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l’Accent Gràfic Jo vull ser jo
Lupe Ribot

editorial
Periodisme
Periodistes fent periodisme. 
Cap empresari ni vincles po-
lítics. Sense subvencions de 
l’Administració a canvi d’un 
tractament informatiu interes-
sat. Gent de Lleida escrivint per 
a gent de Lleida, sense filtres ni 
mitjancers. Informació de proxi-
mitat. Periodisme reflexiu sortit 
de l’ànima i no de les arques 
públiques. En definitiva, perio-
distes fent periodisme. Tan sim-
ple i, alhora, tan complex com 

això.
Heu fet un esforç econòmic 
amb l’objectiu que Lleida tin-
gui la possibilitat de gaudir 
d’una alternativa al periodisme 
subvencionat. Ens heu empès 
econòmicament amb la fina-
litat que els lleidatans puguin 
llegir informació feta amb el 
cor i no amb la butxaca. Ara us 
convidem a comprar el setma-
nari cada divendres i a entrar 
diàriament a www.7accents.cat 

per donar-nos el mateix que re-
breu de nosaltres: honestedat. 
Perquè si voleu, podeu. Perquè 
si vosaltres podeu, nosaltres 
estarem a un pas més d’acon-
seguir-ho. I no en tingueu cap 
dubte: tots plegats ho aconse-
guirem.
Gràcies per fer-ho possible. 
Aquests 15.000 euros que hem 
aconseguit a través de la cam-
panya de micromecenatge, 
denominada #gentambaccent, 

haurien de bastir el nostre pro-
jecte periodístic de la solidesa 
econòmica necessària per tirar 
endavant l’empresa i elaborar 
setmanalment la publicació que 
teniu a les mans (o a la pantalla, 
en el cas d’haver-vos descarre-
gat la versió digital a través del 
nostre web).
Tot suma, començant per vosal-
tres.
Gràcies a tots i totes.
Enhorabona a tots i totes.
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El procés participatiu alternatiu penja d’un fil 
tan prim que gairebé s’ha trencat . El TC ha 
suspès la consulta alternativa, però la Genera-
litat manté la campanya disposada a convocar 
el Pacte Nacional pel Dret a Decidir

 L.DOLCET/O.BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

“El Govern manté el pro-
cés participatiu. Tot està en 
marxa”. “A tots els efectes” 
i “amb totes les conseqüèn-
cies”, deia el conseller de la 
Presidència, Francesc Homs, 
cinc dies abans de la consulta. 
Davant de la suspensió unà-
nime del Tribunal Constituci-
onal de la consulta alternativa 
del 9-N, tot està per veure. La 
ciutadania de Lleida té opi-
nions contraposades, ja no 
només en la intenció de vot, 
sinó també en la creença de 
si, finalment, sense l’ampa-
ra de la legalitat, es po-
drà fer efectiva la votació. 
Són molts els que creuen 
que, malgrat que el pro-
cés participatiu alternatiu 
(com s’ha acabat definint) no 
és vinculant, cal sortir al car-
rer per exercir el dret a vot, 

el
independentment dels resul-
tats. Tot i això, gran part opi-
na que “votarem, però, per 
desgràcia, no anirà enlloc”. 
Un desig generalitzat és que 
“passi el que passi, hi hagi 
participació” i que “la gent 
pugui decidir el seu futur”. 
Una sensació minotària, però 
també existent, és qui veu la 
consulta com una manera de 
“fer-se notar”. Els que viuen 
fora s’ho miren amb recel: 
“Que tingueu sort els que vi-
viu aquí”. Que, passi el que 
passi, així sigui.

“Passi el que 
passi el 9 de 

novembre, que 
hi hagi una

participació
alta”

Laia Valdés
16 anys
Estudiant
Alcoletge

És la segona vegada que 
votaré després del Multir-
referèndum. 
Crec que els ciutadans ani-
ran a votar independent-
ment de la decisió del Tri-
bunal Constitucional. 
Els moviments socials 
que s’han generat al llarg 

d’aquests mesos han de te-
nir una resposta en la con-
sulta. 

Marc Nonell
21 anys
Comercial
Lleida

Si puc, sí que aniré a votar, 
però tal com s’està plante-
jant, crec que no ens deixa-
ran i acabaran imposant la 
seva llei. 
M’agradaria que el poble 
mostrés amb el vot la seva 
opinió, tot i que penso 
que la independència és 
un somni poc probable de 
només una part de la po-
blació. 
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i la ciutadania

Antoni Hernández
77 anys
Professor jubilat
Madrid

Sóc de Múrcia i visc a Ma-
drid, però tots els meus 
fills han nascut a Lleida. Em 
considero molt lleidatà. 
Tot i això, si pogués, crec 
no votaria al 9-N, ja que la 
unió fa la força i CiU l’està 
autodestruint. És una cosa 
molt seriosa, i jo estimo Ca-
talunya. Que tingueu sort 
els que viviu aquí. 

Elisabet Miret
27 anys
Tècnic de radiologia
Alcarràs

El diumenge aniré a votar, 
i tot i que crec que ho aca-
baran impugnant del tot, el 
9-N votarem. 
He estat previsora i ja he 
mirat la mesa on he d’anar 
a votar a través del portal 
participa.cat. També tinc 
la papereta impresa en cas 
que no ens la donin. 

Elisabeth Mena
31 anys
Informàtica
Rosselló

Aniré a votar i, tot i que 
crec que no ens deixaran, 
em presentaré al col·legi 
electoral que m’han assig-
nat. 
Voldria que sortís el sí i, en 
un futur proper, indepen-
ditzar-nos. 

Francesc L. Gòdia
27 anys
Tècnic de fires
Barcelona

Sí que aniré a votar. Tot i 
això, crec que no ens deixa-
ran exercicir el nostre dret 
a vot. 
M’agradaria que la gent 
pogués decidir el seu futur 
i que hi hagi democràcia. 
Tal com estan anat les co-
ses, ho veig molt compli-
cat, perquè no ens posen 
cap facilitat. 

Guiomar Miquel
27 anys
Emprenedora
Alcarràs

Justament el dia de la vo-
tació estic de viatge i he de 
veure si m’ho puc combinar 
després per anar a votar. 
Com a desig, m’agradaria 
que es manifestés el mà-
xim de gent possible i que, 
després, surti el que surti, 
es dediquin a solucionar els 
problemes reals que té la 
societat actual.

Javier Ribes
67 anys
Jubilat
Soses

Sí que aniré a votar aquest 
diumenge. Tot i això, crec 
que no podrem fer-ho, per-
què no ens deixaran. 
El més important, passi el 
que passi, és que hi hagi 
participació. 

Joel Solanes
28 anys
Enginyer informàtic
Alpicat
Aniré a votar després, per-
què aquell dia estic de viat-
ge, i ho faré a través de la 
delegació del Govern de la 
Generalitat a Lleida.
Crec que, finalment, vota-
rem, però, per desgràcia, 
no anirà enlloc. 
La votació hauria de ser re-
presentativa i fidel a l’opi-
nió majoritària del poble. 

Llorenç Roca
32 anys
Informàtic
Lleida
Aniré a votar i estic conven-
çut que ho acabaran im-
pugnant tot, però votarem 
igual. Espero que surti el sí 
i que, si cal, marxem demà 
mateix. 

M. Antònia Català
61 anys
Prejubilada
Lleida

Jo crec que sí que podrem 
votar, però ens quedarem 
com estem ara. 
M’agradaria que fossim in-
dependents, però tindrem 
més despeses. A curt ter-
mini, no milloraríem la taxa 
d’atur ni tampoc baixarien 
els impostos. 

Milagros Fernández
55 anys
Mestressa de casa
Lleida

Tothom hauria d’anar a vo-
tar però probablement, tal 
com estan anant les coses, 
no ens deixin. No sé si la 
independència ens canvia-
ria a bé o a mal. El que està 
clar és que el dret de vot és 
important. 
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Francesc Bataller
89 anys
Jubilat
Lleida

Passi el que passi, anirem a 
votar. És un dret que tenim, 
i tant de bo els tres milions 
de vots que diuen que hi-
haurà siguin sí/sí. 
El meu desig és que tot-
hom pugui exercir el seu 
dret de poder votar.

Jordi Boné
35 anys
Cambrer
Lleida

Sí, aniré a votar aquest pro-
per diumenge, i espero que 
es pugui i ens deixin.
Com a desig, en un futur 
m’agradaria que pugues-
sim fer una consulta de ve-
ritat, vinculant, i, en última 
instància, aconseguir la in-
dependiència.

Adrián Soriano
21 anys
Fotògraf
Lleida

Encara no tinc clar si aniré 
a votar.
Suposo que sortirà el sí, 
però tinc dubtes sobre si 
es podrà o no per via legal. 
Igualment, faran el que vol-
dran, i ja s’arreglaran entre 
ells, els partits. Passi el que 
passi, el que m’agradaria és 
que no es creïn problemes 
entre nosaltres. 

Elvira Domínguez
52 anys
Modista
Alcoletge

No aniré a votar aquest diu-
menge, perquè és il·legal. 
Crec que molts ciutadans 
aniran a votar per fer-se no-
tar. S’estan dedicant molts 
esforços al 9-N i descuidant 
altres prioritats que afecten 
el dia a dia de la ciutadania.  

Jordina Ruiz
30 anys
Administrativa
Lleida

A mi m’agradaria que tot-
hom anés a votar, que 
s’exerceixi el dret a vot pel 
qual tant hem lluitat.
Tot i això, crec que no hi 
haurà participació; en ser 
no vinculant, la gent no 
s’ho pendrà seriosament i 
no anirà a votar com si fos 
una consulta legalitzada.

Laura Cortés
32 anys
Periodista
Lleida

Sí que aniré a votar, però 
crec que hi haurà menys 
participació que la que hi 
hauria si fos una consulta 
aprovada legalment. 
M’agradaria que hi hagués 
llibertat de poder mostrar 
l’opinió obertament i que 
el Govern de la Generalitat 
dugués a terme la consulta 
d’alguna manera. 

Marta Traguany i 
Noemí Pareja
31 anys
Lleida

Que ens deixin votar és el 
nostre desig. Nosaltres ani-
rem aquest diumenge a les 
urnes, però estem conven-
çudes que no ens deixaran. 
Tot i això, ho intentarem. 

Núria Planellas
38 anys
Professora
Lleida

Si no ens deixen votar, hi 
anirem igualment. 
Considero que ens han de 
deixar votar, però, sobre-
tot, hi hauria d’haver molta 
participació. 

Ramon Solé
22 anys
Emprenedor
Arbeca

Sí que aniré a votar. No es 
pot impugnar una cosa que 
no ha estat publicada. 
M’agradaria que guanyés 
el sí i que convoquessin 
eleccions en breu. 
És una consulta de fireta. 

Tomàs Modroño
28 anys
Enginyer informàtic
Lleida

El 9-N estic de viatge i no 
podré votar, però m’acullo 
a la possibilitat de votar 
durant els propers quinze 
dies.
Amb aquesta consulta no 
hauríem de tenir cap impe-
diment. Està clar que si el 
Govern central no l’hagués 
menystingut, hagués baixat 
el suflé. M’agradaria que hi 
hagués molta participació.
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Mena Magid
30 anys
Tècnic
Lleida

Sí que aniré a votar, perquè 
és el nostre dret, però el fu-
tur és més incert que mai. 
A mi m’agradaria que tot-
hom digués la seva, però 
que no es canviessin les 
coses. 

Sara Corpa
31 anys
Auxiliar residència
Lleida

No vaig mai a votar, però 
aquest cop hi aniré. Crec 
que no ens acabaran dei-
xant, perquè estan posant 
molts impediments. Mirant 
de cara al futur, la indepen-
dència seria el millor per a 
nosaltres. 

Brian Bertran
23 anys
Perruquer
Lleida

La meva família no és cata-
lana. Cadascú té el seu punt 
de vista, però jo, si pogués 
votar deu vegades, les deu 
que no votaria. 
Crec que acabarem tots 
enfrontats, i jo vull una vida 
tranquil·la. 
Tota la qüestió del 9-N està 
envoltat de polèmica i és 
un perjudici per a Catalu-
nya i per a Espanya. 

Gerard Llanas
22 anys
Estudiant
Lleida

És important anar a votar 
aquest diumenge, i jo hi 
aniré, encara que no tinc 
clar que es pugui votar. 
El que sí que desitjo és que 
ens deixin poder votar, per-
què crec que és un dret que 
tenim els ciutadans i que no 
s’hauria de prohibir. 

Paula Torres i Paula 
Moracho
17 anys, estudiants
Monzón

Creiem que la consulta del 
9-N hauria de realitzar-se 
per conèixer l’opinió de la 
ciutadania, però Catalunya 
no hauria d’independit-
zar-se d’Espanya. Tot i això, 
no deixaran votar.

Adrià Marfil
21 anys
Estanquer
Lleida

Jo sí que aniré a votar, i crec 
que al final ens deixaran.
Si he d’escollir, voldria que 
sortís el sí per majoria i, poc 
a poc, anar fent passos per 
avançar cap a la indepen-
dència.

Carmina Mateu
52 anys
Mestressa de casa
Lleida

Aquest diumenge aniré a 
votar, perquè crec que a 
última hora ens deixaran. 
M’agradaria que sortís el sí, 
això ens beneficiaria a llarg 
termini.

Llorenç González
52 anys
Comerciant
Lleida

Aniré a votar puntual a les 
nou del matí. Si no està 
obert, m’esperaré que 
obrin. Crec que si no ha-
guessin posat tantes traves, 
molta gent no hauria canvi-
at el vot a favor del Sí/Sí. 
Hi hauria d’haver un canvi 
polític i una reestructuració, 
perquè el poble està molt 
decebut.

Luís Gámez
45 anys
Xòfer
Lleida

No crec en aquesta consul-
ta. Sóc un ciutadà de món, i 
crec que no deixaran votar. 
Penso que, surti el que sur-
ti, no serem independents, 
però si et sóc sincer, no 
m’importa el que passi. 

Marc Raluy
14 anys
Estudiant
Lleida

Jo no puc votar per edat, 
però si pogués, hi aniria. 
Crec que està complicat, 
però ho hem d’intentar.  
El meu desig és que ens 
deixin votar i que puguem 
ser independents. 
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Tot i la decisió del Tribunal Constitucional, 
els alcaldes de les comarques de Lleida 
volen votar i asseguren que aquesta 
negativa encara incentiva més la voluntat 
de les persones a continuar endavant

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Saber l’opinió dels polítics és 
tan important com saber la 
dels ciutadans, ja que seran 
ells els que acabaran prenent 
la decisió final. Per això, hem 
volgut saber la seva opinió i la 
gestió que portaran a terme 
els alcaldes de les comarques 
lleidatanes de cara al 9-N i a 
una possible Catalunya inde-
pendent. En el reportatge, 
però, hi manquen les opinions 
d’alguns dels alcaldes, els 
quals no ens han fet arribar 
les seves respostes i opinions. 
Les comarques de Lleida vo-
len votar i auguren una Ca-
talunya separada d’Espanya. 
Tots coincideixen a dir que la 
independència els beneficia-
ria, tant en el conjunt del que 
seria el nou Estat com en la 
seva localitat; per tant, asse-
guren que és completament 
viable, tant econòmicament 
com internacionalment.

el -N
“Els catalans 
tindríem un 
Estat que no 
ens portaria 
la contrària”

Albert Batalla, alcalde de la 
Seu d’Urgell
ALT URGELL

“Voler prohibir judicialment 
el que s’hauria de resoldre 
políticament és de covards”; 
així defineix l’alcalde de la 
Seu d’Urgell, Albert Batalla, 
la decisió del Govern central 
de suspendre la consulta. Tot 
i la decisió del Tribunal Cons-
titucional, Batalla creu que 

el diumenge el seu po-
ble anirà a votar i que 

aquesta negativa 
estimularà la par-
ticipació.
L’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell, 
com el de la 
majoria de les 
comarques llei-

datanes, va  apro-
var la moció a favor 

del 9-N. Per demostrar el seu 
suport a la independència, 
Batalla ja ha dut a terme di-
ferents actes reivindicatius i 
no descarta fer-ne més si es 
necessari. Si Catalunya arri-
ba a ser independent, Batalla 
“votaria i mantindria la unitat 
dels partits polítics” per fer 
més forta aquesta coalició. Té 
molt clar que la Seu d’Urgell 
sortiria beneficiada i que una 
Catalunya independent és 
viable, perquè “Catalunya 
gestionaria els seus recursos i 
els catalans tindríem un Estat 
que ens ajudaria i que no ens 
portaria la contrària”. Afegeix 
que “els arguments del “no“ 
només estan basats en la por 
i no en la raó”.

CiU
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i els polítics 

Els ciutadans de Tàrrega po·
dran expressar la seva opi·
nió perquè estan cridats a 
participar, segons ha afirmat 
la seva alcaldessa, Rosa Ma·
ria Perelló. Tot i que no està 
previst que es dugui a terme 
cap acte reivindicatiu, col·
laborarà amb tot allò que 
disposi la Generalitat de Ca·
talunya i acordi l’Associació 
de Municipis per la Indepen·
dència (AMI) i l’Associació 
de Municipis de Catalunya 
(ACM). “És evident que una 

“Ser  viables 
no és el més 
important, 

sinó voler-ho 
ser”

Rosa Maria Perelló, alcaldessa 
de Tàrrega
URGELL

vegada consultats els ca·
talans i les catalanes, si la 
participació i el resultat són 
aclaparadors, s’hauran de 
plantejar eleccions”, opina. 
L’Ajuntament de Tàrrega 
creu que la negativa del Go·
vern no afectarà a l’hora de 
votar, perquè la participació 
ciutadana hi serà igualment. 
Respecte de la independèn·
cia, Perelló es mostra molt 
convençuda que “els cata·
lans no podem permetre 
continuar depenent d’un es·
tat que no ens respecta, que 
ens ofega econòmicament i 
que cada cop és més recen·
tralitzador”. Per aquest mo·
tiu, si Catalunya arribés a ser 
independent, l’Ajuntament 

es “mantindria ferm en de·
fensar allò que els ciutadans 
demanin”. A més, Perelló 
afirma que una independèn·
cia beneficiaria el seu poble, 
perquè actualment “estem 
immersos en una dura crisi 
econòmica i Catalunya té ei·
nes i capacitat per sortir·ne”, 
però creu que quan ho sigui, 
“s’hauran de repensar tots 
els finançaments, inclús el 
dels ens locals”. Sobre si 
és viable una Catalunya in·
dependent, Tàrrega opina 
que sí, tot i que no serà fàcil, 
però destaca que 
“el més important 
no és la viabilitat, 
sinó la voluntat de 
ser·ho”.

“La societat no es quedarà 
de braços plegats i, d’una 
manera o una altra, hi hau·
rà una manifestació a favor 
del dret a decidir”, opina 
l’alcalde de Solsona, David 
Rodríguez, sobre la gran in·
cògnita que suposa el 9·N. 
Creu que ara és l’hora de 
plantejar un enfrontament 
amb l’Estat i veure fins on 
és capaç d’arribar, perquè 
“com més difícil ens ho posa 
l’Estat, més s’enardeix la re·
acció ciutadana”. 
Tot i la negativa del Govern 
central, creu que l’encon·
tre és “inevitable” i que “la 
gent cada vegada és més 
conscient que l’única via per 
tenir un país democràtic és 

saltar la paret”. Rodríguez 
critica el Govern català per 
no haver estat més valent i 
“tirar pel dret”. Convençut 
que Catalunya aconseguirà 
la independència i que els 
catalans no poden continuar 
depenent d’un Govern que 
governa en contra dels inte·
ressos del país, afirma que el 
seu poble sortiria beneficiat.  
“Més que un benefici, és una 
necessitat en molts àmbits”, 
opina. Si Catalunya arriba a 
ser independent, “repercuti·
rà en una major inversió per 
part de la Generalitat als mu·
nicipis i, esperem, també en 
una major participació dels 
tributs de l’Estat”. Creu, a 
més, que aquesta indepen·

dèn·
cia ha 
de servir 
“per fer un país en la línia 
de la Carta europea d’auto·
nomia local, absolutament 
oposada a la Llei de racio·
nalització i sostenibilitat de 
l’Administració local aprova·
da per l’Estat espanyol”. A 
més, aposta pel principi de 
subsidiarietat amb l’objectiu 
de poder atansar les decisi·
ons als ciutadans i saber què 
és el que pensen.
De cara a diumenge, creu 
que la gent no farà un pas 
enrere, perquè es vol ex·

“El Govern 
català hauria 
d’haver estat 
més valent i 

tirar pel dret”

David Rodríguez, alcalde de 
Solsona
SOLSONÈS  

pressar, i de cara a l’Ajunta·
ment, no descarta afegir·se 
als actes que promogui la Ge·
neralitat, l’ANC o Òmnium. 

ERC

CiU
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“Si Catalunya fos indepen-
dent, disposaria de més re-
cursos econòmics, tindria 
més oportunitats de futur, i 
sobretot, milloraria en ben-
estar i qualitat de vida per a 
les persones”, explica l’alcal-
de de les Borges Blanques, 
Enric Mir. Creu que si “ens 
mantenim units, en menys 
de dos anys podríem tenir la 
independència”. 
D’acord amb la indepen-
dència del país, assegura 
que “és l’única possibilitat  
per construir un país millor 
per als nostres fills” i que 
és viable. “Tots els estudis 
elaborats per especialistes 
d’aquí i de fora així ho ava-
len”, comenta, i afegeix que 

“el que no tenim clar és què 
faria l’Estat espanyol sense 
nosaltres”.
“A mig i llarg termini, estem 
convençuts que la indepen-
dència serà beneficiosa per 
al nostre Ajuntament, i els 
nostres néts ens pregunta-
ran per què no ho vàrem fer 
abans”, augura l’alcalde.
De cara al 9-N, es mostra 
convençut que el diumenge,  
“després de tres-cents anys, 
podrem decidir quin futur 
polític volem per a la nos-
tra nació”. Mir opina que el 
Govern s’ha equivocat pro-
hibint la democràcia, “inten-
tant impedir que un poble 
que vol expressar-se ho faci 
en  llibertat  i  amb totes  les 

garanties”. A més, creu que 
aquesta negativa motiva en-
cara més a participar el 9 de 
novembre i augura que “un 
poble unit no pot ser ven-
çut”. 
L’Ajuntament de les Borges 
Blanques va votar la moció 
a favor del 9-N per unani-
mitat i, fins a l’últim dia que 
els han permès, ha fet actes 
reivindicatius per demanar 
una consulta legal, perquè 
està convençut que “és la 
millor alternativa a l’immobi-

“En dos anys 
podem ser 

independents 
si unim 
forces”

Enric Mir, alcalde de les 
Borges Blanques
LES GARRIGUES  

lisme i als atacs constants per 
part del Govern central, que 
afecten la dignitat del nostre 
poble”.

“És un atac a 
la democràcia”; així defineix 
l’alcalde de Balaguer, Jo-
sep Maria Roigé, la decisió 
presa per Mariano Rajoy de 
suspendre la consulta. Tot i 
això, es mostra convençut 
que el diumenge 9 de no-
vembre “anirem a votar”. 
Opina que aquesta decisió 
“limita la capacitat de deci-
sió i els drets del poble”. 
Per aconseguir la indepen-
dència, l’Ajuntament de 
Balaguer seguirà la matei-

“Tindrem 
més capacitat 

de gestió 
política i 

econòmica”

Josep Maria Roigé, alcalde de 
Balaguer
LA NOGUERA

xa estratègia del president 
de la Generalitat, que sig-
nifica, “obtenir el mandat 
democràtic del poble de 
Catalunya per tal de què 
pugui ser reconegut per les 
institucions internacionals i 
iniciar així el procés de ne-
gociació per arribar a la in-
dependència”. Roigé espe-
ra que algun dia Catalunya 
sigui independent, perquè 
així tingui “més capacitat de 
gestió econòmica, política i 
legislativa, puguem decidir 
quines són les nostres prio-
ritats i quin tipus d’Estat vo-
lem”. A més, espera que Ba-
laguer tingui “més recursos i 
capacitat de decisió per fer 

polítiques que ajudin a mi-
llorar la qualitat de vida dels 
nostres ciutadans”. Sobre la 
viabilitat de la independèn-
cia, creu que sí que ho és i 
critica l’estat actual: “En tot 
cas, el que no és viable és el 
manteniment de la situació 
actual”. 
Fa unes setmanes, els alcal-
des de Catalunya van sig-
nar un manifest a favor del 
9-N en el qual l’alcalde de 
Balaguer va participar, com 
també va aprovar la moció 
a favor del 9-N. A 
nivell municipal, 
ha col·laborat per 
difondre la consul-
ta per Balaguer.

CiU

CiU
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“Esperem una resposta mas-
siva dels mollerussencs i de 
les mollerussenques el 9-N”, 
ha manifestat l’alcalde de 
Mollerussa, Marc Solsona, 
que fa una crida a la societat 
perquè diumenge es vagi a 
votar “i hi hagi una gran par-
ticipació ciutadana”. L’Ajun-
tament de Mollerussa va ser 
un dels centenars d’ens que 
també va aprovar la moció a 
favor del 9-N, i ho va fer en 
el Ple del passat 22 de setem-
bre.  Per reforçar encara més 
aquest sentiment, Solsona té 
clar que “farem el que ens 
demani la societat civil i, tam-

bé, les instituci-
ons”. De cara a 
la negativa del 
Govern, pen-
sa que “és un 

altre error estratègic” i que, 
de cara a la independència, 
l’Ajuntament seguirà el full 
de ruta que va marcar el pre-
sident de la Generalitat “per 
mirar d’aconseguir-la”. 
“Una independència ens be-
neficiaria a tots com a col-
lectiu, però també de manera 
individual”, explica l’alcalde. 
Ressalta que aquest benefici 
repercutiria de moltes ma-
neres, però sobretot ho faria 
“socialment i econòmica-
ment”. En parlar sobre la vi-
abilitat d’una Catalunya se-
parada d’Espanya, creu que 
“en aquestes alçades ja no és 
només un tema de si és viable 
o no, sinó que és una qüestió 
de defensar la nostra iden-
titat”. Destaca l’excel·lent 
situació geogràfica i l’enve-

jable dinàmica de generació 
de riquesa com a punts forts 
que ens beneficiarien a l’hora 
de ser independents. Solso-
na afegeix que l’únic desig 
que tenen els catalans és el 
de “viure millor”, i assegura 
que la independència és l’ei-
na més efectiva per aconse-
guir-ho.

