiva a les 
feines de casa i han entrat de ple al 
món laboral, però la igualtat encara no 
ha arribat a tots els llocs. Són moltes 
les revindicacions que demanen igual-
tat envers els homes i, encara que hi 
ha canvis en la mentalitat de la socie-
tat, aquests no són definitius. Un bon 
exemple d’aquesta desigualtat es viu 
en el món del fútbol, on un jugador de 
Segona Divisió B pot viure del que co-
bra per estar en un equip, mentre que 

a  Primera Divisió o Segona Divisió Fe-
menina són molt poques les noies que 
ho aconsegueixen, i sense cobrar  xi-
fres astronòmiques. Des del suport so-
cial (no s’omplen els camps de la ma-
teixa manera), fins a les institucions o 
les federacions, i els propis mitjans de 
comunicació, encara es percep certa 
discriminació que no beneficia l’esport. 
El camí és llarg i amb traves, però fins 
que no hi hagi una igualtat màxima no 
podrem dir que som del segle XXI. Ens 
queda molta feina per fer.

Òscar Buetas periodista

Imatge que no es 
repetirà, la planti-
lla del ‘play-off’.
Foto: M.V. 

Les ilerdenques van demostrar el 
seu potencial com a blaves.
Foto: Lleida Esportiu

política, ja que cada any cos-
tava molt tirar endavant un 
equip i era un repte important 
per a nosaltres tenir un equip 
a la categoria nacional”.
La indignació de les noies va 
anar en augment. “Ens van 
arribar a dir que si haguéssim 
pujat hi ha jugadores que hau-
rien cobrat i d’altres que no. 
Tenim la sensació que al Llei-
da Esportiu només li interessa 
el primer equip dels nois. És 
una pena que haguem acabat 
així, sobre tot després d’ha-
ver jugat un play-off per pujar 
a la Primera Divisió Femenina 

i havent demostrat la nostra 
implicació màxima durant els 
anys que vam estar al club 
blau”, diu la Mery, en concor-
dança amb les seves compa-
nyes. També Balaguer apunta 
que “ens hagués agradat que 
el primer equip femení fos 
com el primer equip mascu-
lí, però la realitat ara mateix 
és que no es poden compa-
rar. Per exemple, no mouen 
la mateixa massa social. Molt 
poques jugadores viuen del 
futbol, per la qual cosa mol-
tes noies ho acaben deixant. 
És dur dir-ho, però el futbol 

femení és un esport mino-
ritari, encara que el club 
hi va apostar en el seu 
moment perquè ho creia 
oportú, però amb unes 
condicions. Més que el 
Lleida Esportiu no pateix 
ningún per haver perdut el 
que era el seu primer equip 
de futbol femení, reconeixent 
la gran implicació que tenien 
les jugadores, de la mateixa 
manera que la tenen les que 
pertanyen a l’equip femení 
que en aquests moments mili-
ta a Primera Catalana”.
Però el futbol no s’acaba al 

La directiva 
del club i les 
jugadores no 
van arribar a 

cap acord

Les jugadores 
van optar per 
seguir jugant, 
però lluny del 

club blau
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Lleida Esportiu. La majoria 
d’elles segueix jugant, i han 
fitxat per equips de Lleida 
com el CF Pardinyes, l’AEM 
SE i el Soses CF Femení. 

La baixa, al setembre
Les jugadores han estat a 
punt de quedar-se sense po-
der estrenar-se amb els seus 
nous equips. I és que les 
baixes federatives com a ju-
gadores del Lleida Esportiu 
es van produir fa només una 
setmana. “Tot aquest procés 
ha durat uns 2 mesos i mig, 
ja que va ser el pasat 17 de 
setembre quan la Federació 
va donar a conèixer les bai-
xes. Tenim la sensació que 
tot s’ha retardat molt. A més, 
havíem signat per 3 anys amb 
l’equip blau i ens van dir que 
no féssim tonteries. I en plena 
pretemporada amb els nos-
tres respectius equips ens van 
amenaçar que podien multar 
el club en què jugàvem amb 
2.000 euros per fer-ho sense 
consentiment”, denuncia la 
Mery, relatant el que per a les 
seves companyes i ella matei-
xa ha estat un malson. “Ha ar-
ribat el moment de fer borrón 
y cuenta nueva i treu-
re’ns del cap tot 
el que ens ha 
passat”, con-
clou Mery 
Vàzquez.    

Tristesa a 
la resta de 
clubs
Equips com el 
CF Pardinyes, 
l’AEM SE i el So-

ses CF Femení s’han reforçat 
amb jugadores d’un alt ni-
vell per a aquesta campanya 
2014-2015. Així, doncs, en-
cara que caldrà lluitar per as-
solir els objectius establerts, 
aquests poden ser, fins i tot, 
més fàcils d’aconseguir grà-
cies als fitxatges d’unes juga-
dores que van estar a un pe-
tit pas de jugar a la màxima 
categoria del futbol nacional. 
Però hi ha una altra cara de la 
moneda, la lectura que en fan 
els diferents clubs lleidatans, 
la de la tristesa per la desa-
parició del que havia estat el 
primer equip del Lleida Es-
portiu, tot un referent.
“Són les dues cares d’una mo-
neda. El Lleida Esportiu era 
l’equip capdavanter, i a causa 
del que ha succeït hem pogut 
fitxar juga-
d o r e s 
q u e 

s’havien quedat 
sense equip. Cal 
recordar que el 
CF Pardinyes 
va ser el pio-
ner a l’hora 
de tenir un 
conjunt fe-
mení, i volem 
pujar de ca-
tegoria”, ex-
pressa el co-
ordinador Javi 
Rubio.
Però, per altra 
banda, lamenta 
la desaparició del 
conjunt blau: “A nin-
gú no li agrada que s’es-
micolin equips femenins. 
Tots els equips i clubs ens 
hem de respectar al màxim. 
De fet, nosaltres respectem 
molt com a club el Lleida Es-
portiu, per això considerem 

que la desaparició del seu 
primer equip va ser una 
tragèdia”. I es que “el 
futbol femení l’hem 
d’impulsar i potenci-
ar entre tots per tal 
de beneficiar-nos-en, 

tant els clubs esportius 
com la societat en ge-

neral. Les noies que 
juguen són autèn-

tiques ‘futbole-
res’, amb una 

gran dedica-
ció malgrat 
no rebre 
el mateix 
reconeixe-

ment que el 
futbol mas-

culí, i això diu 
molt d’elles, per-

q u è 
s’han de 
pagar una quota i una equi-
pació, i ho han de combinar 
amb estudis o feina, i els cos-
ta però tenen entrega”.
Per la seva banda, el presi-
dent de l’AEM, Sergio Gon-
zález, es mostra en la mateixa 
línia que Rubio en manifestar 
que “va ser un cop dur, sobre-
tot per a les noies. Va ser una 
gran desil·lusió, i en ocasio-
nes et planteges com va ser 
possible que es deixés perdre 
un equip d’aquelles caracte-
rístiques, que estava en un 
nivell tan alt”. També parla 
com Rubio a l’hora de dir que 
“les noies no estan igual de 
reconegudes que els equips 
masculins, i aquest és un pro-
blema que també afecta les 
institucions i les federacions. 
El cost que han d’assumir les 

Les noies 
han d’assumir 
tots els costos 

per poder 
jugar 

Malgrat les 
dificultats, les 

noies tenen 
un alt grau 

d’implicació

Els clubs 
lleidatans 
veuen la 

desaparició 
amb pena

noies és molt alt 
i, en molts casos, això 

provoca que desisteixin, per-
què no ho poden assumir. 
Però el seu compromís és ab-
solut i hi dediquen un gran es-
forç”. I reconeix que, “segons 
ens han transmès les noies 
que van jugar al Lleida Espor-
tiu i que ara estan amb nosal-
tres, es van sentir enganyades 
perquè no eren un objectiu 
prioritari per al club, malgrat 
lluitar per obtenir grans resul-
tats fins a l’últim moment. En 
definitiva, va ser una situació 
molt delicada”. Finalment, el 
coordinador del Soses CF Fe-
mení, Nando Montoy, també 
dóna a conèixer el seu senti-
ment de tristesa.

El Lleida femení, de B a A
Malgrat tota la controvèrsia 
creada al llarg de l’estiu, el 
futbol femení continua pre-

A les portes d’un 
ascens històric

El femení A del Lleida Esportiu va quedar eliminat en la prime-
ra ronda del play-off d’ascens a la màxima categoria del futbol 
femení espanyol en no poder superar l’Sportig Plaza Argel. Les 
blaves van plantar cara a un rival que no ho va tenir fàcil al Mu-
nicipal de Magraners, que va acollir uns 400 espectadors. En el 
partit d’anada el resultat va ser de 3-2 a favor de les alicantines, 

i el de tornada va acabar en 0-3, un resultat que es va donar 
a la segona meitat gràcies a una gran actitud de les lleidata-

nes, que des del primer moment van buscar igualar l’eli-
minatòria. Aquest va ser el punt i final a una temporada 

brillant de les noies que dirigia David Viñes, que va 
fer història disputant el primer play-off d’ascens a 

la Primera Divisió Femenina. Posteriorment, 
van ser rebudes a la Paeria gràcies a 

la seva gran actuació durant la 
temporada. 
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La resta de jugadores van marxar de Llei-
da, com ara Glòria Pelegrí, que va anar al 
Sant Gabriel A, o Carla Martínez i Andrea 
Vernet, que juguen a la UE Vic, mentre que 
Núria Darza i Glòria Bitrià s’han passat al 
futbol sala a Almacelles. D’altres van deci-
dir deixar el futbol.

Raquel Arran
Marina Pérez

Anna Esteve
Janira Rodríguez
Núria Llop
Paola Martínez

Laura Abad
Esther Roca
Rosi Sabaté
Mery Vázquez

La temporada 
2013-2014 
del Lleida 

Femení va ser 
inoblidable 

Les lleidatanes 
van lluitar per  
l’ascens.
Foto: Lleida 
Esportiu

El conjunt femení 
del Lleida va sor-
tir al balcó de la 
Paeria.
Foto: Hermínia 
Sirvent

sent al Lleida Esportiu. El club 
de la capital del Segrià jugarà 
a la Primera Catalana Feme-
nina amb el que fins ara era 
el segon conjunt de l’entitat, 
que, per tant, passa a ocupar 
el lloc vacant. “L’equip volia 
seguir amb les mateixes con-
diciones. Com a club, sempre 
hem intentat mantenir l’equip 
femení”, explica Balaguer. 
En aquest sentit, expressa 
que  “lluitarem amb l’objectiu 
que el nostre conjunt femení 
assoleixi el seu màxim nivell, 
però sense canviar la nostra 
perpectiva de com veiem les 
coses, intentant que l’entitat 
continuï sent sostenible”, fi-
nalitza.

El primer equip fe-
mení del Lleida Es-
portiu va ser rebut 
a l’Ajuntament.
Foto: Hermínia 
Sirvent
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Són les 12 del migdia. Ens 
hem traslladat a Barcelona, 
més concretament al barri de 
Gràcia. Amb un ampli som-
riure, Àlex Villagrasa ens rep 
a LampPost, el seu estudi de 
postproducció.

DANI MARTÍNEZ
Com i quan comença a de-
senvolupar-se el teu interès 
pel camp dels VFX?

À LEX VILLAGRASA
De petit m’interessava molt 
la ciència-ficció. Al·lucinava 
amb Star Wars. Tenia la ne-
cessitat de conèixer com es 
feien aquelles pel·lícules. De 

seguida em va cridar l’atenció 
la figura del director, la qual 
cosa em va portar a estudiar 
direcció a l’ESCAC. I a partir 
d’aquí vaig començar a fer els 
meus propis curtmetratges i 
guions. Vaig començar a in-
vestigar la tècnica de mane-
ra autodidacta, ja que si era 
capaç de dominar-la, sabria 
què seria capaç de fer.  Tot el 
que podia imaginar podria ar-
ribar a fer-ho a partir d’aquí. 
Acabat el primer curt, i des-
prés de col·laborar en altres 
treballs, tot va anar creixent. 
Després vaig començar a fer 
publicitat, també els seus 
efectes, que anava compagi-
nant amb altres projectes dels 
meus companys de classe. 
Cada cop aprenia més. Final-
ment va arribar [REC], gràcies 
a un dels seus productors, Ori-

ol Maymó, també alumne de 
l’ESCAC. Fins al moment en-
cara no m’ho havia pres com a 
quelcom professional. Llavors 
va arribar la nominació als 
Goya, i la gent va començar a 
demanar-me més coses. Aquí 
vaig pensar que, al marge de 
la direcció, els efectes visuals 
eren un camp que m’inte-
ressava molt i que, a 
més, em permetia 
certa llibertat per 
continuar fent les 
meves coses.

D.M. 
Gran part de 
la teva feina es 
duu a terme un 
cop el rodatge 
ha finalitzat, però 
aquest requereix 
un procés previ de 

camp. Quina es la tasca del 
VFX Supervisor abans i du-
rant el rodatge?

A.V.
M’incorporo molt aviat al pro-
cés, cada cop més. Mesos 
abans de començar el rodat-

ge em donen 
el guió, i  

a m b 

el director, el director d’art i 
els productors es fan story-
boards i animàtiques (petites 
animacions) per preparar el 
rodatge, perquè, de vegades, 
la part que implica als efectes 
visuals es tan complexa i cara 
que rodar-la d’una manera o 

una altra 
facili-

ta 

Necessitava 
saber com 

fer aquestes 
pel·lícules

Amb la 
nominació 

als Goya tot 
va canviar
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Àlex
Villagrasa

El millor supervisor d’efectes visuals amb 
accent lleidatà ja treballa en la nova pro-
ducció de Terry Gilliam: ‘The man who 
killed Don Quixote’.

o complica molt la feina que 
ve després. Cada cop més, 
hi ha parts de decorats que 
poden ser reals i d’altres que 
dius: “A partir d’aquí, tot són 
efectes visuals”. Un cop co-
menço el rodatge, he d’asse-
gurar-me que tots els plans 
amb efec-
tes vi-

Dirigir 
és el que

em surt més 
natural

suals es rodin de la millor ma-
nera. Per això, hem d’agafar 
referències de càmera, d’altu-
ra, de lents, de tot... perquè 
allò que hem de recrear des-
prés quedi perfecte.

D.M.
A més, també ets director. 
Has dirigit espots publicita-

ris, videoclips i curtmetrat-
ges. Parla’ns d’aquesta 

altra faceta.

A.V.
Doncs aquesta face-
ta és amb la que jo 
vaig començar de 
petit, fent curtme-
tratges, actuant amb 

la meva germana peti-
ta i utilitzant playmobils. 

