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editorial
Les fases del dol
Mentre Artur Mas gaudia d’un 
revitalitzador massatge acom-
panyat d’un sabonós bany de 
masses, Ros i Iceta seguien pel 
324 un altre capítol de la història 
de Catalunya més recent com a 
mers espectadors. CiU es recu-
pera a les enquestes. El PSC, en 
canvi, s’hi continua desplomant 
amb una velocitat de vertigen. El 
camí del federalisme s’ha conver-
tit en un pendent llarg i costerut 
que no tots els socialistes estan 

disposats a recórrer.
Els alcaldes de Benavent de Se-
grià i d’Almenar, ambdós del PSC, 
han estripat el carnet del partit 
per passar-se a l’”alternativa” de 
Marina Geli. Descontents per la 
política ambigua que ha dut a 
terme la formació socialista en 
relació amb el procés sobiranista 
català ha provocat el desconten-
tament general en el si d’un partit 
que camina quan la resta corre.
En aquest número entrevistem 

aquests dos alcaldes i reflexio-
nem sobre la situació actual d’un 
PSC que, segons les seves prò-
pies dades, no ha perdut afiliats 
però que, segons les enquestes, 
ha perdut votants. De moment, la 
conclusió que n’extraiem és que 
els socialistes viuen immersos en 
una perenne fase de negació.
La primera secretària del PSC de 
Lleida, Marta Camps, no entén 
l’abandó d’aquests regidors, ja 
que “els socialistes no hem es-

tat mai independentistes”. Dei-
xant de banda que Camps hagi 
esfondrat qualsevol indici de la 
teoria de l’evolució humana en el 
partit, no hi ha dubte que, a fal-
ta de superar les quatre etapes 
restants del dol, l’acceptació del 
problema no s’albira ni amb uns 
prismàtics. La ira, la negociació i 
la depressió són les fases restants 
després d’una pèrdua. I què han 
perdut? Allò que nosaltres hem 
guanyat: la identitat.

Jo píndola, tu píndola, ell píndola. Tots píndola 
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La falta de consens entre la 
cúpula del Partit Socialista, 
sobretot arran del procés so-
biranista, ha provocat que, en 
les darreres setmanes, diver-
sos militants i polítics vincu-
lats al partit hagin notificat la 
decisió de desprendre-se’n. 
Una decisió que, molts, asse-
guren que ja feia temps que  
tenien pressa però que s’ha 
precipitat, sobretot, arran 
de la propera fusió de Nova 

Nova 
Esquerra
Catalana

+
 Moviment 
Catalunya

Marina 
Geli

Ernest
Maragall

que militants i polítics 
del partit trenquin el 
carnet per 
encapçalar una nova 
formació més
 catalanista.  

Esquerra Catalana (NeCat),  
liderada per l’exlíder socialis-
ta Ernest Maragall i la recent 
aparició de Moviment Catalu-
nya, impulsat, entre d’altres, 
per l’econsellera Marina Geli.
De fet, aquest diumenge dia 
30 es fa la presentació ofici-
al del projecte que conflueix 
NeCat i Moviment Catalunya. 
Una unió que ha atret diver-
sos càrrecs del PSC de la pro-
víncia de Lleida. Polítics com 
Pasqual Izquierdo (alcalde 
d’Almenar) i Benjamí Bosch 
(alcalde de Puigverd de Llei-
da), descontents amb la po-
lítica actual del PSC, han vist 
amb la nova formació un “bri 

d’il·lusió” envers un projec-
te de partit socialista i català 
que representa millor les se-
ves idees. Altres polítics soci-
alistes que han decidit trencar 
el carnet del PSC són l’exal-
calde i actual portaveu 
del PSC a la Pae-
ria de Cervera, 
Joan Valldau-
ra; el regidor 
de Tàrrega 
M a n u e l 
Medrano, 
i també la 
integrant de 
l ’execut iva 
del partit fins 
l’últim congrés, 

Jordina Freixanet. 
“Ja feia temps que tenia en 
ment la decisió d’abandonar 
el PSC per un cúmul de cir-
cumstàncies”, explica Frei-
xanet. “El partit que militava 

fa dotze anys 
no ha 

mostrat tenir una actitud amb 
la qual jo m’hi senti còmoda”. 
En aquest sentit, afirma que el 
nou partit neix amb “la il·lusió 
de compartir un projecte de 
partit socialista i català, pen-

sant per construir una 
Catalunya millor, a 

través dels po-
bles i ciutats”. 
L’alcalde d’Al-
menar, Pas-
qual Izquier-
do, també 
exposa que 
no han estat 

unes moti-
vacions d’ara: 

“Fa més de dos 

“No són
 unes 

motivacions 
que vinguin 

d’ara”

“El partit no 
ha tingut una 
actitud amb 

la qual jo m’hi 
senti còmoda”
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“Catalunya és 
independent 

des de 
l’any 2010”

“Falta una 
regeneració 
democràtica 

molt
intensa”

El passat juliol, Mi-
quel Iceta va rellevar  
Pere Navarro al cap-
davant del PSC 
Foto: Catalunya 
Press

Imatge d’un dels 
últims Consells de 
Federació del PSC 
de Lleida. 
Foto: PSC

anys que no estic d’acord 
amb l’Executiva i així els ho 
he manifestat en més d’una 
ocasió”. “La idea de Geli ens 
va engrescar”, apunta. Una 
idea és determinant: “El que 
nosaltres volem i hem parlat 
amb el Consell polític és que 
ha de ser un partit totalment 
renovat i amb gent nova, amb 
discurs clar i català”. Un dis-
curs que també comparteix 
l’alcalde de Puigverd de Llei-
da, Benjamí Bosch: “No estic 
d’acord amb la direcció del 
partit des de fa temps, ja en 
temps del Pere Navarro, so-
bretot amb el procés de Cata-
lunya”. “Àngel Ros ha seguit 
una línia que no ha estat la 
nostra i ha de ser responsa-
ble de les seves decisions”, 
exposa Izquierdo. “No sé què 
ha canviat des de la marxa de 
Pere Navarro. Han pres les ma-
teixes decisions ambigües”, 
apunta 

l’alcalde d’Almenar. Així, Mo-
viment Catalunya espera ser 
un element més d’entre tots 
els socialistes que han acabat 
formant part del Pacte Naci-
onal tot i la posició adopta-
da pel PSC de quedar-se’n 
al marge. En aquest sentit, 
reivindiquen la tradició del 
catalanisme socialista histò-
ric que passa per enfortir la 
unitat del catalanisme polític. 
De moment, però, els alcal-
des romanen dins del partit a 
l’espera de fer pública la nova 
formació, resultat de la unió 
de Nova Esquerra Catalana i 
Moviment Catalunya. 
A tot això, la tinent d’alcal-
de i presidenta local del PSC 
de Lleida, Marta Camps, ex-
posa que respecta la decisió 
d’aquests militants però que 
no la comparteix en absolut. 
Camps lamenta el mal que 
aquestes decisions poden fer 
al projecte socialdemòcrata i 
federalista que representa el 

PSC: “Crec que és bo que 
hi hagi pluralisme i debat 
intern, però si aquest es 
converteix en dissen-
sió permanent envers 
els acords majoritaris 
de qualsevol formació 
política, el que s’acon-

segueix és afeblir el pro-
jecte i la credibilitat de les 

seves propostes”, i afegeix 

que “el PSC no és un partit 
independentista i qui ante-
posi l’objectiu de la indepen-
dència de Catalunya per da-
vant d’altres anhels d’igualtat 
potser sí que no té encaix al 
partit”. 
El cas de Pep Mòdol és dife-
rent. Ell va marxar del PSC a 
finals de l’any 2009 per dis-
crepàncies amb la direcció 
interna. Des de la seva marxa, 
fa dos anys i mig, s’ha vincu-
lat amb Nova Esquerra. Per 
a Mòdol, Catalunya és inde-
pendent des del 2010, quan 

es va celebrar la manifestació 
a Barcelona a favor de la in-
dependència. En aquest mo-
ment d’unió amb Moviment 
Catalunya, Mòdol destaca 
“la confluència dels dos 
partits que va des de la so-
cialdemocràcia fins al socia-
lisme utòpic”.  

El taló d’Aquil·les
Quan preguntem als dissi-
dents pel taló d’Aquil·les del 
PSC, Jordina Freixanet no 
dubta a afirmar que ha estat 
“un partit massa sotmès als 

“El Partit 
Socialista no 
és un partit 

de perfil 
independent”
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“No naixem 
amb la

voluntat de 
fer una OPA a 

ningú”

A dalt, El presi-
dent Mas anuncia 
el full de ruta per 
a la independèn-

cia. A baix, Àngel 
Ros vota en blanc 

en el procés del 
9-N.

dictats del PSOE” i al qual li 
manca “una regeneració de-
mocràtica intensa”. En aquest 
sentit, opina que “els partits 
s’han de canviar per dins però 
que arriba un moment que no 
pots batallar contra el siste-
ma”. “L’encaix Catalunya - Es-
panya fa trontollar el partit”, 
assegura.
Pasqual Izquierdo opina que 
“el PSC ha perdut una opor-
tunitat d’or estant al marge 
del procés català”. Respec-
te al posicionament de Ros, 
Izquierdo creu que, tot i que 
la majoria de dissidents li van 
donar suport quan es va pre-
sentar com a president, “ha 
seguit una línia que no ha 
estat la nostra”. “Des que va 
plegar Pere Navarro i va en-
trar Miquel Iceta en què ha 
canviat la direcció del PSC?”, 
es pregunta. I es contesta: 
“Han pres les mateixes deci-
sions ambigües”. 

Reflexió profunda
Jordina Freixenet ressalta que 
“ha de fer una reflexió pro-
funda de la democràcia inter-
na que té com a partit. Però 
no és un tema de fet, sinó 
d’actitud”. Segons Freixenet, 
l’alcalde de Lleida i actual 
president del PSC, Àngel Ros, 
“ha estat molt coherent amb 
les seves actuacions” però 
“el PSC com a tal no ha tin-
gut cintura política. Fins ara, 
qualsevol diputat que votava 
diferent era castigat, pena-
litzat i ficat al galliner”. “Del 
juliol cap aquí sembla que tin-
gui més cintura política, però 
això no farà canviar el fons de 
la militància”, afirma.
L’alcalde d’Almenar opina 
que caldria implantar el mo-
del americà amb només dos 
mandats (vuit anys de legisla-
tura a tot estirar). Una manera 
de regenerar-se i reformar-se: 
“No pot ser que una persona 
entri l’any 1982 i encara esti-
gui al Parlament. No té idees 
noves ni il·lusions”. A més, 
“hi ha 10.000 aforats que co-
bren un sou aberrant. Quin 
benefici en traiem d’això?”.

Quan es trenca el carnet
“Per la gent que ha decidit 
abandonar el PSC és un mo-
ment trist”, apunta Freixe-
net. “Veiem que ha passat el 
temps i no hem estat capaços 
de transformar el partit de 
la manera que creiem”. Tot i 
això, “no naixem amb la vo-
luntat de fer una OPA a nin-
gú”. L’alcalde de Puigverd de 
Lleida, Benjamí Bosch, apun-
ta que ha estat militant del 
PSC trenta anys però que no 

entén “la submissió amb el 
PSOE. Nosaltres volíem que 
la veu del PSC català se sen-
tís al Congrés de Madrid i, 
quan arriba allí, es fon amb el 
gran. Per molt que diguin, no 
hi ha canvi i la submissió con-
tinua igual. Aquest és un altre 
motiu per decidir marxar”. 
Bosch assegura que no ha 
tingut inconvenient en “sortir 
de l’armari” i declarar-se pú-
blicament independentista. 
Àngel Ros, tot i que va anar a 
votar el 9-N, va exposar que 
falta diàleg i que no va ser 
”la consulta ni el referèndum 
que volíem els socialistes. No 
hi ha hagut diàleg ni pacte, ni 
Mas ni Rajoy l’han impulsat, i 
per tant no resoldrà el nostre 
futur”.

Ros: “Les 
municipals 
marcaran 

l’inici de la
recuperació 

del PSC” 

Més baixes
De moment, hi ha una desena 
de càrrecs del PSC de Ponent 
que han anunciat la marxa del 
partit. Tot això, aquest diu-
menge es faran públics altres 
noms i, de cara les eleccions 
municipals, està previst que 
en siguin uns quants més que, 
per coherència, es volen es-
perar a la finalització del man-
dat. Fonts de Nova Esquerra 
confirmen que alguns noms 
que poden sonar són els al-
caldes de Vilaller, Ribera de 
Cardós o Torre de Capdella. 

Estratègia de Mas
Davant de l’anunci del full de 
ruta cap a la independència 
de Catalunya en divuit me-
sos d’Artur Mas, Freixanet 

opina que el president de 
la Generalitat “està fent 
una estratègia políti-
ca de primer ordre” i 
“és una persona que 
té molt clar cap a on 
vol anar i amb quines 
armes juga”. En la re-
unió de diumenge, en 
què presentaran el nou 
partit, exposa que de-
batran què fan amb la llista 
unitària de país que proposa 
Mas”. Izquierdo mostra les 
discrepàncies sobre com s’es-
tà portant el procés: “Aquí a 
Catalunya estem vivint de la 
història política i no governa 
ningú. Ens deuen un dineral 
i això s’ha de gestionar per-
què, a part de lluitar per la 
independència, la gent ha de 

viure”.  “No sé com seria una 
Catalunya independent però 
crec que ho passaria més 
magre l’Estat espanyol sense 
Catalunya que a la inversa”, 
apunta.
En declaracions a Europa 
Press, Àngel Ros es mostra 
convençut que les eleccions 
municipals marcaran l’inici de 
la recuperació del PSC i asse-
gura que no està preocupat 
perquè les eleccions tinguin 
“un component nacional 
fort”. 
Tot i això veu amb preocupa-
ció que organitzacions com 
NeCat i Moviment Catalunya 
hagin decidit començar un 
camí al marge del PSC, mal-
grat que la majoria dels seus 
integrants militen o ho van 
fer en un passat al partit. Ros 
aspira a que els dirigents del 
partit es puguin sentir còmo-
des novament a l’agrupació 
i no descarta buscar aliances 
de cara les municipals. Tan-
mateix, caldrà esperar fins 
diumenge per descobrir qui 
són finalment els integrants 
del nou partit i posar cara a 
la resta de dissidents que 
s’integren a la nova formació 
“sobiranista, catalanista i so-
cialista”. 
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Patrullant pels 
camps
de Ponent
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Sembla 
que els 
robatoris 
han minvat, 
però els 
sometents 
d’Alcarràs 
no baixen
mai la 
guàrdia.

Decàleg de bones 
pràctiques i altres 

propostes 
Davant l’incident de Maials, el col·lectiu va decidir redactar un decàleg 
de bones pràctiques per “preservar la màxima seguretat dels membres 
del sometent”. S’hi exposa la necessitat d’anar proveït de telèfon mòbil, 
llanterna i roba reflectora, comunicar a la policia cada cop que se surt a fer 
la ronda nocturna i notificar qualsevol moviment de persones o vehicles 
sospitosos. Entre els punts importants, hi ha anotar les característiques 
i la matrícula del vehicle però mai barrar el pas ni intentar-lo aturar. En 
el protocol també s’hi remarca el fet d’anar desarmats. Tot i això, 
són molts els qui els veuen com uns terratinents que s’extralimiten 

de les seves funcions quan busquen fer una activitat destinada 
als cossos policials. Potser per desfer-se d’aquesta imatge i 

buscar punts de comunió han proposat la creació d’una 
Policia Local 2.0, perquè sigui més accessible a la 

ciutadania. En tot cas, ells tenen molt clar 
que seguiran sine die patrullant pels 

camps de Ponent.