“Volem viure 
millor, i ser 

independents 
és l’eina que 

ens falta”

Marc Solsona, alcade de Mollerussa
PLA D’URGELL

“Cap decisió del Govern ni 
del Tribunal Constitucional 
podrà aturar un acte lliure 
de participació de la ciuta-
dania”, reivindica l’alcalde 
de Sort, Llàtzer Sibís. Per 
això, creu que la consulta es 
portarà a terme i que aques-

ta tindrà una par-
ticipació im-

portant del 
poble ca-

talà. Sort 
ja ha 
comuni-
cat que 
farà “tot 
el que 

c a l g u i ” 
en col-

l a b o r a c i ó 

“Cap decisió 
del TC podrà 
aturar un acte 

lliure del
poble”

Llàtzer Sibís, alcalde 
de Sort
PALLARS SOBIRÀ

amb els partits polítics i les 
associacions que donen su-
port a la consulta.
Per donar suport a la in-
dependència, que creu 
que s’aconseguirà “aviat”, 
l’Ajuntament de Sort donarà 
el màxim suport a totes les 
accions que dugui a terme 
el Govern de Catalunya, el 
Parlament i la societat civil 
com a representants del sen-
timent ciutadà. A més, con-
sidera que la independència 
beneficiarà el país, perquè 
“és imprescindible per al 
desenvolupament del nos-
tre municipi amb la finalitat 
d’aconseguir un sistema de 
govern que permeti millorar 
el finançament públic, les 

polítiques socials i de dina-
mització econòmica i l’equi-
libri territorial”. 
Sibís posa de manifest tres 
raons per les quals una Ca-
talunya independent és via-
ble: “Ho és políticament si 
una majoria del poble així 
ho acorda. També és via-
ble econòmicament perquè 
tots els paràmetres que hi 
intervenen són favorables. I 
és viable internacionalment 
perquè qualsevol país que 
sigui un contribuent net de 
les comunitats econòmiques 
on participa acos-
tuma a ser-hi ben 
rebut i a tenir les 
portes completa-
ment  obertes”.

CiU

CiU
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Com trencar la 
comunicació vertical
interactuant amb 
l’usuari a temps real

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les xarxes socials s’han erigit 
com una eina de comunicació 
imprescindible en la pràctica 
política diària. Per molts actes 
que un polític tingui a l’agen-
da, sembla ser que si no té 
presència on line, no existeix. 
A més, el seu baix cost en 
comparació amb altres mit-
jans tradicionals, la quantitat 
d’usuaris amb què es pot in-
teractuar de manera ràpida i 
massiva i la sensació de pro-
ximitat fan irresistible la idea 
de crear-se un perfil, si això 
suposa ampliar el radi d’ac-
ció. Tant és així que són molts 
els polítics que s’han apuntat 
al carro de construir la seva 
marca personal a través de la 
xarxa. D’aquí i de fora. 
Probablement el cas més 
exitós i el més conegut el 
trobem en el president dels 
Estats Units. Actualment, 
Barack Obama compta amb 

Facebook, 
eina personal; 

Twitter, 
professional

L’èxit 
‘on line’ 

d’Obama és 
estudiat

a tot el món

Tots els 
polítics 

consultats 
tenen 

Twitter

prop de cinquanta milions de 
seguidors a Twitter i més de 
quaranta-tres milions d’usu-
aris que segueixen els seus 
passos a Facebook. 
Per entendre l’èxit d’Obama 
a les xarxes socials, cal re-
muntar-se a les dues campa-
nyes electorals del president, 
el 2008 i el 2012. Tal com 
explica el catedràtic de Peri-
odisme a la Universitat Com-
plutense de Madrid, José Luis 
Dader, gràcies a la seva gestió 
estratègica en l’ús de les xar-
xes els últims dies de campa-
nya, Obama va posar-se a la 
butxaca els ciutadans nord-
americans. De fet, l’estratègia 
comunicativa que van dur a 
terme encara avui en dia és 
estudiada al detall per polítics 
i assessors de tot el món. 
Els de casa nostra es desviu-
rien per descobrir la fórmula 
màgica del seu èxit, sobretot 
per tenir els assessors de què 
va disposar Obama. Hem pre-
guntat a unes quantes cares 
visibles de la política lleida-
tana com gestionen els seus 

#Polítics
en
xarxa
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7accents @7accents 22 min

Ros té més 
de sis mil 

seguidors a 
Facebook

L’any 2005 la 
Paeria va 

iniciar el xat 
de l’alcalde 

Tots teniu Twitter des de fa temps. Què li diríeu a un polític que no n’utilitzi? L’encoratjaríeu a 
tenir Twitter o Facebook?

Àngel Ros Domingo @angelrosdomingo 21 min
És un espai de comunicació més que permet una interacció ciutadana diferent a la tradicional. Incorpora 
immediatesa i proximitat. És una opció personal, però també és una eina de servei públic. 

Joan Gómez López @joangomezlopez  20 min
Crec que s’hi ha de ser. Pots obtenir i donar informació, encara que també hi ha molt soroll i desinformació.

Montse Mínguez @mminguez4 19 min
Com a consell li diria que s’ho agafi amb distància, sobretot el Twitter. 

7accents @7accents 18 min
Quan algú t’esmenta i publica un comentari negatiu, et fa un retret o fins i tot t’insulta, com actues? 

Àngel Ros Domingo @angelrosdomingo 17 min
Responc des del respecte que em mereixen totes les opinions. M’agrada debatre. El límit per respondre 
són els insults i al·lusions que res tenen a veure amb l’acció política.

Rafel Peris @rafelperis 16 min
Només responc si són persones que s’identifiquen.

Montserrat Parra @MontseParraAlba 15 min
Per regla general, els insults i els comentaris crítics m’arriben des de l’anonimat, i no contesto mai.

7accents @7accents 14 min
La imatge que ofereixen els polítics a través de la xarxa té influència directa en l’opinió pública i, per 
tant, pot suposar la pèrdua de vots en època d’eleccions. Quina importància li atorgues? 

Joan Vilella @joanvilella_ 13 min
Un polític ha de ser sincer i tenir sempre present que està al servei dels ciutadans que l’han escollit i no al 
revés. Si es així, no crec que tingui cap tipus de problema.

T9Ni Postius @antonipostius 12 min
És una eina més. Important, però no l’única ni més determinant que altres en la configuració de la imatge 
dels polítics i el sentit del vot de cada ciutadà. 

perfils i també hem analitzat 
amb diversos experts en xar-
xes socials i comunicació po-
lítica si ho fan bé.  Avancem, 
parafrasejant un famós entre-
nador de futbol, que tot està 
per fer i tot és possible. 

Ser-hi o no ser-hi
Tot els polítics qüestionats 
tenen presència a les xarxes 
socials. La majoria, amb perfil 
a Twitter i Facebook (també 
n’hi ha alguns que utilitzen 
Instagram), i  hi són des de 
fa quatre o cinc anys. A més, 
el regidor del PSC, Oriol Yu-
guero, i l’alcaldable per CiU, 
Antoni Postius, aposten tam-
bé per implementar la seva 
marca personal a través d’un 
blog. 
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, és usuari de Facebook, 
Twitter i Instagram.  Va deci-
dir formar-ne part fa quatre 
anys i segueix, entre d’altres, 
mitjans de comunicació, per-
sonatges rellevants de Lleida 
i Catalunya i clubs esportius. 
Per a Ros, “la xarxa és una 
eina de comunicació més”, 
que permet dialogar molt 
directament amb ciutadans 
que “d’altra manera potser 
no hi podries contactar”. Un 
contacte directe que la Paeria 
va començar a practicar l’any 
2005 amb un xat mensual.
En el seu cas, explica diària-
ment als més de sis mil usuaris 
que el segueixen a Facebook 
“informacions relacionades 
amb l’acció municipal, fent 
una mena de crònica del dia”. 
Menys metòdic és Joan Gó-
mez, que a la xarxa hi publica 
“quan m’apeteix i estic moti-
vat”. Tots aposten per ser-hi 
perquè, com diu Ros, “és una 
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Les opinions
crítiques 
ajuden a 
detectar 

mancances

Oriol Yuguero @7accents 10 min
Una persona no et deixa de votar pel que publiquis a Twitter. Però el que tu publiques és el que realment 
ets. Si fas tuits ofensius, probablement a la vida real també t’expressis així.

Montserrat Parra  @MontseParraAlba 11 min
Jo en sóc una mica descreguda, reconec que sóc molt poc activa a les xarxes, encara sóc de les persones 
que prefereix llegir una novel·la a llegir cent tuits.

Montse Mínguez  @mminguez4 9 min
No sé si aquesta linealitat existeix. Encara hi ha molt per descobrir. Cap ciència ha establert aquest vincle 
tan directe. 

7accents @7accents 8 min
Un càrrec públic, pel fet de ser-ho, contínuament és jutjat per les seves accions. Com se suporta la pres-
sió?  On és el límit?

Fèlix Larrosa @flarrosa 7 min
Un càrrec públic ha d’actuar sempre amb honestedat i d’acord a la seva consciència. El límit és on comen-
ça l’àmbit personal, on ningú no hi pot entrar.

T9Ni Postius  @antonipostius 6 min
T’acabes acostumant a la pressió. Si intentes fer les coses bé, honestament, no has de patir per la pressió.

Joan Gómez  López @joangomezlopez 5 min
Alguns els tinc bloquejats, no m’interessen les opinions sense sentit o de covards.

Joan Vilella  @joanvilella_  2 min
Amagar-se sota perfils encoberts és poc valent i, de vegades, s’aprofiten d’aquesta situació per fer co-
mentaris de tot tipus, de mal gust, de mala educació i, fins i tot, faltant al respecte.

Àngel Ros Domingo @angelrosdomingo 1 min
Crec que en democràcia els debats es poden fer públicament, sense necessitat d’amagar-se darrere de 
pseudònims. En tot cas, és l’opció que trien les persones darrere d’avatars o anònims. 

eina de servei públic”, però, 
també aconsellen, com Mont-
se Mínguez, agafar-s’ho “amb 
distància”. 
La interactivitat de la xarxa 
pot fer passar males estones, 
sobretot si no estàs avesat 
a entomar les crítiques dels 
usuaris. Rafel Peris, per exem-
ple, publicava l’1 de novem-
bre “#esticdeixanteltwitter”, 
perquè estava “fart de perio-
distes mentiders i de trols que 
no donen la cara”. En aquest 
cas, els regidors que volen 
transmetre una imatge afable 
i propera ho tenen complicat: 
la irrupció de perfils anònims 
(i no tan anònims) que criti-
quen la gestió de govern i els 
recorden quan no complei-
xen requereix  mà esquerra i, 
sobretot, savoir faire. Potser 
per això hi ha qui, com Mont-
se Parra, encara prefereix un 
bon llibre a la lectura de cent 
tuits. 
L’opinió dels avatars sovint 
pot considerar-se que “entor-
peix el debat polític”, però el 
que s’ha demostrat és que les 
seves crítiques, de vegades, 
van acompanyades de millo-
res a la ciutat i a la seva gent 
(recordem les fotodenúncies). 
“No em molesten els co-
mentaris negatius, ja que, 
en ocasions, pots detectar 
alguna mancança en les ac-
cions que fem, i ho intentem 
transformar en positiu”, afir-
ma Toni Postius, molt diplo-
màtic. “Crec que s’ha d’anar 
molt en compte amb el que 
publiques. Cal ser respectuós 
si vols que et respectin”, co-
menta Joan Vilella. En tot cas, 
tot i que no estigui demos-
trat que una persona et dei-
xi de votar pel que publiquis 
a Twitter, tots tenen clar que 
“el  comportament  a través  
de  les  xarxes,  com  a  la  vida  
real,  ha  de  ser  impecable”, 
com diu Fèlix Larrosa. De mo-
ment, cap polític de Lleida no 
ha anat més enllà, com ja ho 
va fer la delegada del Govern 
de Madrid, Cristina Cifuentes, 
que va portar als tribunals un 
lleidatà (L. Jiménez) per un 
delicte d’injúries a Twitter. 
Que regni el savoir faire.

7accents @7accents 4 min
Què n’opines dels perfils encoberts o trols?

Oriol Yuguero @oyuguero 3 min
M’ avorreixen molt. És una pena, ja que enterboleixen el debat polític de la ciutat des de l’anonimat. I això 
fa que persones amb ganes de debatre es facin enrere. 



amics
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els de

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Amics de la Lletja van apa-
rèixer a finals de 2010 a Fa-
cebook i el gener de 2011 a 
Twitter. Són un col·lectiu crític 
amb la gestió municipal i afir-
men que el 80% de les coses 
que publiquen provenen de 
qui els segueix: “Hi ha molta 
gent a Lleida farta d’aquest 
Ajuntament”. Quan els insi-
nuem que són “covards” per 
resguardar-se sota l’aixopluc 
de l’anonimat, ens contesten 
que els “importa ben poc”, 
perquè “qui ho diu ho fa sem-
pre des de l’empara d’uns 
interessos molt concrets”. 
Persones que “baden amb el 
qui mentre no volen veure el 
què”. Parlem del què, doncs. 

LAIA DOLCET
Els avatars sempre generen 
una curiositat innata per 
descobrir qui hi ha al darre-
ra. Forma part d’alguna es-
tratègia?

ELS AMICS DE LA LLETJA
Estratègia? Opinar és estratè-
gia? Per què hi ha gent a qui 
molesta que s’opini? L’estra-
tègia que costa d’entendre és 
la de demanar a un avatar qui 
és però, per exemple, no exi-
gir que tots els contractes me-
nors de l’Ajuntament es facin 
públics. Quins serveis presta 
Deloitte a l’Ajuntament? A 
canvi de què? Preguntes que 
mai no responen! Senyors! 
Senyores! Que parlem de la 
gestió dels recursos públics: 
serveis i erari. I nosaltres no 
tenim cap responsabilitat en 
aquesta gestió.

L.D. 
Comentaris constructius o 
destructius?

A.LL.
Hi ha de tot. Hem de ser 
afables amb qui promet i no 
compleix? Hem de ser afables 
amb qui obre l’ interès públic 
als interessos privats amb car-
ta blanca? Afables amb qui 
usa la gent gran com una mà-
quina de fer vots a costa de 
promeses que no es poden 
complir? Ens hem de comen-
çar a creure que l’Administra-
ció Pública i els seus serveis 
són més propietat nostra, de 
la gent, que no pas dels ges-
tors polítics que temporal-
ment s’asseuen a l’Adminis-
tració. Ells marxaran, però la 
gent seguirà fent ús dels ser-
veis públics. Això sí, quan se’n 
vagin, ja hauran dotat els seus 
interessos d’eines per fer ne-
goci a costa del sector públic. 
La història es plena d’exem-
ples de porta giratòria.  

L.D. 
La majoria de càrrecs pú-
blics fan cas omís a les opi-
nions anònimes. Haurien de 
menystenir-vos menys del 
que ho fan?

A.LL. 
És normal que en facin cas 
omís. Si un gestor polític es 
presenta com el garant dels 
serveis públics però, en rea-
litat, practica el contrari del 
que predica, és normal que li 
molesti que hi hagi gent que 
li recordi la seva incoherència. 
O el tema del dret a decidir. 
El nostre objectiu en cap cas 
no és influir tendenciosament 
cap una banda o una altra. 
Preferim pensar que nosaltres 

Explosió 
demogràfica de 

nous avatars
Els Amics de la Lletja pren referències a la crea-
ció del Palau de Congressos de la Llotja. Una obra 
considerada “faraònica” i gens mancada de polèmi-
ca. Des de la irrupció d’aquest avatar, sempre molt 
crític amb la gestió de la Paeria, no han parat de 
néixer nous personatges sota l’ampara de perfils 
anònims. Amb més o menys seguidors, avatars 

com Tocaweb, Furo ImPonent, Alice de Oz, 
Isinofos, V de Baches són un habitual del 

dia a dia a Twitter i no tant en el cas 
de Facebook. 

donem unes petites eines que 
poden ajudar a pensar a la 
gent més lliurement al marge 
de l’aparell de propaganda 
institucional de l’Ajuntament. 

L.D. 
Un polític ha d’estar a les 
xarxes socials?

A.LL.
Si estar vol dir com en el cas 
d’alguns regidors de Lleida, 
bloquejant qualsevol persona 
que no els riu les gràcies, més 
val que es quedin a casa. El 
polític no només ha d’estar 
per ocupar una cadira i dedi-
car-se a la fotocràcia. Escolti, 
la seva única funció és alçar la 
mà durant les votacions en el 
sentit que mana el líder? Falta 
molta autocrítica interna en-
tre els polítics de Lleida. 

L.D. 
Què n’opineu de la gestió 
que fan els regidors de la 
Paeria de les xarxes? 

A.LL. 
Nefasta. Ignoren molta gent, 
mentre es dediquen tot el dia 
a repiular-se les seves pròpies 
fotografies d’agitació i propa-
ganda. I, a mesura que ens 
apropem a les municipals, 
anirà a pitjor. 

L.D. 
La majoria de regidors 
diuen que s’ho gestionen 
ells mateixos. Necessiten 
algun assessor? 

A.LL. Ja es nota que s’ho 
gestionen ells. Només cal 
recordar el regidor Peris pre-
guntant a un periodista què 
s’havia fumat o Sara Mestres 
afirmant que se n’anava a vo-

mitar després d’anunciar una 
aquelarre contra el mateix pe-
riodista. Un assessor els cal, 
però una mica de saber estar 
i educació pel càrrec i salari 
que perceben també els fa-
ria bona falta. Amb aquestes 
actituds, alguns regidors em-
bruten les cadires del saló de 
plens, i no ens pot tremolar la 
mà a l’hora de denunciar-ho. 

L.D. 
Digueu-me un referent per 
a vosaltres que ho faci bé. I 
algú que ho faci fatal.

A.LL. 
Un dels més grans és @elso-
matent. Les seves piulades 
i el nivell de documentació 
associat són canyella fina. A 
l’Ajuntament, qui ha millorat 
i molt és la Marta Camps. Li 
escrius i et respon. Ara ma-
teix, Camps és la regidora 
que té un millor saber estar 
a les xarxes. Això la dignifica 
en aquest punt, encara que 
les diferències ideològiques 
amb ella són considerables. 
Els pitjors, segurament, Sara 
Mestres i Joan Gómez. 

L.D. 
Doneu-nos 
exemples 
de mi

llores arran de les vostres 
crítiques.  

A.LL. 
Si una cosa funciona és la foto 
de denúncia. Gent que ha 
insistit a l’Ajuntament quei-
xant-se del mal estat d’un 
racó de la ciutat però no li han 
fet cas; ens ha enviat la foto i, 
un cop penjada, als pocs dies, 
problema solucionat.  

L.D. 
Diuen que la política es com-
bat des de la política. Com 
us definiríeu? Polítics?

A.LL. 
La política es fa des de tot 
arreu. Una cosa és fer políti-
ca i l’altra, viure de la política. 
Aquells que pensen que la 
política només es pot exercir 
des de la poltrona s’equivo-
quen, i sembla que no han en-
tès res del moment que vivim.

L.D.
Algun dia coneixerem qui hi 
ha al darrera?
   

A.LL.  A la gent què li impor-
ta, el continent o el contin-
gut? Quedar-se fent el badoc 

amb el continent 
és la política                          

vella. 
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l’anàlisi
La gestió ‘on line’ en política no es pot fer a la deriva, 
hi ha d’haver una estratègia per “connectar”

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un polític ha de tenir presèn-
cia a les xarxes socials? És re-
comanable que se les gestioni 
ell mateix? Quins són els er-
rors més freqüents? Diversos 
experts en comunicació polí-
tica ens treuen de dubtes.
L’assessor en comunicació i 
especialista en xarxes socials, 
Víctor Puig, considera que sí 
que cal ser-hi per “mostrar-se 
proper al ciutadà i mostrar 
una actitud d’escolta”, ja que 
“si és un polític d’àmbit local, 
té molt a guanyar en xarxes 
com Twitter”. Tot i això, la 
professora en comunicació 
política de la Universitat Rovi-
ra i Virgila, Arantxa Capdevi-
la, opina que “estar per estar 
no val la pena, ja que forçar 
la presència porta a ser-hi de 
manera artificial, i això pot ser 
contraproduent”.
A nivell estratègic, Alex Terés,  
periodista i expert en comu-
nicació política, explica que 
“l’aspecte més important és 
la marca personal”. Cal saber 
molt bé quins mitjans s’han 
d’utilitzar i de quina manera 
fer-ho. 
Pel que fa a qui ha de gestio-
nar el perfil del polític, indis-

experts
dels

OPiNiÓ
Saber jugar-hi
Tenir un compte a Twitter per repetir el 
que ja es diu a la pàgina web del partit 
és tonteria. Els càrrecs públics amb pre-
sència on line, si hi són, és per donar un 
servei més a la ciutadania i aprofitar-se 
de la proximitat i la immediatesa de 
l’única xarxa que aconsegueix trencar 
la barrera de la comunicació vertical. És 
important jugar-hi i saber fer-ho bé, i 
està clar que queda molt per aprendre. 
Cal demostrar que els polítics no no-

més saben parlar, sinó també escoltar 
i, sobretot, enfortir el diàleg. La majo-
ria d’entrevistats obvien els comentaris 
de gent que s’amaga sota l’empara de 
perfils anònims. No valoraré la covar-
dia dels avatars perquè, realment, “el 
que importa és el contingut i no el con-
tinent”. A més, sense entrar en l’atac 
personal, alguns perfils paròdics apor-
ten una visió crítica i humorística a la 
política, sovint, molt saludable. 

Laia Dolcet periodista

cutiblement tots apunten que 
s’ho han de fer ells mateixos, 
perquè, com diu Terés, “el 
missatge sigui el més genuí 
possible, i això no ho pot fer 
ni el millor assessor del món”. 
En tot cas, aconsella Puig, “si 
un equip l’ajuda, haurà de 
quedar ben palès quan pu-
blica ell i quan l’equip (per 
exemple, signant les publica-
cions amb les seves inicials)”. 
I això els polítics de casa nos-
tra no ho fan. 
Com es pot veure diàriament,  
sovint en el món de la política 
hi ha situacions de crispació 
que s’accentuen a les xarxes a 
causa de la interacció amb el 
públic. En aquest sentit, les si-
tuacions són complexes, per-
què la brevetat del missatge 
inherent al format no permet 
donar gaires explicacions. 
Puig afirma que, en aquests 
casos,  “cal tenir molta cura, 
molta calma i apuntar les ide-
es principals de l’argumen-
tari per desenvolupar-lo més 
extensament en un bloc, per 
exemple”. Segons l’especi-
alista, el punt més delicat és 
detectar quan la queixa arriba 
des d’un ciutadà que mereix 
resposta o des d’un provoca-
dor: “Cal certa experiència i 
una gran dosi de sentit comú 
i mà esquerra”. Ara bé -alerta 
Arantxa Capdevila-, “si estàs 

a la xarxa és per participar 
en els bons moments i en els 
dolents. Si només estem a les 
bones, no estem donant una 
imatge de transparència”.

Buscar el moment i el canal
Alex Terés, lleidatà afincat a 
Andorra, explica que “sem-
pre és millor reflexionar que 
contestar en calent. S’acaba 
trobant el moment i el canal 
adequats”.  
En el cas que sigui el polític 
qui s’equivoqui o publiqui 
un comentari desafortunat 
(que passa), l’ideal seria dis-
culpar-se si creu que el seu 
contingut estava fora de to. 

Mai esborrar-lo, perquè “nor-
malment fa l’errada més evi-
dent”, apunta Puig. 
Tot i que encara no hi ha es-
tudis, la imatge que oferei-
xen els polítics a través de 
la xarxa té influència directa 
en l’opinió pública. Segons 
l’especialista, “els errors més 
freqüents passen per confon-
dre un espai de conversa com 
són les xarxes amb un mitjà 
propagandístic”. Opinió que 
també comparteix Arantxa 
Capdevila: “Emprar les xar-
xes només com un altaveu 
més del missatge que es vol 
donar i no com un lloc de de-
bat obert a tots els que vul-

guin participar-hi és un greu 
error”. 