És el que em surt més na-
tural, el que m’agrada més, 

dur a terme el que tinc al cap, 
les meves pròpies creacions. 
El fet d’haver format part de 
diverses pel·lícules i d’haver 
treballat amb grans directors 
et dóna també un bagatge 
per afrontar la teva pròpia  
carrera de director. Actual-
ment, estic preparant diver-
sos curtmetratges, un parell 
de videoclips, una pel·lícula... 
o sigui, projectes per dirigir 
en tinc uns quants i és on 
vull arribar. El que m’agrada-
ria és poder anar supervisant 
les pel·lícules en què partici-
pem a través de l’estudi amb 
l’objectiu de tenir mes temps 
per poder fer els meus propis 
projectes.

D.M.
Per a la realització d’alguns 
dels teus treballs vas esco-

llir Lleida com a escenari. A 
més, aquest mateix any, la 
ciutat va acollir el rodatge 
de Segon Origen. Parla’ns 
del panorama audiovisual a 
la capital del Segrià.

A.V.
Jo crec que el panorama a 
Lleida és gairebé inexistent 
(riu). Sí, en aquests últims anys 
s’ha intentat afavorir amb và-
ries produccions que han vin-
gut, ja no només a la ciutat, 
sinó a la província. Penso que 
els paisatges i les facilitats 
que hi ha són un actiu cine-
matogràfic que es podria ex-
plotar més; no obstant això, a 
nivell de producció, sobretot 
en produccions grans, els cos-
ta molt als productors traslla-
dar tot un equip a Lleida. No 
tenim la infraestructura ni els 

tècnics per acollir producci-
ons de manera estable. Les 
produccions més petites, com 
ara videoclips, ho tenen mes 
fàcil. El cas de Segon Origen, 
de Carles Porta, és diferent, 
perquè és una historia que 
neix i transcorre  a Lleida. A 
més, l’autor és de Tàrrega. Es 
tracta d’un cas molt concret.

D.M.
LampPost es el teu estudi 
de postproducció, des del 
qual afronteu totes les pro-
duccions en què participeu. 
Costa molt aixecar un estudi 
d’aquest tipus en una ciutat 
com Barcelona?

A.V.
La veritat es que sí i no. Jo he 
tingut la sort que ha estat una 
cosa que s’ha anat a fent, pas 
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Sitges 2014 
presenta la seva 

programació completa
 Entre el 3 i el 12 d’octubre, el Festival reunirà algunes de les joies 

del cinema fantàstic i nous llenguatges audiovisuals que han triomfat a 
mig món. Films com Adieu au langage, l’ultim treball en 3D ple de me-
tàfores del geni de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard, o el decadent 
retrat de David Cronenberg sobre la indústria cinematogràfica, Maps to 
the Stars, amb un repartiment de luxe format per Julianne Moore, Mia 

Wasikowska, Robert Pattinson i John Cusack, estaran al Festival. L’espe-
rada [REC]4, de Jaume Balagueró, inaugurarà el certamen, mentre 

que Musarañas, produïda per Álex de la Iglesia, Relatos salvajes, de 
Damián Szifrón, o Magical Girl, de Carlos Vermut, també tindran 

presència a Sitges. El cinema asiàtic tindrà el seu lloc destacat 
dins de la programació amb titols com ara That Demon Wit-

hin, de Dante Lam, o The Midnight After, de Fruit Chan. 
I Origins, The Double o Tusk, la nova producció de Ke-

vin Smith, que el 2011 es va emportar el Premi a la 
Millor Pel·lícula per Red State, també s’inclou-

ran a la programació, juntament amb 
altres com Honeymoon o Réalité, 

de Quentin Dupieux. 

a pas, fent-te 
forat dins d’una 
ciutat com és Barcelo-
na. Jo crec que si fas les coses 
bé i la teva feina parla per tu, 
arribes a aconseguir-ho. No 
m’imaginava pas fa 5 anys 
que estaria fent produccions 
amb actors de Hollywood. És 
una cosa que somies i penses: 
“Fins on podria arribar...”, 
però mai se sap. T’has de pre-
guntar: “I per què no?”

D.M.
Com ha afectat la crisi al 
sector de la postproducció i 
quin creus que és el seu fu·
tur?

A.V.
A nosaltres no ens ha afectat. 
De fet, han estat els anys que 
més hem treballat. Penso que 
és un moment d’incertesa a 
nivell de les grans empreses 
de postproducció, companyi-
es que comptaven amb grans 
pressupostos i que venien el 
gran equip que tenien, la mà-
quina. Nosaltres sempre hem 
tingut més cura, estem més 
a sobre, ajudem els directors 
en la seva visió, tècnica i artís-

A nosaltres 
la crisi 

no ens ha 
afectat

‘[REC]4’ és 
la més bèstia 
pel que fa als 

VFX

El Festival 
de Sitges és 
un lloc de 

trobada

tica.
Crec 
q u e 
a ni-
ve l l 
de
les
em-
preses 
pe t i te s 
i mitjanes, 
hi ha un pano-
rama més bo.

D.M.
En menys de dues setmanes 
començarà la nova edició 
del Festival de Cinema Fan·
tàstic de Sitges. Com amant 
del cinema fantàstic que ets, 
parla’ns del Festival.

A.V.
M’interessa molt veure el film 
iranià de vampirs A Girl Walks 
Home Alone at Night, que ha 
produït Elijah Wood. També 
hi ha Tusk, de Kevin Smith. 
Encara que ja la vaig poder 
veure fa un temps a Londres, 
crec que és molt interessant 
Under the Skin, de Jonathan 
Glazer, en la qual participa 

Scarlett Johansson. És una 
pel·lícula diferent, i crec 

que per al Festival és 
molt interessant. A 
nivell de produccions 
espanyoles, m’in-
teressa molt veure 
Autómata, encara 
que les crítiques de 

Sant Sebastià no ha-
gin estat massa bo-

nes. També Musarañas, 
que produeix Álex de la 

Iglesia. [REC] 4 no, perque ja 

l’he 
vist
(riu), però 
sí que tinc moltes 
ganes de veure com reaccio-
na la gent. El cinema asiàtic 
també m’excita molt. Tot el 
que és gore i de sang ho des-
carto, no m’agrada. Aquest 
any fan una retrospectiva de 
Joe Dante i ve a fer una xer-
rada Pablo Helman, un dels 
supervisors d’efectes visu-
als més importants del món. 
El Festival també és un punt 
de trobada, veus moltes ca-
res conegudes, gent amb la 
que has treballat i gent amb 
la que acabaràs treballant. A 
l’edició de l’any passat vaig 
conèixer Terry Gilliam i ara 
faré els efectes visuals del seu 
nou film.

D.M.
A més, aquesta edició del 
Festival arrencarà amb l’es·
trena de [REC]4, una de les 

últimes producci·
ons en les quals 
has treballat.

A.V.
Ha estat tot un 

repte. Perquè 
tens molta feina 

i una limitació de 
temps i pressupost. 

Has d’empènyer l’equip 
a arribar al nivell màxim pos-
sible. Van ser dos mesos de 
rodatge bastant complicats, 
un dels quals el vam passar a 
Canàries, en un vaixell rus. La 
part de postproducció tam-
bé ha estat intensa, perquè 
comptàvem amb poc temps 
per tot el que havíem de fer. 
Ha estat dur, però estem con-
tents amb el resultat. Ara, a 
veure què diu el públic. 

D.M.
Casualment, el director 
d’aquesta pel·lícula també 
és lleidatà. Com vas conèi·
xer Jaume Balagueró?

A.V.
Primer vaig conèixer Paco 
Plaza per mitjà d’un produc-
tor de l’ESCAC, Oriol May-
mó. Al Jaume l’havia vist en 
algun festival, però molt de 
passada, no personalment. 

Va ser a partir de 
[REC] quan ja ens vam 

conèixer. En aquest moment 
hem fet tres pel·lícules junts, 
i suposo que la col·laboració 
seguirà en propers projectes 
d’ambdós. 

D.M.
Com han evolucionat els 
efectes visuals de la saga de 
[REC]?

A.V.
Han canviat molt. [REC]4 és la 
més bèstia. Vam començar a 
la primera amb coses petites, 
més d’esborrar o afegir una 
mica de sang. [REC]2 ja era 
més gran, [REC] 3 era molt 
més gran i [REC] 4 és una 
barbaritat. Hem fet més de 
450 plans d’efectes visuals. 
Aquest cop hem creat criatu-
res en 3D, el vaixell que està 
navegant...

D.M
En la passada edició del Fes·
tival vam tenir l’oportunitat 
de veure Grand Piano, pel·
lícula de la qual t’encarre·
gaves dels VFX. Explica’ns 
l’experiència de treballar·hi. 
Quins reptes principals et 
va suposar?

A.V.
Grand Piano ha suposat, fins 
a dia d’avui, el repte més gran 

Cartell promocional del Festival de 
Cinema de Sitges 2014.
Font: www.sitgesfilmfestival.
com
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Jaume Balagueró
inaugurará Sitges amb 
[REC]4: Apocalipsis

La nova entrega de la reeixida saga, dirigida pel director de cinema 
lleidatà Jaume Balagueró, és podrà veure durant la gala inaugural de 
la nova edició del Festival de Sitges, que tindrà lloc el proper 3 d’oc-

tubre. [REC]4 torna a comptar amb la participació de Manuela Velasco, 
que donarà vida, un cop més, a la intrèpida reportera Ángela Vidal. En 
aquesta ocasió, Ángela, única supervivent de la infecció a l’edifici on 
van tenir lloc les anteriors entregues, és rescatada i evacuada. Quan 

tot sembla haver acabat, torna el temut desastre adoptant noves 
formes que no podem arribar a imaginar. Segons Balagueró, l’última 

cinta de [REC] manté els trets d’identitat de la saga. Així, la por, 
l’angoixa, les sorpreses, el joc amb l’espectador i, sobretot, la 
claustrofòbia tornaran a fer-se un lloc a les nostres butaques. 

Amb [REC]4, Balagueró s’acomiada d’una saga de terror 
aclamada pel públic, que veia llum per primer cop el 

2007. El 31 d’octubre [REC]4: Apocalipsis arribarà 
a les sales comercials de la mà de Filmax per 

als que no l’hagin pogut gaudir durant el 
Festival de Cinema de Sitges.

Àlex Villagrasa, durant l’entrevista.
Foto: Imma Gon-
zález

Imatge de Jaume
Balagueró

Foto: Arxiu

que he tingut. Va ser una pel-
lícula molt complicada, amb 
molta responsabilitat. Es trac-
ta d’un film en què 50 dels 
seus 80 minuts de durada 
transcorren dins d’un teatre. 
Un teatre inspirat en l’Òpera 
de Chicago, però com que no 
acabava d’adaptar-se a la vi-
sió del director, vaig proposar 
recrear-lo completament per 
ordinador. Recordo que vaig 
pensar: “On m’estic ficant?” 
Vam construir una part de 
l’escenari i 3 fileres per rodar 
alguns plans del públic. La 
resta eren fons blaus en els 
quals després hauríem de col-
locar un teatre ple de gent. Va 
ser dur, perquè gran part del 
pes de la pel·lícula queia so-
bre nosaltres, però la satisfac-
ció de fer-ho, que sortís molt 
bé i que la gent pensés que 
era un teatre real ens va servir 
per demostrar-nos a nosaltres 
mateixos que podíem superar 
aquest nivell. Fins i tot Terry 
Gilliam ens preguntava a quin 
teatre havíem anat a rodar la 
pel·lícula...

D.M.
Parlant de Terry Gilliam, sa-
bem que ja has començat a 
treballar en la seva propera 
pel·lícula. Explica’ns alguna 
cosa sobre The man who 

killed Don Quixote. A quins 
reptes t’enfrontes en aques-
ta producció?

A.V.
A molts, tot i que encara no 
els puc explicar (riu). Hem 
d’estar a l’alçada i suportar la 
pressió de fer una pel·lícula 
així, encara que per a mi és 
un estímul poder estar fent 
coses que ens representin un 
repte. A nivell artístic és bes-
tial treballar amb la imagina-
ció de Terry Gilliam, és d’un 
altre nivell. Estàs ajudant a 
dur a terme la visió d’un di-
rector que és un geni.

D.M.
Com a director, qui admi-
res?

A.V.
Molta gent. En gustos sóc 
molt clàssic. M’agrada mol-
tíssim David Lean, pel·lícules 
com Lawrence d’Aràbia o 
Doctor Zhivago. Sempre he 
estat molt fan de les grans 
pel·lícules del classicisme 
cinematogràfic de gran es-
pectacle. M’agrada molt 
Hitchcock, La nit del caça-
dor, certes rareses del cine-
ma clàssic... També m’agrada 
la comèdia clàssica. I sóc un 
gran admirador d’Steven Spi-
elberg, de la seva manera de 
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Teresa Porqueras 
apropará el misteri
al Festival de Sitges

La lleidatana Teresa Porqueras i el seu equip d’investigació de “Crò-
niques de misteris” també estaran al Festival de Sitges presentant un 

recull de reportatges periodístics d’investigació sobre fets insòlits arreu 
de Catalunya, que han estat emesos al programa Misteris amb Sebastià 
Arbó de 8tv i que tindrem l’oportunitat de veure a la sala Brigadoon del 
Festival el dia 11 d’octubre a les 11 del matí. En total es projectaran 5 
reportatges que abarquen molts dels temes considerats com a misteris 

en l’imaginari social: aparicions fantasmals, universos paral·lels i ob-
jectes no identificats són només alguns dels convidats a la projecció. 

És la segona vegada que l’equip va al Festival, i, a més, ho fan en 
la categoria de Secció Especial, de manera que tenen un espai 
específic per a ells, on poden mostrar el seu treball. La Teresa 
afirma que el Festival està molt interessat en donar a conèi-

xer programes televisius que parlin tan a fons de miste-
ris, i a Catalunya el seu equip i ella són els únics que 

ho fan. En finalitzar la projecció tindrà lloc un 
col·loqui on curiosos i escèptics podran 

formular les seves
preguntes.

 

Dir no a 
‘Avatar’ no 

em va sortir 
malament

Imat-
ge de   
Teresa 

Porqueras.
Foto: Arxiu

dirigir i de la seva facilitat per 
arribar a l’espectador. També 
del cinema independent i del 
francès. Hi ha molts directors 
que m’agraden per diferents 
aspectes. Admiro aquella 
gent que pot fascinar-te amb 
les seves històries.

D.M.
Com a VFX Supervisor, al-
gun referent?