 LAIA DOLCET
 ALCARRÀS

Són gairebé les 23.00 hores 
i la foscor fa estona que reg-
na sobre els camps de cultiu. 
Com cada dia, un grup de 
persones (la majoria pagesos) 
surten a fer la ronda per evitar 
que, quan surti el sol, la nit no 
hagi servit més que per em-
portar-se unes hores de llum.  
No són policies. Són els so-
metents d’Alcarràs. I aquesta 
nit els acompanyem. 
Per definició, el sometent és 
un cos paramilitar format per 
civils que es crea per garan-
tir la protecció de la terra. 
Els sometents actuals, però, 
defugen d’aquesta definició 
de caire militar i prefereixen 
buscar el símil amb els vila-
tans que ja en el segle XI te-
nien l’obligació de sortir a de-
fensar el territori en sentir el 
toc de campanes. Deu segles 
després, la figura d’aquests 
protectors ha renascut amb 
força a Ponent i sembla que 
ha tornat per quedar-se.
La tasca d’aquests vigilants 
altruistes que per molts pot 
semblar encomiable, per al-
tres no és ben rebuda. De 
fet, les discrepàncies entorn 
a la seva figura han fet que 
no estiguin reconeguts com a 
entitat.

El sometent del segle XXI
Arran d’una forta onada de 
robatoris a la zona del Baix 
Segrià, més d’un centenar 
d’agricultors es van congregar 
al voltant d’una gran foguera 
per establir línies d’actuació i 
combatre els desvalisaments. 
Passava el gener de 2012, i 
de la reunió en sortia l’actual 
sometent d’Alcarràs.  
Els sometents del segle XXI 
no estan obligats per llei, no 
es guien pel so de les campa-
nes i tampoc es reuneixen a la 
plaça del poble, com ho feien 
en l’antiguitat. Tot i això, cada 
nit des de fa quasi tres anys, 
surten a vetllar per la segure-
tat de les seves terres i pro-
pietats.  
Després d’un hivern de ron-
des nocturnes a Alcarràs, al-
tres pobles com Almacelles, 
Benavent de Segrià, Corbins, 
Maials o Puiggròs s’afegien al 
carro de la vigilància.
El maig de 2012, la història re-
cent del col·lectiu va quedar 
marcada per un fet desafortu-
nat: agricultors de Maials que 
realitzaven una de les rondes 

nocturnes van sorprendre un 
home in fraganti quan inten-
tava robar. Durant la fugida, 
el presumpte lladre va morir 
d’un atac de cor. Aleshores, el 
moviment havia crescut i, sota 
l’aixopluc dels sometents de 
Ponent, diversos municipis 
signaven un manifest per de-
manar, entre d’altres, un en-
duriment de les lleis pels de-
lictes de furts i robatoris, que 
se’ls inclogués a les juntes de 
seguretat locals i que, en cas 
d’agressió d’algun membre 
del sometent, aquesta fos 
considerada i penada com 
una agressió a una autoritat. 

Organització 
Actualment, el some-
tent d’Alcarràs està 
format per 135 
p e r s o n e s . 

Cada dia, 
s ’ass igna 
un grup de 
p a t r u l l a t g e . 
“Abans fèiem llis-
tes cada quinze dies 
per establir a qui li toca-
va fer ronda, ara ho tenen 
sistematitzat”, explica Manel 
Ezquerra, un dels seus porta-
veus. 
Avui s’han reunit a Casa Mi-
quel, un hotel i restaurant de 
carretera, que queda molt 
a prop de la zona rural. Els 
sometents vigilen les 11.400 
hectàrees rurals que configu-
ren el municipi i sempre sur-
ten un o dos cotxes cada nit. 
“A vegades - explica Ezquerra 
- hem fet un patrullatge inten-
siu de fins a set vehicles”. Per 
tenir una visió més exhaustiva 
del terme tenen agullats di-
versos punts elevats en què 
divisen gran part del territori. 
El seu mètode d’actuació és 
el següent: “Si veiem un ve-

hicle sospitós, intentem cre-
uar-lo per apuntar la matrícu-
la, no aturem ningú”. “Tenim 
una base de dades de ma-
trícules reincidents”, explica 
Ezquerra. 

 “Conxorxa” 
Abans d’iniciar la ruta, els 
membres de la junta expli-
quen que van intentar fer 
una associació sense ànim 
de lucre: “Vam portar la do-
cumentació al Departament 
de Justícia de la Generalitat 
per formalitzar-nos. Els trà-
mits eren senzills però ens ho 

van acabar denegant. Era 
una conxorxa”. Comenten 
que en el motiu de la de-
negació s’hi exposava que 
l’entitat portava la paraula 
sometent, un mot inaccep-
table a causa de les seves 
reminiscències militars. “Ens 
proposaven dir-nos ‘Patrulla 
de pagesos i ramaders de 
vigilància nocturna’ i volien 
que ens desprenguéssim de 
la marca per menystenir-nos”, 
apunten.  Tanmateix, tots ple-
gats ens expliquen que actu-
alment hi ha sis associacions 
reconegudes (una l’abril de 
2013) que porten el nom de 
sometent.

Contrapoder i xarxes socials
El col·lectiu va demanar po-
der actuar també dins la zona 
del casc urbà, un interès que 
molts van considerar exces-
siu: “Pensem que els qui as-
salten els masos i les finques 
viuen dins del poble i que 
cal tenir-ho en compte, però 
es van desvirtuar les nostres 
paraules”, apunten. “L’Ajun-
tament -afirma Ezquerra- ens 
ha vist com un contrapoder” 
i “les xarxes socials els han 
fet mal”.  A través del perfil 
de Facebook, que segueixen 
més de 2.200 usuaris, “hem 
posat sobre la taula temes 
com l’incompliment de l’or-

denança de civisme”. 
Sovint pengen 

fotos de gent 
orinant al 

carrer o 

contenidors plens de volumi-
nosos i ens comenten que po-
sant el dit a l’ull es comença 
a aplicar la normativa. Jordi 
Siscart és un altre membre de 
la junta i apunta que incidei-
xen molt en què es compleixi 
l’ordenança de civisme: “No 
m’agrada que la meva filla 
vegi un home orinant pel car-

El sometent 
d’Alcarràs 

està format 
per 135 

persones
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rer. A més, moltes coses de 
les que publiquem ens les en-
via la pròpia ciutadania”. 
El sometent d’Alcarràs no 
s’ha limitat a sortir a patrullar. 
També ha realitzat diverses 
instàncies, com la de prohi-
bir la recollida de caragols 
dins de les propietats priva-
des, proposta que no va tirar 
endavant. “Amb l’excusa de 
plegar caragols ens roben 
les hortalisses i el panís. Se’ls 
emporten a sacs”. Fa ben poc 
–expliquen–  van robar totes 
les carabasses de Halloween 
que cultivava un pagès.
Amb 9.026 habitants l’any 
2013, Alcarràs és un muni-
cipi del Baix Segrià amb un 
28% d’immigració i fins a 52 
nacionalitats diferents. Tot i 
això, els sometents d’Alcarràs 
consideren que el repunt dels 
robatoris no és només atri-
buïble directament a l’onada 
d’immigració: “És un conjunt 
de molts factors, alguns dels 
lladres més habituals són 
d’aquí, però no podem obvi-
ar que un percentatge elevat 
són immigrants.”

Límits del patrullatge
L’alcalde d’Alcarràs, Miquel 
Serra, explica que la figura 

del sometent va sorgir a pro-
posta del patronat de segu-
retat per un increment no-
tori dels robatoris: “Jo sóc 
pagès i l’Ajuntament sem-
pre ha estat a favor que es 
vigili l’àmbit rural”. Serra 
argumenta que, quan entren 
en discrepàncies, és quan els 
sometents d’Alcarràs propo-
sen actuar dins del casc urbà: 
“Una cosa és que els pagesos 
ajudin els cossos de segure-
tat, però mai que actuïn dins 
del poble, això és potestat 
de la policia”. L’alcalde expo-
sa que la figura del sometent 
“ha degenerat d’una manera 
important” i “ja no gaudeix 
del suport inicial”. En aques-

ta línia també opina el coor-
dinador territorial de Lleida 
d’Unió de Pagesos, Josep 
Maria Companys: “No som 
contraris a que els pagesos 
vigilin les seves explotacions 
però no fins al punt de formar 
patrulles de vigilància. Per 

Alcarràs 
té un 28% 

d’immigració 
i fins a 52 

nacionalitats

això ja tenim uns cossos po-
licials que han de vetllar per 
la seguretat del territori, sor-
tir a la nit no és feina nostra”. 
Companys afirma que, en 
aquests últims anys, s’ha fet 
un bon equip entre sindicats i 
Mossos  d’Esquadra i que cal 

ser conscients que “no es po-
den evitar tots els robatoris. 
Són zones molt immenses i no 
es pot posar un policia a cada 
camí”. Aquest pagès de Tor-
res de Segre opina que ens 
trobem en un moment de for-
ça tranquil·litat i, en tot cas, si 
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Organitzats per patrulles setmanals, els sometents es reuneixen 
cada nit a la sortida del poble i patrullen per les zones rurals. A la 
imatge de sota, part de la junta dels sometents d’Alcarràs. 
Foto: Dani Martínez

“Amb el 
Conseller 
Felip Puig 

tothom ens 
somreia”

falten efectius cal exigir-ho als 
polítics: “No és una feina que 
ens pertoqui. No volem haver 
de treure els pagesos de la 
presó. Ja tenim experiència 
amb el cas de Maials i així no 
hi podem anar. Estem al segle 
XXI”. 

Fonts d’Unió Sindical de la 
Policia Autonòmica de Ca-
talunya (USPAC) asseguren 
que no es poden pronunciar 
al respecte de la figura del 
sometent perquè no estan re-
coneguts com a tal. Tot i això, 
“tenen el seu propi dret a 

amb les estadístiques, ja que, 
si no hi ha detinguts, no se’n 
parla.

Baixa d’adscrits
En un inici hi havia set pobles 
adscrits als sometents de Po-
nent, però cap amb tanta ac-
tivitat com els d’Alcarràs. Se-
gons la junta, “el poder fàctic 
dels ajuntaments ha fet que 
molts grups s’hagin reduït o, 
fins i tot, desvinculat com és 
el cas de Maials”. 
“Les nostres actuacions van 
suposar una davallada en 
picat dels robatoris en dos 
mesos, però hem volgut man-
tenir les patrulles de manera 
latent”, comenta Ezquerra,  
“Quan van veure que els ro-
batoris havien baixat però que 
nosaltres no volíem baixar la 
guàrdia és quan vam xocar, 
sobretot arran de l’aparició 
del conseller Espadaler. Amb 
el Puig tothom ens somreia”, 
explica. “Nosaltres no dema-
nàvem ser cap autoritat però 
els polítics ens han atacat 
perquè els hem molestat, ens 
veuen com un contrapoder”. 
Josep Siscart, explica que, tot 
i que no era la idea inicial, van 
prendre la determinació de 
vincular-se a la política: “En 
una reunió amb la subdele-

gada del Govern, Inma Man-
so, ens va fer entendre que si 
volíem tenir veu i vot havíem 
de formar-nos com a partit”. 
Ara estan preparant les llistes 
de cara les properes eleccions 
municipals, tot i que dins del 
grup també hi ha membres 
d’altres partits polítics. 
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Alcarràs opina que tot i que 
el grup sigui molt actiu, no hi 
ha diversitat de gent i es mo-
uen per interessos. Quant a 
les xarxes socials afirma que 
“no té sentit que s’informi 
abans a la pàgina dels some-
tents que a la pròpia policia. 
“Quin sentit té? Exaltar la 
població?”, pregunta Miquel 
Serra. 

Nou sistema de vigilància
Serra apunta que ja es fan 
actuacions contra l’incivisme, 
però aconseguir zero delictes 
és impossible perquè “haurí-
em de tenir molts recursos” i 
ja “fem inversions en segure-
tat tant en l’àmbit rural com 
en l’àmbit urbà”. De fet, per 
dissuadir els robatoris, l’Ajun-
tament ha invertit en càmeres 
de seguretat i ha posat coor-
denades UTM per localitzar 
millor les finques. En breu 
anunciaran la implantació 
d’un sistema de seguretat al 
camp, nou a tot Catalunya. Es 
tracta de càmeres que llegei-
xen les matrícules. Quan pas-
sa la matrícula, si es detecta 
que el cotxe té antecedents, 
s’envia un avís a la policia. 
Serra opina que cal dotar-los 
de més recursos: “No és nor-
mal que tinguem tan poques 
patrulles al territori. Tot i això, 
estem contents de les actua-
cions dels Mossos d’Esqua-
dra”.
S’acaba la nit de patrullatge. 
Tots els possibles vehicles que 
els sometents han trobat han 
estat falses alarmes. De fet, 
ens hem creuat amb un cot-
xe de la Policia Local i un altre 
vehicle dels mateixos some-
tents. La nit ha estat tranquil-
la. Per ells, no per nosaltres, 
que ens hem guanyat un bon 
mareig.

protegir-se ells i les seves pro-
pietats”. Des del sindicat afir-
men que falten efectius i una 
millor distribució d’agents en 
funció de la territorialitat: “Hi 
ha un repunt de la delinqüèn-
cia a efectes de la crisi i, per 
manca d’efectius, arribem on 
arribem”. La distribució de 
Catalunya es basa en un ràtio 
de policies per habitants. De 
fet, fa poc més d’una setmana 
que la Comissió d’Interior del 
Parlament de Catalunya va 
aprovar, a proposta del grup 
socialista, garantir un mínim 
de  Mossos d’Esquadra a les 
zones rurals.  En concret, que 
la ràtio policial no caigui per 
sota dels 4,5 policies per cada 
1.000 habitants. 
Les relacions amb la Policia 
Local són tenses. “De la Local 
i de l’Ajuntament d’Alcarràs 
no estic gens content”, afirma 
rotund Santi Casals. “El pro-
blema –afegeix Ezquerra– ve 
de les ordres que tenen. Si tru-
ca un sometent avisant d’un 
cotxe sospitós, a vegades, ni 
es presenten”. A més,” hem 
enviat correus electrònics al 
sergent de la Policia Local i 
no ha contestat”.
El sometents d’Alcarràs con-
sideren que la sensació d’in-
seguretat persisteix i es juga 
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Lleida
commemora 
el Dia 
internacional 
per eradicar 
la violència 
envers 
les dones 
amb 
reivindicacions.zero

violència
masclista
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Acte institucional del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència en-

vers les Dones amb la reivindicació de 
l’Elisabet.