Consells per a inexperts
Víctor Puig recomana que si 
un polític decideix endinsar-se 
en l’aventura de les xarxes, 
“escolti més del que parli, si-
gui clar i concís i entengui que 
quan hom es lliura a la con-
versa, és inevitable que escol-
ti coses que no li agradaran”. 
“El que importa és saber do-
minar el canal dominant”, diu 
Terés. “El canal dominant de 
les noves generacions són les 
xarxes, i cal saber dominar el 
seu llenguatge per connectar 
amb el públic. 
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals



en
família

Belles i 
Bèsties

Els somriures i les llàgrimes que s’amaguen 
darrere del teló

 GERARD MARTíNEZ
 LLEIDA

Corredisses amunt i avall per 
les entranyes del Teatre de 
l’Escorxador. A dues hores de 
sortir a escena, s’ultimen les 
proves de so per a l’assaig ge-
neral que precedirà les dues 
funcions de la nit. Amb les en-
trades exhaurides, tot apunta 
que serà un èxit. Indepen-
dentment del resultat final, 
però, han estat quatre mesos 
d’assajos incessants en què 
vint-i-un actors, la major part 
dels quals amaters, han plo-
rat les seves penes i han rigut 
les seves alegries conjunta-
ment. “Som una gran família, 
amb moments de bon rotllo, 
amb moments de tirar-nos els 
plats pel cap, amb moments 
de barallar-nos per després 
reconciliar-nos... En definitiva, 
moments d’una família com 
qualsevol altra”, em confes-
sa la directora de l’escola de 
ball Zona Making Of i, alhora, 
del musical La Bella i la Bès-
tia, l’Elisabet. Sense cognom, 
com la resta. O amb el mateix 
cognom que la resta. Tant se 
val, són família.
El Jonathan és el més lent a 
l’hora de maquillar-se. És, 
també, el més curós. Ha es-
tat l’últim a incorporar-se al 
musical, tot just fa unes dues 
setmanes. “Hi sóc per la baixa 
sobdata d’una companya que 
han hagut d’hospitalitzar”, se 
sincera mentre continua ope-
rant amb el seu inseparable 
llapis d’ulls. Per al Jonathan, 
“no és fàcil incorporar-se a un 
grup que ja compta amb les 
seves rutines de treball, però 
tothom m’ho ha posat tan fà-
cil que no he tingut cap pro-
blema a l’hora d’aprendre’m 
les coreografies, les lletres, 
etc. On jo no podia arribar, 
hi arribava la resta. Com una 
gran família...”.

www.7accents.cat

Últims retocs de 
maquillatge per al 

Jonathan i la Lor 
abans de sortir a es-

cena. Són dos dels 
actors més experi-
mentats de l’obra.

Foto: Dani Martínez
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Una altra membre de la fa-
mília, la Lor, gaudeix de les 
atencions d’una altra de les 
actrius, que li retoca el maqui-
llatge amb afany perfeccionis-
ta. Tothom fa de tot. “Tant me 
fa planxar una corbata que 
fregir un ou ferrat... O era a 
al revés?”, exclama l’Andrés 
mentre es peta de riure. “Que 
sí, que tots ajudem en el que 
podem, des de tasques tècni-
ques fins a vestuari, passant 

teatre
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Quatre mesos 
d’assajos per 

a vint-i-un 
actors

amaters

Reunió “familiar” abans de l’últim assaig general previ a les dues funcions.
Foto: Dani Martínez

per la interpretació, que és 
allò pel qual gairebé tothom 
està aquí”, ens explica un An-
drés que valora positivament 
la diversitat d’edats que s’hi 
apleguen: “Aprendre dels 
més grans, escoltar els seus 
consells... Com si fossin els 
pares o els avis del grup. O a- 
consellar els més petits, aju-
dar-los a tranquil·litzar-se... 

Com si fossin els nostres fills”. 
“Sou com una gran família, 
oi?”, li pregunto. “Rotunda-
ment sí”, em respon. Crec 
que aquesta part ja m’ha que-
dat clara...
Mentrestant, el “procés de 
reconstrucció facial” de la 
Lor, tal com l’anomena ella, 

ha conclòs amb èxit, o això 
sembla a jutjar per l’alegria 
que desprèn. Alegria con-
tagiosa, enèrgica, d’aquella 
que es transmet incontrola-
blement a les persones més 
pròximes. Se m’apropa fent 
saltirons amb una finalitat tan 
clara i diàfana com ella matei-
xa: cridar-me l’atenció. Però 
no cal, ja m’hi havia fixat des 
del primer minut. Abraços 
per a tothom i petons a tort 
i a dret d’una nena gran amb 
ulls entremeliats i somriure 
entendridor. Però no sempre 
és així: “Sóc una mica bipolar. 
Pels nervis. Ara tinc mal de 
panxa, ara ploro, ara faig pe-
tons, ara em surt la mala llet... 

“Aquí tots 
fem de tot, 

des dels
tècnics fins 
als actors”

“Som com 
una gran

família dins 
i fora de 

l’escenari”

Tot plegat, abans de sortir 
a l’escenari. Després, desa-
pareixen els mals de panxa, 
els plors, els petons, la mala 
llet...”. La Lor, que ja havia 
actuat amb Zona Making Of 
en els musicals Chicago i Bur-
lesque!, destaca la capacitat 
d’adaptació dels nous. I és 
que “tan sols hi ha tres o qua-
tre dels que hem fet les darre-
res representacions, la resta 
hi és per primera vegada”, 
però, un cop més, apareix 
el concepte clau: “No ens 
ha costat res unir-nos, por-
tar-nos bé, donar-nos ànims 
entre tots. Som com una fa-
mília, som com germans, co-
sins primers, tant dins com 

fora de l’escenari”. Seguida-
ment, marxa saltironejant de 
nou. Tot em comença a resul-
tar molt familiar...
“Éste es un ejercicio que yo 
hago para controlar el aire 
que yo uso para cantar sin res-
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pirar ni una vez”; a la tercera 
vegada que escolto la canta-
rella en qüestió, no puc evitar 
introduir-me sigilosament al 
camerino des d’on s’escam-
pa aquest curiós fil musical. 
Fins a vuit noies emeten sons 
estranys que, m’asseguren, 
serveixen per exercitar les 
cordes vocals, esvaint així els 
meus temors que es tractés 
d’un estrany ritual satànic. 
Entre vestides i desvestides, 
unes ajuden les altres a pu-
jar-se les cremalleres mentre 
que les altres ajuden les unes 
a retocar detalls i detallets de 
les vestimentes. “Són quatre 
mesos juntes ja, això uneix 
molt”, m’avisa l’Elena, que 
interpreta la Bella. “Hem as-
sajat quatre hores a la setma-
na durant més de tres mesos, 
però les dues últimes setma-
nes han estat molt dures. Co-
mençàvem a les quatre de la 
tarda i acabàvem a les dotze 
de la mitjanit. Cada dia. Cer-
tament, les he vist més a elles 
que a la meva família”, parau-
la màgica amb la qual l’Elena 
clou de manera accidental el 
seu discurs per la irrupció de 
la Bèstia, en concret de l’actor 
que l’interpreta. Finalitzades 
les proves de so,  els anuncia 
que toca l’assaig general. Les 
presses, l’histerisme i els riu-
res nerviosos s’apoderen del 
vestidor.
Resulta complicat parlar amb 
l’Elisabet. No para quieta ni 
un moment. Només per aten-
dre el seu fill, l’Íker, que tam-
bé hi actua. “Quina roba m’he 
de posar, mare?”, li pregunta 
amb un posat d’entremeliat 
fàcil de reconèixer. “La d’al-
dea, Iker, la d’aldea...”, una 
resposta  que  denota  cansa-
ment. L’Elisabet no és només 
la mare de l’Íker, sinó també 
dels vint actors restants. “La 
mare? Jo sóc la bruixa!”, ex-

Elena
Companys

M’agrada interpretar, 
però cantar se’m fa 
difícil. La professora 
de cant s’ha esforçat 
molt amb mi.

Quines han estat les teves “Bèsties”
particulars durant els assajos?

Andrés 
Mateo

De tant en tant, els 
més petits es descon-
trolen. Aleshores, els 
més grans estem per 
controlar-los.

Elisabet
Zúcar

El meu fill, que m’irri-
ta. (riu) Es mesclen les 
coses de casa, de l’es-
cola, de l’obra... Es fa 
difícil, la veritat.

Els actors que in-
terpreten la Bèstia i 
Lafou, enemics dalt 
de l’escenari, amics 
entre bastidors.
Foto: Dani Martínez

clama passant pel meu costat 
com si una bèstia real l’esti-
gués perseguint. No és una 
bèstia, és l’Íker, que encara 
no té clar quina disfressa és la 
d’aldea.
Els actors i les actrius, Íker 
inclòs, es col·loquen al vol-
tant de l’escenari per l’assaig 
general. L’Elisabet dóna les 
instruccions des de la sala de 
control, on comparteix espai 
amb el tècnic d’il·luminació 
i els dos tècnics de so. La 
veu de l’Elisabet ressona per 
tota la platea com la d’una 
mare omnipotent i omnipre-
sent que tot ho veu. Però 
hi ha quelcom que no pot 
veure, justament el que té 
lloc fora de l’escenari, on 
els nervis afloren amb la 

mateixa velocitat que s’om-
ple el vestíbul del Teatre de 

l’Escorxador. S’apropa l’hora i 
l’assaig general s’allarga més 

Les edats van 
dels sis anys 
de l’Iker als 

quaranta-tres
de la Ginesta
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del previst. Una taula es des-
munta durant un dels núme-
ros, i l’Elena que fa de rober 
es fon en un mar de llàgrimes. 
“No puc. Els nervis em supe-
ren. Necessito que arribi l’ho-
ra de la veritat”, intentant-se 
recuperar. Mentre arreglen la 

taula, l’Ivan, el Gaston de Ma-
king Of, surt per la porta del 
darrere amb una cigarreta a la 
mà. És un sac de nervis, tot i 
no ser dels més joves. “Doncs 
és la el primer cop que actuo. 
M’hi va embolicar l’Anna, la 
meva filla. També actua, no hi 

L’Íngrid (esquerra) és investigadora en l’àrea 
de control d’aliments i la música és la seva 
passió. L’Elena i la Paula (dreta) són de les 
més joves de l’obra. A baix, l’Íker, el fill de 
l’Elisabet, i la Lor, l’ànima del grup.
Fotos: Dani Martínez

has parlat?”, em pregunta.
El públic abarrota la sala quan 
se m’acut preguntar-li a l’Eli-
sabet què sent quan algun 
“familiar” l’abandona. Mala 
pregunta, l’emoció l’embarga 
i l’espectacle ha de començar: 
“Un sentiment de pèrdua, al-
menys al principi, no perquè 
et decepcionin, però em va 
costar aprendre que els alu-
mens van i vénen. En el fons, 
això és el que defineix una es-
cola viva. A més, has de deixar 
que volin sols...”.
S’aixeca el teló. Per a mi, 
però, s’abaixa. Avui toca so-
par familiar.

moda jove, divertida, elegant, 
molt per a tu

tenim les marques més conegudes

Carme 79, 25007 Lleida  .  973 00 04 43  .  kosasdexikas@gmail.com  .  www.soniswapesimes.net
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Jackson
Quiñónez

Alcarràs i Lleida és on 
fa vida un atleta d’elit 
que ha ajudat a posar 
el nom del Segrià al 
mapa del món

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les Basses d’Alpicat, aquell 
racó de Lleida que per a molts 
està abandonat, amaga un gran 
tresor, els entrenaments de l’at-
leta Jackson Quiñónez. Cada 
dia a les 11.00 hores arriba a la 
pista d’atletisme per seguir un 
escrupolós entrenament que el 
permet seguir actiu en competi-
ció. Donar a conèixer la seva ex-
periència i l’opinió d’un espor-
tista internacional veí d’Alcarràs 
que passa moltes hores a Lleida, 
aquest és el meu objectiu. 

ÒSCAR BUETAS
Lleida es pot considerar una 
ciutat atlètica?

JACKSON QUIÑÓNEZ
Lleida és una ciutat que, directa 
o indirectament, ha posicionat 
el seu nom al món a través de 
gran esportistes que han acon-
seguit molt a nivell olímpic i 
mundial, com per exemple Saúl 
Craviotto. Parlem d’atletes per-
què tots som atletes. Per això, 
més que atlètica, crec que és 
una ciutat bastant olímpica.

O.B.
No obstant això, què s’ha de 
millorar encara?

J.Q.
A Lleida hi falta un tipus d’in-
fraestructura esportiva d’acord 
amb els nostres esportistes. Hi 
ha ciutats d’Espanya que no 
tenen cap participant olímpic i 
tenen una infraestructura millor 

que la que tenim a Lleida. I no 
ho dic perquè siguin per a nos-
altres, els que estem en una fase 
en la qual per buscar el nostre 
objectiu podem anar a qualse-
vol lloc, ho dic pels que vénen 
darrera, ja que se’ls podria in-
centivar amb alguna instal·lació, 
per exemple. Es més, a Lleida 
tenim uns hiverns molt durs i, 
per tant, necessitem algun lloc 
cobert. És qüestió de veure allò 
que el nostre esport necessita i 
potenciar-ho.

O.B.
Així, doncs, quin és el futur de 
l’atletisme i l’esport a la pro-
víncia de Lleida?

J.Q.
Poc a poc, l’esport i l’atletisme 
a Lleida han anat decaient. No 
sé si per la falta de suport, d’in-
fraestructures o recursos. Estem 
vivint una època molt dolenta. 
Cal pensar que les ajudes als 
esportistes han caigut, els pa-
trocinadors estan disminuint i 
els atletes professionals hem de 
subsistir amb el que vam fer en 
el passat més que amb el que 
ens poden donar en el futur. És 
trist, i espero que aquest núvol 
gris passi de llarg d’hora.

O.B.
I quina és la solució?

J.Q.
S’ha d’apostar a llarg termini, 
més que apostar a curt, és a 
dir, apostant per la base, a certs 
anys vista, o per un cicle olím-
pic de quatre anys o, si cal, dos. 
Malgrat tot, el més dolent de 
tot és que ara no s’està apos-
tant per res, i en el cas de fer-ho, 
es fa per coses segures, i no ha 
de ser així. La base és el futur, ja 
que et pot garantir un grup po-
tent de “Saúls Craviottos”. 

O.B.
Parlant de Saúl Craviotto, tro-
bes alguna explicació que ell 
tingui un centre a Lleida i tu 
no? Creus que hi ha discrimi-
nació entre els atletes?

J.Q.
En cap moment no em puc com-
parar amb Craviotto, perquè ell 
ha escrit la història de Lleida i 
de l’esport, tant espanyol com 
català i mundial. Ha estat doble 
medallista olímpic, i tot el que li 
donin a Saúl Craviotto serà poc.

O.B.
Malgrat tot, sents que Lleida 
no et coneix bé?

J.Q.
Lleida em coneix bé i tinc la 
meva vida pràcticament aquí. 
En aquest aspecte no em puc 



DIVENDRES 7 de NOVEMBRE DE 201424

Et plantejes competir 
amb Catalunya si és 

independent?
A nivell esportiu, la independència serà una qüestió molt complexa. 
De moment, no sabem si el que ens expliquen és veritat o, en canvi, 

és tot política. Què seria de la lliga de futbol, bàsquet o la d’atletisme? 
Què serà dels nostres esportistes? Els catalans nodreixen fins a un 70% 
les seleccions nacionals... Crec que ningú no s’ha aturat a pensar què 
passaria. Sóc d’aquelles persones que estan expectants per veure què 
és el que passarà en l’àmbit esportiu, tenint en compte les ajudes i els 
patrocinis. De fet, cap esportista professional corre per amor a la seva 

samarreta, i necessitem molt de suport. És una incògnita molt gran 
veure que té Catalunya preparat per als esportistes si es produ·
ís una independència respecte de l’Estat espanyol. Molts dels 
esportistes ens sentim desemparats en el sentit que hi ha una 

fissura en què no sabem on competirem. En definitiva, hi 
ha com un mar de dubtes i, per això, si arriba a passar, 

sóc dels que els agradaria seguir competint per 
veure què succeeix. El que tinc clar és que, 

passi el que passi, vull que sigui el millor 
per a tots i que no surti perdent 

l’esport.

Segons la 
condició 

social, ets 
més acollit

queixar, ja que considero que 
sóc conegut pels seus veïns.

O.B.
I per què vas triar Lleida i no 
Barcelona o Madrid?

J.Q.
He provat moltes vegades 
d’estar a Barcelona, Madrid 
o altres ciutats que a nivell 
d’infraestructura estan molt 
millor. Però Lleida té una qua·
litat de vida que no te la pot 
donar cap ciutat potent i no 
té res a envejar. Aquí ho tinc 
tot assequible a la primera, i 
tenint l’AVE, estem en unes 
dues hores a qualsevol lloc 
del meu interès. Com a es·
portista professional, si 
hagués d’elegir entre 
infraestructura i des·
cans i qualitat de 
vida, evidentment 
trio el segon as·
pecte. A més, les 
grans ciutats no 
tenen una qua·
litat humana, i 
hi ha coses que 
són impagables.

O.B.
Vius a Alcar-
ràs. Dóna més 
tranquil·litat viure 
en un poble?

J.Q.
Pràcticament faig vida a 
Lleida, perquè tinc el meu ne·
goci, un gimnàs, a la capital 
del Segrià. Però sí que és cert 
que cada cop estic més temps 
a Alcarràs, perquè vaig més 
cansat de combinar la feina 
i els entrenaments. De 
fet, a Alcarràs tinc una 
mica més de temps 
per descansar els 
caps de setmana i 
m’agrada passar 
estones amb 
els veïns. Quan 
van passant 
els anys, vas 
valorant més 
el descans i 
la tranquil·
litat.

O.B.
Fem un re-
pàs a la teva 
trajectòria pro-
fessional. Arri-
bes a Lleida per 
poder competir a 
Espanya. Va ser fàcil 
obtenir la doble nacio-
nalitat?

J.Q.
Jo no he tingut cap tipus de 
problema a l’hora de com·

petir a Espanya amb la do·
ble nacionalitat. Al meu país 
d’origen no podia mantenir 
el nivell esportiu i sabien que 
m’havien de deixar anar, per·
què estava en una fase de 
creixement molt gran, i l’únic 
país que em podia donar allò 
que buscava era Espanya, que 
m’ho va posar tot en safata 
per poder competir. Per això, 
estic content d’haver triat 
aquesta opció.

O.B.
Va ser fàcil prendre la deci-
sió de 

competir amb la samarreta 
d’Espanya i deixar la del teu 
Equador natal?

J.Q.
No va ser gens fàcil. La famí·
lia està a Equador i et sents 
identificat pels teus orígens, 
però intentes fer·te la idea. 
He de reconèixer que els pri·
mers anys van ser molt durs, 
i la decisió la vaig  prendre 
amb vint·i·quatre anys. Porta·
va cinc anys a Espanya, però 
em sentia arrelat a la meva 
família, a la qual anava a vi·

sitar sovint. El més difícil va 
ser prendre la identitat 

com a espanyol, 
com a català o 

de la zona, 
intentant 

f e r · m e 
amb la 
ciutat 
i fer 

amics nous. No només va 
ser un conveni esportiu entre 
Jackson Quiñónez i Espanya, 
sinó que he anat més enllà, és 
més profund, una qüestió de 
sentiment i agraïment per la 
meva part.

O.B.
Pel teu origen, has trobat re-
buig a la selecció?

J.Q.
No. Mai no em vaig imaginar 
que tindria una acollida tan 
gran per part dels meus com·
panys. De fet, ara molts d’ells 
són els meus millors amics. La 
meva vida està aquí, perquè 
des que tinc la doble naciona·
litat, he anat a millor. I a mesu·
ra que passa el temps, tot va 
canviant, perquè vaig agafant 
la qualitat humana de les per·
sones que ara són íntimes.

O.B.
Llavors, es pot dir que hi ha 
racisme a l’atletisme?

J.Q.
Jo crec que no. Es més, 

des del meu punt 
de vista crec 

que no 
existeix 

el ra·
cisme 
c o m 
a tal 
a ni·
v e l l 
s o ·

c i a l . 
D e p e ·

nent de 
la condició 

social que tin·
guis, ets més aco·

llit o menys. Per exemple, 
un esportista és millor 

acollit que qui arri·
ba en una patera. A 
més, mai no he tin·
gut un problema a 
nivell de racisme i 
tots m’han acollit 
molt bé, fins i tot 
gent en què po·
dria haver vist al·
gun símptoma de 
racisme amb mi 
ha estat encanta·
dora. Crec que és 

una qüestió social.

O.B.
Has recorregut tot el 

món, i això et permet 
dir si hi ha diferències 

entre països i cultures...

J.Q.
Cada part del món i d’Espa·
nya té una cosa especial, i 
sempre et quedes amb allò 

que et pugui oferir aquell lloc. 
Hi ha ciutats que m’han ofert 
molt a nivell cultural o perso·
nal, però sempre tot et fa més 
gran i millor depenent del que 
t’envolta, ja sigui una cultura, 
unes persones o una estima. 

O.B.
A nivell esportiu, quan un 
jove esportista d’elit comen-
ça a guanyar diners, és difícil 
mantenir el cap fred i no des-
fasar-se amb les festa?

J.Q.
És molt difícil tenir un equili·
bri entre saber on estàs, què 
has de fer i com ho has de fer. 
Costa molt tenir la sang freda 
de dir “ara no em gasto els 
diners en un gran cotxe o en 
una gran casa”. És important 
l’educació que has rebut de 
petit, la que reps en aquell 
moment, i que els amics que 
t’envolten et facin més humà. 
Encara que sempre tens al·
guna relliscada, però tornes 
al camí de la cordura encara 
que sigui difícil. En definitiva, 
crec la clau està en la gent 
que t’envolta. Si t’envoltes de 
gent bona, sempre arribarà 
alguna cosa positiva. I tam·
bé crec que això depèn de 
la zona on visquis, perquè he 
tingut la sort de viure a Lleida, 
i la gent, aquí, té la mentali·
tat d’estalviar, cuidar el que és 
seu, generar més...

O.B.
Es pot viure de l’atletisme a 
Espanya i Catalunya?

J.Q.
Avui en dia ja no. Vaig arri·
bar a Lleida amb dinou anys, 
i si fos ara que em diguessin 
que viuria de l’atletisme, res·
pondria que és impossible, 
perquè no hi ha on agafar·se. 
Sembla que tot comença a re·
flotar, encara que lentament, 
però avui en dia és molt difícil. 
Jo he tingut la sort de viure 
una època molt bona de l’at·
letisme, en què les beques 
i les inversions eren impor·
tants. Per sort, vaig ser educat 
d’una manera on l’estalvi era 
important, i ara puc viure fent 
el que m’agrada. De fet, he 
obert un gimnàs, i puc dir que 
l’atletisme m’ha donat coses 
bones, ja que, a més del meu 
nivell esportiu, m’ha donat un 
negoci i una sortida de futur 
després de l’atletisme. Aquest 
també és un bon missatge per 
als que comencen, en el sen·
tit que la clau està en seguir 
formant·se, aprendre cada dia 
més i intentar superar·se a un 
mateix, lluitar pel que real·
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Jackson Qui-
ñónez entrena 
dur cada dia 
per aconseguir 
mantenir el ma-
teix nivell que 
el va portar a 
l’elit quan va 
despuntar com 
a atleta.
Fotos: O.B.

Quiñónez 
va arribar 
d’Equador 
per seguir 
creixent 
com atleta, 
i ara, amb 
34 anys, 
segueix 
marcant-se 

reptes 
nous

ment vols en tots els aspectes, 
perquè mai no has d’abando-
nar les teves idees.

O.B.
Suposo que també s’ha de 
tenir el cap fred per saber 
quan un s’ha de retirar. És 
dur assimilar que no sortiràs 
en portada dels diaris?

J.Q.
És difícil d’assimilar. Tot de-
pèn de com estiguis mental-
ment. Tot atleta ha de tenir en 
compte que té un límit, en el 
sentit que no pots correr amb 
quaranta anys al mateix nivell 
que quan en tenies disset o 
divuit, perquè és impossible, 
físicament i mentalment és 
molt dur. Crec que s’ha de 
ser realista i saber diferenciar 
el que has fet del que pots 
arribar a fer, assimilar-ho, en-
tendreu-ho i superar-ho, vivint 
d’aquell record, inculcar-ho a 
altres persones o viureu-ho a 
través dels nens. Cal pensar 
que la vida esportiva és molt 
més curta que la vida fora de 
l’esport i recordar que el que 
vas fer és el més bonic.

O.B.
On és el limit d’un atleta de 
trenta-quatre anys?

J.Q.
Vull pensar que mai no deixa-
ré de ser atleta. És el cos el 
que t’avisa i et diu que ja no 
pots seguir el mateix ritme, i 
de moment a mi el cos encara 
no m’ha avisat. He tingut una 
salut esportiva molt bona i no 
he patit grans lesions. Encara 
que el meu nivell esportiu no 
sigui el mateix que quan tenia 
vint-i-cinc anys, una retirada 
és per molts factors, i no serà 
una qüestió d’arribar al màxim 
de les meves possibilitats, sinó 
que serà per factors de poca 
il·lusió, per nous objectius a 
la vida a nivell professional o 
personal. El cos també passa 
per cicles, i tots els esportistes 
ho hem de passar. El sostre 
te’l posa el cos, i de moment 
el cos m’està deixant el sostre 
bastant alt.

O.B.
Es poden dir els nous reptes 
que et plantejes?

J.Q.
Són petits reptes a nivell es-
portiu, com poder anar a un 
altre mundial o una olimpíada. 
A nivell professional vull se-
guir complint les perspectives 
que tinc, com seguir lluitant 
perquè el meu gimnàs sigui 
un referent a nivell esportiu a 

la ciutat, i inten-
tar tenir èxit amb 

altres projectes que tinc 
en ment a nivell professio-
nal. S’ha de seguir endavant, 
perquè la vida t’ensenya a no 
desviar-te i continuar.

O.B.
Fins a quin punt ha estat i 
segueix sent important As-
censión Ibáñez?