A.V.
Tota la gent que va començar 

a la ILM, els precursors del 
que fem ara. Van ser pioners, 
totes les eines que jo utilit-
zo avui en dia les van inven-
tar aquest senyors. Després, 
també, la manera i la filosofia 
amb què va néixer la Weta Di-
gital, de Nova Zelanda. Tota 
la gent que va fer El senyor 
dels anells, Avatar o El plane-
ta dels simis. Ara mateix ja es-
tàs veient personatges irreals 
que et creus absolutament. 
Això obre unes possibilitats 
creatives enormes. Ara el que 

hem de fer és utilitzar totes 
aquestes eines d’una manera 
creativa. Que no sigui, con 
moltes vegades ha passat, 
allo tan típic d’”anem a fer 
aquesta pel·lícula per de-
mostrar que podem utilitzar 
aquest tipus d’efectes”.

D.M.
Des del punt de vista dels 
efectes visuals, a quina pro-
ducció t’agradaria  treballar 
o t’hagués agradat fer-ho si 
haguessis pogut?

A.V.
A Star Wars, evidentment 
(riu). Crec que a tots els que 
ens dediquem a això pagarí-
em per poder treballar a les 
noves d’Star Wars. I, per su-
posat, a El senyor dels anells, 
per la quantitat d’efectes, la 
manera com es van treballar 
i l’esperit pioner que es respi-
rava. De fet, vaig tenir l’opor-
tunitat de treballar a Avatar i 
vaig dir que no.

D.M.
Vas dir que no a Avatar?!

A.V.
Sí (riu). Va ser l’any 2005, crec. 
Encara no havia fet [REC] i es-
tava preparant un curtmetrat-
ge meu. Vaig fer una bobina 
resum de tota la meva feina i 
la vaig enviar a Londres i a la 
Weta Digital, només per pro-
var sort, ja que uns dels requi-
sits era haver treballat en al-
menys 3 pel·lícules i jo encara 
no n’havia fet cap. Uns mesos 
després em van trucar (riu), 
em van preguntar si estava 
disponible i em van demanar 
més mostres de la meva fei-
na. Al final em van dir que sí, 
però llavors em van concedir 
la subvenció per al meu curt-
metratge, a més d’estar tre-
ballant a [REC]. Vaig pensar: 

“Què faig?“ Finalment, vaig 
decidir quedar-me aquí a diri-
gir el meu curtmetratge, que 
és el que tenia ganes de fer, a 
banda de diversos videoclips i 
la pel·lícula [REC], l’inici de tot 
plegat. Vaig pensar que sem-
pre tindria temps d’anar-me’n 
fora, així que vaig dir que no. I 
no m’ha anat tan malament... 
(riu)

D.M.
Ja per acabar, què ens pots 
avançar dels teus propers 
treballs? Sigues generós, si 
us plau...

A.V.
Estic treballant en dos curt-
metratges més. Un és d’ani-
mació, i l’altre, més de cièn-
cia-ficció, i conté bastants 
efectes visuals. El curtme-
tratge d’animació espero 
poder arrencar-lo a principis 
d’aquest mateix any. També 
m’agradaria fer realitat un 
projecte de sèrie que tenim 
entre mans. Esperem poder 
rodar un tràiler per convèncer 
algunes persones del sector. 
I després d’això, pas a pas, 
intentar aixecar una pel·lícula 
meva, encara que això és una 
mica més complicat. Tot de-
pèn del temps que em deixin 
les grans produccions en les 
quals   estem   treballant   ara 
mateix.



Entra a www.7accents.cat/totsuma 
i fes la teva aportació!

micromecenatge_
micro: petit
mecenatge: qualitat de meneces
mecenes: persona que patrocina generosament 
les arts, les ciències, una empresa cultural...

Necessitem #gentambaccent 
per construir 

Hem fet un esforç econòmic sense suport de cap 
tipus per tal de construir el millor web possible i
publicar el primer número d’un setmanari en paper.
Ens ajudeu a fer-ne possible la continuïtat?

7accents
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la teva 
opinió és 

important

Precarització 
laboral i demo-
cràtica a l’inici 
d’un nou curs

Un cop més ens han dit que 
el curs escolar ha comen-
çat amb normalitat i, fins i 
tot, aquesta vegada, que la 
tendència dels darrers anys 
comença a canviar per l’aug-
ment de professorat contra-
ctat obviant, és clar, que hi ha 
en el sistema 10.279 alumnes 
més. Deia la consellera en 
roda de premsa “que si el 
país comença a sortir-se’n, 
és veritat que la Generalitat  
fa un esforç perquè el Servei 
d’Educació faci un canvi de 
tendència”. Costa de creure 
això quan es contracta part 
del professorat amb efectes 
del dia en què comencen les 
classes i, per tant, aquests 

docents arriben als centres 
sense haver pogut preparar 
res. D’altra banda, el govern 
de la Generalitat ha instat el 
titular d’Economia perquè els 
treballadors públics tornin a 
percebre el 2015 la paga ex-
tra que els darrers tres anys 
els ha estat arrabassada. De 
moment, però, el que sabem 
és que la Generalitat s’ha 
negat a fer extensiva la sen-
tència –ferma– a la resta de 
treballadors públics per la 
qual el docent demandant ha 
percebut els havers corres-
ponents als 44 dies meritats 
de la paga extra de 2012. 
Talment, sembla que un atac 
d’amnèsia hagi impregnat 
aquestes declaracions dels 
responsables polítics atès 
que les velles mancances en 
tot allò que fa referència al 
nostre sistema educatiu, lluny 
de millorar, es perpetuen en 
el millor dels casos i s’agreu-
gen més encara amb la im-
plementació de la llei Wert a 
1r, 3r i 5è de Primària. És així 
que podem dir que es manté 
la precarització laboral dels 
treballadors i treballadores 

de l’ensenyament i s’aprofun-
deix en la pèrdua de qualitat i 
valors democràtics a l’escola. 
I és que sota una posada en 
escena de rebuig i confronta-
ció, el cert és que la conselle-
ra Rigau ha aplicat diferents 
preceptes de la LOMCE com 
és ara la pèrdua de capacitat 
decisòria dels Consells Esco-
lars, la introducció de la pro-
va diagnòstica a 3r de Primà-
ria, les avaluacions per cursos 
i no per cicles, l’avaluació de 
l’àrea de Religió, etc. A més, 
a la senyora Rigau li ha fal-
tat temps per proposar de 
modificar el Decret de Direc-
cions –que USTEC·STEs ha 
recorregut fins al Tribunal Su-
prem– per tal de que aques-
tes siguin seleccionades a 
partir d’ara per una majoria 
de membres de la comissió 
de selecció triats per l’Admi-
nistració. En aquesta mateixa 
línea de més i millor demo-
cràcia, en gairebé el 80% de 
les adjudicacions d’estiu ba-
sades en el Decret de Provi-
sió i Perfils hi han intervingut 
de manera directa les direcci-
ons dels centres. Suposa això 

un canvi de model en la for-
ma de provisió dels llocs de 
treball públics que l’assimilen 
al model de gestió privada i 
que converteixen aquelles, 
de facto, en caps de per-
sonal. Però és que, a més a 
més, les retallades continu-
en: la reducció d’un 15% de 
jornada i sou al personal inte-
rí i substitut, el retard impre-
sentable en la cobertura de 
les substitucions, la negativa 
a fer extensiu el cobrament 
del 4t estadi al personal inte-
rí, el no cobrament del mes 
de juliol per a aquest mateix 
col·lectiu, el rosari de models 
de contractació a temps par-
cial, etc.
Davant d’aquesta ofensiva 
per liquidar el sistema públic 
d’educació, i en el marc d’una 
situació política marcada per 
l’exercici del dret a decidir, 
USTEC·STEs (IAC) vol expres-
sar  amb tota la rotunditat 
possible que no es pot negar 
el dret d’una nació a l’auto-
determinació. De la mateixa 
manera veiem la necessitat 
de promoure un debat so-
bre l’educació pública que 

volem. Volem també decidir 
sobre això. I és per aquest 
motiu que, juntament amb al-
tres organitzacions, entitats i 
persones, USTEC·STES (IAC) 
ha decidit d’impulsar una ILP 
(Iniciativa Legislativa Popular) 
per una Proposició de Llei 
del Sistema Educatiu de Ca-
talunya on s’aposti per una 
educació des de Bressol fins 
a la Universitat radicalment 
fonamentada en la democrà-
cia, la qualitat, la inclusió i la 
coeducació, el caràcter ple-
nament públic, la qualitat, la 
laïcitat i un finançament ade-
quat i equiparable al dels pa-
ïsos més avançats en aquest 
terreny.
Només des de la participació 
i la mobilització serà possi-
ble revertir l’estat actual de 
les coses que la propaganda 
governamental vol fer creure 
que ja està canviant. La reali-
tat, tossuda, mostra amb cla-
redat just el contrari.

JAUME AÑÉ ROS
MESTRE I PORTAVEU

d’USTEC-STES LLEIDA

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
El paper del paper
Quants quioscos hauré visitat 
al llarg dels darrers dies... Una 
cinquantena? Més de vuitanta? 
Cent?! No ho descarto pas. De 
fet, per tirar endavant un pro-
jecte d’aquestes característi-
ques, esdevé imprescindible el 
suport dels punts de venda ha-
bituals de premsa a Lleida, des 
de papereries o llibreries fins a 
benzineres, passant pels clàssics 
estancs, entre molts d’altres.
La veritat és que no en tinc cap 
queixa del tracte rebut al llarg 
del centenar de visites. Bona 
gent, normal i corrent, amb els 
problemes normals i corrents 
de tota bona gent d’avui en dia. 

Per a ells, però, aquests proble-
mes tenen nom i, almenys, un 
cognom: la crisi del paper.
Marges de benefici cada vegada 
més reduïts, la impossibilitat de 
controlar la quantitat d’exem-
plars que els arriben de cada nú-
mero i l’envelliment progressiu 
del lector de premsa en paper 
s’han erigit com les principals 
bèsties negres d’un sector que, 
en el cas de la capital de Segrià, 
ha vist com havien d’abaixar 
la reixa fins a una quarantena 
d’establiments especialitzats en 
aquest àmbit. L’adjectiu “dra-
màtic” es queda curt per a la 
quantitat de famílies que s’han 

quedat senses ingressos.
El patiment dels quiosquers és 
equiparable al dels periodistes, 
que veuen com els llocs de fei-
na es redueixen en consonància 
amb les vendes dels diaris on 
treballen. El paper s’ha conver-
tit en una eina gens sostenible, 
tant econòmicament com ecolò-
gicament. I no és que servidor 
no hi cregui; sóc incapaç, per 
exemple, de llegir un llibre mit-
jançant una tablet, ho he de fer 
en paper, però aquests són pro-
ductes acabats, a diferència dels 
diaris, que quan quan surten a 
la venda ja han perdut tota la vi-
gència del dia, que, en el fons, 

és la seva raó de ser.
Adaptar-se o morir, no hi ha 
més. De la mateixa manera que 
la premsa va superar la crisi que 
va suposar l’aparició dels diaris 
gratuïts, ara toca adaptar-nos a 
una nova realitat, realitat virtu-
al en aquest cas. Internet i pa-
per han de saber conviure, però 
conferint al paper un altre paper 
(permeteu-me la redundància, 
si us plau). Perquè sense paper, 
quin paper interpretarem els 
periodistes i els quiosquers en 
aquest joc l’objectiu del qual és 
arribar a final de mes? Penseu 
que aquest és el paper de les 
nostres vides..
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OPI
NIÓ

7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les 
opinions, sempre que es manifestin de manera argumentada i respectuosa. Els col·
laboradors literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició 
d’aquest setmanari es reflecteix en el seu editorial.

No serà fàcil
Emprendre no és fàcil. 
Avui dia, quan enca·
ra no hem sortit de 
la crisi econòmica, 
encara ho és menys. 
Però intentar ende·
gar un mitjà de comu·
nicació i fer·ho en un 
territori aparentment tan 
poc agraït com és Lleida, 
més que difícil, sembla tot 
un despropòsit. No resul·
tarà gens fàcil, però cal 
fer·ho possible. I això ha 
de ser així per dos motius: 
d’entrada, per pluralitat in·
formativa, vital en aquest 
sector; en segon lloc, però 
no de menor importància, 
per contribuir a dignifi·
car una professió que no 
travessa precisament una 
edat daurada.
7accents, al meu parer, 
hauria de representar ni 
més ni menys que aquesta 
voluntat de renovar, trans·
formar, rejovenir, refer un 

Miquel Aguilar
Corregint

 ‘7accents’ 
hauria de
renovar i
rejovenir el
periodisme
actual

Jorge Soler
Auscultant

La nostra estimada terra
Qualsevol ciutat conside·
rada excel·lent ha de tenir 
unes bones xarxes d’in·
formació. Als ciutadans, 
tradicionalment, les no·
tícies ens arriben princi·
palment per mitjà dels 
diaris, les televisions i les 
ràdios, a les quals, dar·
rerament, s’hi s´han afegit 
alguns portals informatius 
que s’actualitzen per als 
seus subscriptors i que fa·
ciliten poc més que titulars 
als quals permeten acce·
dir sense pagar (o per un 
preu mòdic). Des de fa pocs 
anys, les actives xarxes so·
cials, mantingudes majori·
tàriament per contribucions 
altruistes, són unes de les 
fonts de coneixement (i re·
coneixement) més ràpides 

opinio@
7accents.cat

 Qui no
hauria 
d’aplaudir i
donar suport
a un projecte
així?