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

713 denúncies per maltracta-
ment, 73 dones en situació de 
violència masclista, 42 ates-
tats per violència domèstica, 
30 detencions i 7 intervenci-
ons per trencament de con-
demna, i 120 dones amb el 
dispositiu de teleassistència 
mòbil actiu, ateses 4.114 con-
sultes i 28 autoritzacions de 
residència temporal i treball 
a dones víctimes de violència 
masclista; aquestes són les 
dades que es van presentar a 
Lleida el passat dimarts, Dia 
Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència envers 
les Dones pel que fa al 2014, 
dades que xifren l’augment 
de casos de violència, però 
que, per sort, celebren que 
ha estat un any sense vícti-
mes mortals al territori. L’any 
passat, en canvi, dues dones 
van morir a causa de la vio-
lència masclista: una nena de 
14 anys a mans de la seva ex-
parella de 19, a Tàrrega, el 7 
d’octubre de 2013, i una dona 

de 26 anys a mans de la seva 
parella, de 37, a Alcarràs, el 
30 d’abril de 2013. 
El 25 de novembre de 1960, 
tres germanes van morir a la 
República Dominicana per 
ordres del dictador Rafael 
Leónidas Trujillo. Eren les co-
negudes germanes Mirabal, 
Patricia, Minerva i Maria Te-
resa. Fins a l’últim moment 
van lluitar per acabar amb la 
dictadura perquè creien que 
portaria al país al caos, per 
això van formar part d’un 
grup d’oposició al règim, co-
negut com l’Agrupació Polí-
tica 14 de juny. Dues de les 
germanes, Minerva i Maria 
Teresa, van ser empresona-
des, violades i torturades en 
diverses ocasions. Malgrat 
aquestes situacions, van 
continuar lluitant. Des-
prés de diversos em-
presonaments, Trujillo 
va decidir acabar amb 
la vida de les germa-
nes Mirabal. Les seves 
morts van causar una 
gran repercussió a la 
República Dominicana, 
fins al punt que cada 25 de 
novembre es commemora el 

víctimes mortals 
al territori

0
denúncies per 

maltractaments

713

Dia Internacional de l’Elimi-
nació de la Violència contra 
la Dona, aprovat per l’Assem-
blea General de les Nacions 
Unides des de 1999.
Un any més, Lleida es va su-
mar a la commemoració amb 
un acte institucional unitari a 
la plaça dels Fanalets de Sant 
Jaume. En el decurs de l’acte, 
una representant de l’associ-
ació Unió Cívica Provincial de 
Mestresses de Casa i de la 
Llar va llegir un manifest con-
junt de totes les institucions, 
en el qual es va destacar que, 
“malgrat tots els avenços fets 
en els darrers anys amb lleis, 
procols, recursos i progra-

mes per avançar en l’eradica-
ció de la violència envers les 
dones, en la quotidianitat se 
segueixen vulnerant els drets 
fonamentals de les dones”. 
El delegat del Govern, Ra-
mon Farré, seguint en la línia 
de la reivindicació que va fer 
l’escriptor lleidatà Pep Coll 
durant la lectura del manifest, 
va alertar que hi ha casos que 
se segueixen reproduint en 
edats infantils i juvenils que 
“no auguren res de bo”. Va 
recordar que hi ha molts ca-
sos que es desenvolupen als 
patis i a les aules de les esco-
les i els instituts i que encara 
queda molt camí per 

fer en l’àmbit cultural i educa-
tiu. L’acte va comptar amb la 
interpretació de tres peces de 
música a càrrec d’una alumna 
del Conservatori de Música i 
va finalitzar amb una ofrena 
floral al monument Llàgrimes 
per tu per part de les princi-
pals autoritats locals i provin-
cials. Els missatges en contra 
de la violència masclista van 
aparèixer per totes les loca-
litats de Ponent, com Molle-
russa, les Borges Blanques, 
Tàrrega o Balaguer, que van 
mostrar el seu rebuig amb 
jornades reivindicatives.
Les institucions surten al car-
rer, però la gent demana més 
compromís polític per tal 
d’eradicar les morts de vio-

lència masclista, que aquest 
any s’ha emportat catorze 

dones a Catalunya. La 
Coordinadora Nacional 
de Dones amb Inicia-
tiva, Cristina Bigordà, 
explica que “preocu-
pen les dades del siste-

ma judicial, ja sigui per 
saturació dels jutjats o 

perquè a la justícia encara 
existeix un biaix masclista, 

on les dades són alarmants”. 
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Denuncia que el 80% de les 
dones que pateixen violència 
masclista a Lleida no ho estan 
denunciant i recorda que han 
mort 42 dones a l’Estat en el 
qual portem d’any. Per aquest 
motiu demana a les forces 
polítiques del Parlament de 
Catalunya que es constitu-
eixi un acord social i polític 
per l’eradicació de la violèn-
cia masclista amb l’objectiu 
d’elaborar recomanacions i 
mesures per la lluita contra la 
violència.

Sentència ferma cap a un 
maltractador
Experts en igualtat i violèn-
cia de gènere coincideixen a 
apuntar que moltes dones te-
nen dificultats per identificar 
que estan immerses en una 
relació de maltractaments. 
L’Elisabet Higueras, lleida-
tana de 36 anys, ho va veu-
re, ho va denunciar, però fi-
nalment la justícia li ha donat 
la raó i la custòdia dels tres 
fills, de 5, 10 i 14, a l’home. 
L’Elisabet denuncia que tot 
i que la justícia va imposar 
a la seva exparella un ordre 
d’allunyament de tres me-
sos, que va incomplir i 
que va estar sota arrest 
domiciliari, el 9 de se-
tembre el jutjat de Ba-
laguer ordena donar-li 
la custòdia dels seus 
tres fills al pare. “A tra-
vés d’informes falsos que 
no s’han presentat enlloc 
i amb les denúncies de mal-
tractament que té contra mi 
i contra els meus fills, li han 
donat la raó a ell”, implora 
l’Elisabet, que explica que la 
decisió judicial es va basar en 
el fet que la mare no té recur-
sos econòmics per mantenir 
els nens i, en canvi, el pare 
està rebent un seguiment 
dels serveis socials. L’Elisabet 
es pregunta per què ella no 
pot rebre les mateixes ajudes, 
però ratifica que una assistèn-
cia social va fer “un informe 
amb informació falsa sense 
demanar-li cap document ni 
cap denúncia” i argumenta 
que “la mare no col·labora 
aportant informació, que tinc 
mal caràcter i que em donen 
ajudes econòmiques, quan és 
totalment fals perquè mai he 
demanat res als Serveis Soci-
als”, explica. El dia del judici, 
“ja estava tot sentenciat”. 
Però la història continua.
El 9 de setembre surt la sen-
tència. “Diu que tinc vint dies 
per recórrer-la, però el mateix 
dia rebo un correu electrònic 
del meu advocat d’ofici di-
ent-me que la sentència ha 

en situació de 
violència 
de gènere

73 

“M’he quedat 
indefensa i la 
custòdia dels 

fills li han
donat a ell”

recaigut i que renuncia a ser 
el meu advocat. Em quedo 
indefensa. Faig una súplica 
al jutjat, on demano que la 
sentència es paralitzi fins que 
em tornin a adjudicar un nou 
advocat. Des del mateix jutjat 
em diuen que no tinc dret a 
un advocat perquè hi he re-
nunciat i he escrit una queixa 
i que, per tant, no tinc dret a 
un advocat gratuït”, explica 
l’Elisabet. Defensa que no va 
ser així  i que va demanar un 
canvi d’advocat per mala pra-
xi, “per no haver-me defensat 
quan calia”. 
Atesa la gravetat, la presiden-

ta de l’Associació de Veïns 
de la Bordeta, Mari Carmen 
Guerrero, que ha estat al seu 
costat en tot moment, fa pú-
blica una carta als mitjans de 
comunicació Segre i La Maña-
na donant a conèixer el cas 
de l’Elisabet i denunciant que 
“com es pot fer tanta pro-
paganda a través de tots els 
mitjans, sobre la defensa de 

dones maltractades que de-
nuncien, i després què? Se’ls 
tanca portes, se les tracta de 
paranoiques, però tot és bla, 
bla, bla. Arran d’aquest escrit, 
el degà del Col·legi d’Advo-
cats de Lleida es va posar en 
contacte amb elles dues i els 
va adjudicar un nou advocat. 
Tres dies després que l’Elisa-
bet escrivís la súplica perquè 

la sentència es paralitzés, “la 
jutge em respon i em diu que 
es paralitza tot fins que tingui 
un nou advocat”. Però la jut-
ge canvia d’opinió i “em diu 
que el procediment ha fina-
litzat sense posar data d’en-
trega i que tinc cinc dies per 
recorre’l”.
I arriba el pitjor dia de tots, la 
nit del 7 de novembre. “La po-
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“Van entrar a 
la una de la 

nit a casa i em 
van treure els 

meus fills”

A l’esquerra, l’Elisabet Higuero amb documents; a la part inferior, la concentració de Marea Lila, i a la part su-
perior, l’acte institucional.

consultes ateses
pel SIAD

4.114

licia es presenta al meu domi-
cili sense cap ordre judicial a 
la una de la matinada i em tre-
uen els meus nens. Em diuen 
que l’ordre ja arribarà i que jo 
estava incomplint una sentèn-
cia, però no és així perquè la 
jutge va paralitzar la sentèn-
cia fins que jo tingués nou 
advocat”, explica l’Elisabet. 
Entre llàgrimes aconsegueix 
narrar que a la nena de 10 
anys la van intentar treure de 
casa fins a sis vegades, però 
que sempre entrava dient que 
volia estar amb la mama. “Se 
la van poder emportar quan li 
van dir que si no anava amb 
ells, la policia m’arrestaria allà 
mateix. Al petit de 5 anys me’l 
van treure dels meus braços i 
li van donar al meu exmarit i 
ell, a la filla gran de 14 anys 
que està de part del pare, i 
el va deixar sol al cotxe plo-
rant”, comenta, i afirma que 
els veïns ho van veure tot. A 

l’Elisabet li va ser adjudicat 
un nou advocat d’ofici fa uns 
dies.
L’Elisabet denuncia que no hi 
ha sentència ferma i que les 
coses no s’han fet bé. “Tinc 
documents que acrediten les 
malalties que pateixen els 
meus fills i ningú me les ha 
demanat, només un informe 
de la nena de 10 anys on se li 
diagnostica que pateix el sín-
drome del TDA. Me’l dema-
nen, es queden l’original i no 
me’l tornen”, lamenta l’Elisa-
bet. Explica que el nen de 10 
anys, amb 22 dies de vida va 
partir una mort súbdita i que 
pateix asma, té una hèrnia de 
hiat i ningú el porta a les re-
visions mèdiques. “El meu fill 
s’ha de prendre sis medica-
ments de base i ningú li dóna, 
només la meva filla de 10 
anys quan arriba del col·legi”, 
explica l’Elisabet. “El cap de 
setmana passat, la nena de 

10 anys va venir amb el cap 
ple de polls i amb rodanxes 
de sang al cap perquè ningú 
li havia tret i la resposta que 

li donava el pare era que ho 
faria la mare”, lamenta. I 
denuncia que la casa de la 
seva exparella on viuen els 
nens “té rates, humitats, és 

insalubre i vella” i que els 
nens no estan donats d’alta 

al pediatra i viuen en condi-
cions insalubres. Explica que 
“el nen petit dorm al llit del 

seu pare perquè no té un 
llit propi” i que el pare 

ha contractat un home 
perquè cuidi dels fills 
i ajudi a pagar el llo-
guer del pis. 
A més, l’Elisabet de-
nuncia que ella no té 

cap sentència en la 
seva contra i que “l’Au-

diència Provincial em 
va trucar per telèfon per 

llegir-me la condemna”. Es 

pregunta també per què s’ha 
condemnat la seva exparella 
pel civil, quan hauria d’haver 
estat pel penal, i per què ho 
han jutjat tot pel mateix jutjat. 
L’Elisabet ha interposat fins a 
sis denúncies a la seva expa-
rella d’ençà que va començar 
aquest malson, el desembre 
de 2013, i amb la sentència 
ja resolta i l’adjudicació dels 
nens al pare, el nou advocat 
només pot presentar un re-
curs amb l’esperança que el 
cas es reobri i ella pugui se-
guir lluitant pels seus fills. 
Per donar a conèixer el seu 
cas, va participar el dia 25 de 
novembre als actes de com-
memoració del Dia interna-
cional per l’Eradicació de les 
violències masclista a Lleida 
amb pancartes denunciant les 
irregularitats del seu cas a les 
institucions. 
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Escac
a la vida
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Millorar en la presa de decisions, 
potenciar la creativitat o 
exercitar la memòria i la reflexió 
són alguns dels beneficis que 
aporta la pràctica dels escacs.

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Ens queden dues peces a 
cadascú. Estic a punt de gua-
nyar. Crec que el tinc contra 
les cordes. El temps s’ha atu-
rat al voltat de la taula. Però 
de sobte, ell crida ‘escac i 
mat!’. Un nen m’ha guanyat. 
S’aixeca i, després de feli-
citar-me per la partida, se’n 
va a córrer i jugar amb una 
pilota”; aquesta podria ser 
la història d’una partida d’es-
cacs disputada contra un nen. 
Aquest esport s’ha tret l’eti-
queta pejorativa que tenia 
i s’ha convertit en una eina 
pedagògica molt potent per 
als estudiants, ja que ofereix 
l’oportunitat d’estimular la 
ment des de petits.
“Els escacs són un comple-
ment molt gran per als nens, 
ja que han d’estar una estona 
concentrats. Dominar l’espai 
del taulell és difícil, pel fet 
que controlar totes les peces 
no és fàcil. Per això, quan els 
nens juguen a escacs o a com-
plements d’escacs fan mate-
màtiques, geometria, etcète-
ra, fins al punt de passar-s’ho 
bé”, explica el Gran Mestre 
Internacional lleidatà Josep 
Oms, director de la primera 
l’acadèmia a la capital del Se-
grià d’aquest esport.
De fet, la naturalesa intel-
lectual del joc ajuda a de-
senvolupar les capacitats 
intuïtives i estratègiques del 
nen en un entorn de respec-
te i educació. També poten-
cia l’augment de la capacitat 
d’atenció i concentració, la 
millora del raonament lògic 
i de la memòria, i aprendre 
a estar en silenci serveix per 
fomentar i reforçar l’adqui-
sició dels hàbits d’estudis i, 
en conseqüència, incideixen 
positivament en la millora del 
rendiment escolar.
En aquest sentit, cal esmen-
tar que existeixen múltiples 
beneficis que es poden 
obtenir de la pràctica dels 
escacs a nivell escolar, com 
per exemple la presa de de-
cisions, potencia la creativi-
tat, exercita la memòria i la 
reflexió, treballa la capaci-
tat d’autocrítica i alliçona en 
la gestió de l’èxit i el fracàs, 
acostuma en la previsió de les 
conseqüències abans d’actu-
ar, instrueix en la codificació 
i l’abstracció (anotació de ju-
gades, lectura de partides i 
textos), desperta la imagina-
ció, afavoreix la capacitat de 

Respecte i 
concentració, 
dos elements 

claus per 
jugar

El Gran Mestre 
Internacional Jo-
sep Oms és un 
instructor de luxe.
Foto: Agència 
Itaca

concentració, reforça els va-
lors innats, com ara la intuïció, 
educa en les actituds de silen-
ci, paciència, tranquil·litat i 
quietud, forma en l’organit-
zació i la planificació, estimu-
la l’autoestima i l’autonomia, 
i impulsa la igualtat. Però el 
més important de tot és que 

“els nens s’ho passin bé i que 
sigui atractiu”, reconeix Oms. 
I és que, tal com admet, “la 
imatge que és una cosa avor-
rida encara està arrelada a la 
societat i s’ha d’intentar can-
viar. Ha d’haver-hi una part 
teòrica, però jo crec molt en 
la pràctica i en inventar coses 
perquè els escacs siguin ac-
tractius per tal d’enganxar 
els nens. Per altra banda, es 
tracta d’un esport barat, ja 
que només s’ha d’adquirir 

el taulell i les peces. Malgrat 
tot, encara queda un llarg 

camí perquè Lleida es con-
verteixi en un referent dels 
escacs, és a dir, “que aquests 
estiguin arrelats a la vida quo-
tidiana. Durant anys no s’ha-
via fet pràcticament res, però 
a poc a poc anem avançant 
pel bon camí, ja que tothom 
està bastant receptiu”, matisa 
Oms.
Natural de Vallfogona de Ba-
laguer, Oms, de 41 anys, va 
començar de manera profes-

sional cap a l’any 1985. Des 
de llavors, l’evolució d’aquest 
esport ha estat “radical”, en 
part pel desenvolupament de 
la informàtica, que ha entrat 
de ple en el món dels escacs. 
“L’espectacular evolució de 
la informàtica ha permès que 
ara sigui més fàcil aprendre, ja 
que amb Internet tothom pot 
jugar des de casa seva. Exis-
teix molta informació i s’ha 
creat uns ordinadors barats 
capaços de guanyar el millor 
jugador del món. Tot ha can-
viat”. I com a conclusió, Oms 
diu que es ràpid reconèixer 
quins juguen pel seu compte 
a casa. “Si jugues sovint, cal-
cules més ràpid”.