J.Q.
Avui en dia ja no és la meva 
entrenadora principal, però 
sempre serà la meva entre-
nadora. De fet, ha estat la 
meva entrenadora, la meva 
germana gran, la meva mare, 
la meva amiga i, fins i tot, ara 
és la meva sòcia al gimnàs. 
Gràcies a ella he aconseguit 
moltes coses a nivell professi-
onal, a nivell esportiu i a nivell 
personal. Tinc l’orgull de dir 
que, per a mi, ha estat tot un 
referent, ja que ha fet de tot.
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micro
mecenatge

Més de cinquanta 
projectes culturals 
i socials es 
converteixen en 
una realitat palpable 
gràcies als nous 
mecenes del 
segle XXI, 
la ciutadania

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Joan Baró, Mister Jones, Me-
ritxell Gené, El Fill del Mes-
tre, Don Distruf, Musiquem 
Lleida, Lexu’s, l’Associació 
dels Amics de la Seu Vella 
de Lleida, Carlos Bauhouse i, 
fins i tot, nosaltres, 7accents, 
hem recorregut al microme-
cenatge per finançar els nos-

tres projectes professionals. 
Aquests només són alguns 
dels casos que s’han dut a ter-
me a casa nostra en els dar-
rers mesos, perquè, d’ençà 
de la crisi, les campanyes de 
micromecenatge (crowfoun-
ding) han adquirit protagonis-
me, convertint-se en el substi-
tut de les ajudes del Govern.
Catalogat com un instrument 
per a la dinamització de l’eco-
nomia, el micromecenatge 
permet la creació i el finan-

petits
gestos

per a
grans

idees
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çament d’empreses fent de 
pont entre aquests i el nou 
perfil d’inversors que no te-
nen un accés fàcil a aquesta 
classe de negocis. Només a 
Lleida, la plataforma Verkami, 
pionera en aquest sector, ja 
ha finançat cinquanta-un pro-
jectes culturals en quatre anys 
sumant un total de 168.000 
euros. Però qui són tots 
aquests mecenes que dipo-
siten diners? Família, amics, 
coneguts, seguidors i perso-

nes que hi confien. Tant se val 
de què sigui el projecte, per-
què tots estan pensats sota la 
mateixa premissa: demanar a 
priori allò que els interessats 
consumiran a posteriori. En 
el fons, es tracta de dema-
nar per avançat uns diners 
que, per exemple, els fans 
de Mister Jones acabaran de-
semborsant per comprar el 
seu nou disc o per assistir a la 
presentació del seu nou tre-
ball. D’aquesta manera, Mis-

ter Jones pot gravar un àlbum 
en directe i els seus seguidors 
poden consumir-lo.
La banda lleidatana Lexu’s va 
fer quelcom semblant el 2012 
amb el seu anterior disc, Per 
què no es toquen les nostres 
mans. A través de la platafor-
ma Club d’Amics de Lexu’s, 
es va apostar pel microme-
cenatge per tirar endavant 
el que seria el quart disc del 
grup. Tot i que es mostra molt 
agraït pel suport rebut, opina 

que “no es pot abusar de la 
fórmula, perquè la gent se’n 
cansa”; per això, ha optat per 
altres vies a l’hora de tirar en-
davant el seu últim disc, una 
recopilació dels millor temes 
de la banda per celebrar que 
porten deu anys sobre els es-
cenaris. 
De la mateixa manera pensa 
Jordi Gasion, El Fill del Mes-
tre, que després de carregar 
sobre les espatlles dues cam-
panyes de micromecenatge, 

assegura que “la gent està sa-
turada i cada cop costa més”. 
Després de quasi quatre anys 
de silenci discogràfic, El Fill 
del Mestre va reaparèixer el 
passat mes de març per anun-
ciar un nou disc, Cançons per 
a després d’un diluvi, el qual 
s’ha finançat a través d’un 
projecte de micromecenatge. 
“Gràcies a aquestes platafor-
mes es poden fer gravacions 
d’alta qualitat i seguir mante-
nint el nivell”, explica Gasion, 

L’Associació dels Amics de la Seu Vella demana 60.000 euros per restaurar 
les campanes de la Seu amb la campanya “I ara... toquen les campanes”.
Foto: Amics de la Seu Vella
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Microdonacions
d’1 euro

Una altra iniciativa solidària, molt semblant al micromecenat-
ge, però no tan coneguda, és Teaming. A través de microdona-
cions d’1 euro al mes s’ajuda a aquelles causes socials que més 

ho necessiten i a les que tu elegeixes. Va néixer el 1998, i el 2012 
es va crear Teaming Online, que ja compta amb mil empreses 
de quaranta països diferents que utilitzen aquesta plataforma. 
Donant només 1 euro es poden aconseguir 200.000 euros al 
mes. A Lleida, les entitats que més utilitzen aquesta iniciativa 

són les protectores d’animals, com la Protectora d’Animals 
Lydia Argilés, Progat Lleida o Gatos del Ave Proteger 

Los Inocentes. Però també hi prenen gran impor-
tància les entitats i els grups d’ajuda a nens amb 

greus malalties que necessiten ser tractats 
als Estats Units i que no tenen els sufi-

cients recursos econòmics per 
fer-ho. 

A la dreta, el cantant 
lleidatà Jordi Gasión, més 
conegut com El Fill del 
Mestre, i a la part in-

ferior, imatge del 
curtmetratge 
‘No hay tres’ 
del produc-
tor lleidatà 
Carlos 

Bauhouse.

que manté una postura molt 
positiva del crowfounding, 
però assegura que “esgota 
molt”. 

Però què és 
exactament el 
micromecenatge?
El micromecenatge és un 
sistema que es basa en “do-
nacions”, que són en realitat 
inversions, ja que al darre-
re acostuma a haver-hi una 
“compensació” econòmica, 
en el cas que es puguin ge-
nerar beneficis, partici-
pacions de l’empresa 
o, la més habitual, 
simbòlica, que 
atrau els mece-
nes per la com-
pensació pro-
posada. El 
micromece-
natge s’en-
tén per la 
cooperació, 
l’atenció i 
la confiança 
co l · lect iva 
de persones 
que treballen 
conjuntament 
i inverteixen 
diners en altres 
recursos junts, 
normalment per In-
ternet, amb l’objectiu 
de donar suport als esfor-
ços iniciats per altres.
Per donar les gràcies, sovint 
els artistes ofereixen l’opció 
de posar el nom dels micro-
mecenes als agraïments d’un 
disc, una pel·lícula o una ex-
posició, regalen entrades o 
ofereixen privilegis com as-
sistir a l’enregistrament d’una 
cançó o a una sessió de ro-
datge a canvi d’una aportació 
elevada. Normalment es fa 
una escala de quantitats apor-
tades i, en funció de l’import, 
s’obtenen unes compensaci-
ons o unes altres.
Normalment, els projectes 
han de ser acceptats pels 
administradors de les empre-
ses de micromecenatge, que 
demanen creadors responsa-
bles, amb projectes de qua-
litat i amb ganes de tirar-los 

A Lleida, 
Verkami ha 
finançat 51 

pojectes 
culturals

Si 
l’emprenedor 

no assoleix 
el repte, perd 

els diners

“Gràcies al 
col·lectiu que 
ens envolta, 
els artistes 

arribem lluny”

endavant.
Si s’assoleix la 
quantitat de-
manada en el 
temps previst, 
el projecte es 
tirarà endavant. 
Si no, l’emprene-
dor no es quedarà 
amb la part de diners 
que ja s’hagin aportat, 
sinó que aquests es cobraran 
als inversors o mecenes. Si se 
supera la quantitat demana-
da, aquesta es lliurarà a l’au-
tor del projecte íntegrament 
un cop descomptades les co-
missions de l’empresa, a part 
dels impostos.
Les plataformes de microme-
cenatge catalanes més impor-
tants són Verkami, orientada a 
projectes culturals; totSuma, 
plataforma de finançament 
col·lectiu per a projectes 
de país; Goteo, platafor-
ma destinada a projectes 
per al bé comú; Projeggt, 
micromecenatge amb as-

sessorament, i WorldCoo, 
micromecenatge per a pro-
jectes solidaris.

No abusar del 
micromecenatge
Mister Jones, que aquest di-
vendres a la nit presenta el 
seu nou disc a l’Espai Orfeó, 
enregistrarà el xou per tal 
de treure al mercat una edi-
ció del concert en CD i DVD i 
celebrar així els deus anys del 
grup de rock’n’roll més popu-
lar de les terres de Ponent. 
Per tal de fer-ho possible, 
a causa dels elevats costos 
d’una producció d’aquestes 
característiques, Mister Jones 
va engegar una campanya de 
micromecenatge a Verkami 
amb l’objectiu d’aconseguir 
4.000 euros per publicar amb-
dós formats. No sap si tornaria 
a repetir una altra campanya 

d’aquestes 
dimensions, però té molt clar 
que ho faria per ocasions es-
pecials, com és aquesta, i no 
per treure el següent disc. 
Com la majoria de grups pe-
tits, el cantautor Joan Baró 
també va aconseguir finan-
çament per llençar el seu 
primer disc en solitari, Sol. El 
naixement musical de Joan 
Baró!, a través de Verkami, 
guanyant 3.100 euros fa tan 
sols uns dies. “Mai no he re-
but cap subvenció i no en tin-
drem mai, perquè només es 
donen suport a aquells pro-
jectes que ja han funcionat, i 
les discogràfiques tampoc no 

s’arrisquen a conèixer coses 
noves”, explica Baró. Cada 
vegada són més les persones 
les que recorren a aquest ti-
pus de finançament, perquè, 
com diu Baró, “gràcies als  
que ens envolten, els artistes 
podem arribar més lluny”. 
Tot i les grans dificultats de 
supervivència, hi ha un gran 
nombre d’artistes que no 
utilitzen el micromecenatge, 
com és el cas del músic llei-
datà Albert Oliva. “Sempre 
li he donat més importància 
a la celebració d’un concert 
que a la gravació d’un disc, 
suposo que per això no pen-
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De dalt a 
baix: Car-
les Gómez, 
cantant de 
Lexu’s, el 
músic Al-
bert Oliva 
i el cantant 
de Mister 
Jones, Joan 
Lozano, en 
concert.

“La cultura ha 
de dir prou a 
la gratuïtat i 
ha de buscar 

fórmules”

Mister Jones 
grava un disc 

en directe 
gràcies als 

seus mecenes

so en el micromecenatge”, 
opina Oliva, que ha finançat 
mitjançant els bolos el seu 
últim disc, L’home invisible. 
Tot i que està molt a favor del 
micromecenatge, creu que 
aquí, a Espanya, i a Lleida, no 
hi ha cultura de passar la gor-
ra i, per tant, es fa més difícil 
que la gent doni diners per un 
projecte musical.

El cinema també 
necessita ajuda
Amb la idea d’“és tot o res”, 
els directors de la sèrie lleida-
tana Don Distruf van decidir 
tirar endavant un Verka-
mi per aconseguir 

els 2.500 euros que necessi-
taven per llogar una càmera 
de vídeo professional. Ob-
jectiu que van sobrepassar, 
la qual cosa els va permetre 
gravar aquesta websèrie, que 
s’estrenarà a mitjans de no-
vembre i que té com a esce-
nari principal l’Hostal Mundial 
de Lleida. “Amb coses com 
aquestes comences a valorar 
la voluntat de la gent, perquè 
hi havia moltes persones anò-
nimes que ens van aportar 
diners i no sabíem qui eren”, 
explica el Josep Blanch, un 
dels  tres realitzadors. Per  tal

 

d’agrair a la gent que els ha 
donat suport, celebraran una 
preestrena de la sèrie amb 
els mecenes, “per dir-los que 
sense ells no hagués estat 
possible i perquè tenim mol-
tes ganes de conèixer-los”.  
Com si fos una fórmula mate-
màtica, tots els usuaris de mi-
cromecenatge coincideixen 
a dir que els primers i últims 
dies dels quaranta dies que 
dura la campanya són els més 
fructífers, a diferència del pas 
de l’equador, que la cosa s’es-
tanca. “Suposo que la gent 
es cansa, però quan queden 
pocs dies i diners per arribar 
a la  fita, la  gent  fa  un  petit 

esforç, i s’agraeix molt”, afir-
ma la Jenny Montagut, direc-
tora de Don Distruf. Com en 
la majoria de micromecenat-
ges, la família, els amics i els 
coneguts són els grans amfi-
trions, sense els quals, “això 
no funcionaria”. 
Però no ens oblidem de les 
recompenses, perquè per 
cada donatiu es rep un regal 
de recompensa, que acostu-
ma a ser un disc firmat, xa-
pes, camisetes o conèixer el 
teu ídol en el cas dels músics. 
“És una forma de donar les 
gràcies, que serveix també 
d’al·licient”, explica el can-
tautor Jordi Gasion. Perquè 
l’originalitat és un plat que 

també s’ha de tenir so-
bre la taula. En el cas 

de Don Distruf, es 
va optar per ofe-
rir recompenses 
personalitzades 
i regals típics 
d’un hotel, com 
tovalloles i xam-

pús. “Vam voler 
sortir de  la norma- 

litat i vam pensar què era el 
que la gent sempre s’empor-
tava dels hotels, i ho vam te-
nir clar”, explica la jove direc-
tora. Tot i això, en aquest cas, 
“va ser més atractiu el projec-
te que les recompenses”, per 
la qual cosa es mostren molt 
contents amb els resultats 
aconseguits. 
Però, per desgràcia, no tots 
els projectes de micromece-
natge s’aconsegueixen. Car-
los Bauhouse i el seu equip, 
NH3, van dur a terme un pro-
jecte a Verkami per finançar 
el curtmetratge No hay tres: 
Han estado esperándote. Es 
pretenia assolir una petita 
quantitat per sufragar els cos-
tos del transport i la manuten-
ció de l’actriu Mairén Muñoz 
i per fer un esdeveniment 
promocional amb l’objectiu 
d’impulsar el curtmetratge. 
La proposta no va tenir la res-
posta esperada, “probable-
ment per tractar-se d’un curt 
realitzat amb smartphone i 
pensat per presentar-se al 
Phonetastic 2015, certamen 
inclòs al Festival de Sitges”, 
explica el productor Carlos 
Bauhouse. Però la intenció 
del director és portar a ter-

me el muntatge d’un altre 
curtmetratge, titulat CY-

Anne, amb el materi-
al ja gravat i rodant 

algunes imatges 
més per al prò-
xim Festival de 
Sitges, “con-
vertint No hay 
tres en un 
llargmetratge 
amb més mit-
jans i gravat 
amb càmeres 
professionals”. 
Bauhose no es 

rendeix i crearà 
un altre projecte 

de micromecenat-
ge per tirar enda-

vant aquesta nova 
proposta cinematogrà-

fica.

Recuperar les 
campanes de la 
Seu Vella
Però no només els grups mu-
sicals i els realitzadors audio-
visuals recorren al microme-
cenatge per tirar endavant la 
seva idea. Un projecte molt 
important que necessita de 
la cartera dels lleidatans per 
fer-se realitat és el de la recu-
peració de les campanes de 
la Seu Vella. L’Associació dels 
Amics de la Seu Vella, amb la 
campanya “I ara... toquen les 
campanes”, demana 60.000 



OPiNiÓ
L’Estàtua de la Llibertat també
El crowdfunding està més de moda que 
mai, però de fet, és una manera de treba-
llar que ve de molt enrere. Per posar un 
exemple, l’Estàtua de la Llibertat va ser 
construïda gràcies a la campanya de reco-
llida de donatius econòmics que va iniciar 
Josep Pulitzer entre la població a través 
del diari New York World davant de la pas-
sivitat del Govern. Però no us penseu que 
això només passava als països anglosa-
xons. A casa nostra en tenim un exemple 
molt nostrat, que també va seguir aquesta 
via. Es tracta del monument a Verdaguer. 

Així, doncs, on es troba el punt d’inflexió 
entre l’abans i l’ara? Doncs segurament 
amb el grup de rock britànic Marilion. I 
per què? Doncs perquè un nutrit grup de 
fans residents als Estats Units va muntar un 
web per recollir aportacions. Això passava 
l’any 1997, i el web va recollir 60.000 dò-
lars, que van servir perquè la banda aca-
bés realitzant, no un concert, sinó tota una 
gira sencera. En aquest moment, Internet 
havia intervingut per primera vegada, i no 
seria la darrera. El crowdfunding, tal com 
el coneixem avui, s’havia posat en marxa!

Joan Camp fundador de totSuma

euros per rehabilitar l’estruc-
tura del campanar, ja que “no 
es toca des dels anys setanta” 
i és necessari restaurar les set 
campanes del campanar, se-
gons ha explicat el president 
de l’Associació, Joan Ramon 
González. Entre les set cam-
panes es troben dos grans 
tresors datats de 1918 i cinc 
dels anys 1948 i 1949 que es 
veuen afectats en sonoritat 
per culpa de les esquerdes, ja 
que el temps passa per a tots 
igual, inclús per a les campa-
nes. S’han de netejar les sis 
campanes existents i portar 
la Mònica, que ja va ser bai-
xada, a restaurar a un taller 
especialitzat d’Alemanya, per-
què pugui tocar els quarts, en 
romandre muda des de 2004. 
“També s’ha de reubicar la Sil-
vestra, de manera que es pu-
gui passar per sota i recuperar 
l’estructura que històricament 
havia perdut”, ha afegit Gon-
zález. Part d’aquests diners es 
destinaran també a reubicar 
les campanes a les finestres, 
com inicialment es va disse-
nyar, perquè es puguin veure 
mentre toquen i voltegen grà-
cies al contrapès del seu jou; 
també es pretén netejar les 
dues plantes de les campanes 
perquè es puguin visitar.
Però a diferència dels altres 
projectes, l’Associació dels 
Amics de la Seu Vella, amb 
la col·laboració del Consorci 
del Turó de la Seu vella i la 
Confraria de Campaners de 
Catalunya, no s’ha decantat 
per demanar ajuda a través 
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El Govern 
encara no ha 

acabat de 
regularitzar-

lo

A l’esquerra, el cantautor lleidatà 
Joan Baró, i a la part inferior, els 
directors i editors de la websèrie 
‘Don Distruf’ que s’estrenarà a 

mitjans de novembre, Josep 
Blanch i Jenny Montagut.

d’una platafor-
ma, sinó que ho 
han fet pel seu 
propi compte. 
“No tenim pres-
sa, són molts di-
ners, i els que anem 
aconseguint, els anem 
invertint”, comenta Joan 
Ramon, que espera arribar 
a l’objectiu marcat en tres o 
quatre anys. “Aquest micro-
mecenatge és com el que es 
feia antigament, quan era la 
gent qui donava diners des-
tinats a la recuperació de les 
campanes de les esglésies”, 
explica el president. Gràcies 
a les donacions de la societat 
civil i els diners recaptats amb 
La Lluna al Claustre, el passat 
mes de maig van poder baixar 
la Mònica perquè pogués ser 
restaurada a Alemanya. Lluny 
dels 60.000 euros que neces-
siten, n’han aconseguit uns 
16.000, però, tot i això, l’es-
perança no la perden, perquè 
el que de veritat voldrien és 
recuperar les catorze campa-
nes originals amb les quals es 
va aixecar el campanar de la 
Seu Vella. 
En casos com aquests, de gran 
magnitud, es veu com els me-
cenes han substituït les sub-
vencions del Govern, que des 
de fa uns anys són transpa-
rents. “La societat civil ha as-
sumit la responsabilitat, ja que 
ha vist que l’administració va 
lenta”, explica el president de 
l’Associació dels Amics de la 
Seu Vella. El Govern no dóna 
diners i els recursos actuals 

són  
 molt

   escas-
           sos.

La industria 
cultural ha caigut 

en l’oblit de les administraci-
ons, i els consumidors cultu-
rals són els que es rasquen les 
butxaques per mantenir els 
fonaments d’una cultura cada 
cop més malmesa per la gra-
tuïtat de la xarxa. Carles Gó-
mez, cantant de Lexu’s opina 
que “la cultura ha de buscar 
fórmules perquè sigui rendi-
ble, i s’ha de dir prou a la gra-

tuïtat, perquè
tot té un preu”.
Tot i això, el Govern central 
encara no ha acabat de regu-
laritzar el micromecenatge. 
En l’últim projecte de llei de 
Foment del Finançament Em-
presarial que es va aprovar fa 
uns mesos, es dedica un capí-
tol a les plataformes de micro-
finançament. Segons explica 
el ministre d’Economia, Luis 
de Guindos, les plataformes 
de micromecenatge seran 

supervisades per 
la Comissió Nacional 

del Mercat de Valors, amb 
la implicació del Banc d’Es-
panya. Així, els inversos acre-
ditats podrian invertir sense 
límit, mentre que els no acre-
ditats tindrien límits anuals 
de 3.000 euros per projecte 
i 10.000 en el conjunt de pla-
taformes. A més, les requeri-
ria signatura per manifestar, 
abans d’adquirir cap compro-
mís de pagament, haver estat 
advertits dels riscos. 
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FOO
Who is



DIVENDRES 7 de NOVEMBRE DE 2014 33

FOO
’Parallel 
Lives’ és 
el segon 
àlbum 
d’aquesta 
banda 
lleidatana, 
amb plans 
de girar 
també 
fora de 
la nostra 
geografia
nacional

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El 2008 es coneixien per pri-
mera vegada en l’ambient 
universitari de Lleida i cap al 
2010 emprenien la seva mar-
xa sota aquest peculiar nom. 
Des de llavors, un àlbum, un 
EP i una infinitat de concerts 
per tot el país. Oriol Senan, 
Ernest Moles i els germans 
Ishanda (Pol i Dani) són els ar-
tífexs de FOO.

DANI MARTÍNEZ
Com us vau conèixer?

POL ISHANDA
El que més em va impactar de 
l’Ori quan el vaig conèixer va 
ser que portava dos arreca-
des amb brillants a les orelles 
i vestia amb samarretes am-
ples de bàsquet. (riuen)

ORIOL SENAN
Ens vam conèixer a la Univer-
sitat, aquí, a Lleida. Compartí-
em una gran passió per la mú-
sica, així que vam decidir anar 
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Imatge de ‘Parallel Lives’. D’esquerra a dreta: 
Dani Ishanda (bateria), Oriol Senan (veu), Pol 
Ishanda (guitarra) i Ernest Moles (baix).
Foto: Javi Enjuanes

els quatre junts a un festival 
a Bilbao on actuaven els Red 
Hot Chilli Peppers. Després 
d’un cap de setmana d’ambi-
ent musical total ens vam ani-
mar a formar una banda.

P.I.
Vam aprendre a tocar, jo no 
sabia tocar la guitarra. Era 
el que menys idea tenia de 
música. D’aquesta manera, 
comencem a assajar, gravem 
la primera maqueta, després 
una altra, i dos anys després 
el primer disc.

O.S.
Comencem fent versions; 
aleshores encara no érem 
FOO.

D.M.
Com va arribar FOO?

P.I.
Va ser una d’aquestes ocasi-
ons en les quals s’alineen els 
planetes (riu). Va ser una evo-
lució natural. Va ocórrer quan 
estàvem movent la nostra se-
gona maqueta, que havíem 
gravat al soterrani d’un amic. 
Tocàvem molt a pubs de Llei-
da, i de seguida vam voler fer 
el salt a Barcelona, així que 
ens apuntem a alguns con-
cursos però no en guanyem 
cap. Fins que un dia rebem la 
trucada d’un membre del ju-
rat del concurs Independent 
de Barcelona. No ens havien 
seleccionat, però sembla que 
ell estava interessat en la nos-
tra música. Després d’una re-
unió, ens va proposar gravar 
el que seria el nostre primer 
àlbum, ‘Elenin’. Així vam co-
nèixer Marc Molas, el nostre 
productor.

O.S.
Llavors comencem un procés 
de canvi. Deixem de fer ver-
sions i passem a compondre 
els nostres propis temes. Poc 
a poc ens vam anar convertint 
en FOO.

Són les deu del matí d’un ca-
lorós 2 de juliol. Em dirigeixo 
a Barcelona, més concreta-
ment al barri de Gracia, a l’es-
tudi d’enregistrament on els 
FOO comencen a “cuinar” el 
seu nou àlbum, Parallel Lives. 
A la porta d’entrada m’espera 
el Pol, guitarra del grup. Des-
prés de recórrer un llarg i es-
tret passadís exterior, fruit de 
la separació entre dos edificis 
d’època, aconseguim accedir 
al lloc. Es tracta d’una vella 
fàbrica, la primera planta de 
la qual sembla fer les funcions 
de magatzem. Piles de discos 
i una infinitat d’equip musical, 
des de cables i micros fins a 
una enorme taula d’àudio, es-

peren per ser utilitzats. Miro a 
Pol amb cara de circumstàn-
cia. Es posa a riure i m’asse-
nyala unes escales. A mesura 
que anem ascendint, una crua 
melodia va envaint poc a poc 
les nostres oïdes. Travessem 
un parell de portes més i es-
quivem un gat adorable, o 
ell ens esquiva a nosaltres. La 
cosa canvia. Em trobo ara en 
una sala enorme, vestida amb 
teles de color blau que cauen 
des del sostre i que tracten 
d’insonoritzar l’habitacle cen-
tral, en el qual els tres mem-
bres restants de FOO assa-
gen un nou tema. El Pol em 
mira orgullós. “Això definirà 
el so del disc”, em diu. Uns 
segons després, em presenta 
el Marc, productor, propie-
tari del local i, sobretot, 
un noi encantador. El 
Marc ha decidit llan-
çar-se a l’aventura de 
construir el seu propi 
estudi. El local és im-
mens i té moltíssimes 
possibilitats. I això 
que encara falta molt 
per fer, però la condi-
ció actual del futur estudi 
sembla perfecta per aconse-

guir el so que els FOO tenen 
en ment. 

D.M.
Com sona Parallel Lives? 

O.S.
Estem contents, gairebé tot 
ve directament d’amplifica-
dor, i això fa que el resultat 
s’apropi molt més al nostre 
directe. Ens hem basat molt 
en el volum alt. (riu)

P.I.
Potser utilitzem molt so fuzz, 
distorsió de vàlvules i dels 
mateixos amplis, així com de-
lays. És molt semblat al nostre 
directe. No  hem  volgut

   

maquillarlo gens. Potser re-
cordarà una mica a una mes-
cla de diversos estils. 

D.M.
Parleu-nos del procés de 
creació de l’àlbum.

P.I.
Fins ara, el procés ha estat 
molt llarg. En aquest àlbum hi 
ha temes que vam compon-
dre durant l’enregistrament 
del primer. Encara que cal dir 
que la majoria vénen de la 
gira. Molt del que sentireu a 
l’àlbum ja ho venim tocant en 
directe des de fa temps .

O.S.
Crec que hem fet alguna 
cosa semblat a The Doors 
quant a procés de creació. 