 Només li
demanem que
no obeeixi cap 
altre amo que 
no sigui el
lector

que tenim, amb l’avantatge 
afegit que permeten al que 
les llegeix rebre interpreta·
cions diverses. Les formes 
tradicionals, barrejades 

amb les més noves d’una 
forma bastant simbiòtica, 
ens mantenen actualitzats 
sobre tot allò que succeeix 
sense haver d’esperar que 

surti a la venda el diari de 
l’edició següent en el perti·
nent quiosc. 
Ara neix a Lleida un nou 
format, molt sensible a la 
comunicació en xarxa, a la 
presència gratuïta a Internet 
i, a la vegada, amb una de·
clarada vocació d’informar 
amb un periodisme reflexiu 
sobre el que té lloc a la nos·
tra terra amb un compromís 
marcat pels esdeveniments 
culturals. Qui no hauria 
d’aplaudir i donar suport a 
un projecte d’aquestes ca·
racterístiques?
Quin honor! M’han dema·
nat que participi amb ells, 
donant opinió al voltant de 
temes diversos, i he accep·
tat amb una clara intenció 
per part meva de fruir re·

flexionant sobre el que ens 
envolta, ben allunyat aquí 
de qualsevol opinió profes·
sional, amb un compromís 
de parlar dels nostres car·
rers, dels records, de les 
estacions, vents i cigonyes, 
procurant tractar construc·
tivament algunes de les 
il·lusions compartides. Tot 
això podria ser auscultar la 
ciutat, allunyant·me de for·
ma intencionada de la seva 
primera accepció i atan·
sant·me a la segona, menys 
tècnica i fina, i molt més me·
tafòrica, basada en sondejar 
el pensament d’altres per·
sones, l’estat d’un negoci i 
la disposició aliena davant 
d’un assumpte, en aquest 
cas centrada en la nostra 
estimada terra.

periodisme que, en el mi·
llor dels casos, exerceix de 
portaveu d’una ideologia o 

un partit polític, però que, 
en el pitjor dels casos, ho 
fa manipulant, mentint, 

tergiversant i desvirtuant 
un codi deontològic que 
brilla per la seva perenne 
absència. I això, afortuna·
dament, crec que és més 
fàcil de fer en un àmbit 
aparentment tan petit com 
és Lleida.
Comença aquí una nova 
aventura empresarial, però 
també personal, d’una sè·
rie de joves professionals 
que aposten per la infor·
mació de proximitat (en 
un món cada vegada més 
globalitzat) i pel periodis·
me reflexiu (en un sistema 
de vida cada vegada més 
accelerat). Res no pot fa·
llar. No pot anar malament 
perquè solem buscar el 
que no tenim i, en aquest 
cas, 7accents pretén po·
sar·nos·ho a l’abast: notí·
cies properes, tractades 
en profunditat, de lectura 
amena i digestió pausada, 
que convidin a la reflexió 

constant.
Què més podem demanar? 
Ah, sí: que no obeeixi cap 
altre amo que el lector, 
que no busqui cap altre 
objectiu que la veritat, que 
no posi els fins per davant 
dels mitjans i, sobretot, 
que no abandoni mai l’es·
perit crític tan necessari en 
una societat cada vegada 
més descontenta amb ella 
mateixa i amb el que la ro·
deja.
Una altra cosa: 7accents 
vol fer un pas més enllà del 
periodisme convencional, 
de la tinta i el paper, fins 
i tot d’Internet i les xarxes 
socials com a nous suports 
del diari tradicional. Vol 
ser un mitjà de mitjans, on 
els audiovisuals, els blocs, 
les opinions i la participa·
ció ciutadana siguin un tot 
que es retroalimenti. No és 
un projecte poc ambiciós. 
Caldrà estar·hi atents.



 Crònica de 5 ganivetades 
indiscriminades a Lleida
22·09
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Un jove de 21 anys de Logronyo, A.R.V., estudiant 
de Medicina a la UdL, confessa l’autoria dels fets i 
és detingut per agents policials 24 hores després

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’arribada de la tardor, en-
guany, ha estat marcada a 
Lleida no només per la baixa-
da de les temperatures, sinó 
per un fet que, encara ara, té 
la ciutat commocionada. Eren 
les 17.15 h del dilluns 22 de 
setembre quan un home co-
mençava a clavar ganivetades 
a plena llum del dia de mane-
ra indiscriminada. En només 
mitja hora feria de gravetat 5 
persones: una dona algeriana, 
un jove sudamericà, un xinès, 
un espanyol i un paquistanès. 
A les primeres dues víctimes 
les va atacar al Passeig de 
Ronda, després en va abor-
dar 2 més a Príncep de Viana, 
i l’última la va ferir a l’alçada 
de la Plaça del Treball. A les 
17.45 h acabava la 
sagnia. Eren pas-
sades les 18 
h quan tots 
els ferits es-
taven ja a 
l’Hospital 
Un ivers i -
tari Arnau 
de Vilano-
va. L’home 
d’origen pa-
quistanès va ha-

ver de ser traslladat al vespre 
a l’Hospital de la Vall d’He-

bron de Barcelona.
Després d’un pri-

mer moment 
de descon-
cert, els cos-
sos de se-
guretat van 
desplegar 
un ampli 

d i s p o s i t i u 
per buscar 

l’agressor, que 
els Mossos van 

A la imatge, l’home 
paquistanès ferit 
per arma blanca 
mentre es atès pels 
sanitaris
Foto:  Miki de 
Santiago

definir, després de prendre 
declaració a diversos testi-
monis, com un home d’uns 
35 anys, complexió forta i 
“estranger”. Durant la nit de 
dilluns, i al llarg del dia de di-
marts, més de 140 agents (en-

tre Mossos d’Esquadra i Guàr-
dia Urbana) van patrullar la 
ciutat per capturar l’agressor. 
Les xarxes socials bullien de 
comentaris, “informacions” 
(moltes errònies), muntatges 
i divagacions sobre què havia 
passat. Davant de tant des-
concert, el cap de la Regió 
Policial de Ponent, Josep Llu-
ís Rossell, atenia els mitjans a 
les 21 h  per explicar que les 
5 agressions havien estat arbi-
tràries i que els fets no respo-
nien a cap atac jihadista i per 

CULTURA

Els Armats i la 
Congregació de la 
Sang  ja tenen plaça

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Armats de la Sang, una 
de les entitats més antigues 
de la ciutat de Lleida, van 
inaugurar el dissabte passat 
una plaça amb el seu nom 
darrere de l’església de la 
Sang.

SOCIETAT

Pardinyes insta la Paeria a millorar 
l’itinerari de la línia 5 de l’autobús

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La comissió externa del trans-
port públic de Pardinyes, 
composada per represen-
tants d’Orvepard i usuaris del 
bus, han demanat al tinent 
d’alcalde i regidor del barri, 
Rafael Peris, millores en la lí-
nia 5 del bus, canvis de fre-
qüències a les hores punta 
i coincidència en el punt de 

trobada de la Rambla de Par-
dinyes entre els vehicles de la 
línia 4 i 5 per poder realitzar 
el transbord sense haver d’es-
perar. Segons la comissió, la 
línia 5 ha d’anar fins al final 
del barri, i les línies 4 i 5 han 
d’anar coordinades en temps 
perquè els vehicles coincidei-
xin en horari a les parades de 
Jeroni Pujades i Corregidor 
Escofet, com s’havia acordat.

POLÍTICA

La Diputació de Lleida, la primera a 
donar suport a la consulta del 9-N

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació de Lleida va 
aprovar el passat dilluns en 
Ple extraordinari la moció 
que més de 600 ajuntaments 
catalans ja han confirmat que 
votaran en suport al presi-
dent Mas i a la convocatòria 
de la consulta del 9 de no-
vembre. 
El seu president, Joan Reñé, 

va destacar la resposta sense 
tebiesa del món local a de-
fensar amb valentia el dret a 
decidir. 
La moció va prosperar amb 
els vots a favor de l’equip de 
Govern (CiU-CDA) i d’ERC i 
un vot del PSC.
Van votar-hi en contra el PP 
i un diputat del PSC. La res-
ta de diputats socialistes van 
abstenir-se.
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El detingut 
s’enfronta a 3 
anys i mig de 
presó per una 
altra agressió 

xenòfoba

demanar calma i tranquil·litat 
a la població, ja que estaven 
bolcant tots els esforços a 
trobar l’agressor. La petició, 
però, no va tenir massa efec-
te, ja que els carrers de Llei-
da es buidaven tan de pressa 
com s’estenia la notícia.

Antecedents racistes
Al dia següent, poc després 
de les 21 h, un estudiant de 
Medicina de la UdL proce-
dent de Logronyo, Alejandro 
R.V, era detingut per la Ur-
bana a Rovira Roure mentre 
anava en bicicleta. Fonts ofi-
cials informaven a les 22.00 h 
de la detenció del presumpte 
apunyalador i assenyalaven 
que el jove de 21 anys s’ha-
via autoinculpat. Descartat un 
focus psicòtic pels sanitaris 
de l’Hospital de Santa Maria, 
els Mossos d’Esquadra s’em-
portaven el noi a l’espera que 
passés a disposició judicial. 
Lleida dormia tranquil·la. 
El dimecres 24 sortien a la 
llum antecedents xenòfobs 
del detingut, que pertany a 
un grup d’ideologia nazi, Nu-
eva Época, i que s’enfronta, 
juntament amb un altre jove, 
Borja B., a una petició de 3 
anys i mig de presó per haver 
apunyalat un home de nacio-
nalitat colombiana el desem-
bre de 2012 a Logronyo.
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POLÍTICA

El PP insta la Paeria 
a afegir el castellà i 
l’anglès en els 
cartells dels Gegants

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El regidor i portaveu del PP 
a la Paeria, Joan Vilella, va 
anunciar aquest dilluns que 
presentaran un prec en la 
propera Comissió de Cul-
tura per instar que l’Ajunta-
ment de Lleida procedeixi 
a incloure en els cartells 
informatius sobre els Ge-
gants i la resta d’elements 
tradicionals que s’exposen 
al Museu de la Cultura Po-
pular, la Casa dels Gegants, 
a l’IMAC, a més del català, 
les llengües castellana i an-
glesa, “amb l’objectiu de 
facilitar als visitants i turis-
tes d’altres països i de la 
resta de l’Estat espanyol el 
coneixement i la correcta 
interpretació dels elements 
tradicionals que s’hi mos-
tren”. La Casa dels Gegants 
es va inaugurar el passat 26 
d’abril, en el marc de la Di-
ada de la Cultura Popular i 
Tradicional.

23·09
SOCIETAT

Creu Roja Lleida 
inicia un programa 
per prevenir la 
hipertensió arterial 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Creu Roja Lleida engega un 
nou projecte de promoció 
de la salut que se centra 
en la prevenció de la hi-
pertensió arterial, una de 
les malalties cròniques que 
més afecten la gent gran.
La primera acció del projec-
te, que s’anomena “Salut 
Constant”, es va dur a ter-
me el dia 25 de setembre a 
la Sala Sunka, amb el suport 
de Plusfresc. 
En concret, Creu Roja Llei-
da va oferir una xerrada so-
bre alimentació saludable i 
va prendre la tensió arterial 
a totes les persones partici-
pants.
El projecte té l’objectiu de 
promoure la vida indepen-
dent i els hàbits saludables 
de la gent gran per prevenir 
la hipertensió arterial o bé 
estabilitzar-la en aquelles 
persones que ja la tenen di-
agnosticada.

ECONOMIA

9 de cada 10 joves de Lleida amb 
feina tenen contractes precaris

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La UGT-Terres de Lleida i el 
col·lectiu Avalot van presentar 
dimarts un informe sobre la si-
tuació ocupacional dels joves 
a la província de Lleida. Entre 
les dades de l’estudi, s’expo-
sa que la taxa de contracta-
ció temporal entre el jovent 
de les terres de Lleida durant 
l’agost de 2014 és del 94%, 
amb un increment de l’1,08% 
en el que portem d’any. 
Segons va explicar la secre-
tària general d’UGT-Terres de 
Lleida, Núria Solé, i la porta-
veu nacional d’Avalot, Afra 
Blanco, 9 de cada 10 joves llei-
datans que tenen feina treba-
llen amb contracte temporal i 
precari. “L’evolució de la con-
tractació no és gens positiva, 
ja que, des de l’any 2011, el 
93% dels joves contractats ho 
han estat amb caràcter tem-
poral”, assenyalava Blanco. 

Davant de la precarietat en 
la contractació, molts joves 
es converteixen en el que 
s’ha denominat “joves mes 
a mes”, ja que molts d’ells 
enllacen contractes amb un 

A la imatge, una 
oficina del Servei 
d’Ocupació de Ca-
talunya
Foto: S.E.

el que hem fet 
bullir al web 
aquesta setmana
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temps inferior o igual a un 
mes de durada. Pel que fa 
als salaris, segons dades de 
l’Idescat, el salari brut anual 
dels joves d’entre 18 i 25 anys 
era, de mitjana, l’any 2012, 
de 944,98 euros al mes da-
vant dels 1.023 de l’any ante-
rior. A més, des de l’any 2009 
fins ara han augmentat en un 
23,75% els joves de Ponent 
que han emigrat per trobar 
una oportunitat laboral fora.

www.emmefotografia.com
fotografia.emme@gmail.com

/emmefotografialleida

MARIA OJER i MARISA MAS

Gran Passeig Ronda, 157, 
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El Lleida Esportiu posa 
la directa cap al desitjat 
ascens a Segona Divisió
Els d’Imanol Idiakez estan en una línia ascendent

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA
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El Lleida Esportiu està en un 
moment excel·lent de forma. 
La derrota al camp del Ma-
llorca B (1-0) va marcar un 
punt d’inflexió en el conjunt 
que entrena el tècnic Ima-
nol Idiakez. De fet, després 
d’aquell partit, els lleidatans 
van guanyar per 3-0 el Gua-
dalajara a la Copa del Rei, 
4-0 l’Eldense i 0-2 l’Huracán 
Valencia, aquests últims xoc 
corresponents a la Lliga de 
Segona Divisió B. Així, doncs, 
els resultats aconseguits en 
les 5 jornades han convertit 
els lleidatans en una de les 
formacions més fortes de la 
competició i un clar aspirant 
a l’ascens a Segona Divisió, 
l’objectiu marcat a l’inici de 
campanya.
Malgrat tot, 
encara res-
ta molta 
competi-
ció per 
d i s p u -
tar. Per 
aques-
ta raó, 
s ó n 
molts els 
que pen-

sen que és fonamental sumar 
tants punts com sigui possible 

per aconseguir assen-
tar-se a la part noble 

de la classificació 
de cara a un fu-
tur, quan els re-
sultats puguin 
no ser tan fa-
vorables com 
fins ara.

Per altra ban-
da, cal destacar 

l’excel·lent inte-

Els homes d’Idiakez 
van demostrar da-
vant de l’Huracán 
Valencia que el 
treball defensiu és 
vital per a una vic-
tòria treballada.
Foto: Lleida Espor-
tiu

gració que han tingut homes 
de la talla de Diego Sánchez 
“Dieguito”, Salva Chamorro, 
Ekhi, Forniés o Albístegui, 

entre d’altres, de la mateixa 
manera que cal ressaltar tam-
bé l’alt nivell que mantenen 
Miramón i Osado. A més, una 
de les claus és que ha canvi-
at l’estil de joc d’aquest nou 
Lleida Esportiu. Jugar i tocar 
la pilota fins trobar els espais 
desitjats per on poder fer mal 
està donant bons resultats. I 
tot això permet gaudir al pú-
blic lleidatà, que també es 
desplaça per veure jugar el 
seu equip a altres camps.