Europa pren nota
El 15 de març de 2012 el Par-
lament Europeu va aprovar 
una resolució que va instar 
la Comissió Europea i els Es-
tats Membres a introduir un 
programa d’escacs a l’escola 
en els sistemes educatius de 

la Unió Europea. En la de-
claració es destaquen els va-
lors i capacitats intel·lectuals 
que desenvolupa la pràctica 
d’aquest mil·lenari joc-esport-
ciència. Entre d’altres, recalca 
el desenvolupament de la 
creativitat, la intuïció, el càlcul 
mental, la memòria i també 
valors com l’esportivitat, la 
motivació o la presa i assump-
ció de les pròpies decisions.
Arran de tot això, la Genera-
litat de Catalunya va aprovar 
la introducció dels escacs en 
cinc centres educatius en el 
marc d’un pla pilot. L’experi-
ència va ser satisfactòria fins 
al punt que aquest pla s’ha 
augmentat fins als 104 cen-
tres. I concretant molt més, a 
la ciutat de Lleida hi ha cator-
ze escoles que han introduït 
els escacs en horari lectiu de 
primària.
També cal destacar que la 
Universitat de Lleida (UdL) i 
la Universitat de Girona (UdG) 
han creat una Càtedra en es-
cacs, educació i desenvolupa-
ment cognitiu per tal d’ava-
luar i constatar l’impacte del 
joc en el rendiment acadèmic 
d’aquests alumnes. Per tant, 
es tracta d’una iniciativa en-
llaçada amb el projecte dels 
escacs a les escoles. I és que, 
tal com diu Oms, “la gent que 
juga a escacs, en general, té 
una capacitat de càlcul que 
està molt arrelada a aquest 
esport, de la mateixa mane-
ra que organitzativament. La 
competició és molt dura i cur-
teix, mentre que en l’àmbit 
social et permet millorar en 
necessitar una complicitat i 
ser bo per relacionar-se”.
“Els escacs estan en un mo-
ment àlgid. S’ha de reconèi-
xer que a Lleida sempre ha 
estat una mica apagat, però 
en els últims temps ha acon-
seguit arrelar-se força. Quan 
els polítics s’afegeixen a al-
guna cosa és perquè la soci-
etat tendeix a anar cap allà”, 
afegeix Josep Oms, director 
de l’única acadèmia lleidata-
na que ofereix a les escoles 
la possibilitat d’introduir i tre-
ballar els escacs d’una forma 
professional, estructurada i 
amb classes de qualitat tu-
telades pel Gran Mestre In-
ternacional i professors d’alt 
nivell escaquista i pedagògic.
Per aquesta raó, no va ser 
complicat arribar a les esco-
les, “un fet que anys endar-
rere no era gairebé viable. 
Cal pensar que el component 
matemàtic es tradueix en un 
càlcul continu. Amb els es-
cacs, fins i tot, es pot millorar 
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més en matemàtiques que a 
les classes lectives, ja que el 
format és diferent al ser més 
lúdic i atractiu, de la mateixa 
manera que en altres àmbits 
com l’aprenentatge del llen-
guatge”, argumenta.

Jugar amb el Gran Mestre
Amb l’objectiu de fer un pas 
endavant i reforçar el lligam 
amb les escoles, l’ADEJO-
Lleida Club d’Escacs ha po-
sat en marxa el projecte Vine 
a jugar amb el Gran Mestre. 
Es tracta d’una sèrie de jorna-
des de portes obertes que es 
celebraran a les instal·lacions 
de l’Acadèmia d’Escacs Jo-
sep Oms (ADEJO) dirigides 
a les escoles amb les quals 
col·labora en l’actualitat. Du-

Els nens aprenen 
que la concentra-
ció és fonamental.
Foto: Agència 
Itaca

rant aques-
tes trobades 
es fan classes 
magistrals, partides 
simultànies, partides rà-
pides, tornejos i també, a 
vegades, alguna partida a la 
cega protagonitzada pel Jo-
sep Oms.

“La imatge de què els nens es 
concentren és certa. De fet, 
els psicòlegs recomanen als 

Josep Oms, el Gran 
Mestre Internacional 
dels projectes socials

Josep Oms també treballa amb el desenvolupament de diferents 
projectes amb residències i gent gran, o entitats com la Brúixola –Salut 
Mental Ponent–, a més de col·laborar amb altres clubs esportius, enti-
tats o centres cívics fent xerrades, exhibicions, cursos o partides simul-
tànies. L’any 2008, l’escaquista lleidatà va començar a fer classes en el 

Centre Penitenciari Ponent, sent aquest “el projecte que més m’ha mar-
cat professionalment. Es va anar avançant fins formalitzar un lliga regu-
lar per equips. Però s’ha de reconèixer que això també va ser possible 

gràcies a un grup de persones que va lluitar per aconseguir-ho. De 
fet, que els interns continuïn jugant representa molt. Cal pensar 
que es necessita un comportament cívic evident, té unes normes 

de cavallerositat molt arrelades i mai vaig tenir una discussió. 
L’estímul de treure el millor de tu ajuda bastant”, explica a 

l’hora de parlar d’aquesta aventura. Però aquí no acaba 
la història, ja que els escacs també són bons per a 

la gent gran, traduint-se en  una gimnàstica 
mental que lluita contra l’Alzheimer, “ja 

que està comprovat que ajuda a 
prevenir-lo”.
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L’escac ha 
aconseguit 
ser un joc 

ben vist 
socialment

Els nens 
aprenen a 

ser més 
reflexius i no 
tan impulsius

nens hiperactius jugar, perquè 
està ben vista”, apunta Oms. 
“Els escacs estan molt ben 
vistos socialment i nosaltres 
el que volem és que els nens 
juguin. Cal pensar que el joc 
dels escacs és molt exigent i 
qualsevol errada es castiga 
durament. Aquest exigència 
comporta que el nen vulgui 
guanyar i, per tant, mantin-
gui la concentració”, indica. 
Per això no és difícil veure a 
un nen assegut en una cadi-
ra i jugant durant una hora 
una partida. “Fins i tot, hi ha 
nens molt hiperactius que es-
tan quiets -apunta-, perquè 
s’adonen que fer les coses 
ràpid i malament té unes con-
seqüències negatives. Amb 
els estudis, a base de polir, 
els escacs poden ajudar a ser 
més reflexiu i no tan impulsiu, 
sent més responsable”.

La recompensa del treball 
En la història dels escacs, 
Magnus Carlssen, Garri Kas-
parov o Bobby Fischer són 
jugadors que han hagut de 
sacrificar moltes coses per 
estar a l’elit i ser tot un refe-
rent en aquest esport. No és 
fàcil estar a dalt de tot, com 
bé sap Josep Oms, ja que el 
treball que s’ha de fer és ge-
gant. Hores de dedicació i 
esforç per assolir un somni. 
I no tots els que ho intenten 
toquen el cel amb les mans.
“És molt difícil destacar en 
aquest esport”, admet el 
lleidatà, ja que el treball que 
hi ha darrere de cada juga-

Moltes esco-
les lleidatanes 
s’han adonat que 
l’escac és un es-
port molt positiu 
per a la formació 
dels alumnes, ja 
que els permet 
evolucionar en 
àmbits com les 
matemàtiques.
Foto: Agència 
Itaca

dor que està a la cima és 
immens, fins al punt que 
“s’ha de ser obsessiu per 
tal de ser un dels grans”. En 
aquest sentit, Oms comenta 

que arribar a ser Gran Mes-
tre Internacional és complicat, 
perquè has de renunciar a 
moltes coses, ”i trobar a una 
persona que estigui disposa-
da a això no és fàcil, perquè 
amb capacitat hi ha molta 
gent que podria estar a dalt 
de tot. Però s’ha d’adme-
tre que també treballem 
perquè sigui una realitat. A 
Catalunya hi ha una inquie-

tud que anys enrere no hi ha-
via. La societat ha anat veient 
que els escacs són molt bons 

en diferents àmbits”.”Aquí, 
si aconseguim fer la feina bé 
poden sortir guanyadors que 
s’imposin a campionats de 
Catalunya i d’Espanya”, mani-
festa el Gran Mestre Internaci-
onal lleidatà.
Però ja acostumat a estar amb 
els nens i impartir classes, Jo-
sep Oms recalca que “és més 
important l’esforç que fa el 
jugador, amb el que et sents 
satisfet, que el resultat acon-
seguit en aquell campionat. 
Com a jugador, és fonamental 
gaudir i veure que estàs millo-
rant, mentre que des de l’altra 
banda, com a instructor, és fo-
namental transmetre la teva il-
lusió i experiència, facilitant el 

camí als que tenen futur”
“M’aixeco de la taula de joc. 
Els aficionats que estaven 
mirant la nostra partida em 
feliciten perquè tots dos juga-
dors hem aconseguit mantenir 
l’emoció fins a l’últim instant, 
quan una errada de principi-
ant m’ha fet perdre. És veri-
tat, m’ha guanyat la partida 
un nen. Per moltes persones 
això podria ser humiliant, tot 
un drama, però per mi no, ja 
que sóc conscient que aquell 
jugador, en un futur no gaire 
llunyà, serà una persona capaç 
de resoldre tots els problemes 
que se li plantegin d’una ma-
nera diferent de la resta.”
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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
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donant veu 
al català

El Con-
sorci per 
a la Nor-
malització 
Lingüís-
tica ce-
lebra les 
bodes de 
plata amb 
un repàs 
de la seva 
trajec-
tòria a la 
ciutat de 
Lleida

25
anys
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El Consorci per a la Norma-
lització Lingüística de Lleida 
està de celebració, ja que fa 
25 anys. “Han estat uns anys 
molt intensos, però tenim la 
mateixa empenta que el pri-
mer dia”, manifesta la direc-
tora del CNL de Lleida, Paqui-
ta Sanvicén. 
El passat dimecres la Pae-
ria de Lleida va acollir l’ac-
te central de la celebració. 
Durant l’acte, en què es van 
relatar els fets més destacats 
d’aquests 25 anys, van parlar 

A l’acte de cele-
bració van assistir 
una cinquantena 
de persones.
Foto: Òscar 
Buetas

persones representatives de 
fets, accions i moments im-
portants per al CNL de Lleida.
L’acte va cloure amb una con-
ferència del filòleg Ramon Sis-
tac que va girar al voltant de 
la posada en valor de la vari-
ant nord-occidental.
Però per explicar la relle-
vància del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, cal 
remuntar-se als seus inicis, a 
l’any 1989, quan la primera 
pedra del Consorci va signifi-
car la primera aposta seriosa 
perquè en els ens municipals 
i la Generalitat hi hagués una 
oferta planificada, organitza-
da i àmplia de la formació de 
llengua catalana. També es va 
plantejar la necessitat de tre-

ballar en campanyes i actuaci-
ons per fer que la llengua ca-
talana s’utilitzés més en tots 
els sectors de la societat.  Se-
gons Sanvicén, “la situació del 
català ha avançat molt d’ençà 
que vam començar, sobretot 
en els últims anys”. Tot i així, 
l’entrada de persones proce-
dents d’altres països amb una 
necessitat d’aprendre la llen-
gua han fet que “encara tin-
guem molta feina”.
En aquests 25 anys, el CNL 
de Lleida ha pogut compro-
var com s’ha produït un can-
vi de paradigma. L’any 1989, 
el Consorci va edificar una 
estructura formada de pro-
fessionals a tot Catalunya 
que tenia com a missió tre-

ballar perquè tothom que en 
aquell moment no coneixia 
la llengua, no la sabia parlar 
o no l’havia pogut estudiar 
per la dictadura, se’ls oferís 
una sèrie de cursos de tots 
els nivells. A més, treballava a 
favor de l’ús, fent-se nombro-
ses campanyes amb l’objectiu 
que el català fos una llengua 
d’ús, normalitzada i normal, 
“com pràcticament és ara, 
encara que actualment hi ha 
àmbits amb problemes d’ús, 
com per exemple el de la jus-
tícia”. 
Des de l’inici fins a l’actualitat 
s’ha produït un canvi fona-
mental. I és que, al comença-
ment, els alumnes eren per-
sones que vivien aquí, però 
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“Ensenyem 
català d’una 
manera molt 
vinculada a 

Lleida”

El Consorci 
va ser dels 

primers 
lligams entre 

les entitats

“La llengua 
continua sent 

un element 
integrador de 

la societat”

procedents de les migracions 
dels anys seixanta, a més de 
catalanoparlants que no els 
sabien escriure, ja que “es co-
mencen a demanar certificats 
de llengua catalana i les per-
sones eren aquí”, argumenta 
Sanvicén. Però en els últims 
deu anys, el perfil ha canviat 
considerablement, perquè, a 
més de les persones d’aquí 
que volen millorar la seva 
qualitat lingüística, ha crescut 
el nombre de persones que 
van arribar a Lleida proce-
dent de les diferents onades 
migratòries. “Ara tenim uns 
perfils més complexos i diver-
sos de quan vam començar”, 

apunta la directora del CNL 
de Lleida.

Perfils del Consorci molts di-
ferenciats
En aquest sentit, els actuals 
perfils d’alumnes dels quals 
disposa el Consorci es poden 
diferenciar entre els que vo-
len millorar el català i aquells 
alumnes als qui van dirigides 
les classes de català per a per-
sones que no en saben. “El 
perfil que tenim és inicial i bà-
sic de persones que pràctica-
ment no el coneixen, de nois 
i noies que s’han d’incorporar 
al món laboral i tenen unes 
circumstàncies determinades. 

A més, hi ha els nivells bàsics 
i elementals, que són els que 
arriben sense saber res. A 
partir d’aquí ja es vol perfec-
cionar. Tenim tots els perfils, 
un ventall molt ampli perquè 
oferim des de cursos inici-
als fins al nivell D, i enguany 
treurem una oferta de cursos 
específics per treballar la qua-
litat lingüística, a més d’ofe-
rir-nos a empreses”, apunta  
Sanvincén.
Aquesta nova realitat ha obli-
gat a ajustar les metodologi-
es, encara que l’objectiu que 
“la gent aprengui llengua” 
no ha canviat. “El que fem és 
ajustar-nos a aprendre més 

nosaltres i amb uns altres idi-
omes, perquè l’aprenentatge 
de llengua catalana els sigui 
més fàcil. De fet, hi ha vega-
des que partim del francès o 
de la seva llengua. Però en 
ocasions això és molt interes-
sant i gratificant perquè resul-
ta molt agraït i bonic, quan 
veus com les persones adul-
tes aprenen a llegir, parlar i 
comunicar-se”.
“El que sí que és una altra 
qüestió evident és que el per-
fil correspon a les persones 
que hi ha al territori, com per 
exemple llatinoamericans i 
marroquins, sobretot dones, 
sent la radiografia del que hi 
ha a la ciutat”, comenta la di-
rectora del CNL. “La gent que 
ve arriba molt motivada, i això 
facilita la feina. A més, treba-
llem molt en xarxa amb enti-
tats d’immigrants, regidories 
d’ajuntaments, delegacions 
de la Generalitat i immigra-
ció”, afegeix. Tant la directora 
del CNL com la coordinado-
ra d’Ensenyament del centre, 
Laura Corsà, coincideixen a 

explicar que ensenyen llen-
gua d’una manera molt vin-
culada a Lleida perquè les 
persones que aprenguin pu-
guin fer coses al territori, com 
per exemple vincular la classe 
amb sortides com anar al tea-
tre. “No ensenyem llengua de 
manera descontextualitzada, 
perquè entenem que s’han 
d’integrar allà a on visquin. És 
un ensenyament de caràcter 
vivencial”, diuen.

Element integrador
La llengua continua essent 
un element integrador i de 
participació, que la majoria 
d’immigrants utilitzen per fer-
se un lloc entre la societat. La 
coordinadora d’Ensenyament 
de l’ens explica que “s’ha de 
trencar amb la idea que els de 
fora no saben llengües, per-
què la majoria dels que vénen 
saben fins a cinc i sis llengües 
i, per tant, saber català no els 
suposa una dificultat, sinó una 
riquesa”. 
Paquita Sanvicén expressa 
que “ens agradaria que la 

L’Ajuntament de 
Lleida va acollir 
l’acte central de 
la celebració, en 
què es van relatar 
els fets més des-
tacats d’aquests 
25 anys i persones 
representatives 
van parlar dels 
fets i els moments 
més importants 
per al CNL.
Foto: Òscar Buetas
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Victoria 
Hortigüela

Burgos. “Sóc auxiliar 
de clínica i a la feina em 
van demanar que estu-
diés català. Ara que ho 
he provat, m’agrada.”