Partíem d’una cançó que anà-
vem canviant segons la res-
posta que rebíem del públic 
durant els nostres concerts. 
No obstant això, també hi 

ha algun tema que solament 
hem tocat a l’estudi, per la 
qual cosa serà més verge, 
d’alguna manera.

P.I.
Durant quatre intensos dies 
gravarem tot el disc, deixant 
tan sols les veus i algunes gui-
tarres per després. La mescla 
serà molt ràpida, tenim les 
idees molt clares quant a com 
volem sonar. Parallel Lives és 
un disc que prové de tocar en 
directe, dels assajos i d’im-
provisar.

O.S.
Estem gravant en una sala 
molt gran, en la qual hi ha 
reverberacions naturals que 
volem capturar, tant per a 
bateries i guitarres com per a 
veus.

P.I.
Hem col·locat diversos mi-
cros a la sala per jugar amb 
aquest efecte de manera na-
tural. Això ens beneficia molt. 

‘Parallel
Lives’ sona 

com el nostre 
directe
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Cartell de la gira 
de ‘Parallel 

Lives’.
Foto: 
Javi

Enjuanes

Els FOO ja giren
per tot el país amb

‘Parallel Lives’
A menys d’un mes perquè publiquin el seu nou àlbum, els FOO ja 

han començat la seva marxa per algunes de les sales de concerts de 
la nostra geografia. La primera a fer-los un buit va ser La Travessa, a 
Torredembarra, a principis d’octubre. Després vindrien Tudela i Pam-

plona (1 i 2 de novembre). I ara mateix ja carreguen de nou la furgoneta 
per portar la seva música fins a Tudela (7 de novembre) i Bilbao (8 de 
novembre). Madrid (21 de novembre) i Saragossa (22 de novembre) 
seran les següents parades. Posaran el punt final al tour al Cafè del 

Teatre de Lleida el dia 6 de desembre a les 22 hores.

En col·laboració amb el setmanari 7accents, la banda regalarà 
tres entrades dobles per al tancament de la gira a Lleida i 

un disc en vinil de Parallel Lives, tot plegat a les quatre 
primeres persones que publiquin un comentari en la 

versió web d’aquest reportatge. Només s’haurà 
d’accedir a www.7accents.cat i buscar 

l’article a la secció d’entrevistes.

A Lleida
hi falta
fe en la
música

Busquem 
discogràfica 
per publicar 

el CD

D’aquesta forma aconsegui-
rem un so més cru, més ori-
ginal, no tan perfecte com en 
un estudi convencional. Serà 
més proper a un directe. Ens 
encanta, i crec que la gent 
pot empatizar més amb una 
banda així.

D.M.
Porteu amb el Marc des que 
FOO és FOO. Què us aporta 
com a productor?

P.I.
Amb el Marc hem aconse-
guit una unió molt especial a 
l’hora de treballar. És un paio 
que ens entén molt, sap per-
fectament com volem sonar. 
Valora i respecta el nostre so 
i les nostres decisions. Tot el 
que hem fet sempre ha estat 
una producció compartida, 
els discos els produïm nosal-
tres al costat del Marc, i això 
és un avantatge que, dins de 
l’aspecte creatiu, ens permet 
decidir molt més sobre el nos-
tre treball.

O.S.
Crec que el fet d’haver gravat 
en aquest estudi, a mig camí 
entre estudi i fàbrica, així com 
el moment que vivim com a 
banda, ha embolicat la pro-
ducció en un halo d’ambient 
punk que el Marc ha sabut 
aprofitar a la perfecció. Potser 
en una altra situació i amb un 
altre productor, només haurí-

em vist la part negativa. Això 
ha estat molt positiu per al 
disc. En aquest precís instant, 
sense haver acabat l’enregis-
trament, som molt positius.

D.M.
Quan podrem adquirir una 
còpia de Parallel Lives?

P.I.
De moment, tenim la intenció 
de trobar una nova discogrà-
fica per publicar, almenys, en 
format físic. No obstant això, 
som una banda autogestio-
nada, la qual cosa fa que ha-
guem de dedicar-hi molt del 
nostre temps. Els assajos po-
den ser tan importants com 
l’enregistrament, i una cosa 
no pot llevar dur a l’altra. Això 
fa que el temps que passa 
entre la finalització del disc 
i la seva publicació sigui 
més llarg. Per ara, hem 
pensat que seria bona 
idea editar pel nostre 
compte una edició 
limitada en vinil, per 
anar-los venent en 
els bolos, així com 
en format digi-
tal. Això ocorrerà 
cap a la meitat de 
gira, a mitjans de 
novembre, amb la 
idea de trobar dis-
cogràfica el 2015 
per poder publicar el 
CD.

D.M.
Com veieu l’escena musical 
de Lleida?

O.S.
Penso que a Lleida hi ha bons 
músics però moltes menys 
bandes de les quals hi podria 
haver.

P.I.
Ser un bon músic no signifi-
ca que puguis arribar a tenir 
una bona banda o que puguis 
arribar a ser bo dins d’una 
banda. Crec que aquest és el 
problema de Lleida. M’expli-
co: no hi ha ganes, 
no hi ha mo-

tivació real de voler formar 
bandes. Amb prou feines hi 
ha grups que surtin de Lleida 
a buscar discogràfiques. Sola-
ment en conec tres que hagin 
sortit per Espanya a tocar, i 
una som nosaltres. Potser si-
gui problema de les bandes, 
de l’Administració o de la cul-
tura lleidatana. O potser sigui 
una falta de voluntat genera-
litzada. Crec que falta fe en 
la música. Si no hi ha fe en la 
música, no hi ha res. No pots 
crear una escena així. Pot ser 
que tinguem el que ens me-

reixem, no?

Som 
‘underground’, 
no acostumem 
a omplir sales

És el 2 de novembre a la una 
del migdia. Quatre mesos 
després de trepitjar l’estudi 
del Marc per primera vegada, 
em reuneixo de nou amb els 
FOO. És dificil treure temps 
per parlar amb ells, només 
s’ajunten els caps de setma-
na per fer front a la seva nova 
gira. Malgrat tot, aconseguei-
xo quedar amb Pol i Oriol en 
un bar de Lleida. L’aspecte 
cansat amb què arriben a la 
cita no aconsegueix esborrar 
el seu somriure.

D.M.
Alguna cosa em diu que no 
us està anant malament...

P.I.
Tot just portem tres con-

certs, i de moment es-
tem molt contents. 

Els definiria com 
a molt intensos. 

Estem sorpresos 
de veritat. Con-
sidero  la nos-
tra banda un-
derground , 
i no estem 
acostumats a 
omplir sales. 
Ja ens hem 
trobat amb 
tres locals 
plens. Tres de 

tres.
O.S.

Sortim molt 
contents de cada 

concert. La gent 
s’ho està passant 

d’allò més bé. A més, 
tenim una nova incor-

poració en els directes. 
Es tracta de Víctor Navarro, 
que substitueix al baix el nos-
tre estimat Ernesto, que ara 
mateix està fora del país per 
tema d’estudis.

P.I.
Sempre és dur que un de nos-
altres marxi, però en aquest 
cas és temporal. Definiria el 
nostre pas amb el Víctor com 
un massatge amb final feliç, 
per una banda, perquè sa-
bem que ell ho està gaudint i, 
per l’altra, perquè sabem que 

l’Ernesto acabarà tor-
nant. Tot està anant 

genial.
O.S.
També volem  
sortir d’Espa-
nya, volem to-
car més i més 
lluny. A mig 
termini haurí-

em de plante-
jar-nos una gira 

per Europa.
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Som Sanitat Pú-
blica!
Benvolgut alcalde, durant els 
darrers dies, desenes de casos 
de corrupció han anat tacant la 
nostra –ja de per sí– crua actu-
alitat, creant en  la ciutadania 
una sensació d’indignació, in-
defensió, ràbia, impotència i 
frustració, però, sobretot, d’un 
aprofundiment en un desencís 
de les institucions polítiques 
que costarà molt de recuperar. 
Sens dubte, la corrupció és el 
càncer de la democràcia!
Es preguntarà per què comen-
ço aquesta carta amb aquest 
paràgraf sobre la corrupció. 
La resposta és molt senzilla. 
Després de les investigacions 
que van dur a terme els peri-
odistes Albano Dante i Marta 
Sibina de Cafè amb  Llet, es fa 
difícil no parlar d’estructures 
com els consorcis sanitaris i no 
relacionar-ho amb els diferents 

casos de corrupció que s’han 
descobert. Per què? Tots els 
casos de corrupció sanitària 
que han passat a Catalunya ho 
han fet en consorcis sanitaris i 
mai en estructures públiques 
com l’Institut Català de la Sa-
lut. Els controls democràtics 
sobre l’ICS, la normativa de 
contractes de la Generalitat i la 
incompatibilitat de càrrecs han 
permès aquest èxit. En canvi, 
els casos de corrupció, com el 
Cas Crespo, neixen sempre de  
la tèrbola i opaca terra de les 
estructures dels consorcis, no 
sotmesos als controls públics 
abans citats. A Lleida, ara se’n 
vol crear un, amb les mateixes 
estructures que han permès 
el saqueig de la nostra sanitat 
pública, i per desgràcia, vostè li 
està donant suport.
Senyor alcalde, la sanitat no és 
una mercaderia i els serveis pú-
blics no poden ser opacs. Fou 
un ministre del seu partit, Er-
nest Lluch, qui va posar les ba-
ses de la sanitat pública, amb la 
Ley General de la Sanidad de 
l’any 86, un pas important en 
la lluita col·lectiva per la cons-
trucció de l’estat del benestar. 

Però des de llavors, els intents 
per fer entrar el capital privat a 
la sanitat pública, i la privatit-
zació de la mateixa, han estat 
constants. I cada cop que s’ha 
seguit aquest camí, el saqueig 
de diner públic ha sigut la nor-
ma, i qui ho ha pagat han estat 
els treballadors sanitaris i la ciu-
tadania, que ha acabat rebent 
una pitjor atenció sanitària, tot 
i pagar els mateixos impostos, 
si no més. Lleida no es mereix 
una sanitat pública gestionada 
en els temes essencials pel dret 
privat, on el capital privat hi tin-
gui entrada, com passarà si el 
consorci acaba funcionant. No 
volem que es construeixi una 
sanitat de primera per a la gent 
que tingui més diners i una 
de segona per a qui en tenim 
menys.
Gràcies a l’esforç de la Marea 
Blanca, 38.575 persones han 
signat per aturar la privatitza-
ció de la nostra sanitat a les 
comarques de Lleida. Alcalde, 
són persones molt preocupa-
des per aquesta ofensiva neo-
liberal als nostres drets. Gent 
que veu com no s’ha volgut 
escoltar la seva veu. De fet, ni 

tant sols s’ha volgut escoltar 
la veu del  Síndic de Greuges, 
que va preguntar sobre el tema 
i la resposta va ser un silenci 
total. Com a alcalde de Llei-
da, no pot donar l’esquena a 
la ciutadania, quedant-se amb 
els arguments neoliberals que 
ens ven CiU i el conseller Boí 
Ruiz, en lloc d’escoltar la Ma-
rea Blanca i els seus postulats. I 
no fer-ho crearà a la ciutadania 
lleidatana una hipoteca social 
que la pagarem tots els habi-
tants de la nostra ciutat, de les 
nostres comarques, i de ben 
segur els nostres fills.
Senyor alcalde, no es quedi 
amb els suposats arguments 
tècnics que li venen des de 
CiU, perquè darrera d’aquell 
somriure hi ha una intenciona-
litat clara de crear un ens opac, 
on  les portes giratòries, l’en-
trada de capital privat, els no-
menaments a dit, els concursos 
poc transparents i la falta de 
control seran la norma. Com bé 
diu la Marea Blanca, pensi que 
tots aquests arguments tècnics 
esgrimits per CiU poden ser re-
solts dins del mateix ICS, sense 
que la ciutadania vegi en perill 

la seva sanitat, i la transparèn-
cia i els controls democràtics hi 
siguin presents.
És difícil no acabar aquesta 
carta sense citar-li les paraules 
que va pronunciar el ministre 
Ernest Lluch el dia que va inau-
gurar l’hospital públic de Mós-
toles: “No hi ha democràcia 
per al poble si no hi ha dret a 
la sanitat i a l’educació. I quan 
els drets socials i econòmics de 
la ciutadania siguin una realitat, 
es podrà dir que la democràcia 
no és només una fórmula po-
lítica, sinó també social i eco-
nòmica. Volem que no hi hagi 
ciutadans de primera, que te-
nen dret a la salut, i de sego-
na, els treballadors, que no la 
tenen. Volem que tothom sigui 
de primera, i aquí estem a punt 
d’aconseguir-ho”. Senyor alcal-
de, som sanitat pública, per-
què som democràcia, i Lleida 
es mereix salvaguardar una sa-
nitat pública de qualitat com la 
que tenim; serà la millor herèn-
cia que podrem donar als nos-
tres fills. Reflexioni, si us plau.

EDUARD BACHES
ALCALDABLE A

LA PAERIA PER ICV
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
La Caixa, parlem?
Tant se val 207.000 euros com 
100.000.  Que Àngel Ros cobrés 
quantitats similars per assesso-
rar la Caixa és de vergonya ali-
ena, una vergonya que jo estic 
passant mentre escric aquestes 
línies però que ell no albirarà ni 
de lluny en llegir-les. Perquè no 
en tenen, de vergonya.
Legalitat i ètica es confronten 
tantes vegades en la nostra so-
cietat que ja ratlla l’obscè. De 
fet, Ros no és el primer que con-
fon ambdós termes, però haurí-
em de procurar que fos l’últim.  
Perquè notícies com aquesta 
sumeixen els ciutadans en una 
profunda animadversió envers 

la política i qui l’exerceix.
Alguns pensareu que no hi ha 
cap mal en tot plegat, atès que 
hom pot cobrar per la seva feina 
el preu que l’empresa en qües-
tió consideri més adient. Ales-
hores, però, hauríem de distin-
gir entre poder i govern, i és 
que resulta evident que cobrar 
aquestes ingents quantitats de 
diners aliena. Com una persona 
tan allunyada econòmicament 
del poble que dirigeix pot pren-
dre decisions en el seu nom? 
Com algú que no coneix de pri-
mera mà les vicissituds d’una so-
cietat cada cop més empobrida 
pot dirigir-la cap al seu ressor-

giment? Com hem atorgat tant 
poder al govern, quan és el go-
vern el que ens hauria d’atorgar 
a nosaltres el poder?
Els polítics són com els músics, 
que quan publiquen un primer 
disc, aquest connecta immedia-
tament amb el públic. A mesura 
que passen els anys i els conse-
güents àlbums, el públic s’allu-
nya paulatinament dels que ha-
vien estat els seus ídols. Hom ha 
deixat de connectar amb les lle-
tres de les seves cançons, unes 
cançons que continuen versant 
sobre la vida, però sobre una 
vida que ja no té res a veure amb 
el dia a dia de la resta de mor-

tals. És llavors quan una banda 
es dissol. I és llavors, seguint 
amb l’analogia, quan un polític 
hauria de dimitir. El poder que 
tant anhelava l’acaba allunyant 
de les persones que li havien 
donat la seva confiança. L’única 
diferència és que uns accepten 
la derrota i els altres s’aferren a 
victòries passades.
L’alcalde Àngel Ros és poderós, 
però justament aquest poder 
el desacredita per governar. A 
ell, i a molts altres. Perquè els 
poderosos no escolten, només 
parlen. Recordeu-ho: “La Caixa, 
parlem?”. És moment d’escol-
tar. I callar.
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La desmemòria 
històrica de 
l’alcalde Ros
El pas del temps fa que la his-
tòria ens mostri coincidències 
que serien únicament casua-
litats si no fos perquè sovint 
commemoren fets del passat 
que mai haurien d’haver ocor-
regut. Just quan recordàvem el 
77è aniversari de la massacre 
que l’aviació feixista ocasiona-
va a Lleida el 2 de novembre 
de 1937, l’alcalde de la ciutat 
glossava en un article d’opi-
nió les bondats de l’exalcalde 
franquista Victor Hellín Torres, 
mostrant-lo com un home bo, 
amic dels seus amics, entra-
nyable i familiar, que sembla 
que per circumstàncies del 
moment va afiliar-se a un partit 
feixista i va acabar essent un 
alt càrrec d’una de les pitjors 
dictadures que ha viscut Euro-
pa al segle XX.
Ros ens presenta una “bona 
persona que va treballar pel 
benestar dels ciutadans”. 
Sembla que l’alcalde Hellín no 
tenia en compte que el benes-
tar dels ciutadans es veia limi-
tat per un sever racionament 
que els dirigents franquistes 
–com ell– no patien. Segura-
ment estava més enfeinat en 
manipular la ciutadania amb 
la campanya “Lérida contra la 
intervención extranjera”, de la 
qual en va ser un dels màxims 
impulsors a la ciutat, quan l’any 
1946 Espanya es trobava aïlla-
da del món a causa d’un nefast 
règim polític que obligava els 
seus ciutadans a patir misèria i 
restriccions.
Una altra de les medalles que 
l’alcalde Ros penja a l’exalcal-
de Hellín és la de “l’estima per 
Lleida” quan parla de l’Hellín 
fundador i president del Caliu 
Ilerdenc, associació “cultural” 
(dubto molt que es mereixi 
aquest nom) que va propulsar 

una imatge folklòrica i provin-
ciana de la ciutat de Lleida, 
quan no va intentar descatala-
nitzar-la amb l’impuls del “leri-
danismo” com a pseudoteoria 
històrica que situava les terres 
de Ponent en un entremig 
Catalunya-Aragó (i evident-
ment espanyolíssimes). A més, 
el Caliu fou un autèntic lobby 
de poder on es coïen els no-
menaments dels paers en cap, 
presidents de la Diputació o 
governadors civils, ja que una 
gran part d’aquests càrrecs en 
van ser socis.
La part de l’escrit de Ros en 
que relata l’anècdota del xat, 
no sé si fa més riure o plorar. 
Sembla que quan Hellín va 
veure el “xat de l’alcalde”, li 
va comentar a Ros que “era 
més fàcil ser alcalde a la seva 
època”. En això té tota la raó. 
Els governs totalitaris són molt 
efectius, sobretot perquè no 
necessiten l’opinió dels ciuta-
dans, i si convé se’ls tanca a la 
presó o afusella, que és exac-
tament el que feia el règim de 
Franco, del qual Hellín va mani-
festar en una visita del Caudillo 
a Lleida que va ser “el que nos 
liberó de la esclavitud”.

DAVID SANCHO
MILITANT DE LA CUP

Honorables no 
tan honorables
En els vint-i-tres anys que va 
durar el mandat de l’exhono-
rable sospitós com a president 
de la Generalitat, es va crear 
un règim completament dife-
renciat de la resta de les altres 
comunitats autònomes. Resul-
ta enormement estrany que 
la immensa fortuna del clan 
familiar en qüestió no hagi be-
neficiat també moltes altres 
persones lligades a governs 
anteriors. Aquest exhonorable 
no va voler mai participar en el 
Govern d´Espanya, fet que se li 

va oferir en el seu temps i que 
sempre va rebutjar perquè la 
seva pensada era crear la seva 
pròpia finca particular en la 
qual ell sol tallaria el bacallà. 
Amb tot, va assolir el que pocs 
aconsegueixen: que els cata-
lans, de manera ingènua, el 
consideressin fins fa poc com 
el primer dels grans patriotes.
El problema més greu no és 
que l’exhonorable tingués 
comptes a Andorra i Suïssa, 
ni tant sols la procedència 
del diner; el problema és que 
molts, a Catalunya, ho sabi-
en, sobretot la casta política, 
que sempre va callar. Quan 
tens mig país a l’all i l’altre mig 
disposat a adorar-te sense el 
més mínim esperit crític, quan 
tens la major part dels mitjans 
de comunicació al teu servei, 
participant en no poques oca-
sions del “tinglado”, quan els 
successius governs espanyols, 
acomplexats davant de tantes 
irregularitats que els catalanis-
tes de bona fe han deixat fer 
a canvi que el més obvi dels 
corruptes i el més cínic dels 
corruptors defensava com un 
cabdill, i el que no se sap de-
fensar com a Estat de Dret, el 
problema no és una consulta 
il·legal o comptes sospitosos, 
sinó la rendició prèvia, l’abdi-
cació de la ciutadania, els re-
guitzells atrofiats de la llibertat 
i que moltes ombres  han aca-
bat d’enterbolir la claredat del 
que està ben fet o malament.
Catalunya, el dia després de 
la independència, seria un ter-
ritori sense divises, sense ca-
pacitat de financiar-se amb els 
mercats, sense prefix telefònic 
internacional, aliè a la Unió Eu-
ropea i sense una OTAN per 
protegir-la  i que, encalçat pels 
aranzels, hauria de signar uns 
quaranta mil tractats internaci-
onals per poder regular la seva 
activitat comercial i política a 
l’exterior i, el que és pitjor, par-
tiria en dos milions de famílies, 

milions de persones i de llaços 
afectius seculars.
Hi ha molts altres fets que tam-
poc no solen formar part dels 
cantars de la “croada” oficial. 
Es tracta d’aquesta “entranya-
ble” història d’un clan “tan ca-
talà com santa Teresa d’Àvila” i 
que des de fa uns dies comen-
ça a desfilar un darrere de l’al-
tre pels tribunals. Sense “risc 
d’error” i amb “tota certesa”. 
Seran els últims?
Els governants de la secessió 
menteixen; i el poble català, 
alienat, saturat de déus falsos, 
potser no vol despertar per 
continuar somiant. 
                            ROBERT DAURA

GENT DE LLEIDA

Estem preparats 
per treballar?
La deontologia professional és 
la disciplina que fa verdade-
rament professionals els que 
diuen ser-ho. En el món dels 
restaurants, per exemple, no 
és gens ètic no tractar de vos-
tè als clients, ni tampoc que el 
cambrer consumeixi begudes 
dins de la barra de servei. En el 
món de les discoteques i pubs, 
no es permet l’entrada a me-
nors de 16 anys. Això també 
és una deontologia, que s’aca-
ba incomplint. Però m’agrada-
ria fer menció d’un problema 
actual, que repercuteix en la 
deontologia professional: el 
tractament de les notícies en 
el món del periodisme.
Moltes vegades veiem com al-
guns mitjans de comunicació 
fan servir aquell típic llenguat-
ge provocador i il·lícit que, su-
bliminalment, condueix a una 
resposta ciutadana que exer-
ceix pressió o discriminació so-
bre un col·lectiu concret. En les 
notícies de successos dels dia-
ris, revistes i publicacions passa 
molt sovint. Com tots podreu 
recordar, les darreres setma-

nes es va produir un succés a 
Lleida, que tots sabem quin és, 
perquè va sortir a tots els dia-
ris, i no regiraré més el tema, 
perquè penso que se n’ha fet 
un gra massa. Aquest succés, 
com molts d’altres per alguns 
mitjans de comunicació, és 
una notícia que els porta més 
lectors. Un bon periodista o 
director de diari no hauria de 
treure’n profit i descuidar un 
principi ètic fonamental en el 
periodisme.
Crec que hauríem de ser més 
exemplars i no fer bullir l’olla 
com alguns fan. La gent de ve-
gades parla per parlar i de ve-
gades s’exagera o inclús es fan 
comentaris molt desagrada-
bles que inciten a l’odi, xeno-
fòbia, radicalisme, el que sigui.
Tant de bo el tractament de les 
notícies fos sempre complint la 
deontologia professional. De 
fet, el que fa més gran un diari 
és fer més visibles els proble-
mes socials, com ara de salut, 
i situacions com ara els suïcidis 
o temes que encara són tabú.
Existeixen un seguit de preju-
dicis sobre col·lectius de tot ti-
pus que passen a ser ciutadans 
de segona. I veritablement ho 
passen molt malament, princi-
palment pel rebuig dels que 
serien “ciutadans de ple dret”. 
I tal com us deia al principi del 
text: crec que això passa a to-
tes les professions. Potser ens 
faria falta a tots passar una pro-
va psicològica abans d’exercir 
qualsevol ofici, i tanmateix si 
s’incompleix la deontologia, 
poder ser penalitzats o avisats 
de la mala praxi, a l’igual que 
com sol passar amb el famós 
carnet per punts del cotxe.

JOSEP M. CASTELLS
ACTIVISTA CULTURAL
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instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  
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Les Fúries
La mitologia està carre-
gada d’històries enre-
dades, sovint finalitza-
des amb càstigs cruels 
que fan esgarrifar. Amb 
la tranquil·litat de la 
lectura relaxada, un pot 
patir algunes d’aquestes 
aventures protagonitzades 
per les gregues Erínies i per 
les romanes Fúries. Uns per-
sonatges venjatius i obscurs 
que van caure sense pietat 
damunt d’alguns habitants 
de l’Hades. Moltes batalles 
enredades que han format 
part de la narrativa de caire 
històric.
Per exemple, Tici, un perso-
natge descrit com luxuriós, va 
ser condemnat per un intent 
de violació a una pena exem-
plar. Potser per això, Tizià el 
pintor el va representar re-
bent el càstig amb patiment 
i cap per avall, mostrant-nos 
com els voltors li anaven 
menjant el fetge, una víscera 
que contínuament creixia per 
allargar la condemna. 
Sísif va demanar a la seva 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

dona que en morir no oferís 
l’habitual sacrifici als Déus, i a 
l’infern se’n va desdir. Potser 
pensava que evitaria així la 
mort i, segurament per això 
i d’altres malifetes terrenals, 
va acabar sent condemnat a 
pujar una muntanya carregat 
d’una pedra en un exercici 
inútil i sense sentit fins la ve-
llesa.
Hi ha un altre personatge cu-
riós, anomenat Tàntal, con-
demnat pels Déus per tra-
ir-los, i que va ser castigat a 
patir gana i set com a preu a 
pagar eternament per les se-
ves paraules. Davant això, és 
possible pensar que no rebrà 
represàlies qui gosi trair els 
que tenen la paella pel mà-
nec?