HOQUEI

L’ICG Lleida, 
davant d’un inici 
esperançador

 Ò. B.
 LLEIDA
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L’ICG Software Lleida ja ha 
començat el nou curs de 
l’OK Lliga 2014-2015. Els 
homes d’Albert Folguera 
van iniciar la temporada 
amb un bon empat (4-4) 
davant del CP Voltregà. Du-
rant l’enfrontament de la 
primera jornada, els lleida-
tans van demostrar que són 
capaços de lluitar cadascu-
na de les pilotes que estan 
en joc i no abaixar els bra-
ços en cap moment. De fet, 
a la segona part, els iler-
dencs van arribar a perdre 
per 4-2, però el gran treball 
fet tant en defensa com en 
atac va permetre l’empat a 
4 final, gràcies a la perfecta 
definició d’Andreu Tomàs. 
Els del Segrià tenen com 
a objectiu la permanència, 
i en les temporades pas-
sades van demostrar que 
amb treball tot es pot acon-
seguir.

BÀSQUET

El Força Lleida, un equip amb un 
ampli marge de millora a la LEB Or

 O. B.
 LLEIDA
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El Força Lleida està immers 
en plena pretemporada. La 
campanya 2014-2015 de la 
LEB Or arrenca el 3 d’octubre 
a la pista del Leyma Basquet 
Coruña (21.00 hores). Així, 
doncs, el conjunt que dirigeix 
Joaquín Prado està treballant 

intensament perquè l’inici de 
curs sigui esperançador. El 
marge de millora és molt am-
pli, tant en defensa com en 
atac, ja que encara falta molt 
perquè totes les peces noves 
encaixin a la perfecció en un 
vestuari marcat per la joven-
tut. D’aquesta manera, tot 
apunta que la formació llei-
datana creixerà a mesura que 
les jornades vagin avançant.
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Els lleidatans 
formen dels 

conjunts més 
forts de la 
categoria

realitzem reunions de 
pructes eròctics, 

organitzem festes, sopars, 
comiats, llenceria, 

pastissos eròtics

Maite 640556962
organitza la teva reunió i 

emporta’t un detall.... informa’t

OFERTA ESPECIAL MES D’OCTUBRE

20% DE DESCOMPTE



Llegendes
del futbol

L’home que va 
desafiar Hitler

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El Cementiri Central de Vie-
na, Zentralfriedhof, acull les 
restes d’artistes tan magní-
fics com Beethoven, Brahms, 
Schubert o els Strauss. Les 
seves tombes reben home-
natges i mostres d’admiració, 
però el 23 de gener de cada 
any els vienesos tampoc no 
s’obliden d’honorar un heroi 
del poble, un altre artista en-
terrat, el Mozart del futbol.
Matthias Sindelar va ser per 
als seus conciutadans un 
exemple de valentia, orgull, 
rebel·lia davant de l’opressió 
i d’amor per la pàtria. A més, 
i per això en parlem, és con-
siderat el millor jugador de la 
història d’Àustria i, probable-
ment, el millor davanter del 
món a la dècada dels 30.
Sindelar va néixer el 1903 a 
Jihlava, a la frontera entre 
Moràvia i Bohèmia, en una 
família humil que no va trigar 
a traslladar-se a Viena, ales-
hores la capital de l’imperi. 
El petit es va enamorar de la 
pilota i hi va jugar gairebé a 
temps complet durant la in-
fància, tot i que també va tre-
ballar en la metal·lúrgia des-
prés de la mort del seu pare 
a la Primera Guerra Mundial.
Sent un adolescent, conegut 
ja com l’Home de Paper, va 
debutar a l’Hertha de Viena, 
on va militar diversos anys fins 
que el van vendre a l’Àustria 
de Viena, on es va fer gran. En 
els seus primers temps no va 
sumar molts títols col·lectius, 
només algunes Copes i una 
Lliga, però la seva qualitat era 
evident i la seva popularitat 
creixia sense fre. Va ser un 

dels primers futbolistes me-
diàtics i, ja als anys 20, tenia 
ofertes per fer anuncis.
A la selecció hi va arribar el 
1926 i, al costat d’altres com 
Karl Sesta i sota la direcció del 
revolucionari Hugo Meisl, va 
formar part del Wunderteam, 
l’equip meravellós, punta de 
l’iceberg en aquell moment 
de l’avantguardista Escola del 
Danubi. Els resultats no es van 
fer esperar; el 1932 Àustria va 
endur-se la Copa d’Europa de 
seleccions i, a més, va assolir 
un resultat històric, una der-
rota per 4-3 a Londres, amb 
golàs de Sindelar inclòs, que 
va ser valorada per la premsa 
com un triomf. Anglaterra era 
considerada invencible a les 
Illes, i realment no va ser fins 
21 anys més tard quan van 
perdre per primer cop davant 
de la llegendària Hongria de 
Kocsis, Czibor i Puskas. 
El Mundial d’Ità-
lia, el 1934, es 
presentava 
amb tres 
favorits: 
els am-
fitrions, 
À u s -
tria i 
un dels 
m i l l o r s 
e q u i p s 
que mai ha 
reunit Espanya, 
amb Zamora, 
Q u i n c o c e s 
o Lángara. 
Però el re-
sultat d’un 
torneig dis-
putat en ter-
ritori de Mus-
solini semblava 
decidit abans de 

començar. Itàlia va vèncer 
Espanya als quarts de final i 
Àustria en unes polèmiques 
semifinals on l’àrbitre, 
el suec Ecklind, 
va donar com a 
vàlid l’únic gol 
local, tot i 
que Giusep-
pe Meazza 
va fer falta al 
porter.
Per fortuna, 
aquesta decep-
ció davant dels 
italians va tenir el 
seu contrapès en l’Àustria de 
Viena. Més conjuntat que en 
anys anteriors, i gaudint de la 
maduresa del joc de Sindelar, 
van assolir, a més de diversos 
títols nacionals, dues Copes 
Mitropa, la primera competi-
ció internacional de clubs.
Toca fer un salt fins al 1938. 
Alemanya envaeix Àustria, 

l’annexiona al III Reich i 
obliga tots els juga-

dors austríacs a 
formar part de la 

seva selecció, 
amb la vista 
posada al Mun-
dial de Fran-
ça. Sindelar no 
vol, argumenta 

qualsevol excu-
sa, “estic lesionat, 

no he fet els pa-
pers”, el que 

sigui per tal 
de no ju-
gar amb 
l’invasor. 
Comença 
a ser vigi-
lat per la 

Gestapo.
Hitler, cre-

ient-se mag-

nànim, organitza un darrer 
partit per a la selecció austrí-
aca, que desapareixia, davant 
de la nova “amiga”. Podeu 
imaginar la consigna general: 
s’ha de  deixar guanyar Ale-
manya. Sindelar va passar-se 
tota la primera part llançant 
la pilota fora quan tenia el 
gol de cara. A la segona es va 
cansar del teatre, i el seu amic 
Sesta i ell van posar el 2-0 final 
a favor d’Àustria. Després del 
segon gol, van ballar davant 
de les autoritats nazis, qui sap 
si d’alegria, ràbia, por...
Tot es va precipitar amb ra-
pidesa. L’Àustria de Viena, 
equip majoritàriament jueu, 
va ser gairebé esborrat del 
mapa, mentre que Sindelar 
va veure intensificat l’assetja-
ment al qual era sotmés. Fi-
nalment, a principis de 1939, 
va ser trobat mort al costat de 
la seva parella amb símpto-
mes d’haver inhalat monòxid 
de carboni. Mai no es va sa-
ber si va ser un assassinat o un 
suïcidi, però les autoritats ale-
manyes van acceptar la versió 
de l’accident per permetre un 
enterrament públic. Més de 
15.000 persones van desafiar 
el poder establert per acom-
panyar al seu estimat Home 
de Paper.

: 1918_ Debuta 
a 1a Divisió amb 
l’Hertha de Viena.
: 1924_ Fitxa per 
l’Àustria de Viena.
: 1926_ S’estrena 
amb la selecció 
austríaca i forma 
part d’un equip 
llegendari 
conegut com 
Wunderteam.
: 1932_ Àustria 
es proclama cam-
pió de la Copa 
d’Europa de selec-
cions.
: 1934_ Perd a 
les semifinals del 
Mundial d’Itàlia.
: 1936_ Guanya la 
seva segona Copa 
Mitropa.

És considerat 
el millor 

jugador de 
la història 
d’Àustria
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Sindelar va 
ser un dels 

primers 
futbolistes a 
fer anuncis

Matthias 
Sindelar

TRAJECTÒRIA
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SOBRE L’AGRESSOR 
DE LES GANIVETADES

Gràcies a aquells que heu 
confiat en els periodistes per 
informar-vos. Us heu estalviat 
intoxicació, angoixa i morbo.
Enric Pinyol 

Cal publicar o enviar una foto 
d’un ganivet clavat a l’esque-
na d’algú? Això de les xarxes 
socials ens està tornant insen-
sibles als problemes dels al-
tres i es converteix en un de-
goteig constant de misèries, 
xafardejos i morbo que se’m 
fa molt dificil d’empassar. 
Laura Portero

En pequeñas “crisis” como 
ésta es cuando me alegro de 
no pertenecer a la tribu de.. 
(voy a morderme la lengua)... 
gente que habla por Whats-
App.
Marc Pampols

L’INICI DE LA 
TARDOR
Les fulles no cauen a pes, 
planegen per demostrar que 
la tardor també és delicade-
sa.
Joan Tharrats
 
DECLARACIONS DE 
ROSA DÍEZ 

Llum, foc, destrucció! 
-Aznar a Rajoy: “Delimiti, 
neutralitzi i acabi elimi-
nant” l’actual clima 
d’“elevada eferves-
cència independen-
tista”.
- Rosa Díez: “Si 
no fos perquè 
a Euskadi ens 
mataven, el 

cas de Catalunya seria molt 
pitjor”.
Maite Sadurní

Rosa Díez, sempre amb afany 
de protagonisme, però avui 
amb mala llet i poc seny.  
Cada dia hi ha més polítics 
que perden el cap, els pa-
pers... Ho perden tot, però 
ells, al poder. 
Eva Clausó

Rosa, homònima meua, fas 
que la fàbrica d’independen-
tistes hagi de fer hores extres.    
Rosa Peroy

DIMISSIÓ DE 
GALLARDÓN
Un cop dur per a Gallardón, 
però un gran èxit per a totes 
les dones. 
Lourdes Cardona

DETENCIÓ DE 
L’AGRESSOR DE LES 
GANIVETADES

Palabras de un amiguete: “El 
ninot està a la gabia” #lleida 
#alivio #quetirenlallave 
Ya volvemos a ser un pue-
blucho de mie...
@PedrinYatique

Alcalde @angelrosdomingo, 
com pot ser que 1servei pú-
blic com @GULleida tingui els 
tuits protegits? Avui info de 
Guàrdia Urbana és important.
@velasc_alberto

Per aquí diuen q el q ahir es 
va dedicar a clavar ganivets 
per Lleida és espanyol, tots 
els q vau fer comentaris racis-
tes demanareu perdó?
@evamartinf

CRISI I VENDA DEL 
NOU IPHONE 6 
@9jsg según para que... Fa-
milias con dificultades con un 
#iphone cada miembro de la 

pareja... 
#prefe-
rencias
@sergiue

DIMIS-
SIÓ DE
GALLAR-
DÓN

Avui és un gran 
dia per a les do-
nes! Felicitats, us 
heu fet petar al #Ga-
llardón. Bona feina 
noies!
@MiquelArgelich

Deia que deixava lo de la llei 
d’avortament per dedicar-se 
a Catalunya. Mira si en tindrà, 
ara, de temps per 
dedicar-nos! #GallardonDimi-
sion
@estanislaufons

ELS POLÍTICS 
ESPANYOLS, DE 
VIATGE

El 
rei és a 
Amèrica, 
Rajoy, a la 
Xina, Gallardón 
ha dimitit... 
Això és una desbanda-
da general.
@MiquelPueyo

jordi_siscart 

susanam_

onatime7

gloriasala

soniswapes_i_mes

cecilialopez_mart

gorettinb



   

Som a l’Eix. Som l’Eix.
Carrer del Carme, l’eix de l’Eix Comercial.

· Moda jove, talles grans ·
c/Carme, 79  25007 Lleida  .  973 00 04 43  

kosasdexikas@gmail.com
www.soniswapesimes.net

· Articles de festa, broma ·

c/ Carme, 29  25007 Lleida
telf. 973 22 29 45

· Roba a mida, taller costura ·

c/ Carme, 59  25007 Lleida
telf. 973 222 561 . 649 75 96 99

pepa@alleida.com

qualsevol idea es pot cosir!!!

c/ Democràcia, 6  25007 Lleida
telf. +34 973 725 682

www.pelostop.com . lleida@pelostop.com

· Fast food ·

c/ Carme, 63  25007 Lleida
Eix Comercial

telf. 697 267 330

· Venem sensacions ·

c/ Carme, 62  25007 Lleida
telfs. 973  98 54 66 . 679 30 35 94

enboca@gmail.com . golleida.com

· Roba hippy i més ·
c/ Carme, 81 25007 Lleida

www.abrakadabra.es
facebook: abrakadabra pata de cabra

· Bosses i trolleys ·

c/ Carme, 31  25007 Lleida
www.corintobolsos.com

· Flors i plantes naturals i artificials ·
c/ Democràcia, 3 . Tel. 973 24 98 95

florscarol@florscarol.com
www.florscarol.com

· Pa, coques i cafès ·
c/ Carme, 65  25007 Lleida

Tel. 973 23 73 33

· Fotografia ·
c/ Cardenal Remolins, 3  25007 Lleida

telf. 973 221 808
pliaragullo@pilaragullo.com

www.pilaragullo.com

· Llanes ·

c/ Carme, 45  25007 Lleida

· Retoc de roba ·

c/ Carme, 58
Av. prat de la Riba, 3 baixos A

25006 Lleida
Tel. 680 207 335
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www.7accents.cat

els7 
desta
cats

1
2

7

4

3

5
6

Indíbil i Mandoni 

Estampida 

Monument a les
víctimes del Liceu Escolar

Monument als 
pagesos

Glorieta de Font i Quer

Homenatge a 
Manolo Calpe

Homenatge a 
Gaspar de Portolà 

1. Creada originàriament per 
Medardo Sanmartí, és una de 
les escultures més simbòli-
ques de Lleida, ubicada sota 
l’Arc del Pont, l’antiga entra-
da de la ciutat.  

2. Escultura que trobem als 
Camps d’Elisis, creada per 
l’escultor argentí afincat a 
Pardinyes Miguel Ángel Gon-
zález.

3. Dissenyat i construït pels 
escultors Dalmati-Narvaiza, el 
conjunt de bronze se situa a la 
Plaça dels Pagesos en honor 
als mateixos pagesos. 