Anca Lorena 
Copindean

Rumania. “Porto onze 
anys vivint aquí i tot el 
que sabia de català era 
per oïda. Volia millorar i 
m’he apuntat a classe.”

Juan Carlos 
Aragonès

Lleida. “Quan era jove 
estudiar català estava 
prohibit, i ara que estic 
prejubilat i tinc temps, 
ho aprofito.”

Per què 
estudieu 
català al 
CNL de 
Lleida?

De la resta 
de l’Estat 
espanyol

Estrangers

Catalunya

60,3%

26,5%

13,2%

Procedència dels inscrits 
als cursos del 
CNL de Lleida 
el 2014:

Dels estrangers, 
per col·lectius:

Nord 
d’Àfrica

22,35%
Resta 

d’Àfrica

21,23%
Amèrica 
del Sud

18,90%
Unió 

Europea

18,45%

Europa
extracomunitària

8,23%
Amèrica 
Central

6,75%
Àsia

3,55%
“En aquests 

25 anys 
hem tingut

53.759 
inscrits”

Dades facilitades pel Consorci de la 
Normalització Lingüística on es deta-
lla el nombre d’inscrits que ha tingut 
l’ens al llarg dels seus 25 anys i es des-
glossa  la procedència dels alumnes 
inscrits al llarg d’aquest 2014.

gent que queda per apren-
dre la llengua es conscienciés 
més. Ens queden molts reptes 

per davant”. A més, admet 
que hi ha alumnes que co-

muniquen que quan van 
a comprar o fer altres 
activitats no poden 
practicar el que han 
après perquè la gent 
veu que són de fora 
i els parla en castellà: 
“Quan veiem que una 

persona és diferent o 
té dificultats, canviem 

d’idioma i això no ajuda al 
seu aprenentatge. És el que 

li falta a tota la societat, aju-
dar gent que vol parlar català 
i que en sap, però hi parla en 
castellà”.

La crisi i l’aprenentatge
La crisi econòmica ha afectat 
tots els àmbits de la societat. 
Això ha obligat molta gent a 
aprendre el que abans consi-
derava que no era necessari. 
Un fet que tenen molt clar les 
persones no catalanoparlants 
que procedeixen de la immi-
gració i que saben que ne-
cessiten aprendre la llengua, 
el català, per trobar feina, “si 
no, saben que no en troba-
ran”.
A més, el SOC té uns progra-
mes vinculats a les persones 
aturades en els quals el Con-
sorci fa cursos de llengua. 
“Amb la crisi es veu una ne-
cessitat de formació en ge-
neral. I en aquesta és evident 
que hi ha la llengua”, apunta 
la directora del CNL de Llei-
da. Així, la motivació per bus-
car feina o millorar aquesta 
competència són bàsiques.
El voluntariat és un dels pi-
lars fonamentals del CNL de 
Lleida. Enguany va celebrar 
deu anys i, per tant, és un 
programa que sorgeix quan 
el Consorci “ens adonem que 
les persones que estan co-
mençant a aprendre la llen-
gua necessiten més espais 
de conversa del que poden 

tenir a classe. En un mo-
ment determinant 

ens vam adonar 
que hi havia 

una part de 
gent que 
parla poc 
a classe i 
que ne-
c e s s i t a 
més es-
pais per 

utilitzar la 
llengua, i 

que aquests 
siguin quotidi-

ans”.

Per tant, complementa l’apre-
nentatge inicial que es fa a 
classe, però ofereix a aquella 
persona que està aprenent 
un aprenentatge de llengua 
del carrer, com per exemple 
anar a comprar, fer un cafè o 
parlar d’esports o viatges: “És 
un aprenentatge de la llengua 
de manera més informal, més 
quotidiana i de tu a tu”. 
Durant els anys, també s’han 
produït millores metodolò-
giques, ja que ara existeixen 
nombrosos materials editats 
que no existien quan van co-
mençar, de la mateixa mane-
ra que tipus d’ensenyaments 
virtuals com www.parla.cat, el 
programa de voluntariat de la 
llengua “que sorgeix com un 
programa molt potent de su-
port per les persones que te-
nen una mica de coneixement 
de la llengua i que tenen por 
a parlar-la o necessiten un es-
pai per sentir-se obligat a par-
lar”, afegeix. En aquest sentit, 
cal indicar que la consciència 
de les persones per aprendre 
l’idioma així com l’evolució 
dels docents també ha estat 
determinant per als èxits as-
solits. Fins i tot ha canviat la 
quantitat de gent: “A l’inici 
teníem moltes menys perso-
nes, fins que l’augment es va 
produir amb les onades mi-
gratòries de començaments 
de segle”. Però, admet que 
l’oferta no ha canviat, a dife-
rència de les metodologies i 
la durada dels cursos, “per-
què ens hem adaptat a la 
demanda que hem tingut”. A 
més, apunta que la presència 
de la llengua catalana també 
s’ha vist incrementada en el 
món empresarial, ja que les 
webs inclouen el català.

Fent amics
Així doncs, el Consorci es 
basa en l’efecte i l’empatia, la 
qual cosa permet també crear 
grans amistats: “Ens estimem 
molt, perquè tot i que inicial-
ment ens centrem a ensenyar 
català, al final, després de deu 
anys, les parelles ens diuen 
que han acabat aprenent molt 
més que llengua. Fins i tot, les 
persones que ja parlen cata-
là aprenen cultura, menjars 
i una sèrie de valors”. I per 
altra banda, cal destacar que 
els que ensenyen català no 
cal que siguin catalans, per-
què molts voluntaris són de 
fora que han après la llengua 
i que en un moment determi-
nat “retornen tot allò que van 
aprendre a altres companys 
que volen parlar i escriure en 
català”.
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Carles Porta, 
creuant Abbey 

Road.
Foto: Imma 

González

Dos dies 
i una nit 
(de cine)
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Dos dies 
i una nit 
(de cine)
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El Carles Porta 
es troba a 
Londres immers 
en la 
postproducció 
del seu primer 
llargmetratge, 
‘Segon Origen’, 
rodat a Lleida 
i que veurà la 
llum el proper 
any.

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Barcelona, tres quarts de 
sis del matí. Pujo a un avió. 
M’assento. En el moment que 
l’avió avisa que s’està a punt 
d’enlairar, una gota de suor 
freda comença a recórrer la 
meva esquena. La por s’apo-
dera de mi, i confesso que 
fins i tot em cau alguna llàgri-
ma de desesperació. 
No se què faig a un avió. Tinc 
pànic. La idea de saber que 
estic volant a milers de quilò-
metres de terra ferma no em 
fa molta gràcia i aquest pà-
nic és multiplica quan ho faig 
sola, com en aquesta ocasió. 
En fi, intentaré dormir una es-
tona…
Londres, un quart de dotze 
del matí, hora local. Per fi ar-
ribo al meu destí. Ha estat un 
viatge llarg en cotxe, avió i un 

autobús que m’ha portat de 
l’aeroport d’Stanstead al pre-
ciós barri de St. John’s Wood. 
A la parada m’espera el Car-
les Porta, director del film 
amb arrels lleidatanes Segon 
Origen, que es troba en fase 
de postproducció a la capital 
britànica des que va acabar el 
rodatge el passat mes d’abril.
Faig una hora tard (la puntu-
alitat anglesa no és el meu 
fort) però el Carles em rep 
amb un gran somriure. Tenim 
moltes coses a fer, no obstant 
això, insisteix en acompa-
nyar-me a casa seva perquè 
pugui deixar la maleta. St. 
John’s Wood és un barri que 
podríem considerar cèntric, 
amb la tranquil·litat d’un po-
ble però l’accessibilitat d’una 
gran ciutat. No hem caminat 
ni cinc minuts quan el Carles 
em diu: “Estem a punt de 
creuar el pas de vianants més 
famós del món”. Al principi 
no se de què em parla, enca-

ra estic una mica atordida pel 
pànic del meu vol, però quan 
veig un grup de turistes fent 
fotos cap a la mateixa direc-
ció me n’adono: estem a Ab-
bey Road. El Carles viu molt 
a prop d’aquest carrer i cada 
dia ha de creuar el pas per ar-
ribar al metro. 
Un cop hem creuat, passem 
per l’entrada dels estudis Ab-
bey Road i em fixo en totes 
les pintades que hi ha a les 
parets. “Cada dues setmanes 
ho tornen a pintar, però en 
dos dies tornen a estar igual”. 
Ens posem en marxa. “El vi-
atge serà llarg”, m’avisa. Però 
el cert és que a mi se’m fa 
bastant curt. Primer pel fet 
que els metros i els trens to-
quen a terra, cosa que ja em 
fa estar molt més tranquil·la, i 
segon perquè les explicacions 
que el Carles em fa de tot el 
que anem veient fan el viatge 
molt amè. “Londres és una 
ciutat fantàstica”, el sento dir 
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A l’esquerra i al 
centre, el Carles 
escolta la creació 
de David Julyan. 
A la dreta, An-
drew Stirk al seu 
estudi.

El compositor 
tradueix amb 
la música els 
sentiments

de Porta

en algun moment de la con·
versa. 
Avui tindré el privilegi d’assis·
tir a una de les seves reunions 
amb el David Julyan, compo·
sitor de bandes sonores com 
les de Memento, Insomnia 
(ambdues del director Chris·

topher Nolan) i, més re·
centment, de The Cabin in 

the woods. Ens rep a casa 
seva (tres quarts d’hora tard 
per la meva culpa), amb un 
somriure afable i una tassa 
de te. És un home de mitja·
na edat, amb aquell aspecte 
que només tenen els genis: 

una mica esquifit, mirada 
perduda, però d’expressió 
afable. Sense més dilaci·
ons ens convida a passar al 
seu estudi, que es troba a 

la tercera planta de la casa. 
És una habitació gran, plena 

d’instruments. Al centre de 
l’estança, un sofà amb dos 
coixins (un del film Batman i 
un altre d’Interestellar) és l’es·
collit per què jo m’acomodi. 
En la reunió d’avui, el David li 
ha de mostrar al Carles algu·
nes modificacions que li havia 
demanat i la tasca, vista des 
de fora, sembla molt senzilla. 
El Carles escolta la peça, col·
locada al lloc del film que li 

pertoca i, un cop ha acabat, 
comenta el que li agrada, el 
que no, i el que vol fer per mi·
llorar·ho. El David, per la seva 
banda, anota tot el que el di·
rector li diu.  
No obstant això, la creació 
d’una banda sonora és un 
procediment lent i laboriós 
que requereix una gran con·
nexió entre director i com·
positor. El compositor ha de 
traduir a través de la música 
les paraules i els sentiments 
que el director vol expressar. 
I això, em sembla a mi, no 
deu ser gens fàcil. Tot i així, 
en aquest cas tot està al seu 
favor. El Carles té molt clar 
el que vol, i així li fa saber al 
Julyan que, d’altra banda, té 
una gran capacitat de tradu·
ir les paraules del director en 
les seves composicions.
En un moment que el David 
i jo ens quedem sols, li pre·
gunto quant temps fa que 
està treballant en aquesta 

composició. “El nostre primer 
contacte va ser a l’abril, però 
que estic totalment immers 
en la creació fa uns dos me·
sos”, i continua: “Hauries de 
venir la setmana que ve a la 
gravació amb la banda, serà 
molt emocionant”, em diu 
amb un somriure a la cara. Un 
somriure que denota passió i 
il·lusió, i és que la il·lusió en 
el cinema és com la inspiració 
per a la literatura, és la base 
de tot, i aquesta il·lusió és el 
denominador comú de totes 
les persones implicades en el 
film amb les quals m’he trobat 
en el meu viatge. Il·lusió per 
una feina ben feta, per expli·
car històries noves cada dia i 
per transmetre emocions.
Quan sortim de casa del com·
positor, el Carles està emoci·
onat. Han estat molts mesos 
de treball (sense comptar els 
més de sis anys que porta 
implicat en el projecte) i tot 
i que encara queden moltes 

coses, per fi el film comença 
a prendre forma. En diver·
ses ocasions em diu que està 
quedant un film “preciós”. 
Dinem un entrepà de take 
away de camí cap a casa, al 
tren, cosa molt típica a Lon·
dres, però a la qual jo no estic 
gaire acostumada. El Carles 
sí, i no serà l’únic cop que ho 
fem durant la meva visita. 
A la tarda toca descansar. Bé, 
a mi em toca descansar, per·
què el Carles ha quedat per 

La banda 
sonora es

gravarà als 
Air Studio de 

Londres
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sortir a córrer. Ho fa sempre 
que té temps. Ja ho feia a 
Lleida, però la veritat es que 
fer-ho a la vora del Tàmesi i 
amb el Big Ben de fons és tot 
un privilegi, i el Carles ho sap 
aprofitar. 
Més tard, a la nit, ens trobem 
amb Ben Shepherd, supervi-
sor d’efectes visuals del film. 
Ell ja ha acabat la seva feina 
però va ser un dels primers en 
començar-la. Ho va fer abans 
que s’iniciés el rodatge, du-
rant la preproducció, acompa-
nyant el director i el director 
d’art a les primeres visites a 
les localitzacions. Tot i així, la 
tasca més dura va començar 
després del rodatge, un cop 
tornava a estar a Londres. 
Ell és l’encarregat de destru-
ir ciutats, d’afegir coses que 
no existeixen i de posar sang 
allà on no n’hi ha. Per aquesta 
tasca tan laboriosa comptava 
amb un equip de més de vint 
persones que complien les se-
ves ordres. 
El Ben és també un apassio-
nat de la seva feina, excèntric 
i molt nerviós, però una de les 
persones més entranyables 
que he conegut mai. Ha treba-
llat a Big fish, Harry Potter and 
the globet of fire i X-Men: the 
last stand, per nomenar unes 
poques. 
Feia mesos que no ens veiem 
i ens hem de posar al dia. Ha 
vingut amb la seva samarreta 
del Barça, que es va comprar 
en una de les seves visites a 
Barcelona durant el rodatge. 
M’ensenya un making of que 
ha fet amb l’abans i el després 
dels seus efectes digitals. L’ha 
fet perquè sí, perquè li venia 
de gust, sense que ningú l’hi 
demanés. El mateix somriure 
que vaig veure ahir quan el 
David em parlava de la seva 
música, el trobo avui als lla-
vis del Ben. Dedueixo, doncs, 
que n’ha quedat satisfet. I he 
de dir que no n’hi ha per a 
menys. 
Amb aquest petit avanç del 
film encara al cap, me’n vaig 
a dormir, ha estat un dia molt 
intens i, per no haver dormit ni 
tres hores seguides la nit an-
terior, penso que he aguantat 
prou bé. 
Al dia següent, abans de tor-
nar cap a Lleida, farem una vi-
sita al dialogista Andrew Stirk. 
We need to talk about Kevin, 
Les miserables o Dark sha-
dows son només un extracte 
del gran número de pel·lícules 
en els quals ha treballat. 
L’Andrew viu a un poble rode-
jat de natura que es troba a una 
hora de Londres. En aquest 
cas, ell mateix ve a buscar-nos 

a l’estació més propera ja que 
des d’aquesta encara hi ha 
aproximadament uns quinze  
minuts ben bons fins a casa 
seva. Una casa d’aquelles en 
les quals et sents protegit, i 
et convida a quedar-t’hi tot el 
dia. El seu estudi en particular 
és el somni de tot amant del 
cinema. Una pantalla de més 
de 50 polzades ressalta entre 
les taules de so i els 
instruments, dels 
quals  la sala 
està com-
pletament 
plena, i 
un sofà 
just da-
vant de la 
panta l la , 
m ’espe ra 
per tal que 
m ’ a c o m o -
di durant unes 
quantes hores. 
Tot i que la 
meva visita 
serà curta, 
resultarà 
la més in-
tensa. El 
Carles no 
m’ho havia 
a s s e g u r a t 
però a hores 
d’ara sembla 
que tot apunta que 
veuré el film sencer. La millor 
manera de culminar el meu 
viatge, penso. Abans, però, 
l’Andrew i el Carles han de 
parlar de moltes coses.
La feina del dialogista és una 
feina molt laboriosa. Ell s’en-
carrega de tota la part sonora 
del film, des de la intensitat 
de les veus a la col·locació de 
la banda sonora en el seu lloc, 
passant per la tasca de treu-
re tots els sons comuns que 
durant el rodatge no ens ado-
nem que hi son. “En un món 
en què la vida no existeix, el 
silenci és absolut. Per tant, en 
aquesta pel·lícula s’ha de te-
nir molta cura dels petits de-
talls com els ocells, els cotxes 
que es poden arribar a sentir 
de fons durant el rodatge, i 
de les respiracions. Hem de 
donar molta importància a la 
respiració dels personatges 
perquè se sent molt durant 
tota la pel·lícula”, m’explica el 
Carles. A l’Andrew, doncs, és 
al que li queda més feina per 
endavant i depèn de la finalit-
zació de moltes altres coses, 
com la gravació de la banda 
sonora o d’alguns diàlegs, per 
acabar la seva tasca a la pel-
lícula.
Al cap d’una estona, l’Andrew 
posa el muntatge provisional. 
Durant la reproducció, el Car-

les anirà anotant totes aque-
lles coses que hagin de ser 
modificades o eliminades. 
L’Andrew apaga els llums i el 
silenci s’apodera de l’estança 
durant tot el visionat. El Dídac 
i l’Alba han cobrat vida un al-
tre cop, i aquesta vegada ho 

El Dídac i 
l’Alba 

cobren vida 
al setè art.