El tità Prometeu també va fer 
enfadar Zeus, i aquest va res-
pondre castigant els humans 
sense foc i a ell el va lligar a 
una cadena per enviar-li una 
àguila que l’anés torturant. 
Al llarg de la història s´han fet 
moltes interpretacions del 
procés, inclosa la de Freud, 
que de seguida ho va vincu-
lar tot als impulsos sexuals, 
relacionant el foc al penis i 
als impulsos, que, en definiti-
va, ratificava el valor i les con-
seqüències de qui desafia el 
totpoderós. Prometeu tenia 
un secret i amenaçava en con-
tar-lo. La curiositat va fer que 
el Déu de l’Olimp ordenés a 
Heracles que l’alliberés, i de 
camí al jardí de les Hespèri-
des va matar amb una fletxa 
l’àguila que el turmentava. 
Quan Prometeu vol tornar a 
l’Olimp no pot, perquè s’ha 
tornat mortal, i solament hi 
ha una forma d’entrar al reg-
ne diví: trobar un immortal 
que volgués canviar la seva 
destinació amb ell. El centau-
re Quiró accepta l’intercanvi 

perquè està ferit i vol deixar 
de patir, i així un retornà a la 
glòria de les festes i els ban-
quets i l’altre, a les tenebres 
de les desgràcies.
Vivim en una època on ar-
riben constants amenaces 
d’alguns que es creuen Déus 
o que potser hi resideixen 
ben a prop d’allà dalt. El gran 
problema d’aplicar aquesta 
setmana la mitologia és que 
no sabem quin personatge 
representa cadascú, quins 
càstigs reals poden tenir pen-
sades les Fúries, o si els Déus 
són tan poderosos com bra-
men, doncs bramar és una 
forma també estranya de co-
municació que tenen alguns 
que estan inquiets defensant 
posicions. I ens falta saber si 
finalment, de ser castigats, la 
víctima serà agraciada amb la 
sort de creuar-se amb l’ajuda 
d’Heracles, amb la seva fina 
i salvadora punteria, o amb 
algú generós i benèvol que li 
canviï el lloc on viure, com a 
Prometeu. Feliç procés parti-
cipatiu, feliç 9-N!

 Ens arriben
constants
amenaces 
d’alguns que es 
creuen Déus

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

Just agraïment
El darrer dia d’octubre, 
ens deixava l’Albert Rosi-
nés, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Tàrrega, 
fortament lligat al teixit 
associatiu de la ciutat, 
solidari, afable i, per so-
bre de tot i de tothom, 
home de teatre. Els qui 
el coneixien més que jo en 
destaquen la fortalesa, el 
caràcter obert, el bon trac-
te i l’esforç que posava en 
tot allò que feia, sigui pro-
fessionalment, en l’àmbit 
municipal o com a membre 
de l’agrupació teatral BAT, 
amb la qual havia represen-
tat i dirigit una pila d’obres, 
des d’Els pastorets fins al 

Don Joan. Fins allà on jo el 
coneixia, puc corroborar-ho 
al cent per cent o al mil per 
mil.
L’Albert va arribar a l’Ajunta-
ment l’any 2007 i hi feia de 
regidor de Cultura des del 
2011. Abans d’això, però, 
durant tres llargues dèca-
des, havia trepitjat una bona 
colla d’escenaris, havia es-
merçat hores i hores a pre-
parar desinteressadament 
representacions, cavalcades 
de Reis, els Tres Tombs de 
Sant Antoni i espectacles de 
Pallassos sense Fronteres, 
on també col·laborava as-
síduament. Com diríem de 
forma planera, abans d’os-

tentar un càrrec a l’Ajunta-
ment de Tàrrega, havia picat 
pedra.
A cinquanta-quatre anys, 
l’Albert deixa un llegat que 
Tàrrega difícilment oblidarà. 
Així van manifestar-ho les 
persones, associacions i en-
titats, especialment de l’àm-
bit cultural, que van retre-li 
el darrer homenatge: multi-
tudinari, sincer i merescut. I 
és que, en plena crisi de de-
safecció política, persones 
com l’Albert ens recorden 
que la gestió de la cosa pú-
blica també l’exerceix gent 
com ell. No els tenim cada 
dia als mitjans, no es fan 
veure, però hi són, sobre-

tot en l’àmbit local. Sense 
cap interès que no sigui la 
bona marxa de la societat a 
la qual pertanyen, en bene-
fici dels altres i no pas en el 
propi, com es podria pensar, 
fan mans i mànigues per en-
tregar-se a construir un món 
millor.
Una altra cosa: l’Albert no 
era l’únic, en són molts més. 
Sapiguem apreciar la bona 
voluntat de tanta gent que 
des de tants àmbits (sí, tam-
bé el polític) ens dedica el 
seu temps. Així, doncs, si-
guem justos i agraïts, per-
què l’agraïment, quan és 
merescut, també és de jus-
tícia.
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Un pis, una
rentadora estranya i 
un cicerone argentí

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

No demano
un palau

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Quan un matrimoni amb una 
filla de gairebé tres anys pren 
la important i transcendental 
decisió de llogar un pis a una 
ciutat nova es produeix un 
terratrèmol conjugal que ja 
veurem com acaba.
A mi, particularment, tant 
me fa si el pis que acabem 
llogant és bonic o lleig, si té 
un ambient acollidor o no. 
Mentre hi pugui posar un sofà 
i no estigui ple d’escarabats, 
me la bufa si està orientat a 
nord, sud, est o oest. He vist 
ja més d’una vintena de pisos. 
“Aquest és petit, en aquest 
cal pujar tres graons més, 
per què aquest té la nevera 
al passadís...”, aquesta és la 
cantarella que m’ha acompa-
nyat a cada visita.
I el pitjor de tot és que fins 
i tot he fet grans descober-
tes. He conegut comercials 
d’immobiliària que no obren 
boca, d’altres excessivament 
simpàtics i, fins i tot, algun ar-
gentí. S’ha obert davant meu 
un món totalment nou. M’ex-
plico. Ahir, per exemple, vaig 
veure un pis magnífic, però 
que en comptes de rentadora 
tenia una espècie d’artefacte 
extraterrestre consistent en 
dues cubetes que donaven 
voltes a mode de centrifu-
gadora. “Así no necesitas 
desagüe”, em va deixar anar 
l’argentí cicerone de pisos i 
es va quedar tan ample. Jo 
vaig respondre: “Menuda mi-
erda”, de vegades sóc massa 
sincer.
També n’he vist un en què el 
wc et llençava un raig d’aigua 
al cul un cop acabada la refle-
xió. “És que com que no té 
bidet, el propietari ha decidit 

equipar-lo així”, ens va dir el 
tipus de la immobiliària. Cada 
vegada que hi penso em ve 
al cap la imatge d’un xinès 
alleujant-se mentre un bon 
raig d’aigua li neteja la brutí-
cia de l’esfínter. He descobert 
que hi ha persones que col-
loquen una cortina a la meitat 
del menjador i quan corren 
la tela et presenten aquest 
tros de menjador sense fines-
tres talment com si es tractés 
d’una segona habitació.
En fi, que al llarg de les prò-
ximes setmanes cal llogar un 
pis a la gran ciutat. Tinc clara 
la zona i gairebé m’és igual 
tot menys una cosa: “la PAS-
TA”. Potser podré viure amb 
una veïna que col·lecciona 
gats, però estic convençut 
que la meva angoixa vital no 
em permetrà superar l’infart 
si el pis que acabo llogant 
és car. Després, si és lleig, ja 
ens entretindrem pensant en 
aquest artefacte de dues cu-
betes que fa les funcions de 
rentadora.

Em nego a llogar un pis que 
tingui la rentadora al balcó o 
la nevera al menjador. Inne-
gociable. Digues-me prim-
mirada, però en el meu ima-
ginari, el pis ideal té, com a 
mínim, la nevera a la cuina. 
L’espai de la rentadora encara 
el podríem negociar, però mai 
seria al balcó. Hem visitat una 
vintena de pisos cercant una 
nova llar i poc m’imaginava 
que aquesta seria una decisió 
tan complicada. Semblem gat 
i gos amb les urpes fora i la 
cua estarrufada a punt d’ata-
car. Tot plegat és una qüestió 
de criteris.
Segons ell, tot és car. Així que 
jo només sento: “Aquest no, 
descartat, és car. Aquest tam-
bé és car. Ui, aquest, aquest, 
és caríssim”. I potser va de 
deu o vint euros d’un a l’al-
tre. Quan ja tenim clar aquest 
paràmetre de la importància 
total del preu, a partir d’aquí 
coincidim en què, si no té as-
censor, no pugi més amunt 
d’una tercera planta i que 

sigui prop de l’escola de la 
nena.
Ara bé, s’ha de reconèixer 
que intentar trobar certa dig-
nitat en els pisos de lloguer 
a la gran ciutat és gairebé 
un miracle. Només cal nave-
gar per les fotos dels anuncis 
penjats a Internet per saber 
de què parlo. Algunes de les 
rareses més habituals són les 
cortines que delimiten habi-
tacions al mig d’una sala, els 
espais sense finestres que 
també volen fer passar per 
cambres, els vàters que com-
parteixen espai amb la dutxa, 
els llits a mig metre de la cui-
na o els mobles rossegats pel 
gos (o animal de companyia) 
de l’antic  llogater.
Per mi, l’inamovible paràme-
tre del preu és un problema. 
Reconec que és un factor 
important a tenir en compte, 
però senzillament ha d’encai-
xar en un puzle de moltes al-
tres peces. Per exemple, que 
el menjador sigui suficient i 
apte per fer-hi la vida social, 
que a les habitacions, més 
enllà del llit, hi càpiga un ar-
mari, una taula d’estudi o les 
joguines de la nena, que tin-
gui llum natural, que els veïns 
de l’escala no tinguin ganes 
de gresca cada vespre, que 
les rajoles del bany no caiguin 
a trossos, que pugui tenir un 
raconet per llegir o escriure 
i, evidentment, que la nevera 
càpiga a la cuina.
Aquesta llarga llista tan ca-
pritxosa només defineix qua-
tre detalls necessaris per fer 
d’un pis de 40 metres qua-
drats, una llar acollidora i no 
un cau de rates. No demano 
un palau. Garrepa.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:
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Toni Postius demana al paer en cap que faci públic el que 
ingressa en complements i dietes. Per les reunions fora de 
la demarcació pot percebre fins a 1.500 euros al mes

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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Explicacions i transparèn-
cia; això és el que demanen 
a l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, aquesta última setmana 
diversos partits polítics com 
CiU i la CUP i, també, ciuta-
dans que s’han pronunciat a 
través de les xarxes socials. Li 
exigeixen explicacions sobre 
les retribucions que va co-
brar de la Caixa entre els anys 
2005 i 2012 en concepte de 
dietes i primes d’assegurança 
per formar part de la comissió 
de control de l’entitat. 
El paer en cap i president 
del PSC a Lleida ha respost 
a les crítiques dient que el 
seu comportament “ha estat 
sempre dins de la legalitat 
i de l’ètica” i que pot “de-
mostrar-ho sempre”. 
Fonts municipals 
també han as-
segurat que 
els 207.000 
euros a què 
es referia 
la CUP no 
són cor-
rectes, ja 
que, real-
ment, en va 
cobrar menys de 

100.000 per aquest concepte 
(xifra, però, que no han sabut 
concretar), perquè d’aquest 
import “cal restar asseguran-
ces i impostos”, han dit. Da-

vant d’aquest ball de 
xifres, 7accents 

ha comprovat 
les dades que 
a p a r e i x e n 
en la Docu-
m e n t a c i ó 
Legal de la 
Caixa, que 

es poden 
consultar pú-

blicament a 
Internet. Després 

A la imatge, 
l’edifici central de 
CaixaBank a 
Barcelona.

de repassar els documents 
(Ros va formar part de la co-
missió de control de l’abril de 
2005 al 22 de maig de 2012), 
la suma dels diners que va re-
bre en concepte de dietes i 
de primes d’assegurances són 
exactament 207.000 euros. Si 
separem l’import en concepte 
de dietes i en concepte de pri-
mes d’assegurances per anys, 
els imports en euros van ser: 

7.000 i 3.000 (2005); 12.000 i 
5.000 (2006); 25.000 i 5.000 
(2007); 27.000 i 4.000 (2008); 
27.000 i 4.000 (2009); 30.000 
i 5.000 (2010); 33.000 i 4.000 
(2011), i 12.000 i 4.000 (2012). 
Tot i que aquestes remunera-
cions són legals, tal com han 
insistit des de la Paeria, i es-
tan aprovades per la Genera-
litat i el Banc d’Espanya, per 
a la CUP “no són ètiques”, ja 
que les va rebre precisament 
durant els anys més durs de la 
crisi. A més, a banda de cobrar 
un dels sous d’alcalde més alts 
de l’Estat espanyol (al voltant 
de 80.000 euros), en aquesta 

CULTURA

L’Espai Orfeó 
ofereix un servei de 
“gastrobar” 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Durant el novembre, l’Espai 
Orfeó ofereix els dies de 
concert un servei de “gas-
trobar” per donar activitat 
al vestíbul, on s’hi podrà 
menjar i beure abans i des-
prés de les actuacions. 

SOCIETAT

L’ Ajuntament de Tàrrega ampliarà 
el seu viver d’empreses el 2015

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega 
ampliarà l’any vinent el viver 
d’empreses del municipi des-
prés que l’equipament hagi 
assolit la plena ocupació. Dos 
anys després de la seva posa-
da en funcionament al com-
plex de Cal Trepat, el Centre 
d’Empreses Innovadores (CEI 
Tàrrega) té adjudicats els set 

mòduls disponibles. Per això, 
“des del consistori planifi-
quem el creixement d’aquest 
servei per poder satisfer més 
peticions”, va dir el regidor 
de Promoció Econòmica, 
Carles Pascual. El projecte 
transformarà la nau 19 de 
l’antiga fàbrica de Cal Trepat 
en un espai reformat de 400 
m2 que donarà cabuda a cinc 
mòduls per a empreses. 

SOCIETAT

La Generalitat enderrocarà l’any 
vinent l’antic edifici de Magisteri

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Generalitat enderrocarà el 
2015 l’antic edifici de Magis-
teri, segons va comunicar el 
delegat del Govern a Lleida, 
Ramon Farré. Després del li-
tigi solucionat entre l’Admi-
nistració catalana i la Paeria, 
la Generalitat pagarà les mul-
tes imposades i tirarà a terra 
aquest immoble que fa vint 

anys que està en desús. Se-
gons Farré, “és un edifici que 
té unes mancances estructu-
rals i està afectat per alumi-
nosi, per tant, és una manera 
de deixar un solar preparat i 
net”. La crisi i les deficiències 
estructurals han estat les cau-
sants que, finalment, s’ender-
roqui aquest immoble des-
prés de molts anys en desús 
i abandonament.

3·113·112·11

DIVENDRES 7 de NOVEMBRE DE 201440

Ros hauria 
cobrat 207.000 

euros en 
dietes i primes 
d’assegurances 

de la Caixa 

documentació apareix tam-
bé que l’entitat va concedir 
al paer en cap poder dispo-
sar d’un compte de crèdit de 
75.000 euros l’any 2008 i de 
50.000 euros els anys 2009, 
2010 i 2011. 
Arran de les polèmiques re-
muneracions, CiU ha dema-
nat aquesta setmana més 
“transparència” pel que fa a 
les retribucions dels càrrecs 
electes. El cap de llista de CiU 
a les municipals, Toni Postius, 
s’ha compromès a publicar el 
seu sou i patrimoni i ha dema-
nat a Ros i a la resta de repre-
sentants públics que facin el 
mateix. Segons el web de la 
Paeria, el paer en cap rep ac-
tualment 5.006,63 euros bruts 
al mes, en catorze pagues, és 
a dir, 70.092,82 euros bruts 
l’any. Postius reclama, però, 
que es facin públiques tam-
bé altres dades més enllà del 
sou, com les dietes que per-
cep l’equip de govern. D’en-
tre els possibles complements 
que pot cobrar el paer en cap 
i que es recullen en el cartipàs 
municipal, hi figura l’assistèn-
cia a reunions lligades amb 
activitats municipals fora de 
la demarcació de Lleida. Per 
cada reunió pot percebre fins 
a 250 euros per llei. Això sí, 
amb un màxim de 1.500 euros 
al mes...
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POLÍTICA

La Paeria aprova 
una moció de suport 
al Consorci Sanitari  
entre crits de rebuig

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

El Ple de l’Ajuntament de 
Lleida va aprovar amb el su-
port de tots els grups muni-
cipals una moció de suport 
al “Sistema Integral de Sa-
lut de la Regió Sanitària de 
Lleida (SIS)”. La proposta 
engloba l’acord de vetllar 
pel caràcter públic del nou 
Consorci.
L’aprovació del text va pro-
vocar la reacció d’una qua-
rantena d’assistents al Ple, 
membres de Marea Blanca, 
que van expressar amb crits 
i pancartes el seu rebuig al 
SIS, ja que consideren que 
és l’inici de la “mercantilit-
zació” del sistema sanitari. 
D’altra banda, el govern 
municipal va tirar endavant 
les Ordenances Fiscals per 
al 2015 sense el vot de 
l’oposició. 
També va prosperar una al-
tra moció, consensuada per 
CiU i PSC, de suport a la 
consulta del 9-N.
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La UdL impartirà 
Veterinària el curs 
vinent després d’una 
llarga reivindicació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Universitat de Lleida 
(UdL) impartirà el proper 
curs acadèmic el doble 
Grau de Veterinària i Ci-
ència i Producció Animal 
després d’anys de reivindi-
cació. Així ho va comunicar 
el rector de la UdL, Roberto 
Fernández, després de re-
bre l’aprovació del Consell 
Interuniversitari de Catalu-
nya, amb l’oposició de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, l’única universi-
tat catalana fins a l’actuali-
tat que impartia la titulació.
La UdL aposta per un doble 
Grau de Veterinària i Cièn-
cia i Producció Animal que 
tindrà una entrada única 
per la via de la preinscripció 
i una sortida diferenciada 
en un Grau de Veterinària i 
en un Grau de Ciència i Pro-
ducció Animal.
El primer curs començarà 
amb seixanta places a pri-
mer.

CULTURA

La websèrie ‘Don Distruf ’, rodada 
a Lleida, ja té data d’estrena

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La websèrie lleidatana Don 
Distruf ja té data d’estrena. 
Gràcies a un acord amb JCA 
Cinemes, la producció s’es-
trenarà  el dimecres 19 de 
novembre a la Sala Zero dels 
Cinemes Alpicat. A partir 
d’aquest dia, cada dimecres 
a les 21 hores la sala acolli-
rà l’estrena d’un nou capítol 
amb la presència dels actors 
i els directors del projecte, 
que explicaran les intimitats 
del rodatge als assistents. 
“L’objectiu final és que la sè-
rie arribi a Internet, però ens 
va semblar interessant la pro-
posta de projectar-la a Alpicat 
i comentar-la junts. Aques-
tes coses sempre són millors 
quan les veus acompanyat”, 
expliquen els seus creadors, 
Jordi Siscart, Jeny Montagut i 
Josep Blanch.
Es tracta d’una websèrie de 

ficció de sis capítols situada 
en un hotel, un lloc on gent 
molt diferent conviu i es re-
laciona. Les històries passen 
en un cap de setmana, quan 
diferents hostes van arribant.
En vint-i-quatre hores arriben 
persones molt diferents; exac-

‘Frame’ del tràiler 
de presentació de 
la websèrie.
Foto: ‘Don Distruf’

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

31·116·11
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tament, cada capítol comença 
amb l’entrada d’un personat-
ge nou. És un projecte no lu-
cratiu rodat a l’Hostal Mundial 
de Lleida. Tot i les dificultats 
per aconseguir diners de cara 
al rodatge, els seus creadors 
apunten que la gent de Lleida 
s’espavila amb el que té i que 
el resultat pot ser sorprenent: 
“Hem descobert que a Lleida 
hi ha molt talent, tant d’actors 
com de tècnics”.

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

/emmefotografialleida

MARIA OJER i MARISA MAS

Gran Passeig Ronda, 157, 
25008 Lleida
973 25 47 16

viatges de noces

especialistes en viatges a mida

escapades VIP

DOMINIUM
VIATGES

dominiumviatges.com
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El Lleida Esportiu 
fa valer la seva 
condició de favorit
Els lleidatans, líders de Segona Divisió B

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu s’ha con-
solidat com un dels equips 
més forts de Segona Divisió 
B. Els homes d’Imanol Idiakez 
lideren la classificació, encara 
que empatats a punts amb el 
Nàstic de Tarragona. A més, 
el Camp d’Esports s’ha con-
vertit en tot un fortí on els 
lleidatans estan desplegant el 
seu millor joc. Malgrat tot, el 
vestidor toca de peus a terra, 
i la visita a la capital del Segrià 
de l’Atlético Baleares en la 
jornada 12 (diumenge dia 9 a 
les 12.00 hores) provoca que 
tots els integrants de l’equip 
extremin les precaucions.
Cal recordar que els blaus van 
quedar eliminats de la Copa 
del Rei en perdre contra l’Al-
coyano i els ilerdencs es van 
centrar en la Lliga. Poc 
a poc, els d’Idi-
akez s’han fet 
forts i, des de 
que van as-
solir el lide-
ratge de la 
competició, 
han estat el 
rival a batre 
per la resta 
de formacions. 

Malgrat tot, els jugadors i el 
cos tècnic adverteixen que 

s’han disputat molt 
poques jorna-

des i que s’ha 
de mantenir 
la sereni-
tat en tot 
moment . 
Tot i això, 
la moral 

és molt 
alta, ja que 

l’equip ha de-

Els jugadors del 
Lleida Esportiu ce-
lebren el gol acon-
seguit al camp del 
Badalona, on van 
sumar un punt amb 
sabor a triomf.
Foto: @manel_ea93

mostrat una gran evolució. 
El Lleida va celebrar el seu 
setanta-cinquè aniversari el 
passat 20 d’octubre.

MOTOR

Marc Màrquez, 
bicampió del 
món de MotoGP

 O.B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

El pilot cerverí de l’equip 
Repsol Honda de MotoGP, 
Marc Màrquez, ja és bi-
campió de la categoria rei-
na. El lleidatà va revalidar 
el títol del món en el Gran 
Premi del Japó. D’aquesta 
manera, el de Cervera es 
va convertir en el pilot més 
jove de la història de Mo-
toGP en aconseguir dos tí-
tols mundials consecutius, 
als quals s’han d’afegir els 
altres dos aconseguits en 
125cc (2010) i en Moto2 
(2012). Però, a més, se-
gueix fent història, ja que 
va batre el rècord de poles 
en una sola temporada, 
aconseguint-ne tretze, i va 
igualar Doohan sumant el 
seu triomf número dotze 
en una campanya.
Per la seva banda, cal des-
tacar que el seu germà 
Àlex es jugarà el títol mun-
dial de Moto3 a València.

BÀSQUET

El Força Lleida, davant d’una nova 
prova al Barris Nord contra el Prat

 O.B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Força Lleida suma dues 
victòries i dues derrotes en 
aquesta temporada 2014-
2015 de la LEB Or. Els ho-
mes de Joaquín Prado van 
ser capaços de vèncer a 
casa en l’últim sospir a l’Ou-
rense gràcies a l’encert de 

José Simeón, però van caure 
a la pista del Palma Air Eu-
ropa en la següent jornada. 
El marge de millora és gran, 
sobretot en les qüestions 
ofensives, i en aquest sen-
tit giren els entrenaments. 
El Barris Nord acollirà en la 
sisena jornada el partit con-
tra el CB Prat Joventut, una 
nova prova. La nota negativa 
és la lesió de Sevillano.

DIVENDRES 7 de NOVEMBRE DE 201442

Els ilerdencs 
adverteixen 
que s’ha de 
mantenir la 

serenitat 

ATLETISME

La Mitja Marató 
de Lleida acull 
788 atletes

 O.B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un total de 788 atletes es 
van citar a la Rodi Mitja 
Marató de Lleida-Memori-
al Juanjo Garra. La capital 
del Segrià va acollir una 
gran festa, ja que també 
es van fer curses infantils, 
la Milla Solidària i la Cursa 
Popular de 5 quilòmetres.

HOQUEI

L’ICG Software 
Lleida, en el camí 
cap a la salvació

 O.B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida en-
cara la vuitena jornada de 
l’OK Lliga amb la moral 
alta. La victòria aconsegui-
da davant del CP Manlleu 
(3-2) ha donat confiança 
als lleidatans. Aquest en-
frontament corresponia 
a la segona jornada de la 
competició, però la substi-
tució del parquet de l’On-
ze de Setembre va impedir 
que se celebrés en el seu 
moment. El dissabte, a 
partir de les 21.00 hores, 
els de Folguera intentaran 
demostrar el seu potencial 
contra el Reus Deportiu.