4. Monument creat per Jaume 
Perelló i dedicat al balaguerí 
Gaspar de Portolà, explora-
dor i fundador de San Diego i 
Monterrey, a California.

5. Escultura de Miguel Ángel 
González dedicada al funda-
dor l’Aplec del Caragol.

6. Coneguda popularment 
com els “Ous del Siurana”, es 
troba a l’entrada del Parc de 
la Mitjana. 

7. Obra d’Agustí Ortega en 
honor als 48 nens que van 
morir durant els bombardejos 
a Lleida de l’any 1937.

destaquem 
en aquest primer número de 
7accents diverses escultures de 
la ciutat que tenen un significat 
especial per a Lleida i els seus 
habitants, ja sigui per la seva an-
tiguitat, la història que amaguen 
darrera o perquè s’han erigit 
com a símbols inequívocs de les 
terres de Ponent



Perquè una pilota amb més 
pèl té molta més resistèn-

cia a l’aire i, per tant, op-
timitza l’efecte que li vol 
donar el jugador. Així, 
les de menys pèl tenen 

menys resistència i no 
se’ls pot donar tant efecte.

? Per què patim 
la caiguda del 
cabell i ens 
quedem calbs??

El problema fonamental de qui pateix alopècia no 
és que li caigui el cabell, sinó que no substitueix el 
cabell caigut. En aquests casos, quan el fol·licle pi-
lós mor i deixa de ser productiu, és precís extremar 
les mesures per evitar perdre el cabell difícilment 
reemplaçable. Les causes de la pèrdua de cabell 
són molt variades, com la salut, l’alimentació o l’es-
très.
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els 7
perquès ?

Per què les persones ens donem 
les mans per saludar-nos??

El cos-
tum de 
donar-nos 
la mà ve de 
l’Edat Medieval. 
En aquell temps, trobar-se 
un desconegut i saludar-lo 
tenia una simbologia i més 

sentit del que realment 
té avui en dia. Hi ha 

situacions especi-
als, però a no ser 
que ens trobem 
un estrany a altes 
hores de la nit en 
una zona perillo-

sa, allò més nor-
mal és que quan 

ens creuem amb 
algú no tinguem por 

que ens faci mal. Malgrat 
tot, hem de matisar que això 
no ha estat així tota la vida, ja 
que abans, quan dos cavallers 

es veien, la mà desarmada era 
un requisit imprescindible per 
poder establir una relació i 
expressar la seva intenció de 
pau. Cal pensar detinguda-
ment que mentre encaixaven 
les seves mans, almenys no 
desembeinaven les seves es-
pases per atacar el rival que 
tenien davant, sent aquesta 
una bona estratègia per po-
der estar una mica més tran-
quil en una època en la qual 
per qualsevol motiu podies 
acabar mort al mig del carrer 
després d’una lluita.

Per què es produeixen terratrèmols 
al nostre planeta??

Els terra-
t rèmols 
es pro-
due ixen 
pels mo-
viments de 
les plaques 
tectòniques 
que forma l’es-
corç terrestre, a 
l’interior de la Terra. 
Cal assenyalar que aquestes 
plaques estan en continu mo-
viment. En ocasions aquests 
moviments no s’arriben a 
percebre, però en altres és 
tan gran la força que allibera 
l’energia creada en el xoc que 

es forma 
el terratrè-

mol. Hi ha zones 
de la Terra que són més pro-
penses a patir els efectes dels 
terratrèmols, com damunt 
de les falles, que són llocs 
on aquestes plaques tectòni-
ques segueixen en moviment 

i xoquen contínuament, com 
succeeix al Japó, les illes del 
Pacífic Sur, la costa oest dels 
Estats Units, Filipines o Cen-
treamèrica. D’aquesta mane-
ra, si viatges o estàs a qual-
sevol d’aquests llocs, pensa 
que pots patir un terratrèmol 
i que, per tant, hauràs d’actu-
ar tal com t’indiquin les per-
sones de la zona, les quals ja 
tenen formació per superar 
amb èxit qualsevol situació 
adversa d’aquestes caracte-
rístiques.
El lloc on s’origina el terra-
trèmol es diu epicentre. Per 
altra banda, l’escala utilitzada 
per mesurar la força i la inten-
sitat del terratrèmol és la de 
Ritcher, i aquesta va des del 
3,5, que és la de menor in-
tensitat, fins a 8, la de major 
intensitat i on la devastació 
esdevé molt perillosa.

Per què està prohibit 
el flaix de les càmeres 
als museus??

El flaix 
perjudica 
els colors de la pintura. I 
és que els pigments colorants 
que s’usaven antigament eren 
compostos químics orgànics 

capaços d’absorbir la radiació 
lluminosa, la qual cosa genera 
reaccions fotoquímiques  que 
desnaturalitzen i alteren les 
condicions originals dels co-
lors de la pintura. Així, doncs, 
si vols fer una fotografia amb 
flaix d’una obra pictòrica i 
el guàrdia de seguretat t’ho 
prohibeix, no és que ell t’hagi 
agafat mania, sinó que ho fa 
per la integritat del quadre en 
qüestió.

Per què ningú no pot 
fer-se pessigolles 
a si mateix??

Les pessigolles poden consi-
derar-se una reacció d’alar-
ma, i ningú no s’alarma de 
si mateix. En certa manera, 
fer-nos pessigolles seria tan 
difícil con fer-nos a nosal-
tres mateixos un ensurt de 
manera conscient. A més, 
el cervell filtra i restringeix 
la nombrosa informació que 

rep, que d’una altra manera 
col·lapsaria immediatament 
la nostra limitada capacitat 
d’atenció. Així, si no detecta 
que alguna cosa ens amena-
ça, no ens ho comunica. Tam-
bé cal dir que el nostre cervell 
baixa la intensitat de les sen-
sacions que procedeixen de 
nosaltres mateixos.

Per què es diu 
la “Mitjana” i
no la “Petita” o 
la “Gran”??

La Mitjana de Lleida s’ha convertit en un dels espais 
de referència de la capital del Segrià. L’origen del 
nom prové de les mitjanes del riu, unes illes fluvials 
que es formen quan el riu es divideix en diferents 
braços, al curs baix dels rius madurs, on l’aigua flu-
eix més lentament i s’acumulen els sediments del 
riu. Resulta freqüent que aquestes mitjanes siguin 
colonitzades per la vegetació de ribera.

Per què les 
pilotes de 
tenis són 
totes peludes?
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De boda a boda i faig anys 
perquè em toca

La “cuchipandi” ens va unir i les bodes han contribuït a no se-
parar-nos, sobretot la vostra, una de les primeres que vam viu-
re. Per cert, Anna, feliços 30!

28·09
divendres

De part dels teus companys, 
moltíssima sort a ‘El País’
El periodista Alfonso L. Congostrina, un dels fundadors 
d’aquest mitjà de comunicació, es passeja ara per les oficines 
d’El País. Moltíssima sort, campió!

26·09
divendres

L’Anna inaugura un nou saló 
d’imatge personal a Lleida

Una de les millors perruqueres de Catalunya, Anna Mancilla, va 
inaugurar la setmana passada el saló IN&OUT GCH Imatge al 
carrer Santa Marta de la capital del Segrià. Enhorabona!

18·09
dijous

Felicitem tots els Miquels de Lleida per Sant
Miquel, un dels patrons més nostrats de la ciutat
Normalment al Miguel li canten “qué le habrá pasado al pobre Miguel, que hace mucho tiempo 
que no sale”, però aquest cop canviaran les notes per desitjar-li una feliç onomàstica. Així que, 
pare, bon sant de part de la teva família, companys i amics.

Moltíssimes felicitats a l’Adrià pels seus 21 anys. 
Que no et falti de res a la vida!

No tots els dies es fa 21 anys, i per això el José Antonio ha volgut felicitar el seu gendre amb 
aquesta bonica dedicatòria i una fotografia. Així, doncs, Adrià, moltíssimes felicitats i que gau-
dexis d’aquest dia amb la gent que t’estima.  

24·09
dimarts

29·09
dilluns
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Fotos filtrades de Rihanna i Kim Kardashian nues
Kim Kardashian i Rihanna han estat les últimes 
víctimes del #CelebGate, la filtració de dades 
personals extretes del “núvol”, després que el 

passat dissabte diversos portals publiquessin 
fotos seves en què apareixen nues. Les autori-
tats ja estan investigant qui les va robar.

22·09
dilluns

Mariló Montero
confon l’acrònim 
QDEP amb una firma
Mariló Montero es confon i assegura que les si-
gles QDEP, que apareixien a l’esquela de la mare 
d’Asunta Basterra, són de l’autor de la necrològica.

22·09
dilluns

La campiona de surf 
d’Espanya, xicota 
de Dani Martín 
Segons algunes especulacions, Dani Martín va 
trencar amb Blanca Suárez per sortir amb la 
campiona d’Espanya de surf Lucía Martiño.

23·09
dimarts

La cantant Alicia Keys es 
despulla per la pau en el marc 
de la campanya #WeAreHere
La cantant i actriu Alicia Keys s’ha tret la roba i ha mostrat el seu 
ventre d’embarassada per donar suport a la iniciativa benèfica 
#WeAreHere, que busca crear un món més pacífic i amable.

22·09
dilluns

Et personalitzem la teva 
ampolla al teu gust. 
Demana informació.

Cava brut nature
gran reserva

Tel. 610 92 33 73. Sr. JoanPlaça Cervantes, s/n Lleida . Tel. reserves 973 98 47 15

RESTAURANT DE 
CUINA BRETONNA 

I FRANCESA, 
Elaboració amb 

productes 
ecològics i de 

proximitat...
Productes 

d’importació 
Bretons

Galettes de sarraí 
sense glúten, 
amanides, taules, 
creps, sidra.



AGE
NDA

diven
dres
26
Fira Agrària de 
Sant Miquel i 
Saló Eurofruit
LLOC: Recinte firal de Lleida
HORA: 10.00 h
Del 25 al 28 de setembre Llei-
da celebra la 60a edició de la 
Fira de Sant Miquel i la 29a 
del Saló Eurofruit. Al recinte 
firal de Lleida, als Camps Eli-
sis, s’hi pot trobar tot tipus 
de maquinària agrícola, a més 
d’expositors amb productes 
agroalimentaris de proximi-
tat. La inauguració té lloc a les 
18.00 hores a càrrec del presi-
dent de la Generalitat, Artur 
Mas. El preu de l’entrada és 
de 4,50 euros i de 2 euros per 
als jubilats.

Pregó de les Fes-
tes de la Tardor 
amb el Mag Lari

LLOC: La Paeria
HORA: 19.00 h
Coincidint amb la Fira de Sant 
Miquel, Lleida celebra les 
Festes de la Tardor, del 26 al 
29 de setembre. El Mag Lari, 
des del balcó de la Paeria 
és l’encarregat de donar-li la 
benvinguda. Abans, però, els 
Gegants es passejaran per la 
ciutat acompanyats de la ban-
da Ilerband.

La Banda Simfò-
nica Unió Musi-
cal de Lleida, a 
la Seu Vella

LLOC: Seu Vella.
HORA: 20.30 h
El cicle de concerts “Con-
còrdia. Música de Pau a la 
Seu Vella” torna amb un altre 
concert: l’actuació de la Ban-
da Simfònica Unió Musical de 
Lleida. El preu del concert, 10 
euros, i anticipada, 8.

Supersuckers, 
en concert
LLOC: Cafè del Teatre.
HORA: 22.30 h
Els Supersuckers estan de 
tornada, i després d’un silen-
ci de 6 anys, tornen amb Get 
the Hell. Entrada anticipada i 
amb descomptes, 12 euros; a 
taquilla, 15 euros.

Inauguració de 
l’exposició del 
XVI Concurs 
Fotomaig’14
LLOC: Sala Municipal d’Expo-
sicions de Sant Joan
HORA: 20.00 h
Com cada any s’inaugura l’ex-
posició “Fotomaig”, amb una 
selecció de les imatges pre-
sentades al concurs dedicat 
a tot allò que té lloc a Lleida 
durant el mes de maig, desta-
cant l’aspecte popular i lúdic.

dis
sabte
27
Mercat de segona 
mà al Mercat del 
Pla
LLOC: Rodalies del Mercat 
del Pla
HORA: 10.00 h
El Flea Market Lleida és un 
mercat de segona mà que 
pretén ser un lloc de troba-
da i d’intercanvi. Hi ha entre 
20 i 40 parades al voltant del 
renovat Mercat del Pla. L’acti-

vitat dura fins ben entrada la 
nit.

Mostra de cer-
vesa artesana de 
Lleida
LLOC: Plaça del Dipòsit
HORA: 12.00 h
La mostra combina oferta 
gastronòmica, lúdica i zona 
per a degustació al llarg del 
dia amb vermuts i música en 
directe. També hi ha tallers 
d’elaboració de cervesa.

Segona trobada
de 7accents

LLOC: Bar Gilda
HORA: 19.00 h
Gerard Martínez, director de 
7accents, presenta el primer 
número del setmanari en pa-

per, mentre que Miquel Agui-
lar, Jorge Soler i Amat Baró, 
col·laboradors de 7accents, 
debatran sobre l’opinió pe-
riodística o, altrament dit, el 
periodisme opinatiu. El ma-
teix Amat és l’encarregat de 
cloure la trobada amb un reci-
tal poètic de petit format.

XVIII Gran Nit 
de Foc  
LLOC: Av. Blondel
HORA: 20.30 h
Amb el Drac Carrincló de 
Lleida, els Diables i diferents 
dracs, dimonis i grallers vin-
guts de tot Catalunya, Lleida 
celebra la XVIII Gran Nit de 
Foc. Abans té lloc el Correfoc 
Infantil.

Lax’n’Busto i el 
Petit de Cal Eril, 
estrelles de la nit
LLOC: Pl. de la Sardana
HORA: 21.30 h i 23.15 h
Lax’n’Busto és el grup estre-
lla de les Festes de la Tardor 
amb un concert a la Seu Ve-
lla. Abans, però, a les 21.30 
h, El Petit de Cal Eril pujarà a 
l’escenari. A les 23.00 h Er Ta-
queta actua a la plaça de Sant 
Llorenç.

El Mago Pop, a la Llotja
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
El mag més captivador del panorama actual i es-
trella de la cadena Discovery Max, Antonio Díaz, 
més conegut com el Mago Pop, arriba a Lleida per 
presentar La Gran Ilusión. Acompanyat per Josep 
Maria Pou, Emma Vilarasau i Joan Dausà, el Mago 
Pop es passeja de forma seductora pels escenaris 
per fer-nos tornar a creure en la màgia. El preu de 
l’entrada és de 31 euros.
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Parc Infantil 
Onda Cero
LLOC: c. Jaume II
HORA: 10.00 h i 14.00 h
Apropa-t’hi i trobaràs diversió 
assegurada en un parc amb 
jocs i construccions inflables 
d’allò més entretingudes, al-
hora que segures.