“En un món 
en què la vida 
no existeix, el 

silenci és 
absolut”

fan al setè art. 
S’encenen els llums. El film 
s’ha acabat, i amb ell, la meva 
visita. M’acomiado del Carles 
i de l’Andrew, als quals encara 
els queda molta feina per da-
vant. 
Arribo a Lleida, l’indret on tot 

comença, i mentre al fons di-
viso la Seu Vella, no puc evitar 
pensar que no hi podria haver 
millor escenari per al naixe-
ment del segon origen de la 
humanitat.

El Carles Porta 
surt a córrer 
per Londres 
sempre que té 
temps.
Foto: Imma 
González



C/ SEGRIÀ
Local 70 m2, 
lavabo, bomba de calor, vidrie-
res.
P.LL. 600 € Ref. L12152

BALMES 
Apartament seminou 55 m2, 
2 habitacions, 1 bany.
P.LL. 350 € Ref. A9781

ALGUAIRE
GRAN OCASIÓ
Casa adossada 241 m2, 
5 habitacions, 3 banys, 
llar de foc.
P.V. 140.000 € Ref. D8558

PRAT RIBA
Apartament 40 m2, 
1 habitació, 1 bany.
P.V. 27.000 €  Ref. A12228

RONDA
Local  111 m2, altell  62 m2, 
lavabo, bomba calor, vidriera.
P.LL. 900€  Ref. L12218

ZONA AUDITORI
Apartament 60 m2, 
2 habitacions, 1 bany, 
aire acondicionat.
P.LL. 320 € Ref. A5719

ALPICAT
Casa adossada 262 m2, 
parcel·la 115 m2, 
4 habitacions, 3 banys.
P.V. 160.000 € Ref. D11243

MARIOLA
Pis 71 m2, 
3 habitacions, 1 bany.
P.V. 35.000 €      Ref. A12210

RICARD VINYES
Local 36 m2, lavabo, 
bomba de calor.
Ideal  inversors.
P.V. CONSULTAR     Ref.L12169

C/ SANT RUF
Apartament 60 m2, 
2 habitacions, 1 bany, terrassa, 
pàrquing i traster.
P.LL. 450€ Ref. A5874

ALCOLETGE
Casa adossada  225 m2, 
3 habitacions, 2 banys,
llar de foc, jardí, 
piscina comunitària.
P.V. 210.000 € Ref. D12159

INSTITUTS
Pis 205 m2, 
5 habitacions, 2 banys, 
terrassa, 2 pàrquings  i 1 traster.
P.V. CONSULTAR     Ref. P11874

BORDETA
Bar-restaurant 148 m2, 
2 lavabos, bomba de calor.
P.V. 110.000 € Ref. L12203

C/ GENERAL BRITO
Apartament 57 m2, 
2 habitacions, 1 bany,
aire acondicionat, 
terrassa 40 m2.
P.LL. 350 €         Ref. A11267

VILAMONTCADA
Xalet 523 m2, 
parcel·la 644 m2, 
8 habitacions, 4 banys, 
bodega.
P.V. CONSULTAR     Ref.X10905

PARDINYES
Pis 90 m2, 
4 habitacions, 2 banys, 
aire acondicionat, pàrquing.
P.V. 125.000 € Ref. P11965

RONDA
Local 97 m2, altell 50 m2,
lavabo, bomba de calor.
P.V. 120.000 € Ref. L12209

EIX COMERCIAL
Apartament 50 m2, 
2 habitacions, 1 bany.
P.LL. 380 €        Ref. A12226

ALPICAT
Xalet  476 m2, 
parcel·la  2.720 m2, 
7 habitacions, 6 banys, 
llar de foc, bodega, piscina.
P.V. CONSULTAR     Ref.X11500

BENAVENT DE SEGRIÀ
FINANÇAMENT 100%
Casa adossada 211 m2, 
3 habitacions, 3 banys,
jardí davant i darrera.
P.V. 135.000 €    Ref. C12200

c/ Sant Martí nº 61 - Lleida      Tel. 973 24 63 00

www.credifinca.com    .   credifinca@credifinca.com

ES NECESSITEN PISOS PER LLOGAR. PROPIETARI, SI VOL LLOGAR EL SEU
HABITATGE AMB TOTES LES GARANTIES, TRUQUI A CREDIFINCA.

MARIOLA
Local 208 m2, altell 30 m2, 
lavabo, oficina.
P.V. 60.000 € Ref. L12215

RONDA 
Pis 80 m2, 
3 habitacions, 1 bany, 
pàrquing opcional.
P.LL. 475 €  Ref. P12055

UTXESA 
Xalet amb vistes espectaculars, 
costat del pantà, 
parcel·la  3.995 m2, 
plantació d’oliveres.
P.V. 90.000 €      Ref. X12078

CORBINS
Casa 280 m2, 
parcel·la 120 m2, 
3 habitacions, 2 banys,
terrassa 70 m2, barbacoa.
P.V. 90.000 € Ref. C10763
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La redacció parla  
dels continguts 
del setmanari a la 
sala de reunions 
de ‘7accents’.
Foto: Dani
Martínez
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L’equip del setmanari ‘7accents’ se submergeix en la 
confecció del seu cinquè número en paper. Una

intensa jornada de treball a través de la pell d’un
periodista que cobreix l’actualitat més rellevant de 

les comarques lleidatanes.

7accentsdiaa
un



DIVENDRES 28 de NOVEMBRE DE 201434

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Nou del matí. Cafè en vena 
per esmorzar. Rutina salu-
dable de tot bon periodista. 
Reunió de continguts. Què 
tenim per aquesta setmana? 
L’Òscar Buetas ja prepara un 
reportatge sobre escacs, per-
què després no es digui que 
solament parlem de basquet i 
futbol. “Acabo de quedar a la 
redacció amb Josep Oms, ell 
em llançarà una mica de llum 
sobre el tema. Després he de 
sortir corrents cap al Barris 
Nord”, diu l’Òscar.
L’Ares Valdés porta un dels 
temes de més actualitat de la 
setmana. Cada any les institu-
cions es reuneixen per oficia-
litzar el Dia internacional per 
eradicar la violència contra 
les dones: “Ara em dirigiré a 
la roda de premsa de l’acte. 
Després he quedat amb una 
víctima de violència de gène-
re per entrevistar-la”. 
La Laia Dolcet serà la perio-
dista intrèpida del cinquè nú-
mero de 7accents. Durant una 
nit patrullarà al costat dels so-
metents d’Alcarràs a l’espera 
d’un possible delicte per furt 
o similar a les proximitats del 
municipi. “He quedat amb 
ells a les onze de la nit en un 
hotel als afores de Alcarràs. 
Espero poder viure en pròpia 
pell com és patrullar sense un 
uniforme de policia”, explica.
La Imma González acaba 
d’aterrar del seu viatge a 
Londres. Ha passat dos dies 
al costat del Carles Porta, di-
rector del llargmetratge Se-
gon origen. Amb ell, la Imma 

Calma, 
autocontrol i 
concentració 

són la clau

Gerard Martínez, durant una reunió 
a la redacció de ‘7accents’.

Foto: Dani Martínez

Òscar Buetas, en 
un entrenament 
de l’equip de bàs-
quet de Lleida.
Foto: Dani
Martínez
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Instants del 
personal de 

‘7accents’ que 
traspassen el 

paper

ha pogut ser testimoni de 
tot el treball que comporta 
la producció d’una pel·lícula 
de gran pressupost que ja 
es troba en la seva fase final 
de postproducció i que segu-
rament veurà la llum durant 
la primavera del proper any. 
“Han estat dos dies genials, 
tinc fotos de tot el procés i no 
puc esperar a posar-me a tre-
ballar en el reportatge. Crec 
que agradarà”, afirma amb 
entusiasme la Imma.
Gerard Martínez, director del 
mitjà, tornarà a sortir a la re-
cerca de nous temes i contac-
tes. La feina d’un director és 

dura, i més si parlem d’un mit-
jà que acaba de néixer. Tirar 
endavant un projecte des de 
zero és complicat, requereix 
temps i paciència. Per sort, el 
nostre director sembla gaudir 
d’aquesta tasca. 
Però no tot acaba aquí. El 
dijous d’aquesta mateixa 
setmana hem presentat de 
forma oficial el setmanari 7ac-
cents al Cafè del Teatre de 
Lleida. La cantant Lidia Gue-
vara i el periodista de RAC 1 
Jordi Margarit han amenitzat 
la tercera trobada pública del 
mitjà. Durant l’acte també 
es va projectar el nou espot 
de producció pròpia que el 
Dani Martínez ha preparat 

al llarg d’aquests dies. 
Serà una petita peça 

documental que 
seguirà els 

membres 

de l’equip durant una intensa 
jornada de treball. Un viatge 
pels carrers i rodalies de Llei-
da, vist a través dels ulls dels 
nostres periodistes. Des de 
l’engendrament d’un tema, 
acabant pel disseny i la ma-
quetació per part de la Lupe 
Ribot, la nostra creativa dis-
senyadora gràfica amb la qual 
tenim el plaer de comptar.
Tots estem orgullosos del tre-
ball que fem. Ens agrada i ho 
gaudim amb cada gota d’es-
forç que hi dediquem. Respi-
rem periodisme per tots els 
porus, i això és raó suficient 
per voler-ho compartir amb 
vosaltres.

Avui és dia de tancament i 
la redacció crema en tots els 
sentits. Encara queda molt 
per fer. La calma i l’autocon-
trol són claus. I la concentra-
ció. Els dijous són un dia dur. 
La jornada comença cap a les 
nou del matí i acaba sobre la 
una de la matinada, quan la 
impremta ens avisa que tot 
ha anat com estava previst. Ja 
només queda deixar-se caure 
al llit i esperar que arribi el 
nou dia. Al matí podrem ser 
testimonis del nostre esforç 
gràcies a les pàgines d’un 
setmanari en paper. El nostre 
setmanari. I el vostre.

La periodista Ares 
Valdés cobreix un 
acte del dia mentre 
Òscar Buetas assis-
teix a un entrena-
ment del Força Llei-
da al pavelló Barris 
Nord.
Foto: Dani Martínez

Laia Dolcet, en una dura jornada de tancament 
del setmanari.
Foto: Dani Martínez
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la teva 
opinió és 

important

Rèquiem pel
Museu de Lleida
Fa uns mesos vaig escriure que 
“habitualment, quan les coses 
van bé, els polítics treuen pit 
i inauguren equipaments –en 
moltes ocasions monumen-
tals-– en els quals diuen que 
es consagrarà la cultura. Au-
ditoris, teatres, grans arxius, 
centres d’art i museus, etc, els 
fan sortir a la portada dels di-
ferents diaris. Sovint, un cop 
inaugurats aquests espais, es 
demostra que, de fet, la cultu-
ra, el refinament humanista i el 
fet de potenciar que les perso-
nes tinguem criteri i sensibili-
tat, no els interessa en absolut, 
ans al contrari, pot fins i tot ar-
ribar-los a fer nosa”.
Avui es confirma quant d’esgo-
tador resulta seure en una tau-
la on l’únic tècnic és un mateix 
i intentar convèncer aquells in-
crèduls polítics que treien pit, 
que el que una proposa no es 

descabellat i que, de fet, tèc-
nicament i econòmica és as-
sumible. Avui es confirma que 
la quera dels nostres dirigents 
s’enduu per davant aquells 
que defensen el patrimoni de 
totes. Avui es confirma que els 
motius personals que per ele-
gància un pot al·legar, gairebé 
sempre són personals perquè 
en estimar la nostra feina, els 
tècnics convertim em part del 
nostre projecte vital, el nostre 
treball. I, és clar, els qui ens 
dirigeixen tenen la potestat 
de marcar prioritats, en mol-
tes ocasions per filies i fòbies, 
que ens condueixen a un pa-
norama trist i que per comú es 
converteix en norma. Avui es 
confirma, una vegada més, el 
mal tracte continuat que pa-
teix el sector. La Generalitat 
que s’ocupa poc del patrimoni 
cultural lleidatà. L’ajuntament, 
per la seua banda, si cal fa am-
pliacions de crèdit o tota mena 
d’operacions comptables, per 
tal d’alimentar altres monstres 
com ho seria La Llotja. Per tant, 
tot són prioritats.
Un cop més, la dimissió de la 
Montse Macià demostra la 

frustració que genera treballar 
malgrat tenir en contra els polí-
tics. Demostra que continuem 
patint una anul·lació de la polí-
tica cultural a Lleida. Demostra 
la manca d’interès per tot allò 
que no sigui fomentar la cul-
tura compartimentada i frag-
mentada, amb fissures i que 
en molts casos fa gran l’anec-
dotari  “intel·lectualoide” que 
sembla més producte encara 
del ranci leridanismo d’anys 
enrere, que no pas d’una pla-
nificació com cal del sector.
Rèquiem pel Museu de Lleida.

TERESA IBARS
CUP LLEIDA

Qui diu que no hi ha 
un partit indepen-
dent a Balaguer?
S’ha acabat el xivarri del sí-sí, 
sí-no, no-no, etc. Hem anat a 
votar, alguns ens hem auto-
inculpat sense rebre cap res-
posta del fiscal Torres-Dulce. 
Ni tampoc penso que aquests 
dos milions que vam anar a les 
urnes siguem jutjats ni tam-

poc empresonats per DUMP. 
Mentrestant hi ha personatges 
de Balaguer que ja comencen 
a preparar-se les camises i/o 
americanes noves, canvis de 
look, per afrontar una dura 
etapa on ja veurem què passa.
A mi no m’agrada gaire utilit-
zar el terme manar, sinó go-
vernar. O encara millor, estar al 
servei del poble. Però moltes 
vegades els polítics per voler 
semblar el que no són s’auto-
proclamen servidors del poble. 
Malament anem si s’ho diuen 
ells mateixos.
Vivim en una societat que està 
regida per la norma, per les 
lleis. No podem saltar-les com 
si fóssim uns saltamartins. Per 
això demanaria que es fessin 
públiques les dades de trans-
parència de l’Ajuntament, tal 
com faran altres consistoris.
Ara és el moment de fer les 
propostes a l’Ajuntament, o 
de recordar-los el que ens van 
prometre i del que no ens han 
fet cas fins ara que volen tornar 
a guanyar-se la nostra confian-
ça. Segur que tots teniu alguna 
queixa d’aquest Ajuntament. 
Si no, ja sabreu per què.