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

Oblidat a Espanya, 
ídol a Argentina

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 26 d’abril de 1937 es va 
produir el tràgic bombardeig 
de Gernika, una barbàrie 
que ha quedat marcada en 
l’inconscient col·lectiu basc i 
mundial. No és tan conegut, 
però, que just un dia abans, a 
París, va començar una aven-
tura en la qual el futbol, en 
unió amb la lluita per a la su-
pervivència i la defensa dels 
valors democràtics, va ser el 
protagonista, i uns futbolistes 
ja famosos van donar una lliçó 
per a tot el món formant part 
d’un equip mític, l’Euzkadi. 
En esclatar la Guerra Civil, 
molts jugadors bascos van 
anar a lluitar al front, però als 
pocs mesos el govern d’Aguir-
re va decidir que serien més 
útils en un altre escenari. Van 
crear una selecció que jugaria 
partits amb la finalitat de re-
captar diners per a la Repúbli-
ca, i al llarg de dos anys van 
ajudar a la causa i van exhibir 
el seu meravellós futbol.
El nivell era sorprenent: l’Ath-
letic de Bilbao havia guanyat 
l’última Lliga i va aportar la 
seva columna vertebral amb 
els ja consagrats Zilaurren, 
Blasco, Muguerza, Iraragorri 
o Gorostiza; Luis i Pedro Re-
gueiro venien del segon clas-
sificat, el Reial Madrid, i de 
l’Oviedo, sorprenent tercer, 
arribava amb el Pichichi sota 
el braç el mític Isidro Lángara. 
El cas és que hi havia un jo-
venet de divuit anys, també 
de l’Athletic de Bilbao, que 
formava part d’aquest equip 
i que és el protagonista de la 
nostra història. Un noi ja fa-
mós llavors per la seva qualitat 

i que, malgrat no ser conegut 
aquí per haver desenvolupat 
gran part de la seva carrera a 
Argentina, on sí té categoria 
d’ídol, és un dels gegants del 
futbol espanyol. Parlem del 
Vasco, Ángel Zubieta.
Zubieta va néixer a Galdakao 
el 1918 i va ser tan precoç 
que encara manté el rècord 
de ser el jugador més jove a 
debutar amb la selecció es-
panyola, amb disset anys i al-
guns mesos. La guerra i l’exili 
només li van permetre jugar 
dos partits, però podem ima-
ginar la quantitat que hagués 
disputat si tenim en compte 
el seu altre rècord: van passar 
més de vint anys des del seu 
primer partit a 1a Divisió fins 
al darrer.
Després del títol de Lliga amb 
l’Athletic i del periple per Eu-
ropa i Amèrica amb l’Euzkadi, 
Zubieta va rebre, com la majo-
ria d’aquells juga-
dors, ofertes 
dels millors 
equips ar-
gentins 
i mexi-
c a n s . 
Va triar 
Buenos 
Aires i 
el San 
L o r e n z o 
d’Almagro, 
on va estar 
tretze anys.
Sobre el 
camp, era 
l’arquitecte 
de l’equip, 
un migcam-
pista defen-
siu que també 
podia jugar de 
central. Exhibia 

una gran seguretat defensi-
va gràcies a una col·locació 
excel·lent i un físic privilegiat 
que li permetien ar-
ribar a qualsevol 
tall, i amb la pi-
lota als peus 
era l’elegàn-
cia personi-
ficada. Era 
la base d’un 
equip que 
també va ar-
ribar a ser lle-
gendari. Per si fos 
poc, tenia la jerarquia, 
el “saber estar” i el respecte 
que sentien per ell els rivals. 
Zubieta es va convertir, mal-
grat ser estranger, en el capità 
i líder d’aquest San Lorenzo.
El club del barri bonaerenc de 
Boedo és un dels cinc grans 
del futbol argentí. Ja era im-
portant, però amb l’arribada 
dels bascos va esdevenir a 

mitjans dels anys quaran-
ta el millor equip del 

món. A més, les in-
corporacions de 

Farro i Pontoni, 
que van unir-se 
a Martino per 
formar el Ter-
ceto de Oro, 
el van fer cam-

pió al 46, sem-
pre sota la batuta 

d’un Zubieta im-
perial. A finals 

d ’ a q u e l l 
any, el San 
L o re n z o 
va inici-
ar una  
e x i t o s a 
gira per 

Espanya . 
Una de les 

millors imat-

ges la va deixar un emocionat 
Zubieta a Madrid, en veure la 
seva mare i la seva germana 
per primera vegada en deu 
anys. Aquell equip es va anar 
desdibuixant, però Zubieta 
romania inalterable i va col-
leccionar rècords fins al 1952, 
quan va tornar al futbol espa-
nyol de la mà del Deportivo 
de la Corunya, on va exercir 
de jugador-entrenador al final 
de la seva carrera. 
La seva faceta com a entrena-
dor no va ser tan brillant com 
la de futbolista, i el seu treball 
més admirable, després de 
dirigir diversos equips, entre 
ells l’Athletic, el va desenvo-
lupar en un modest equip de 
Buenos Aires, el Deportivo 
Español, al qual va portar des 
de la 4a fins a la 2a Divisió en 
molt poc temps. Allí, a la ca-
pital argentina, s’hi va quedar 
fins a la seva mort, el 1985. 
Ja no va poder estar a San 
Mamés, el 17 d’octubre de 
1987, al costat d’alguns dels 
seus companys de l’Euzkadi, 
quan, abans del derbi entre 
l’Athletic i Real Sociedad, 
l’afició basca els va retre un 
merescut homenatge en com-
plir-se els cinquanta anys de 
l’inici d’aquella aventura que 
no hauria d’oblidar-se.

: 1935_ Amb dis-
set anys, debuta 
a 1a Divisió amb 
l’Athletic de Bil-
bao i a la selecció 
espanyola.
: 1937_ En plena 
Guerra Civil, 
juga a l’Euzkadi 
recaptant fons 
per a la República.
: 1946_ Es procla-
ma campió amb 
el San Lorenzo de 
Almagro.
: 1946/47_ Torna 
a Espanya en una 
gira amb l’equip 
argentí.
: 1953_ Acaba la 
seva carrera al 
Deportivo de la 
Corunya.

Va ser 
l’“arquitecte” 

d’un equip 
mític, el San 

Lorenzo
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És el jugador 
més jove en 
jugar amb la 

selecció 
espanyola

Ángel  
Zubieta

TRAJECTÒRIA
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REACCIONS DAVANT 
DE LA IMPUGNACIÓ DE 
LA CONSULTA DEL NOU 
9-N

Això del 9-N és pitjor que 
preparar una boda, que sem-
bla que no hagi d’arribar mai 
el dia i és ple de contratemps.
Ceci Cecília 

El que crec que s’haurien de 
preguntar els espanyols i em 
sembla que encara no ho han 
fet és per què volem marxar 
els catalans. Mai no vull mar-
xar de cap lloc on em trobo a 
gust. Doncs això.
Antoni Daurell

CHAPEAU! 9N junts, a la res-
ta de llocs també. SÍ hi ha 
detenció serà un retrocés a 
l’època franquista en tota 
regla. Sense por! Aquí l’únic 
que passarà és que la Demo-
cràcia tornarà a ser el que mai 
hauria hagut deixar d’ésser 
Eva Clausó

Hem rebut el nou NO de Ma-
drid, que si no vaig errat fa 
el 687.654. Doncs això, que 
nosaltres anem fent via... 
#CatalansReadyToVote
Joan Ramon Zaballos Rubio

Los niños, los borrachos y la 
última conexión de whatsapp 
siempre dicen la verdad.
Guillem Baches

NI-NIS

Los ‘ninis’ son los vagos de 
toda la vida. Lo que ocurre 
es que si los agrupas en una 
generación, ya parece que no 
tengan culpa ninguna.
Marc Pàmpols

PUBLICACIONS 
FOTOGRÀFIQUES
 
Debo de ser el único fotó-
grafo que no publica en fa-
cebook los trabajos que voy 
haciendo, y mira que 

ahora se me acumulan... Soy 
raro? 
Javi Enjuanes

REACCIONS DAVANT 
DE LA IMPUGNACIÓ DE 
LA CONSULTA DEL NOU 
9-N 
Cap canvi ni novetat, el dia 
#9N seré a la mesa de l’IES 
Ronda #Lleida com a vocal. 
“Hi haurà un dia que no po-
drem més i llavors ho podrem 
tot”.
@pjuvilla  
 
En mans del Tribunal Prostitu-
cional??? #emcagodepor
@sespagon

Mas pasará a la historia como 
1 de los personajes de terror 
político más polifacéticos: 
de muerto político a zombi y 
ahora casper #MasDimisión
@AlbertLleida 

Un altra així del Tribunal 
Constitucional i el comptador 
d’independentistes petarà 
per overflow.
@FerranMontardit 

SOBRE 
LES 
DE-
CLARA-
CIONS 
DE ROS
Q just el 
dia que es 
compleixen 
77 anys del 
bombardeig 
de Lleida, l’al-
calde escrigui un 
article parlant bé 
d’un feixista, em 
sembla insultant.
@eduardbaches

El dia que tothom parla 
d’ell per la Caixa i l’homenat-
ge a Hellín, Ros escriu sobre 
hoquei, futbol i bàsquet. Ens 
en deu veure molt de rucs.
@SergiPuy 

AMB EL NOVEMBRE, 
ARRIBA LA PLUJA
Novembre humit, any de pro-
fit.  
@elregueret 

lolalleida

lourdescardona

mireiagarra

senyoretagene

beaobis

logalapian

brunching_
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1
2

7

4

3

5
6

Fira DeNuvis 

Lleida Retro 

Fira de l’oliva arbequina

Trobada del disc

Firaski

Fira de
Santa Llúcia 

Lleidantic 

1.  Tots els enamorats que es-
tiguin pensant fer un pas més 
enllà tenen una cita al Saló 
DeNuvis, que tindrà lloc del 7 
al 9 de novembre al Pavelló 4 
de Fira de Lleida.

2. Saló dedicat als més 
nostàlgics. Col·leccionistes, 
concessionaris de vehicles 
antics i distribuïdors de recan-
vis mostren, intercanvien i/o 
compren peces de gran valor 
històric. Té lloc del 21 al 23 
de novembre.

3. Coincidint en dates amb 
Lleida Retro, els més melanò-
mans poden visitar la Trobada 
del Disc, on podran comprar, 
vendre o intercanviar els seus 
vinils. 

 
4. El Saló d’Antiquaris i Brocanters celebra 
la vint-i-unena edició del 21 al 23 de novem-
bre.

5. Mercat al bell mig del Centre Històric de 
Balaguer. S’hi poden trobar ornaments, ar-
bres, tiós de Nadal... Té lloc el 6 de desem-
bre.

6. Fira de material d’esquí i de muntanya 
de segona mà, amb empreses d’aventura i 
material relacionat amb el món de la neu, 
que té lloc del 6 al 7 de desembre. 
  
7. La Fira de Santa Caterina d’Arbeca té lloc 
del 21 al 23 de novembre i , amb els anys, 
s’ha especialitzat en el producte més identi-
ficatiu d’aquesta terra: l’oliva arbequina.

destaquem 
7 propostes de fires d’índole ben 
diversa que es poden visitar du-
rant aquestes properes setmanes 
a la província de Lleida. No t’ho 
perdis, perquè n’hi ha per a tots 
els gustos
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Al tub hi ha pastes de dife-
rents densitats. A l’interior 

del tub es troben sepa-
rades. El disseny de la 
punta és el responsable 
d’aconseguir que les 

dues pastes surtin al ma-
teix temps i fent un dibuix.

? Per què no 
és recomanable 
beure aigua 
de mar??

La raó que no puguem beure aigua de mar per sa-
ciar la nostra set es troba en la constitució del nos-
tre organisme. L’aigua de mar té aproximadament 
un 3% de sal, mentre que els nostres ronyons no 
poden orinar amb una concentració de sal superior 
a un 2%, per tant, es veuran obligats a retirar aigua 
del nostre cos per diluir el contingut extra de sal, i 
això ens farà tenir més set.
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els 7
perquès ?

Per què no cauen les bicicletes quan 
estan en moviment??

Les bi-
c i c le tes 
només es 
m a n t e n e n 
dretes si estan 
en moviment i es tomben si 
es paren. Com més gran si-
gui la velocitat amb la qual 

es mouen, més gran és 
la seva tendència a 

mantenir-se dretes. 
La Llei de Fou-
cault respon a la 
pregunta de per 
què s’aconse-
gueix l’equilibri: 

tot cos en rotació 
seguirà movent-se 

sempre en el mateix 
pla mentre conservi 

l’impuls. I això mateix ocor-
re amb les bicicletes. Un cop 
fet el primer impuls, és el mo-
viment giratori el que la man-

té dreta, ja que cadascuna de 
les rodes en moviment origi-
na un camp de força girostà-
tica. Gràcies a aquest camp 
de forces, sempre que la bici-
cleta continuï girant al voltant 
del seu eix de rotació, serà 
difícil inclinar-la i es mantindrà 
vertical durant la seva marxa. 
Així, doncs, recorda que si no 
vols caure a terra quan vagis 
en bicicleta i, per tant, fer-te 
mal, intenta no deixar de pe-
dalejar, a no ser que cometis 
un error que et faci relliscar. Si 
ho fas, posa els peus a terra.

Per què usem el signe d’interrogació 
en l’escriptura??

L’oratò-
ria i l’es-
criptura 
van estar 
molt lliga-
des en el 
seu origen. 
Els manuals 
que ensenyaven 
a escriure, és a dir, 
els llibres de retòrica, 
eren obres amb una finalitat 
que anava més enllà de l’es-
criptura. De les cinc parts en 
les quals es dividia -inventio, 
dispositio, elocutio, memoria 
i actio-, les dues últimes feien 
referència a com memoritzar 

un dis-
curs i com 

posar-lo en pràc-
tica. El propòsit principal de 
les marques de puntuació era 
guiar qui llegia en veu alta. 
Les diferents marques indica-
ven al lector on posar l’èmfa-
si en les síl·labes i on fer una 

pausa i contenir l’alè per man-
tenir la mètrica del vers d’una 
poesia. En llatí, una pregunta 
s’indicava per la paraula ques-
tio al final de l’oració. Malgrat 
tot, la difícil feina d’escriure a 
mà un llibre es facilitava per 
l’abreviatura de molts voca-
bles. El mot questio es va re-
duir a QO, i com que es podia 
confondre amb altres abrevi-
atures, els escrivans van co-
mençar a posar la Q sobre de 
l’O, de tal manera que la Q es 
va convertir d’hora en un gar-
got i l’O en un punt. Cap al 
segle IX, el punctus interroga-
tivus era una de les marques 
més utilitzades per ajudar a 
interpretar els càntics grego-
rians en abadies i monestirs. 
El desenvolupament de la im-
premta al segle XV va crear la 
necessitat de comptar amb 
una puntuació estàndard.

Per què diem que 
els mussols giren 
el cap en rodó??

Aques-
ta au t é 
coll tan flexible que pot 
girar el cap fins a 270° i, grà-
cies a això, pot englobar un 
camp de visió de 360° sen-

se moure’s del lloc. Per altra 
banda, també cal destacar 
que els mussols tenen una es-
pècie d’orelles que els ajuda a 
detectar les seves preses du-
rant la nit, i amb l’objectiu de 
localitzar-les, porten segles 
movent el cap amb una gran 
facilitat. Per aquesta raó, ens 
equivoquem quan veiem un 
mussol i diem que gira el cap 
360º, perquè realment no és 
així.

Per què es diu 
que és impossible 
congelar el whisky??

La gran quantitat d’alcohol 
que té el whisky fa que sigui 
impossible que es congeli. 
L’alcohol té un punt de con-
gelació molt més baix que 
l’aigua (que el té als 0 ºC): 
-117 ºC. Això fa que qualse-
vol beguda alcohòlica tingui 
un punt de congelació entre 
aquestes dues temperatu-

res. Normalment, com que 
el punt de congelació del 
whisky és de -24 ºC i els fri-
gorífics domèstics tenen una 
temperatura mínima de -18 
ºC, mai no s’arriba a congelar. 
Per aquesta raó, quan anem a 
un bar o un restaurant no és 
possible que ens serveixin un 
glaçó de gel de whisky.

Per què Lleida 
té un escultura 
d’Indíbil i 
Mandoni??

L’estàtua d’Indíbil i Mandoni és un grup escultòric 
de bronze situat a la plaça Agelet i Garriga de Llei-
da, sota l’Arc del Pont. Els guerrers, armats amb ca-
denes, una llança i una falcata, representen Indíbil 
i Mandoni, dos cabdills ilergetes que van defensar 
Lleida dels atacs dels cartaginesos i dels romans i 
que, gràcies a les lluites i a les encertades negocia-
cions, van evitar que la ciutat fos arrasada.

Per què la 
pasta de dents 
pot sortir 
ratllada?
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Per a la mare més guapa de 
Lleida. Feliços 28!

Que tinguis un fantàstic aniversari i gaudeixis amb la Paula i 
l’Alexandra d’aquest dia tan especial. Per a tu, la mare més 
guapa de Lleida!

13·11
divendres

Moltíssimes felicitats, Dúnia! 
Divendres ho celebrem juntes!
La Dúnia fa anys, i malgrat que ja ha bufat les espelmes, les ami-
gues encara no li hem pogut estirar les orelles, així que prepa-
ra’t aquest divendres quan ens trobem! Moltíssimes felicitats!!

2·11
diumenge

Recupera’t aviat, Marc, que 
aquests dos estan descontrolats!

Esperem que et recuperis ben aviat, Marc, i que puguis tor-
nar a fer les retransmissions del Força Lleida, perquè, sense tu, 
aquests dos estan perduts. T’esperem!

7·11
divendres

La millor mare del món fa anys. Moltíssimes
felicitats, mare! T’estimem molt!!
Felicitats, mare! Des de la ciutat de la boira, desitjo que passis un dia fantàstic i espero poder 
estar al teu costat aviat per celebrar-ho com fèiem abans. Et trobo a faltar. Molts petons del teu 
fantàstic fill, que t’estima.

Primer aniversari de Soni’s w@pes & més.
Moltíssimes felicitats i gràcies per tot!

Fa un any que la Sònia Roca va decidir obrir la botiga de roba Soni’s wapes & més. Nosaltres 
no ens ho vam voler perdre, com tampoc molts dels seus familiars, amics i companys, que van 
desitjar-li un any igual i més pròsper que el que ja ha tingut. Felicitats, Soni’s!!

1·11
dissabte

9·11
diumenge
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Renée Zellweger no tornarà a ser Bridget Jones
L’increïble canvi de cara de Renée Zellweger 
segueix generant titulars. Segur que li torna a 
canviar la cara quan sàpiga que pot perdre 25 

milions d’euros per no protagonitzar la tercera 
entrega de Bridget Jones, perquè ara mateix 
no s’assembla a la protagonista.

4·10
dimarts

L’actriu Angelina 
Jolie es planteja el 
salt a la política
Angelina Jolie, una de les actrius més compromeses 
amb les labors humanitàries, no tanca les portes a un 
possible salt al món de la política, segons Vanity Fair.

5·10
dimecres

La Dama de Lleida 
es despulla a ‘Inter-
viú’ amb l’estelada
La model Montse Roura, elegida Dama de Llei-
da 2014, apareix nua cobrint-se amb una bande-
ra espanyola i una catalana a Interviú.

3·11
dilluns

Lolita Flores lluita per salvar el 
seu matrimoni amb el pare dels 
seus fills, Guillermo i Elena
La cantant Lolita Flores no passa per un bon moment personal. 
En una entrevista exclusiva per a Hola!, declara que pateix una 
gran crisi matrimonial pels problemes que han viscut.

5·11
dimecres

www.acdclleidacat.com
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Dies Eixerits, a 
l’Eix Comercial
LLOC: Eix Comercial
HORA: 11.00 h / 18.00 h
Arriba la tercera edició dels 
Dies Eixerits de l’Eix Comer·
cial. Per tots els carrers tro·
baràs tot tipus d’activitats 
per als més petits de la casa: 
animadors al carrer, tallers de 
maquillatge, castells inflables 
o circuits de jocs. L’horari és 
d’11.00 a 13.00 h i de 18.00 
a 20.00 h.

DeNuvis 2014, a 
Fira de Lleida
LLOC: Pavelló 4 de Fira Lleida
HORA: 17.30 h
El Saló de Serveis i Equipa·
ments per a celebracions, De·
Nuvis, torna a Lleida del 7 al  9 
de novembre. A més de veure 
les novetats en vestits de nú·
via i tot allò relacionat amb la 
les bodes, es faran desfilades, 
showrooms, demostracions, 
tasts isees sortejarà un pre·
mi de 1.000 euros. L’horari 
de dissabte i diumenge és de 
10.30 h a 20.30 h.

Força Lleida-CB
Prat Joventut
LLOC: Pavelló Barris Nord
HORA: 21.00 h
Els homes de Joaquín Prado 
es veuran les cares aquest 
vespre amb el CB Prat Jo·
ventut per intentar millorar 
el resultat de l’últim partit. Es 
tracta de la sisena jornada de 
la LEB Or.

‘Nachthexen (Les 
Bruixes de la Nit)’

LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 21.30 h
Obra de teatre a càrrec de 
Teatre Nòmada. Espectacle 
en el marc de la 23a Mostra 
d’Arts Escèniques Josep Fo·
nollosa.

Kiko Veneno &
Refree en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Pocs detalls es poden revelar 
de la nova col·laboració entre 
Kiko Veneno i Raül Fernández 
Refree, però sí que serà un 
regal per al cicle Curtcircuit. 
Veneno versionarà Refree, 
Refree versionarà Veneno, i 
també faran noves cançons.

Txarango i Buhos, 
a Balaguer
LLOC: Carpa Jove de Bala·
guer
HORA: 00.00 h
Balaguer està de Festa Major, 
i per celebrar les Festes de 
Sant Crist, Txarango i Buhos 
actuaran a la carpa jove de 
la localitat. Txarango reprèn 

el viatge i torna a la vida nò·
mada per compartir Som Riu 
plaça a plaça. Buhos és un 
grup de rock català fundat a 
Calafell.

dis
sabte
8
Jornada de rol
LLOC: Alberg Sant Anastasi
HORA: 10.00 h
Jornades ambientades en 
una temàtica concreta amb 
partides de rol, jocs de taula, 
rol en viu, projecció de pel·
lícules, softcombat i concur·

sos basats en la temàtica de 
la màfia.

Espectacle ‘Bar-
celona alla moda’
LLOC: Auditori Municipal En·
ric Granados
HORA: 20.30 h
Espectacle de música, dansa 
i teatre que recrea l’època 
en què Barcelona va tornar 
a tenir cort reial. Basat en 
anècdotes i fets històrics que 
reflecteixen l’empremta artís·
tica que va deixar el regnat de 
Carles d’Àustria.

Dansa ‘The 
Best On’ 
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Per tercera vegada, Lleida 
acollirà l’únic certamen core·

ogràfic professional de com·
panyies de dansa urbana a 
Europa, The Best On, que 
comptarà amb la participació 
de companyies internacio·
nals.

La Vella Dixie-
land, al JazzTar-
dor
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
La Vella Dixieland, una les or·
questres essencials del jazz 
fet a Catalunya, visita per 
primera vegada el JazzTar·
dor per oferir el millor swing 
i jazz clàssic. A més, la banda 
oferirà un concert infantil per 
als més petits a les 12.00 h al 
Cafè del Teatre.

diu
menge
9
Caminata de la 
Diabetes

Mister Jones fa deu anys
LLOC: Espai Orfeó
HORA: 22.30 h
Mister Jones compleix deu anys de trajectòria, i 
per celebrar·ho, el grup lleidatà s’ha conjurat per 
realitzar el treball més important de la seva carre·
ra: una gravació i filmació en directe per a l’edició 
d’un DVD recopilatori de les seves millors cançons, 
que inclourà un curt documental de la història de 
la banda. El concert comptarà amb el servei de 
“gastrobar” del Bar Gilda.
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LLOC: Centre Cívic Balàfia
HORA: 09.30 h
Per fer front a la diabetes, 
s’ha organitzat una caminata, 
que començarà al Centre Cí-
vic de Balàfia. Per fer-lo més 
atractiu, s’han ideat dos itine-
raris, un de 5 quilòmetres i un 
altre de 12 quilòmetres.

Visita temàtica 
a la Seu Vella
LLOC: Seu Vella
HORA: 11.00 h
Visites temàtiques al voltant 
de la Guerra de Successió i 
del setge que va patir la ciutat 
de Lleida la tardor de 1707. 
Cal inscripció prèvia. 

‘Monstruos S.A.’, 
al CaixaForum
LLOC: CaixaForum
HORA: 12.00 h
El CaixaForum Lleida orga-
nitza sessions de cinema fa-
miliar, i la pel·lícula d’aquest 
diumenge és Monstruos S.A. 
El preu de l’entrada és de 4 
euros.

Lleida Esportiu-
At. Baleares
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 12.00 h
Els de blau jugaran a casa 
aquest diumenge, i ho faran  
contra el CD Atlético Balea-
res. Serà el partit correspo-
nent a la dotzena jornada de 
la Lliga de Segona B. 

dilluns 
10
Copa de vi i 
tertúlia

LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 17.30 h
Després d’una presentació 
audiovisual, es farà una visita 
a l’exposició i una tertúlia dis-
tesa per compartir impressi-
ons acompanyats d’una copa 
de vi. Places limitades. Con-
sultar preus a la taquilla del 
CaixaForum.

Xerrada sobre hà-
bits alimentaris
LLOC: Institut Manuel de Pe-
drolo de Tàrrega
HORA: 19.00 h
Tàrrega renova la seva aposta 
per difondre hàbits saluda-
bles entre els infants de sis a 
dotze anys amb el Programa 
Nereu. L’objectiu és eradicar 
el sedentarisme i el sobrepès 
entre els més joves.

Taller de
batucada
LLOC: Parc Científic i Tecno-
lògic de Lleida
HORA: 20.00 h
L’Associació de percussionis-
tes eclèctics de Lleida orga-
nitza tots els dilluns des de 
l’octubre fins al juny de 2015 

Ballada de Gegants i 
Capgrossos a Balaguer
LLOC: Plaça del Mercadal de Balaguer
HORA: 11.00 h
Per continuar celebrant les Festes del Sant Crist 
de Balaguer, els Gegants i els Capgrossos, acom-
panyats de la Cucafera, ballaran i desfilaran. Els 
acompanyarà la Colla Gegantera i Grallera de Ba-
laguer. També tindrà lloc un taller educatiu. L’acti-
vitat continuarà amb la Ballada de Sardanes a càr-
rec de la Cobla de l’Orquestra Maravella.

una classe de batucada. El 
preu és d’1 euro i necessita 
una inscripció prèvia.

di
marts 
11
Commemora-
ció de l’11-N al 
Claustre
LLOC: Seu Vella
HORA: 19.00 h
Acte institucional de com-
memoració de l’Onze de No-
vembre, data de la caiguda 
de Lleida, l’any 1707, a mans 
de les tropes de Felip V.