Diada Castellera

LLOC: Pl. de la Paeria
HORA: 12.00 h
Diada Castellera amb la parti-
cipació dels Castellers de Llei-
da, els Capgrossos de Mataró 
i la Colla Joves dels Xiquets 
de Valls.

ICG Software 
Lleida-CP 
Manlleu
LLOC: Pavelló Onze de Se-
tembre
HORA: 12.00 h
L’ICG Software Lleida torna 
a jugar a casa en el marc de 
l’OK Lliga per demostrar un 
cop més que són els millors. 
Aquesta vegada ho faran en-
frontant-se als jugadors del 
CP Manlleu.

Lleida Esportiu-
CD Olímpic
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 12.00 h
Els de blau jugaran a casa 
per Sant Miquel contra el CD 
Olímpic.

Concert de la 
banda Criatures

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Criatures és una banda nas-
cuda a finals dels 80 que avui 
ens presenten el seu tercer 
disc, anomenat Xiulet. L’en-
trada anticipada té un preu 
de 6 euros, mentre que a ta-
quilla costa 8 euros.

dilluns 
29
Portes obertes a 
la Seu Vella
LLOC: Turó de la Seu Vella
HORA: 10.00 h
Fins a les 15.00 hores la Cate-
dral de la Seu Vella i el Castell 
del Rei romanen oberts de 
manera totalment gratuïta. A 
les 20.00 hores hi té lloc una 
visita per gaudir de les vistes 
nocturnes de la ciutat.

Concert de La Pegatina a 
la Seu Vella
LLOC: Pl. de la Sardana (Seu Vella)
HORA: 23.30 h
Camí dels 900 concerts i amb 4 discos a l’esque-
na, La Pegatina és considerat el grup català més 
internacional. Els seus concerts són una festa en 
què tothom balla, canta i riu. Abans estaran sobre 
l’escenari Kapanga i Oques Grasses. A la plaça del 
Dipòsit hi seran Sound Tyranny, Javier Solo y sus 
Malas Costumbres i 7DRock. 

Vermut torero 
amb Colors de 
Rumba
LLOC: Pista de La Panera
HORA: 13.00 h
Organitzat pel Bar Gilda, la 
pista es converteix en una 
rumba plena de color, ball, 
música, vermuts i, sobretot, 
molta diversió i rialles de mig-
dia.

Piromusical de 
les Festes de la 
Tardor
LLOC: De la passarel·la del Li-
ceu Escolar
HORA: 22.00 h
El Piromusical posa fi a les 
Festes de la Tardor amb la 
Pirotècnia Ricasa i l’empresa 
lleidatana Sounders. A més, 
una pantalla virtual gegant 
servirà de base per dibui-
xar els diferents efectes dels 
focs, al mateix temps que s’il-
lustren diversos passatges de 
la història de la música univer-
sal.

di
marts 
30
Jornades 
gastronòmiques 
de la fruita de 
Lleida

LLOC: Diferents restaurants 
de la ciutat
HORA: Durant tot el dia
És l’últim dia les jornades gas-
tronòmiques de la fruita de 
Lleida, en què la fruita de la 
ciutat, lògicament, entra a la 
cuina dels restauradors lleida-
tans per oferir els sabors més 
deliciosos i unes experiències 
úniques, autentiques i que 
ratllen la perfecció. Són diver-
sos i variats els restaurants de 
la capital del Segrià que s’hi 
han adherit.

dime
cres
1
7a Mòstra de 
Cinèma Occitan
LLOC: Biblioteca de Lleida
HORA: 18.00 h
La Mòstra de Cinèma Occitan 
2014 ofereix una visió panorà-
mica de la llengua i la cultura 
occitanes a través de creaci-
ons audiovisuals i contribueix 
a bastir una xarxa d’exhibició 
pública.

dijous
2
Presentació del 
llibre ‘La Lleida 
vençuda i ocupa-
da del 1939’
LLOC: Sala Monstuar de l’IEI
HORA: 20.00 h
L’escriptor Joan Sagués pre-
senta la novel·la La Lleida 
vençuda i ocupada del 1939  
a l’IEI.

‘La capsa del cafè’ 
a l’Escorxador
LLOC: Sala 2 del Teatre Escor-
xador de Lleida
HORA: 20.00 h i 21.30 h
En el marc de la 23a Mos-
tra d’Arts Escèniques Jo-
sep Fonollosa “Fono”, Ca-
metes Teatre representa 
La capsa del cafè. El preu 
de l’entrada és de 5 euros.

15a Fira del Medi 
Ambient
LLOC: Mercat de Tàrrega
HORA: 20.00 h
Inauguració de l’exposició 
“Tibet, el 3r pol en perill” 
en el marc de la 15a Fira del 
Medi Ambient que té lloc el 4 
i 5 d’octubre a Tàrrega.

envieu els 
vostres actes a

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_El corredor del laberinto (12)

div. 22.30, dis. 18.00, dill. 
19.15
_#Chef (Apta)

dis. 20.15, diu. 18.00, dill. 
22.15
_El Niño (16)

dis. 22.30, diu. 20.00, dim. 
22.15
_Carmina y Amén (12)

div. 22.30, dis. 20.15, diu 
20.15, dill. 19.15
_Los Mercenarios 3 (16)

dis. 18.00, 22.30, diu. 18.00, 
dill. 22.15, dim. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Guardianes de la Galaxia (7)

dis. 19.15, diu. 17.30
_L’Endemà (Apta)

dis. 19.15, diu. 20.00, dill. 
22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Cómo entrenar a tu dragón 
2 (apta)

dis. 19.15, diu. 17.30
_Los Mercenarios 3 (16)

div. 22.30, diu. 20.00, dill. 
22.15

CASAL Agramunt

_El hombre más buscado (12)

dis. 22.15, diu. 19.30, dill. 
22.00
_El Niño (12)

dill. 19.00

LA LIRA Tremp

_El Niño (12)
div. 22.15, dis. 18.30, 22.15, 
diu. 17.15, 19.45, dill. 22.15

PARIS Solsona

_El corredor del laberinto (12)

dis. 18.15, 22.15, diu. 17.30, 
19.45, dill. 22.15 

_No hay 2 sin 3 (12)

dis. 22.00, diu. 19.15 

Tancat per vacances

_El Niño (16)

dis. 19.00, diu. 22.00, dill. 
19.00
_Lucy (16)

dis. 22.00, diu. 19.00, dill. 
22.00

TEATRE COMTAL 
Ripoll

La Isla Mínima 
1980. Juan i Pedro són 
dos policies d’homicidis 
de Madrid, ideològica-
ment oposats, que són 
expedientats i castigats 
a desplaçar-se a un  
oblidat poble de les ma-
rismes del Guadalquivir a 
investigar la desaparició 
i brutal assassinat de 
dues noies adolescents 
durant les seves festes. 
Junts, hauran de superar 
les seves diferències i 
descobrir i enfrontar-se 

a un salvatge assassí que 
porta anys matant.

La Entrega
Basat en un relat breu de 

Dennis Lehane, La Entre-
ga segueix les petjades 
del solitari cambrer Bob 
Saginowski (Tom Hardy) 
a través d’un programa 
clandestí del submón 
dels bars de Brooklyn.

Betibú 
En l’afable i luxosa finca 
La Maravilla, una criada 
assassina el seu patró, 
Pedro Chazarreta. La 
notícia surt en tots els 
mitjans de comunicació. 
Per donar cobertura a 

l’escandalosa notícia, 
El Tribuno, un dels pe-
riòdics de major tiratge 
del país, convoca a Nurit 
Iscar, famosa escriptora 
de novel·les policials 
que porta anys oculta en 
un ostracisme creatiu i 
voluntari.

El Niño
El Niño i El Compi volen 
iniciar-se en el món del 
narcotràfic a l’estret de 
Gibraltar. Risc i emocions 
és el que viuen.

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

ALPICAT La Isla Mínima 15.45-17.45-19.45-21.45-23.45 11.45-13.45-15.45-17.45-19.45-21.45-23.45 15.45-17.45-19.45-21.45

ALPICAT Step Up: All In 16.45 12.45-14-45-16-45 16.45

ALPICAT El Niño 18.45-21-10 18.45-21-10 18.45-21-10

ALPICAT Los Mercenarios 3 23.35 23.35   

ALPICAT Lucy 15.15-17.00-18.45-20.30-22.15-00.00 11.45-13.30-15.15-17.00-18.45-20.30-22.15-00.00 15.15-17.00-18.45-20.30-22.15

ALPICAT El Hombre Más Buscado 16.10-18.30-21.00-23.15    11.35-13.50-16.10-18.30-21.00-23.15 16.10-18.30-21.00  

ALPICAT  El Niño 17.15-19.45-22.15-00.45  12.15-14.45-17.15-19.45-22.15-00.45 17.15-19.45-22.15

ALPICAT Les Doy un Año  15.30-17.15-19.00-20.45-22.30-00.15 12.00-13.45-15.30-17.15-19.00-20.45-22.30-00.15 15.30-17.15-19.00-20.45-22.30

ALPICAT Las Nuevas Aventuras de Caperucita Roja 14.30-16.00-17.35 11.30-13-00-14.30-16.00-17.35 14.30-16.00-17.35 

ALPICAT Boyhood 19.10-22.05 19.10-22.05 19.10-22.05

ALPICAT La Abeja Maya. La película 15.40-17.15-18.50 12.00-13.35-15.40-17.15-18.50 15.40-17.15-18.50 

ALPICAT La Gran Seducción 20.25-22.25-00.25 20.25-22.25-00.25 20.25-22.2

ALPICAT Cómo Entrenar a Tu Dragón 2 16.35 12.30-16.35 16.35

ALPICAT Cómo Entrenar a Tu Dragón 2 (CAT) 18.35 14.40-18.35 18.35

ALPICAT Guardianes de la Galaxia 20.30-22.45-00.55 20.30-22.45-00.55 20.30-22.45-00.55

ALPICAT Operación Cacahuete  13.05

ALPICAT Operación Cacahuete (CAT) 14.45.18.15 11.30-14.45.18.15 14.45.18.15

ALPICAT Infiltrados en la Universidad 20.00-22.10-00.15 20.00-22.10-00.15 20.00-22.10-00.15

ALPICAT Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados 16.20 16.20 16.20

ALPICAT Maléfica  12.15-14.05

ALPICAT La Entrega 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00

ALPICAT Transformers 4: La Era de la Extinción 00.00 00.00

ALPICAT El Corredor del Laberinto 17.35-19.40-21.45-23.50 11.30-13.30-17.35-19.40-21.45-23.50 17.35-19.40-21.45

ALPICAT Mea Culpa 15.50 15.50 15.50

ALPICAT Jersey Boys 00.40 11.50-14.10-00.40

ALPICAT EL Corredor del Laberinto 16.30-18.35-20.40-22.40 16.30-18.35-20.40-22.40 16.30-18.35-20.40-22.40

ALPICAT En el Ojo de la Tormenta 00.30 12.15-14.00-00.30

ALPICAT Un Viaje de Diez Metros 15.45-18-00-20.10-22.20 15.45-18-00-20.10-22.20 15.45-18-00-20.1022.20 

ALPICAT Si Decido Quedarme 11.40-13.35-15.30-17.20-19.10-21.00 15.30-17.20-19.10-21.00 15.30-17.20-19.10-21.00

ALPICAT Libranos del Mal 22.50-00.55 22.50-00.55 22.50 

ALPICAT Hércules 17.25-19.10-21.00-22.45-00.30 17.25-19.10-21.00-22.45-00.30 17.25-19.10-21.00-22.45

ALPICAT Amigos de Más 15.30 12.00-13.45-15.30 15.30

LAUREN Sex Tape Algo Pasa en la Nube 16.00-18.00-20.00-22.00-00.10 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00

LAUREN Transformers 4 La Era de la Extinción 016.00-19.00-22.00 16.00-19.00-22.00 16.00-19.00-22.00

LAUREN El Protector Homefront  16.10-18.10-20.10-22.15-00.15 16.10-18.10-20.10-22.15 16.10-18.10-20.10-22.15

LAUREN El Niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00

LAUREN El Amanecer del Planeta de los Simios 16.30-19.00-22.00-00.30 16.30-19.00-22.00 16.30-19.00-22.00

LAUREN Hércules  16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15

LAUREN Khumba (3D) 16.15-20.15 16.15-20.15 16.15-20.15

LAUREN El Corredor del Laberinto 16.30-19.15-22.10-00.30 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

LAUREN Bajo la Misma Estrella 16.20-19.10-22.10-00.25 16.20-19.10-22.10 16.20-19.10-22.10

LAUREN Como Entrenar a tu Dragón 2 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.3016.00-18.10-20.20-22.30

FUNATIC El Misterio de la Felicidad 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00

FUNATIC Reencontrar el Amor 16.35-19.35 16.35-19.35 16.35-19.35

FUNATIC Betibú 20.55  20.55 20.55 

FUNATIC Joe 17.00-22.30 17.00-22.30 17.00-22.30

FUNATIC Sólo los Amantes Sobreviven (vos) 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Sólo los Amantes Sobreviven 22.30 22.30 22.30

FUNATIC Antes del Frío Invierno 18.55 18.55 18.55

FUNATIC La Gran Seducción 18.30-20.40 18.30-20.40 18.30-20.40

FUNATIC Las Vidas de Grace 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Baikonur (vos) 22.30 22.30  22.30

FUNATIC El Viento se Levanta 20.25 20.25 20.25

FUNATIC Humano 17.00 17.00 17.00

PRINCIPAL L’Endemà (HD) 16.00-20.05 16.00-20.05 16.00-20.05

PRINCIPAL Jersey Boys (HD) 17.45-21.50 17.45-21.50 17.45-21.50

EL CASAL Almacelles

CASAL Montblanc

ERA AUDIOVISUAU
Vielha
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7è
art

‘Gone girl’, de David Fincher, arribarà 
a casa nostra durant el mes d’octubre

Cartell promocional de ‘Gone Girl’, adaptació de la novel·la homònima de 
Hillian Flynn, que dirigeix   David Fincher.