Però les coses s’han de mirar 
bé com són. Sí que s’ha fet 
molt per Balaguer. Però no 
ho ha fet un alcalde, un regi-
dor, una persona concreta (i 
ho sabeu). És d’aplaudir el que 
estem fent el conjunt d’em-
prenedors, comerciants, ac-
tivistes, teixit social i cultural, 
associatiu, que gràcies a les 
queixes i implicació i dedica-
ció, dia dia fem ciutat.
Vénen notícies carregades de 
molta adrenalina. Us estic par-
lant d’un nou partit indepen-
dent de Balaguer, impulsat per 
un balaguerí de tota la vida, 
que si es compleix les expec-
tatives, passarà a ser el segon 
partit independent que ha 
existit en la història de la de-
mocràcia de Balaguer. 
També trobo just que tinguem 
un Procés Constituent, una 
CUP més enfortida després de 
la consulta del 9-N i un can-
didat de C’s de Balaguer que 
desperta simpatia i que em 
recorda al nostre exalcalde, el 
Sr. Miquel Aguilà. Ara el que 
caldrà mirar és si ja ens va bé 
el que tenim, o cal un canvi.

JOSEP M. CASTELLS

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
No sense el meu orinal
La psicòloga Linda L. Davidoff 
afirma que als 8 mesos el bebè 
comença a sentir por. La il·lusió 
de realitat idíl·lica es dilueix, ja 
no som tan invencibles com ens 
pensàvem i se’ns desperta la 
consciència de fragilitat. Temem 
l’obscuritat, que reapareix cada 
dia després de la llum. Però la 
por ens fa sentir vius, ens cons-
ciencia sobre tot el que podem 
perdre: els pares, la seguretat 
del que és visible, la vida... La 
por, en definitiva, és allò que 
mou el món.
Tenim por a la crisi econòmica, 
a quedar-nos sense feina o a no 
trobar-ne, tanta por com abans 

ens provocava el terrorisme o la 
immigració. Però és justament 
aquesta sensació tan natural 
com primitiva allò que ens fa 
sortir al carrer, manifestar-nos, 
lluitar, córrer, expressar-nos lliu-
rament, superar-nos a nosaltres 
mateixos...
El món canvia, evoluciona pas 
a pas, la qual cosa esdevindria 
una utopia si no tinguéssim 
por, la por que ens humanitza i 
ens fa créixer com a persones. 
Quan quelcom ens espanta, cor-
rem, però només si no fugim, si 
afrontem els nostres dimonis, el 
sol tornarà a lluir deixant la lluna 
a les fosques.

Tots tenim por. Quan vam deixar 
de canviar-nos de vorera cada 
vegada que ens creuàvem amb 
un àrab pel carrer, quan vam 
començar a mirar els terroristes 
cara a cara per fer-los saber que 
s’equivocaven o quan més de 2 
milions de persones vam desa-
fiar el Govern espanyol perquè 
els nostres veïns entenguessin la 
diferència entre llibertat i inde-
pendència, el món va fer un pas 
endavant. Quan l’administració 
entengui que crear llocs de tre-
ballar és més rendible que in-
ventar càrrecs de confiança, de 
ben segur que en farem un altre.
Jo també tinc por. Tinc por que 

aquest setmanari no funcioni, 
em fa pànic la mort, fins i tot 
pateixo cada vegada que he de 
d’abocar les meves miccions en 
un bany aliè, però això no m’im-
pedeix anar a treballar cada dia, 
fer-me una analítica de sang 
quan toca o passejar pel carrer 
amb una orinal per possibles in-
disposicions urinàries.
Quan el món és fosc, necessi-
tem enfrontar-nos a les nostres 
pors més atàviques, sortir al car-
rer i comprovar que la realitat, 
per molt horrible que resulti, és 
al mateix lloc on l’havíem deixat. 
Encara que no sigui tan merave-
llosa com quan érem bebès...
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OPI
NIÓ

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

opinio@
7accents.cat

la teva 
opinió és 

important
Les princeses 
sempre triomfen!! 
O no??
Davant l’augment de les con-
ductes de violència, d’assetja-
ment i de control en les rela-
cions entre els nois i les noies 
adolescents, tal com diu l’in-
forme presentat per Dones 
Juristes a l’octubre del 2013 
sobre els drets de les dones 
adolescents davant la violèn-
cia masclista, ens plantegem 
un altre cop que és necessari i 
urgent reivindicar uns models 
educatius i d’oci que no es 
basin en el reforç dels estere-
otips. El fet que eduquem les 
nostres filles basant-nos en 
què el millor model d’amor 
és l’amor entre el príncep i la 
princesa, PRINCELANDIA, no 
és la millor forma d’ensenyar 
a estimar-se a una mateixa i 
als demés. Per què una nena 
no pot dir que no vol jugar a 
ser princeses i no ser tractada 
com un “xicotot”, com és diu 
vulgarment? I, tot jugant a ser 
princeses a la nostra infància, 
mai ha de suposar no saber 
que de grans ja no hi jugarem 
i NO PASSA RES! Que l’amor 
i la realitat seran molt dife-
rents, ni millors ni pitjors sinó 
diferents. No ens hem de fer 
grans pensant que l’amor su-
posa que el príncep blau hagi 
de lluitar per nosaltres, que 
ens hagi de controlar. Ningú 
ens ha de dir quin camí hem 
de seguir. L’amor no suposa 
estimar tant i tant que deixes 
d’estimar les coses més im-
portants, a tu mateixa. L’amor 
de veritat és el que et demos-
tra respecte en tot moment, 
el que t’ajuda a continuar, el 
que mai et farà sentir inferior 
ni tampoc t’agredirà física-
ment ni psicològicament. Si 
trenquem amb aquests este-
reotips i rols de color de rosa 

de la nostra infància, en el fu-
tur acabarem amb molts fac-
tors que afavoreixen l’incre-
ment de la violència masclista 
en les noies adolescents i en 
les dones madures. Els rols de 
color de rosa són conductes 
que en el futur condicionaran 
les nostres decisions, els nos-
tres reptes, les nostres relaci-
ons, la nostra feina laboral, la 
nostra maternitat i en definiti-
va la nostra vida.
El 25 de novembre, Dia inter-
nacional per l’eradicació de 
les violències masclistes, és 
una oportunitat per fer visi-
ble, una vegada més, aques-
ta situació devastadora que 
nega a milions de dones el 
seu dret a viure una vida lliu-
re de violències. Però no n’hi 
ha prou en fer-la visible, cal 
un compromís ferm, social i 
polític per tal de combatre-la 
i eradicar-la. Cal posar fre a 
aquesta situació alarmant.
Per tot això, Dones amb Ini-
ciativa proposem instar a to-
tes les forces polítiques a ar-
ticular, des del Parlament de 
Catalunya, la constitució d’un 
acord social i polític per l’era-
dicació de la violència mas-
clista integrat per les dones i 
les organitzacions polítiques. 
L’acord tindrà per objectiu 
elaborar les recomanacions 
i mesures per la lluita contra 
la violència masclista a totes 
les institucions públiques de 
Catalunya, així com fer-ne el 
seguiment, avaluar les políti-
ques i emetre informes de ca-
ràcter públic.
Mama, jo no vull ser princesa, 
i què? Stop princelàndia.

SÒNIA SANZ
DONES AMB INICIATIVA

Tolerància zero
Per desgràcia, un any més 
hem de manifestar la nostra 
condemna i el nostre profund 

rebuig a la violència contra les 
dones.
En una societat moderna com 
la nostra no ens podem per-
metre aquesta greu vulnera-
ció de drets més fonamentals.
Els mitjans de comunicació 
informen de nous casos dra-
màtics que molts cops es con-
verteixen en dades fredes i en 
successos habituals minvant 
d’aquesta manera la gravetat 
dels fets.
Cada cas destrossa unes vides 
i unes famílies, afectant dones 
de totes les edats, classes so-
cials i orígens. També noves 
formes de violència masclista 
sorgeixen avui en dia amb les 
noves tecnologies. Les xarxes 
socials estan convertint-se en 
un lloc per exercir-la des de la 
distància física, però no és per 
això menys greu.
És des de la base de la nos-
tra educació que hem de dur 
a terme les accions preventi-
ves. Necessitem més mesures 
educatives i sensibilitzadores 
amb campanyes i programes 
destinats a les persones jo-
ves. Hem de desmitificar els 
models amorosos desiguals 
que segueixen pautes de 
masculinitat dominant. Hem 
de vetllar perquè els mitjans 
de comunicació dirigits al 
sector jove (revistes, sèries, 
pel·lícules, programes...) du-
guin a terme una bona acció 
preventiva.
Però sobretot també hem de 
disposar dels recursos neces-
saris per protegir les víctimes 
i no ens podem permetre re-
tallar les partides destinades 
a aquest protecció i posar fí 
a aquesta violència. Partides 
que també ens ajuden a po-
der disposar d’una justícia rà-
pida i eficaç i que en cap cas 
pugui justificar cap tipus de 
maltractament, ni tan sols psi-
cològic.
Des d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i les JERC se-

guirem treballant i exigint la 
necessitat d’actuar amb tots 
el recursos possibles per tal 
d’acabar amb aquest xacra 
social que ben lluny de de-
saparèixer es troba cada cop 
més present en la nostra so-
cietat.
És una fita difícil però que 
amb l’ajut de tots la podem 
fer possible. Des d’aquí en-
coratgem tota la societat civil 
a mostrar una tolerància zero 
envers qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques intole-
rables i a seguir treballant per 
un país lliure de violència en-
vers les dones.                     
          ESTER GUARNÉ
        SECRETÀRIA REGIONAL                
              DE LA DONA D’ERC

No ho permetis, 
digues prou!!
Les Nacions Unides definei-
xen la violència contra les 
dones com a qualsevol acte 
de violència de gènere que 
pugui tenir com a resultat un 
dany o sofriment físic, sexual 
o psicològic per a la dona, així 
com les amenaces d’aquests 
actes, la coacció o la privació 
arbitrària de la llibertat, tant si 
es produeix en la vida pública 
com privada.
La violència contra les dones 
és doncs una violació dels 
seus drets humans, per tot 
això la prevenció es possible 
i essencial.
Malgrat el pas del temps i els 
grans avenços aconseguits 
hem de ser conscients que 
encara falta molt camí per re-
córrer, entrebancs per supe-
rar i  fites per aconseguir, per 
tal d’eliminar aquesta xacra 
social que desgraciadament 
segueix existint com a delicte 
ocult en massa ocasions per 
una aparent felicitat conjugal.
Tot i que cada vegada són 

més les dones que s’atrevei-
xen a posar nom i cognoms 
als seus autors, encara n’hi 
ha moltes que sofreixen en si-
lenci, per por o per manca de 
protecció que fa que paralitzi 
aquestes víctimes.
Hem de ser conscients que un 
dels objectius ha de ser cons-
cienciar  per no haver de patir 
aquest greu problema de la 
nostra societat i fer palès el 
rebuig unànime, d’homes i 
dones,  a tota classe de vio-
lència masclista.
Amb tolerància zero als mal-
tractaments, efectivitat de la 
Llei, justícia ràpida i eficaç, 
educació i socialització pre-
ventiva, superació dels abu-
sos en l’àmbit laboral i, sobre-
tot,  solidaritat vers les dones 
que la pateixen.
El més greu és el silenci, la 
justificació i la impunitat que 
socialment tenen aquestes 
agressions. Ens hem de pre-
guntar que ha fallat en l’edu-
cació, en els mitjans, societat, 
circuits i protocols, per tal de 
poder-la prevenir i avançar en 
el camí  d’eradicar–la, amb la 
col·laboració de les diferents 
institucions, associacions i 
amb la implicació de tots ple-
gats.
A dia d’avui, malauradament 
encara són massa dones  les 
que pateixen alguna situació 
de violència. Però tot i que 
ens ompli de dolor i tristesa, 
no ens han de fer callar  ni 
permetre que siguin violents 
amb nosaltres .
Tu dona, pots escollir com 
vols que t’estimin! Trenquem 
el silenci.

MERITXELL FELIU
PRESIDENTA LOCAL D’UNIO 

DE DONES DE LLEIDA

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  
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Malena
El nom de Malena m´ha 
evocat aquesta setmana 
el record de diverses 
coses. En primer lloc, 
els tangos de bellesa 
musical i apassionades 
lletres, aquelles que par-
lant d’amor serveixen per 
a la recreació ballada de la 
parella que frueix del mo-
ment. Qui en sabés! Una de 
les interpretacions més in-
oblidables és la d’Al Pacino 
a la pel·lícula Scent of a wo-
man. Tracta d’un cec misogin 
bevedor desagradable que 
ensuma les dones pensant 
en posseir-les. En arribar a 
un gran hotel de luxe on hi 
ha una pista de ball, demana 
a una noia amb vestit negre 
que el tregui a ballar. Quan 
comença a sonar “Por una 
cabeza” de Gardel, ella dipo-
sita la seva ma subtilment da-
munt de l’espatlla de l’actor 
i comencen a ballar al ritme 
frenètic  que ell marca. 
També el nom de Malena em 
fa recordar el llibre de l’Almu-
dena Grandes; una novel·la 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

d’èxit que desprès va portar 
al cinema Gerardo Herrero, 
tenint com a actriu Ariadna 
Gil.
I, especialment, com a lleida-
tà, Malena em fa pensar en 
un restaurant, que juntament 
amb el Fogony de Sort, té una 
estrella Michelin. L’altre dia, 
de camí a un sopar allà, m’ex-
plicaven que aquesta guia 
francesa és de les poques 
que conserven independèn-
cia en les valoracions, que no 
es poden aconseguir pagant. 
Diuen que els avaluadors arri-
ben al restaurant amb reserva 
i que s’asseuen com qualse-
vol comensal demanant el 
menú de degustació. Miren 
els plats, els assaboreixen, 
prenen notes, observen les 

instal·lacions... res que no fa-
cin qualsevol dels clients que 
visiten un local com aquest. 
En arribar al final, demanen el 
compte i paguen, i una vega-
da fet, és quan moltes vega-
des s’identifiquen i sol·liciten 
més informació si els cal. Els 
agrada anar a la cuina, mirar 
com està tot, etc. Així asse-
guren la imparcialitat de les 
seves valoracions. 
I així van fer novament amb 
el restaurant Malena del xef 
Xixo Castaño, un lloc a Gime-
nells que en diuen La Vaque-
ria, que llueix de treballar els 
productes autòctons catalans 
barrejant a la cuina la meto-
dologia tradicional amb la 
moderna. Tot just franquejada 
la porta la cuina, ja és visible. 
Està separada per un gran 
vidre totalment transparent, 
senyal que no volen amagar 
res i que permet veure la di-
nàmica de treball. L’interior 
acull amb il·luminació tènue. 
Les taules són generoses i 
rodones i el servei, àgil. El 
menú inclou uns aperitius co-

piosos, servits en grans plats 
molt visuals i en porcions in-
dividuals, res a repartir. Una 
gran panera rústica l’oferei-
xen sovint amb pans diversos, 
cruixent d’oli, de vi, integral 
de grosella amb llavors de 
soja o el blanc del poble per 
poder anar variant i tastant. 
Primer serveixen bastonets 
de pipes, i poc a poc aparei-
xen una crema de bròquil que 
evoca el trinxat de la Cerda-
nya, fuet invertit amb el pa al 
mig, esqueixada de ceps, un 
remenat de llagostins, etc. 
Després, un generós segon 
plat a escollir i, qui hi arriba, 
unes postres delicades.
Un lloc cuidat, on mimen el 
que cuinen i el client, on dei-
xen que, per una estona, les 
notes musicals de cadascú 
s’aturin mentre els assistents 
a l’espectacle interpreten els 
seus sentits, com aconse-
gueix el tango i la literatura, 
amb passió i devoció per la 
feina ben feta, perquè Male-
na és nom d’estrella Michelin 
ben interpretada.