Taller de retoc 
fotogràfic amb 
Photoshop

LLOC: Bucs d’assaig El Mercat
HORA: 19.00 h
Taller de retoc fotogràfic es-
pecialitzat en Photoshop de 
nivell bàsic. Les classes estan 
dirigides a joves d’entre tret-
ze i trenta anys. El preu de 
l’activitat és de 10 euros, ins-
cripció prèvia.

dime
cres
12
Conferència 
“Buscant noves 
terres”
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 19.00 h
Conferència a càrrec d’Enri-
que Herrero Casas, de l’Ins-
titut de Ciències de l’Espai 
(CSIC-IEEC), per parlar sobre 
noves terres. La xerrada for-

ma part del cicle de conferèn-
cies Hi ha vida fora del nostre 
planeta?, amb motiu de l’Any 
Joan Oró.

Presentació del 
llibre ‘La guerra 
des del despatx 
Oval’
LLOC: Sala Alfred Perenya
HORA: 19.00 h
Presentació del llibre La guer-
ra des del Despatx Oval, que 
tracta com els presidents 
nord-americans justifiquen 
l’acció bèl·lica en el seu dis-
curs. A càrrec del seu autor, 
Pere Franch.

Cicle de Poesia 
Jove Nou Mesos, 
Nou(s) Poetes
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.30 h
Recital a càrrec d’estudiants 
del Col·legi Episcopal apa-
drinats per Josep Borrell. El 
rapsoda invitat, que recita-
rà el “poema del mes”, serà 
Joan Bellostas, mentre que la 
presentadora del recital serà 
Mari Bometón. 

dijous
13
L’Hora del Conte
LLOC: Biblioteca Municipal 
de Pardinyes
HORA: 17.00 h
Alumnes de la UdL i volunta-
ris de la Biblioteca del barri 
de Pardinyes expliquen con-
tes dirigits a infants d’entre 
tres i sis anys. 

Taller Què opi-
nem les dones?
LLOC: Itinerant
HORA: 10.00 h
Reflexió i debat per recollir 
les vivències de les dones en 
la vida quotidiana respecte 
de la família i la corresponsa-
bilitat.

Taller Cant veus
LLOC: Bucs d’assaig El Mercat
HORA: 19.00 h
Aprèn a cantar a diferents 
veus (duet, trio i grup) i co-
neix les nocions bàsiques per 
cantar i parlar sense cansar 
les cordes vocals.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Il Trovatore de Verdi 
dij. 20.00
_Interstellar (7)
div. 22.30, dis. 19.45, 22.45, diu. 
17.30, 20.30, dill. 19.15, 22,15
_Campaneta, Fades i Pirates
dis. 18.15
_Cuinant (12)
div. 22.30, dis. 20.15, diu. 20.15
_La Lego Pel·lícula (Apta)
dis. 18.00
_Justi&Cía (16)
dis. 22.30, diu. 18.15, dill. 19.15, 
22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Hércules (7)
dis. 18.15, 22.30, diu. 19.30, dill. 
22.15
_Operació Cacauet (Apta)
diu. 17.00

ARMENGOL Bellpuig

_Violette (12)
div. 22.30
_Operació Cacauet (16)
dis. 18.15
_Hércules (7)
dis. 22.30, diu. 19.30
_321 Días en Michigan (16)
diu. 17.00, dill. 22.15

CASAL Agramunt

_REC[4] Apocalípsis (Apta)
dis. 22.15, diu. 19.30, dill. 22.00
_Avions 2: Equip de Rescat 
(Apta)
diu. 17.00

LA LIRA Tremp

_Las Vidas de Grace (12)
div. 22.15, dis. 22.15, diu. 19.30
_Amor en su Punto (12)
dis. 18.30, diu. 17.15, dill. 22.15

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

Interstellar
En veure que la vida a 
la Terra està arribant 
a la seva fi, un grup 
d’exploradors decideix 
embarcar-se en la que 
pot ser la missió més im-
portant de la història de 
la humanitat i emprendre 
un viatge més enllà de la 
nostra galàxia en el qual 
descobriran si les estre-

lles poden albergar el 
futur de la raça humana.

Justi&Cia
Justino és un exminer 
que va sobreviure a un 
accident que li va costar 
la vida a set companys. 
Fart de la situació social 
i econòmica que viu el 
país, decideix impulsiva-
ment convertir-se en un 

justicier social.

El Amor es extraño 
Ben i George, que por-
ten trenta-nou anys junts, 
decideixen casar-se. 
Poc després, acomiaden 
George i perden el seu 
pis. L’esforç per ser ama-
bles més la preocupació 
per un futur incert seran 
motius d’angoixa.

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Interstellar (Apta) 15.40-18.50-22.00 12.30-15.40-18.50-22.00 15.40-18.50-22.00  
ALPICAT Interstellar (Apta) 17.40-20.50-00.00 17.40-20.50 17.40-20.50
ALPICAT Boyhood (12)  12.00-14.50 
ALPICAT The Equalizer: El Protector (18) 16.15-18.40-21.10-23.35 11.30-13.50-16.15-18.40-21.10  16.15-18.40-21.10 
ALPICAT Ninja Turtles (7) 16.30-18.30 12.30-14.30-16.30-18.30 16.30-18.30
ALPICAT Torrente 5 (16) 20.25-22.20   20.25-22.20   20.25-22.20      
ALPICAT  Líbranos del Mal (18) 00.10  
ALPICAT Alexander y el Día Terrible, Horrible, Espantoso, Horroroso (Apta) 16.35-18.15-20.10-21.50 11.35-13.15-14.55-16.35-18.15-20.10-21.50 16.35-18.15-20.10-21.50
ALPICAT Así en la Tierra como en el Infierno (16) 23.20 23.20 23.20 
ALPICAT Las Nuevas Aventuras de Caperucita Roja (Apta)  11.40-13.15-15.10 
ALPICAT El Juez (12) 16.45-19.20-21.50-00.20 16.45-19.20-21.50 16.45-19.20-21.50
ALPICAT Vamos de Polis (12) 15.30-17.25-19.15-21.05-22.55-00.45 11.30-13.40-15.30-17.25-19.15-21.05-22.55 15.30-17.25-19.15-21.05-22.55
ALPICAT Operación Cacahuete (CAT) (Apta)  12.00 
ALPICAT Ahí Os Quedáis (12) 17.35 17.35 17.35
ALPICAT Les Doy un Año (12) 15.50 13.50-15.50 15.50
ALPICAT Annabelle (16) 19.25-21.10-22.55-00.40 19.25-21.10-22.55 19.25-21.10-22.55
ALPICAT El Corredor del Laberinto (12)  11.30-13.35 
ALPICAT Justi&Cia (16) 15.40-17.15-18.50-20.25-22.00-23.40 15.40-17.15-18.50-20.25-22.00 15.40-17.15-18.50-20.25-22.00
ALPICAT La Isla Mínima (16) 15.40-19.40 11.45-13.40-15.40-19.40 15.40-19.40
ALPICAT Relatos Salvajes (16) 17.30-21.30-23.40 17.30-21.30 17.30-21.30
ALPICAT Drácula-La Leyenda Jamás Contada (16) 17.00-18.45-20.30-22.15-00.00 11.45-13.30-15.15-17.00-18.45-20.30-22.15 17.00-18.45-20.30-22.15
ALPICAT REC 4 (16) 16.50-18.35-20.20-22.05-23.50 11.30-13.20-15.05-16.50-18.35-20.20-22.05 16.50-18.35-20.20-22.05
ALPICAT Los Boxtrolls (Apta) 16.15-20.00-23.30 12.45-16.15-20.00 16.15-20.00
ALPICAT Los Boxtrolls (CAT) (Apta) 18.05-21.45 14.30-18.05-21.45 18.05-21.45
ALPICAT Los Boxtrolls 3D (Apta)  11.45-13.30
ALPICAT Caminando entre las Tumbas (18) 16.00-18.10-20.20-22.30-00.40 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30
ALPICAT Perdida (16) 19.15-21.55 19.15-21.55 19.15-21.55
ALPICAT El Niño (16) 16.50-00.35 12.00-14.25-16.50 16.50   
ALPICAT La Abeja Maya, La Película (Apta) 16.00 12.00-13.40-16.00 16.00
ALPICAT Serena (16) 17.40-19.40-21.40-23.45 17.40-19.40-21.40 17.40-19.40-21.40 

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 Hèrcules 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15
LAUREN El Niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00
LAUREN Perdida 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00
LAUREN El Protector Homefront 16.10-18.10-20.10-22.10-00.15 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10
LAUREN El Corredor del Laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10
LAUREN Los Niños del Cura 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 Ninja Turtles 16.00-18.00-20.00-22.00-00.05 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00
LAUREN Bajo la Misma Estrella 16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00
LAUREN El Amanecer del Planeta de los Simios 22.00-00.20 22.00 22.00
LAUREN Como Entrenar a tu Dragón 2 16.00-18.10-20.20-22.20 16.00-18.10-20.20-22.20 16.00-18.10-20.20-22.20

FUNATIC El Amor es Extraño (12) 16.30-18.05-19.40-21.10 16.30-18.05-19.40-21.10 16.30-18.05-19.40-21.10
FUNATIC Coherence (vos) (12) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Espacio Interior (12) 15.00-22.45 15.00-22.45 15.00-22.45
FUNATIC Filth. El Sucio (16) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC Loreak (Flores) (7) 18.05-21.10 18.05-21.10 18.05-21.10
FUNATIC Alguien a quien amar (12) 19.40 19.40 19.40
FUNATIC Magical Girl (16) 22.30 22.30 22.30
FUNATIC Tip Top (vos) (12) 16.50 16.50 16.50
FUNATIC La Sal de la Tierra (7) 15.00-18.40-22.45 15.00-18.40-22.45 15.00-18.40-22.45
FUNATIC La Sal de la Tierra (vos) (7) 20.30 20.30 20.30

PRINCIPAL La Isla Mínima (16) 16.00  16.00 16.00
PRINCIPAL Así Nos Va (7) 17.50 17.50 17.50
PRINCIPAL Relatos Salvajes (16) 19.30-21.40 19.30-21.40 19.30-21.40
 
RAMBLA Lucy (16) 16.00-17.40-19.20-21.00-22.40 16.00-17.40-19.20-21.00-22.40 16.00-17.40-19.20-21.00-22.40
RAMBLA Mil Veces Buenas Noches (16) 16.20-18.25 16.20-18.25 16.20-18.25
RAMBLA Antes del Frío Invierno (12) 20.30-22.20 20.30-22.20 20.30-22.20
RAMBLA La Buena Mentira (7) 18.00 18.00 18.00
RAMBLA La Entrega (16) 16.00-22.00 16.00-22.00 16.00-22.00 
RAMBLA El Corredor del Laberinto (12) 20.00 20.00 20.00

_Desmuntant Leonardo (Apta)
div. 21.30
_Cinema Paradiso (Apta)
diu. 17.30
_Un Viaje de Diez Metros 
(Apta)
diu. 19.45, dill. 22.15

_Campanilla, Hadas y Piratas 
(Apta)
diu. 17.00
_El Niño (16)
diu. 20.00

_Il Trovatore de Verdi
dij. 20.00
_Operació Cacauet (Apta)
dis. 18.15
_El Corredor del Laberinto (12)
dis. 22.00, diu. 17.00, 19,15, dill. 
19.15, 22.00
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‘Interstellar’, de Christopher Nolan, 
inunda els cinemes amb ciència-ficció

Cartell promocional d’‘Interstellar’, nova pel·lícula de Christopher Nolan, 
protagonitzada per Matthew McConaughey i Jessica Chastain.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Nolan torna a la direcció 
després de completar la re-
eixida trilogia de Batman, 
i ho fa per la porta gran. In-
terstellar és la pel·lícula més 
ambiciosa del seu director. 
Un megablockbuster que ha 
comptat amb un pressupost 
de cent seixanta-cinc milions 
de dòlars i que reuneix un ta-
lentós repartiment, compost 
per Matthew McConaughey, 
Jessica Chastain, Anne Hat-
haway, Casey Affleck, Michael 
Caine, John Lithgow, Topher 
Grace, Wes Bentley, David 
Oyelowo i Matt Damon.
Encara que inicialment era un 
projecte de’Steven Spielberg, 
Nolan i el seu germà signen 
el guió d’aquesta cinta de 
ciència-ficció. La història se-
gueix les aventures d’un grup 
d’exploradors que fan ús d’un 
forat de cuc recentment des-

‘The Neon Demon’ 
és el títol de la 
nova pel·lícula del 
director de ‘Drive’

 D.M.
 LLEIDA

Serà una pel·lícula de ter-
ror i estarà protagonitza-
da només per dones. El 
seu procés de producció 
començarà a principis de 
2015 i estarà escrita pel 
propi director, Nicolas 
Winding Refn, i Mary Laws. 
Segons el mateix Refn, la 
cinta retratarà la bellesa 
viciosa i estarà ambientada 
en l’electricitat de Los An-
geles.

cobert per superar les limita-
cions de l’home en els viat-
ges espacials i conquistar les 
vastes distàncies d’un viatge 
interestel·lar. Una trama sin-
gular, alhora que prometedo-
ra.

L’obstinació de Nolan per 
apropar el seu cinema al re-
alisme més extrem va portar 
el seu equip a treballar molt a 
prop del físic teòric Kip Thor-
ne, expert en la ciència dels 
forats de cuc. 

Encara que les primeres críti-
ques l’allunyen de ser la tan 
esperada resposta moderna 
a 2001: A Space Osyssey, In-
terstellar promet no decebre 
amb l’ambició i complexitat 
de les seves formes.

Plaça La creu, 3 . 25138 Torrelameu (Lleida)
Tel. 973 190 894 . Mòbil 686 569 874

tallerstorrelameu@yahoo.es

orrelameu
allers

Caldereries, 10
(Eix Comercial)
25002 Lleida
Tel. 973 28 29 03

montse@carpediem.es
www.carpediemlleida.es
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VISUAL
El canal de televisió Syfy 
aposta pel drama de ciència-
ficció retro amb ‘Ascension’
S’estrenarà en forma de marató durant tot un cap de setmana

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fa diversos mesos el canal 
de televisió nord-americà 
Syfy ens deixava a tots atò-
nits després de la publicació 
d’un inquietant teaser de 
ciència-ficció. Estètica sesen-
tera, una nau espacial retro i 
un esgarrifós crit final tracta-
ven d’enganxar una audiència 
famolenca de nova temàtica 
“serièfila”. Una breu sinopsi i 
la confirmació que es tractaria 
d’una miniserie de sis capítols 
era tot el que acompanyava 
el teaser. Ara, a tan sols un 
mes de la seva estrena, Syfy 
comença a deixar anar peces 
amb els primers tràilers, així 
com una mica més d’informa-
ció sobre la seva trama i d’al-
guns dels personatges que 
encapçalaran aquest nou dra-
ma espacial, que pretén ser 
la successora de la reeixida 
Battlestar Galactica.
El 1963, amb l’inici de la car-
rera espacial, el president 
John Fitzgerald Kennedy, per 
temor al fet que la Guerra Fre-
da condueixi la humanitat a la 
seva destrucció, engega el 
Projecte Orion. Una aventura 
espacial en la qual sis-cents 
homes, dones i nens s’em-
barquen a la nau Ascension, 
que dóna nom a la sèrie, amb 
la missió de poblar un nou 

Imatge promocional del 
repartiment principal 
d’‘Ascension’, la nova 
sèrie de ciència-ficció 
que estrenarà el canal 
Syfy.

‘Ascension’, 
la successora 
de ‘Battlestar 

Galactica’

planeta anomenat Proxima. 
Quan estan prop d’arribar 
al punt de no retorn, es pro-
dueix un assassinat a la nau 
que farà que els seus líders es 
qüestionin la naturalesa de la 
seva missió.
Tota una aposta per part de 
Syfy de tornar al drama tra-
dicional de ciència-ficció. Si 
trobaves a faltar sèries com 
Stargate, serà millor que se-
gueixis llegint.
Brian Van Holt (Cougar Town) 
i Tricia Helfer (Battlestar Ga-
lactica) encapçalen el reparti-

ment d’Ascension. Interpre-
tarà William Denninger, 

capità de la nau, i ella, 
la seva dona, Viondra 
Denninger, perillosa, 
seductora i mani-
puladora. Al costat 
d’ells, altres noms 
com Andrea Roth 
(Rescue Em), Jacque-

line Byers, Brandon P. 
Bell, Tiffany Lonsdale 

i PJ Boudousque, que 
completen l’elenc de la 

nova producció.
L’estrena d’aquest nou drama 
de ciència-ficció a l’old school 
està previst per a la nit del 15 
de desembre (a EUA) en for-
ma de marató de cap de set-
mana: entre els dies 15 i 17 es 
podran veure els sis capítols 
(dos per dia) que formen part 

d’una primera temporada 
amb aires de voler ser reno-
vada, com ja ocorria en el seu 
temps amb Battlestar Galacti-
ca després de la seva estrena. 
El seu creador i showrunner, 
Philip Levens (Smallville), ja va 
declarar que es guardava al-
gun as a la màniga en cas que 

la continuació de la sèrie arri-
bi a bon port. 
Si vols conèixer més sobre 
la nova aposta de Syfy, pots 
accedir a la web oficial de la 
sèrie, on ja s’ha publicat di-
versos continguts interactius, 
com ara un test d’aptitud per 
formar part de la tripulació o 
un extens timeline que recor-
re la història que s’ha desen-
volupat a bord de la nau, des 
del dia del seu llançament, 
fins a l’actualitat. Sí, la trama 
transcorre cinquanta anys 
després de l’inici del Projec-
te Orion, és a dir, el 2014. En 
aquest timeline, trobaràs tots 
els esdeveniments ocorreguts 
tant a la nau com a la Terra, 
de forma simultània, fins al 
punt de no retorn. Així com 
entrevistes al repartiment i 
prèvies en vídeo del primer 
capítol.
Si més no, promet.

OPiNiÓ
Clàssics televisius en l’època del VHS
Recordo una època en la qual la quali-
tat d’un televisor es mesurava pel seu 
grossor, en la qual el meu coneixement 
“serièfil” no passava de Farmàcia de 
Guàrdia i The Simpsons (solament te-
nia set anys) i en la qual Internet era 
de color verd i solament sabíem d’ell 
gràcies al cinema. També recordo una 
sèrie a la qual tenia especial afecte, 
que vaig descobrir per casualitat amb 
l’emissió del seu episodi pilot a TVE i 
que va aconseguir enganxar-me com 
cap havia fet abans. El seu nom era 

Sliders (Salto al infinito). Una produc-
ció de ciència-ficció en la qual un es-
tudiant de física, Quinn Malory, crea 
una màquina capaç d’obrir un vòrtex a 
universos paral·lels. Un “inesperat” gir 
de guió acaba portant l’elenc principal 
a vagar de dimensió en dimensió a la 
recerca del seu veritable origen. Mal-
grat perdre l’encant en els seus últims 
dies, va aconseguir aguantar en antena 
durant cinc temporades, regalant-nos 
moments meravellosos i altes dosis 
d’entreteniment. Per a quan el remake?

Dani Martínez realitzador



VISUAL

‘Scream’ donarà el salt a la televisió, amb 
deu capítols, gràcies al canal MTV

 D.M.
 LLEIDA

Després de dos anys de 
l’anunci del projecte, MTV 
confirmava a través de Twit-
ter la realització d’una pri-
mera temporada de deu 
capítols que veurà la llum 
l’octubre de 2015 i que 
tindrà Jill Blotevogel com 
showrunner. Bex Taylor-
Klaus (The Killing) serà una 

de les cares protagonis-
tes de la trama. El projecte 
comptarà amb el suport a 
la producció d’Harvey i Bob 
Weinstein, a més de Wes 
Craven (director de la saga), 
i Jamie Travis serà l’encar-
regat de dirigir el pilot. La 
sèrie afrontarà el repte de 
recuperar la franquícia sense 
utilitzar la característica màs-
cara que l’assassí utilitzava 
en les pel·lícules.

Drew Barrymore, cridant en una imatge pro-
mocional de la pel·lícula ‘Scream’, de 1996.

7accents.cat

‘Twin Peaks’ ressuscitarà el 
2016 de la mà de Showtime

Extracte del vídeo que promociona el retorn de ‘Twin Peaks’ el 2016 a tra-
vés del canal per cable Showtime.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Així ho han confirmat David 
Lynch i Mark Frost, creadors 
originals de la mítica sèrie de 
principis dels noranta, que 
torna vint-i-cinc anys després 
de la seva estrena amb una 
nova temporada. Nou seran 
els episodis que ens perme-
tran tornar de nou a un dels 
pobles més famosos i fan-
tàstics de la televisió. El guió 
anirà a càrrec de tots dos re-
alitzadors, quedant delegada 

la seva direcció únicament a 
les mans del mestre Lynch. 
Res se sap encara del repar-
timent, i molt menys si alguna 
de les cares de les dues pri-
meres temporades formaran 
part del projecte. Del que si 
estem segurs és que la trama 
estarà ambientada en l’actua-
litat, continuant amb aquella 
història que va decidir tallar 
en sec fa ja més de dues dè-
cades. Per si no fos suficient, 
Mark Frost ha comunicat que 
es troba preparant The Secret 
Lives of Twin Peaks, un llibre 
que precedirà l’esperada ter-

cera temporada de la sèrie i 
en el qual es revelarà tot allò 
que els ha succeït als perso-
natges des que va acabar la 
segona temporada fins a l’ac-
tualitat. L’escrit, que també 
oferirà més detalls sobre el 
misteri central de la sèrie, ar-
ribarà a finals de 2015. És tota 
una alegria que Lynch i Frost 
decidissin conservar els drets 
de Twin Peaks, ja que ara 
seran ells mateixos els que 
la ressuscitin. Ja ens ho deia 
Laura Palmer en un dels som-
nis de l’agent Cooper: “Ens 
veurem en vint-i-cinc anys”.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Ilerdam videas
La qualitat dels músics, artis-
tes, escriptors i poetes de Llei-
da és indiscutible. Per això em 
fa mal que la ciutat no en vagi 
plena. Que els carrers, la gent, 
les institucions no en celebrin 
amb orgies cada nova creació. 
Oi que paguem uns agents cul-
turals públics? Doncs que en 
facin campanya. Igual que pro-
mocionen la fruita, els Costers 
del Segre o l’Eix Comercial. 
Ells ja saben com, que per això 

són tècnics. I la premsa? Quan 
començarà a cobrir els actes 
cobrint-los? Fent-ne articles i 
cròniques com Déu mana? De-
dicant-hi la portada, si fa falta. 
I la iniciativa privada? Una sola 
sala amb programació estable 
en tota la capital és preocu-
pant. “Oh, és que això no ven!”, 
diuen alguns. Però vendre el 
què, fill meu, si estem tots per 
tancar la barraca! Un canvi és el 
que fa falta. Deixar de parlar de 

política i banali-
tats vàries i fer 
cas dels espe-
rits il·lustres i 
il·lustradors. 
I Lleida, ho 
pro fet i t zo , 
c o m e n ç a r à 
a aparèixer en 
els mapes. I el llei-
datà, ho afirmo, serà 
l’home més feliç de la Terra. Fins 
Epicur li envejarà el goig!

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

Model, actriu, Dama de Lleida 2014 i portada de la revista
‘Interviú’,  però ella és molt més que un cos escultural

 ÒSCAR 
BUETAS

 LLEIDA

1 . Q u i n a 
opinió tens res-

pecte de la in-
dependència de 

Catalunya?
És un tema molt 

controvertit i, en 
qualsevol cas, no tinc 

clar com acabarà aquest 
procés. Tots volem el mi-

llor per a nosaltres, el que 
ens diferència és la manera 

d’aconseguir-ho.   

2. Què passarà el 9-N?      
El 9-N molta gent sortirà 
al carrer amb la intenció 
de votar. Si ho podran fer 
o no, ja no ho sé. Confio 
que, malgrat tot, sigui 
una jornada festiva i de 

participació, deixant de 
banda el que cadascú 
opini.

3. Creus que hi haurà una 
abans i un desprès?
Suposo que sí que hi haurà un 
abans i un després, el que no sé 
és quin serà. Espero que, passi 
el que passi, ens tinguem tots 
plegats el respecte que ens me-
reixem.

4. Ets de Girona, però has 
estat triada Dama de Lleida 
2014. Quina vinculació tens 
amb Lleida?
Vaig participar per ser Dama 
de Girona, però vaig quedar 
segona. Com que el jurat es va 
assabentar que el meu pare és 
nascut a Lleida, em van oferir 
l’oportunitat de representar la 
ciutat.

5. Has esta portada d’Inter-
viú. Com va sorgir la possibili-
tat?
Feia temps que m’anaven darre-
re. Finalmente, em vaig decidir, 
perquè em va semblar una bona 
oportunitat.

6. Una portada d’Interviú què 
aporta a la teva carrera de mo-
del  i actriu?
Es un pas més en la meva carrera 
com a model, sens dubte.

7. Per quina causa tornaries a 
ensenyar els pits?
Sóc model i, en aquest món, no 
és extrany, com es pot compro-
var a www.montseroura.es. De 
fet, no hi veig res immoral, a la 
platja moltes dones fan topless i 
ningú no s’escandalitza.

8. A nivell personal, actual-
ment què és el que més valo-
res en un home?
Valoro molt la sinceritat, la fide-
litat, i he de dir que en queden 
molt pocs... Valoro també el res-
pecte, l’afecte i que sigui deta-
llista.

9.   I que destacaries de tu 
mateixa?
Sé molt bé el que vull i tinc molt 
clars els meus objectius.

Montse Roura
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