 DANI MARTÍNEZ GARCÍA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ben Affleck i Rosamund Pike 
encapçalen el repartiment de 
l’esperadíssima adaptació del 
best-seller homònim de Gilli-
an Flynn, que també s’ha en-
carregat del guió de la cinta.
La trama gira al voltant de la 
desaparició d’una dona quan 
celebrava el seu cinquè ani-
versari de noces; l’estrany 
comportament del marit el 
converteix en el principal sos-
pitós del cas. Segons l’actor, 
és un film d’argument com-
plex i que manté l’atenció de 
l’espectador de principi a fi. 
Es tracta d’un film carregat 
de constants flashbacks en 
els quals Rosamund Pike té 
un elevat protagonisme per la 
seva reconstrucció dels fets. 
Recentment l’actriu protago-
nista declarava haver-se sentit 
incòmoda durant el rodatge 
d’una escena de sexe: “Quan 

La seqüela d’‘El 
corredor del labe-
rint’ arribarà a la 
cartellera el 2015

 D.M.
 LLEIDA

No ha passat ni una setma-
na des de la seva estrena i 
ja coneixem la data exacta 
que veurà la llum la seva 
seqüela. El dia elegit és el 
18 de setembre de 2015. 
Segons FOX, la prime-
ra entrega ha aconseguit 
l’èxit esperat, per la qual 
cosa han donat el vist-i-
plau al director Wes Ball, 
que repetirà darrere de la 
càmera.

només esteu dos, bàsicament 
com cardant en un llit, sents 
que és molt incorrecte”. La 
pel·lícula compta, a més, 
amb Atticus Ross com a res-
ponsable de la música, en la 

que és ja la seva tercera col-
laboració amb Fincher. Ante-
riorment s’havia encarregat 
de la banda sonora de The 
Social Network i de The Girl 
With the Dragon Tattoo. Neil 
Patrick Harris, Scott McNairy, 

Tyler Perry, Patrick Fugit i 
Emily Ratajkowski completen 
el repartiment de Gone Girl, 
que arribarà a les nostres sa-
les de cinema el 10 d’octubre 
amb un final diferent al de la 
novel·la.

Mel
natural

Casa fundada 
en el 1704
La Portella

(Lleida)
Tel. 610 98 43 45

i
artesanal

Joc de la Bola, 24
25003 Lleida

973 836 176

gaudeix de la nostra àmplia carta
especialitat en carns a la brasa
menús diaris 
i menús de grups

R E S T A U R A N T

Si véns a dinar o sopar i presentes aquesta butlleta el cap de setmana,  
et convidem al postre o al cafè entre setmana

escola de pintura i 
dibuix del Cercle de Belles 

Arts de Lleida

obrim
matriculacions

Carrer Major, 24 1er pis Lleida
646 85 64 98 · lupe.ribot@gmail.com

dibuix · pintura · aquarel·la · imatge digital ·
per a nens i nenes de 6 a 14 anys

35e matrícula gratuïta



DIVENDRES, 26 de SETEMBRE DE 201454

VISUAL
La ficció inundarà de nou la 
petita pantalla de les nostres 
llars durant aquesta tardor
‘Homeland’ i ‘The Walking Dead’, entre les sèries més esperades

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La petita pantalla està de ce-
lebració. Setembre ha estat i 
segueix sent el mes de la sè-
ries. Noves ficcions que han 
vist la llum per primera vega-
da i moltes altres que ja esta-
ven aquí però que estrenen 
temporada. En total, 32. Però 
no us alarmeu, aquesta xifra 
no representa ni la meitat de 
les que encara han de venir. 
Octubre també serà un mes 
dedicat a la rebuda i lloança 
de nova ficció televisiva.
Entre els títols més destacats 
amb nova temporada, subrat-
llem The Big Bang Theory, Els 
Simpsons, CSI, The Walking 
Dead i la premiada Modern 
Family. I entre els més espe-
rats que debuten a la grae-
lla, The Flaix (07/10 a USA), 
Gotham (22/09 a USA), Selfie 
(30/09 a USA), Forever (22/09 
a USA), Scorpion i Constanti-
ne.
Internet s’ha inundat aquest 
estiu amb imatges promocio-
nals i avançaments en forma 
de tràilers i virals d’algunes 
d’aquestes ficcions. Els que 
més revolada han causat són 
aquells que mostren petites 
pistes sobre les trames que 
tornen amb nova temporada 
i que ja s’han fet amb un fi-
del seguici. Homeland és una 

Fotogrames d’algunes 
de les sèries que mar-
caran l’esdevenir de la 
petita pantalla durant 
els propers mesos.
Font: Google

‘Mad Men’
s’acomida 

amb set
capítols

de les sèries més esperades. 
El desenllaç de la seva quarta 
temporada va deixar l’audi-
ència descol·locada i dos dels 
seus personatges principals 
amb un futur bastant incert. 
Diversos avançaments ens 
mostraven que serà de les vi-
des de Carrie i Saul en aques-
ta nova temporada.
Una de les sorpreses que 
també ens ha portat l’estiu ha 
estat la renovació de Commu-
nity per una sisena tempora-
da. A punt de ser cancel·lada, 
la plataforma Yahoo ha deci-

dit apostar-hi comprant els 
drets que faran possible 

el salt d’aquesta ficció 
de televisió a Internet 
amb 13 nous i eixele-
brats episodis.
De Mad Men encara 
no tenim data con-
creta, però sí sabem 
que serà durant el 

primer trimestre de 
2015 quan, per fi, po-

drem veure els últims 7 
episodis d’aquesta sèrie 

ambientada en la vida d’un 
grup de publicistes de Nova 
York dels anys 60. Recordem 
que l’última temporada de 
la sèrie va ser dividida en 2 
blocs de 7 episodis cadas-
cun; estructura que també va 
usar Breaking Bad en el seu 
esperat últim tram i gràcies a 

la qual va aconseguir atreure 
més espectadors en el primer 
episodio del seu segon bloc 
que en cap altre capítol ante-
rior.
Per altra banda, Colin Farrell 
protagonitzarà la nova tem-
porada de True Detective. No 
obstant això, seguim sense 

conèixer el nom de la que serà 
la seva companya a la sèrie. El 
rodatge havia de començar 
durant aquest mateix mes 
de setembre i la seva estre-
na està prevista per a l’estiu 
de 2015. El seu creador, Nic 
Pizzolatto, es troba treballant 
en la producció d’aquesta se-
gona temporada, que comp-
tarà amb personatges i actors 
totalment nous, així com amb 
un escenari diferent, situat a 
prop de la ciutat de Los An-
geles.
Heu pres nota? L’oferta és 
d’allò més variada. Solament 
cal treure temps, tal vegada la 
tasca més complicada d’avui 
en dia, per poder fer front a 
l’al·luvió de ficció que ja està 
preparat per desbordar les 
nostres pantalles i que, de 
ben segur, provocarà moltes 
converses durant els propers 
mesos.

OPiNiÓ
Si no podem viure junts, morirem sols
Aquesta setmana Lost feia 10 anys, 10 
anys des que aquell avió s’estavellava 
en una illa insòlita, provocant que a 
més d’un li esclatés el cap d’impaci-
ència a cop de cliffhanger. El seu final 
va deixar un mal sabor de boca a més 
d’un, servidor inclòs, i va convertir els 
seus showrunners en dos dels tipus 
més odiats d’Internet. No obstant això, 
ningú de nosaltres no podíem treure’ns 
del cap aquella meravella que, setma-
na rere setmana, nodria la nostra vena 
serièfila i transportava el nostre sentit 

de la curiositat fins a llindars insospi-
tats. Lost significava viure enganxat a 
una barra de percentatge de descàrre-
ga. Lost et convertia en tot un expert 
en el tema de quadrar subtítols. Lost 
era repetir a l’uníson, juntament amb la 
teva mare “PRIVIUSLI, ON LOST”. Lost 
era i serà, en definitiva, la sèrie que va 
aconseguir convertir-nos a tots en se-
rièfils, que ens va fer viure, junts, una 
de les millors i més fascinants experièn-
cies de la televisió. Lost mai no morirà, 
i molt menys sola.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

Minority Report farà el salt a la petita
pantalla de la mà de la cadena FOX

 D.M.
 LLEIDA

El 2002 Steven Spielberg 
dirigia una pel·lícula de ci-
ència-ficció basada en un 
relat curt de Philip K. Dick; 
una perfecta combinació de 
talent, sinònim de gran èxit 
a taquilla.
Per aquesta raó, no sembla 
estrany que FOX hagi en-
carregat la producció d’un 

pilot durant la propera tem-
porada que retorni a l’acció 
les famoses unitats de “pre-
crim”.
La sèrie, encara sense títol, 
s’ambientarà 10 anys des-
prés del film. La unitat de 
precrim haurà estat cancel-
lada i 3 dels seus membres 
portaran una vida normal, 
encara que seguiran tenint 
visions sobre el futur més 
immediat.

Imatge promocional de la pel·lícula ‘Minority 
Report’, d’Steven Spielberg
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J.J. Abrams planeja adaptar 
‘11/22/63’ d’Stephen King

Portada de la novel·la ‘11/22/63’, d’Stephen King

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA
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No és la primera vegada, ni 
tampoc no serà l’última, que 
una obra d’Stephen King aca-
ba a mans d’un productor de 
cinema o televisió. No fa mas-
sa que la petita pantalla co-
mençava a acollir ficcions com 
La Cúpula o Heaven, també 
adaptacions d’obres seves. 
Doncs ara ens assabentem 
que una de les seves últimes 
novel·les, 11/22/63, també 
acabarà arribant a la graella 

televisiva, i no podia fer-ho de 
millor manera que de mans 
del rei Messies de la televisió. 
J.J. Abrams, creador de sèries 
com Lost o Fringe, serà l’en-
carregat de portar-la a bon 
port. Per si algun despistat 
encara no se n’havia adonat, 
11/22/63 és la data de l’assas-
sinat de Kennedy. La novel·la 
narra la història de Jake, un 
professor de literatura angle-
sa que viatja en el temps fins 
a 1958 decidit a fer tot allò 
que estigui a les seves mans 
per evitar la mort de Kennedy 
aquell fatídic 22 de novembre 

de 1963.
King ha declarat que si algu-
na vegada ha escrit un llibre 
susceptible d’adaptar-se  per 
a televisió és precisament 
aquest. De moment, la pla-
taforma Hulu, competidora 
d’altres com Amazon i Netflix, 
ja ha encarregat 9 episodis 
d’11/22/63, que seran adap-
tats per Bridget Carpenter. 
En principi, aquesta nova fic-
ció ens arribarà en forma de 
minisèrie, encara que Hulu 
no descarta encarregar noves 
temporades en cas d’aconse-
guir bones audiències.
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Amb més de 15.000 seguidors a Facebook, és 
el nou fenomen de masses a Lleida gràcies a la 
seva solidaritat i el seu encomiable “postureig”

 ALFONSO L. CONGOSTRINA
 LLEIDA

www.7accents.cat

1. Com se’t va ocórrer la idea 
del personatge del Postu?
Fa poc més d’un any vaig crear 
la pàgina de “Postureig”, on feia 
burla de tot allò català o que fem 
per aparentar o generar una reac-
ció en els demés, que després va 
esdevenir “Postureig de Lleida”. 
A causa de l’èxit, vaig haver de 
crear la imatge del Sr. Postu. 

2. Què és Lleida i com són els 
lleidatans?
Lleida és la capital de la terra fer-
ma, el millor lloc per néixer i viure. 
Els lleidatans són les millors per-
sones del món, però tenen el pro-
blema que es passen d’autocrítics 
i no se n’adonen. Jo, amb un toc 
d’humor, miro de fer-los veure que 
som molt grans.

3. Quin és el teu racó preferit 
de Lleida, Catalunya i el món?
El meu racó preferit de Lleida és el 
Turó de la Seu Vella, una mica per 

davant dels Camps Elisis. El meu 
racó preferit de Catalunya i del 
món és Lleida (què esperàveu?), 
però la #BigPostuSister viu a EEUU 
amb els meus cinc nebots, i tam-
bé m’agrada visitar-los de tant en 
tant...

4. Igual que el Sr. Casamajor i 

Xavier Sardà, algun dia sabrem 
qui s’amaga darrere de la màsca-
ra del Postu?
Potser algun dia, però de moment 
no ho tinc previst! Crec que el meu 
anonimat i la indumentària amb la 
màscara d’Spiderman i el barret de 
l’Aplec formen part de la gràcia de 
tot el moviment #PostureigLleida, i 

a mi em va molt bé per conservar 
una mica la meva privacitat (tot i 
que cada cop es fa més difícil).

5. Qui és el teu ídol? I la perso-
na que més detestes?
Tinc bastants ídols: l’Spiderman/
Peter Parker, per la seva vessant 
heroica, però sobretot per la hu-
mana; el Manolo Calpe, fundador 
de l’Aplec; els escriptors de Lo Dic-
cionari Lleidatà-Català; els #Postu-
Pares... No crec que detesti ningú, 
però no m’agraden gens els haters, 
i hi ha algun ministre espanyol que 
em genera bastant rebuig.

6. Quina és l’expressió lleidata-
na que més t’agrada?
N’hi ha moltes, però crec que un 
“Ndéu!” ben dit pot expressar mol-
tíssim!

7. Et convertiràs en alcalde o, 
almenys, en alcaldable?
Ho espero, algun dia! Al Partit Pos-
turil (les sigles són per despistar) 
estem convençuts de poder-ho 
aconseguir i posar aquesta ciutat al 
lloc que es mereix!

senyor Postu

AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Al llavi una flor i l’espasa ferma
“Catalunya no sols és Espan-
ya: és la part més valuosa 
d’Espanya”, diu Cristòfor Des-
puig al s. XVI! És una bona frase 
per entendre moltes coses. Hau-
ria sigut bonic de dur a la pràcti-
ca aquest ideal federalista i que 
a tota la Península es considerés 
tan espanyol Cervantes com Au-
siàs March, Bécquer com Verda-
guer, Machado com Espriu, Sa-
bina com Pau Riba. Però mai no 
ha sigut així. I esclar, els catalans 

vivim frustrats –patim mal d’ous. 
Per això Catalunya necessita un 
estat que satisfaci les necessi-
tats d’un territori que disposa 
de tots els elements per ser un 
país. El govern espanyol, però, 
no transigeix; ni ho ha fet mai, 
ni pensa fer-ho. D’altra banda 
hauríem d’entendre que els can-
vis d’ordre mai no han sigut fruit 
d’un pacte, sinó de creure en una 
idea, empènyer i acceptar el que 
pugui venir. El diàleg, en casos 

així –llastimosa-
ment–, és un 
ideal, per-
què el qui 
mana no 
acostuma 
a estar dis-
posat a ce-
dir ni l’estoig 
de la corona. 
Conclusió? “Al llavi 
una flor i l’espasa ferma” (Salvat-
Papasseit).
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