 Malena és 
nom d’una
estrella
Michelin ben
interpretada

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

Temps de solidaritat
Els dies 28 i 29 de novem-
bre, Catalunya serà l’escenari 
de la sisena edició del Gran 
Recapte, la campanya de 
recollida d’aliments bà-
sics impulsada pel Banc 
dels Aliments amb l’ob-
jectiu de fer front a una 
de les pitjors manifesta-
cions de la crisi: la gana. A 
la demarcació de Lleida, la 
campanya compta amb més 
de cent seixanta punts de 
recollida distribuïts en mer-
cats i supermercats i amb mil 
set-cents voluntaris dedicats 
a rebre les donacions. Poste-
riorment, els aliments seran 
classificats en una planta del 
Prat de Llobregat i distribuïts 

entre les famílies beneficiàri-
es d’arreu del país per mitjà 
d’entitats col·laboradores. 
Tot plegat és una comple-
xa cadena solidària amb una 
baula imprescindible: el do-
nant.
Segons l’entitat organitza-
dora, l’objectiu del 2014 és 
superar de nou els tres mili-
ons de quilos d’aliments re-
collits, una quantitat que ara 
fa un any es va sobrepassar 
amb escreix i que va perme-
tre atendre els més de dos-
cents cinquanta mil usuaris 
del Banc dels Aliments (el 
doble que l’any 2008, quan 
va començar la crisi). Quatre 
milions de quilos, no m’ho 

negareu, seria una xifra ben 
rodona.
En moments com aquest, cal 
tenir ben presents les dades 
relatives a la pobresa a Ca-
talunya. Segons l’Idescat, 
entre els anys 2009 i 2013, 
el percentatge de població 
en risc d’exclusió social era 
de gairebé el 20 %, amb pre-
ponderància dels menors de 
setze anys, una dramàtica 
xifra que supera de llarg la 
mitjana europea i que aug-
menta any rere any. Per pal-
liar els efectes d’aquesta bola 
de neu que s’enduu famílies 
senceres al seu pas, iniciati-
ves com el Gran Recapte o, 
més recentment, el frustrat 

Decret de pobresa energèti-
ca poden ser de vital impor-
tància. El segon cas, malaura-
dament, depèn d’estaments 
polítics cada vegada més 
allunyats de la realitat del 
país; el primer, per contra, 
només depèn de nosaltres 
mateixos.
Una altra cosa: si els dies 28 
i 29 no us resulta possible 
atansar-vos a un punt de re-
collida d’aliments, heu de 
tenir en compte que també 
podeu col·laborar amb el 
Gran Recapte a distància, i és 
que es poden fer donacions 
en línia a través de la pàgina 
web http://www.granrecap-
te.com.
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Arbre i pessebre 
fins al març

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Ja és Nadal a casa

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Reconec que sóc un tipus rar. 
Per Nadal hi ha coses que 
m’apassionen i m’emocionen 
i d’altres que odio, em fan 
mania, i em provoquen an-
goixa.
M’encanta veure els carrers 
decorats, criticar-los i valo-
rar-los: “Mira, aquest any 
han posat unes merdetes de 
cartró que encara guillotina-
ran algú”, “A Barcelona hi 
ha uns galets gegants que 
brillen”... També m’agrada el 
dia de la loteria. A la televi-
sió veus gent que no tenen 
un duro i la sort els somriu. A 
mi m’emociona bastant, a la 
Ceci, en canvi, li dóna pel sac 
veure la gent celebrant-ho si 
a casa no ha tocat ni la pe-
drea”.
La cavalcada de Reis m’apas-
siona. La resta del Nadal em 
sembla un “trunyo”. Odio 
haver de comprar regals. No 
sé què comprar i tot és car. 
ODIO amb majúscules els 
àpats familiars. I, sobretot, 
m’angoixa l’afany de la Ceci-
lia per adornar la casa.
Ens hem de remuntar a uns 
anys enrere. El Gerard va 
aconseguir feina a Andorra i, 
abans de marxar, ens va dei-
xar en herència un avet de 
plàstic que s’autopoda cada 
vegada que l’obres i el tan-
ques. L’arribada de l’arbre 
va ser un punt sense retorn. 
La Ceci el va instal·lar al mig 
del menjador. Jo vaig haver 
d’amenaçar: “Espero que 
no s’hi estigui fins al març”. 
També temia que el Lucas (el 
nostre gos) en volgués pixar 
el tronc. Però no ho va fer. 
Llavors el vam haver d’ador-
nar. Espumarajo d’aquell 

que pica, boles de colors... 
Un arbre assortidet. També 
vam haver de comprar un tió. 
N’hi havia de bonics i BA-
RATS però ella va optar per 
un tronc amb el qual la nos-
tra filla podria fer carreres pel 
passadís. Com que els pes-
sebres eren cars i la Ceci és 
manetes, va decidir fer-lo ella 
mateixa amb fang. Ja tenim 
decoració per tres mesos.
I això que la seva passió na-
dalenca no li ve d’herència. 
Son pare, no és broma, quan 
l’últim fill va descobrir el se-
cret del Nadal, va agafar el 
tió i el va incinerar a la xeme-
neia, sense pregària ni res. Li 
tenia ganes. El 2007 la meva 
sogra em va regalar una bola 
per l’arbre que havia fet amb 
els titulars dels meus articles. 
Un detallàs. S’hi pot llegir ex-
pressions com: “A judici per 
violar una anciana” o “Dema-
nen sis anys per ensenyar els 
genitals en una discoteca i 
suggerir si algú té gana”. Bon 
Nadal.

Els aparadors ja són plens a 
vessar de llumetes, ninots de 
neu, cervolets i rens. La pista 
de gel espera els patinadors 
i els anuncis de bombolles 
de cava i de joguines inun-
den totes les cadenes. Sí, és 
cert, encara falten molts dies 
per Nadal, però el fred és tan 
lleig i gris que a la primera 
de canvi ens aferrem a l’úni-
ca cosa bona que té la tem-
porada de tardor-hivern: les 
festes. A casa, any rere any, 
vivim un estira-i-arronsa per 
culpa, segons l’Alfonso, de 
la meva “desmesurada” de-
voció per la decoració nada-
lenca.
El primer diumenge de fred, 
jo ja estic disposada a resca-
tar l’arbre de Nadal del traster 
i a passar un súper diumenge 
entre boles, garlandes i figu-
retes. Ell, en canvi, vol ajornar 
aquest moment màgic fins 
gairebé el dia de Sant Este-
ve. “Este árbol lo deja todo 
hecho un asco y tenemos 
pesebre hasta marzo”, acos-

tuma a esgrimir. Res, ni cas. 
D’aquest cap de setmana 
no passa. Aconseguir que la 
llar tingui l’esperit nadalenc 
comporta molta feina i ens 
hi hem de posar el més avi-
at possible. Hem de baixar el 
tió, tapar-lo amb la seva man-
teta, posar la corona amb 
les campanetes a la porta, 
muntar l’arbre –que aquest 
any ja he decidit que serà en 
tons blancs i daurats–, anar a 
buscar la molsa i la sorra pel 
pessebre, pintar els flocs de 
neu a les finestres... [sospir] i 
comprar loteria.
Preparar les festes amb an-
telació té molts avantatges 
més enllà de poder gaudir de 
l’atmosfera nadalenca durant 
més temps. El meu principal 
argument per convèncer el 
garrepa de l’Alfonso és sòlid: 
si ens hi posem amb temps, 
aconseguirem gastar menys, 
tant en la llista de regals com 
en la decoració. Sense anar 
més lluny, farà dos anys vaig 
aconseguir confeccionar to-
tes les figuretes del pessebre 
jo mateixa. Això sí, reconec 
que m’hi vaig posar a l’octu-
bre i a mitjans de novembre 
encara tenia la casa empan-
tanada amb els pastorets, la 
pescadora i els camells.
Potser jo m’avanço una mica 
a les dates, però és incom-
prensible que hi hagi algú a 
qui li provoqui angoixa veure, 
uns dies més del compte, un 
grapat de molsa i una mica 
de neu artificial decorant les 
prestatgeries del menjador.
Alfonso, prepara’t. Aquest 
cap de setmana arriba el Na-
dal a casa. La Chloé i jo, mun-
tarem l’arbre.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



La directora del Museu de 
Lleida dimiteix pels continus    
problemes de pressupost

24·11

ECONOMIA

Un bus exprés unirà 
Lleida amb les
capitals de Ponent

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un servei de bus exprés 
unirà Lleida i Cervera a par-
tir de l’1 de desembre amb 
set viatges diaris d’anada i 
set de tornada de dilluns a 
divendres feiners i farà pa-
rada a Mollerussa, Bellpuig 
i Tàrrega. També es durà a 
terme la integració tarifària 
entre Sant Guim de Freixe-
net i Lleida-Pirineus i des de 
Vinaixa fins a Lleida. L’ac-
tuació es complementarà 
amb dos busos exprés més 
que entraran en servei el 
primer semestre de 2015, 
una nova targeta T10 per 
reforçar el corredor Lleida-
Barcelona i la incorporació 
el 2016 de dos nous trens a 
la línia de la Pobla que con-
nectarà amb Lleida. 
També durant el primer se-
mestre de 2015 es posaran 
en marxa dues noves líni-
es que connectaran Lleida 
amb Alfarràs i les Borges 
Blanques.

21
27
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Mascarell anuncia un concurs públic i no descarta reduir personal

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La directora del Museu de 
Lleida, Montse Macià, va pre-
sentar dilluns la seva renún-
cia després de quinze anys al 
capdavant de l’equipament 
per motius personals i pel 
“desgast” que han suposat 
els continus problemes de 
pressupost. “No negaré que 
intentar quadrar els pressu-
postos i que pogués malme-
tre els recursos humans m’ha 
afectat”, va reconèixer des-
prés de la reunió del Plenari 
del Consorci del Museu de 
Lleida, presidida pel conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell. 
Macià va explicar que ha estat 
una decisió “meditada” des 
de fa temps i que necessitava 
un “canvi d’etapa”. 
El conseller Masca-
rell va acceptar la 
seva dimissió 
i li va agrair 
la feina feta 
durant tots 
a q u e s t s 
anys. 
Macià va 
reconèixer 
que “sempre 
portaré el Mu-
seu al cor”. L’en-

cara directora del Museu de 
Lleida seguirà exercint la seva 

feina fins que es deci-
deixi quina perso-

na la rellevarà, 
que haurà de 
tenir conei-
x e m e n t s 
d’Història 
de l’Art, 
experiència 
en gestió i 

coneixement 
del territori. 

Aquesta s’es-

Durant el seu 
comiat, la direc-
tora del Museu, 
Montse Macià, va 
reconèixer que 
sempre “portarà 
el Museu al cor”.
Foto: Ares Valdés

collirà a través d’un concurs 
públic que està previst que es 
resolgui el gener de 2015. 
La reunió del Plenari també 

va servir per aprovar el pres-
supost de 2015, que serà de 
973.000 euros, un 0,3% més 
que l’any anterior. Mascarell 
també va avançar que caldrà 
fer una reducció de 50.000 eu-
ros en el capítol de personal, 
tot i que no va deixar clar si es 
faria a través d’una rebaixa de 
sous o acomiadant algun dels 
onze treballadors actuals del 
Museu de Lleida. 
El Plenari també va aprovar 
augmentar el preu de l’entra-
da de 4 a 5 euros.

POLÍTICA

1.097 persones 
voten després del 
9-N a la demarcació  

 REDACCIÓ
 LLEIDA

1.907 persones han votat 
després del 9-N a les dues 
urnes instal·lades a les dele-
gacions del Govern de Llei-
da i de Tremp. En total han 
votat 160.495 persones.

SOCIETAT

Els Bombers presenten a Lleida la 
campanya de seguretat a la llar

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Direcció General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments (DGPEIS) torna a 
posar en marxa la campanya 
de seguretat a la llar “Ho pots 
evitar” per recordar a la po-
blació quins són els consells 
que han de tenir en compte 
davant un foc a casa. 

Aquests van en dues línies: la 
preventiva, per tal d’evitar els 
incendis a la llar, i la de l’au-
toprotecció, amb indicacions 
de com actuar en els primers 
moments de patir un incen-
di a casa. Es poden trobar 
recomanacions i vídeos ex-
plicatius a www.gencat.cat/
interior/seguretatalallar. La 
campanya s’orienta sobretot 
al col·lectiu de gent gran.

ECONOMIA

La UdL construirà un segon mòdul del 
Centre de Recerca de Biomedicina

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria ha cedit a la Univer-
sitat de Lleida (UdL) durant 
cinquanta anys una finca mu-
nicipal de 755 metres qua-
drats a l’avinguda Pinyana 
per construir el mòdul II del 
Centre de Recerca de Bio-
medicina. El rector de la Uni-
versitat de Lleida, Roberto 

Fernández, ha posat en relleu 
que l’obra es durà a terme 
gràcies a la subvenció de 3,5 
milions d’euros que ha rebut 
la UdL dels Fons Europeus 
Feder i a l’aportació de fons 
propis de la Universitat, que 
haurà d’aportar el 50% res-
tant. Fernández s’ha mostrat 
confiat que, “en un temps no 
gaire llunyà”, aquest nou edi-
fici sigui una realitat.

21·1124·1125·11
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La vacant es 
cobrirà amb 
un concurs 

públic previst 
pel gener
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SOCIETAT

L’acusació del jove 
apunyalador manté 
el mòbil racista 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les acusacions particulars 
consideren, després d’ha-
ver escoltat una quinze-
na de testimonis que han 
declarat aquest dimecres 
al jutjat, que el jove estu-
diant de medicina de 21 
anys acusat d’apunyalar 
cinc vianants a Lleida el 22 
de setembre va escollir les 
seves víctimes per motius 
racistes. 
Alejandro R. segueix aïllat a 
la presó a causa d’altercats 
amb dos interns. Els advo-
cats de les víctimes acusa-
ran el jove de cinc delictes 
d’assassinat en grau de 
temptativa amb l’agreujant 
de xenofòbia.

26·11
SOCIETAT

La UdL s’adhereix 
al Consorci
Sanitari de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Consell de Govern de la 
Universitat de Lleida (UdL) 
ha aprovat per 27 vots a 
favor i 12 en contra la par-
ticipació de la institució 
en el Consorci Sanitari de 
Lleida, després d’haver va-
lorat la seva participació a 
través d’una comissió. Du-
rant la votació, membres 
de la Marea Blanca s’han 
concentrat sense èxit en 
contra d’aquesta adhesió 
davant l’edifici del Rectorat 
i han interromput la reunió. 
La UdL passa doncs a ser la 
cinquena institució que for-
marà part del nou Consorci, 
juntament amb el CatSalut, 
l’ICS, GSS i l’IRBLleida.

ECONOMIA

Lleidantic clou 
amb més visitants i 
vendes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Unes 11.0000 persones 
van visitar la 21a edició de 
Lleidantic, un 10% més que 
l’any passat, i les vendes es 
van incrementar lleugera-
ment. Els expositors de la 
Trobada del Disc van ressal-
tar l’èxit de l’oferta de dis-
cos a 1 euro i l’increment de 
la compra de vinils per part 
dels joves. D’entre les no-
vetats, va destacar l’exposi-
ció de cotxes Citroën i una 
selecció de motos Vespa.

ECONOMIA

La Diputació 
destinarà 39  M€ 
als ajuntaments

 L. D.
 LLEIDA

El pressupost de la Diputa-
ció de Lleida per al 2015 és 
de 106.320.375 euros, un 
3,9% més que el 2014. 26 
milions es destinen a l’àrea 
de personal i es contempla 
una partida de 300.000 eu-
ros per cobrir la paga ex-
traordinària de l’any 2012 
als treballadors. 39 milions 
d’euros són en concepte 
d’ajuts als ajuntaments, 
consells comarcals i orga-
nismes dependents.

SOCIETAT

La Diputació 
certificarà els webs 
en transparència

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació de Lleida s’in-
corpora com a membre del 
Consell Certificador de la 
qualitat i la transparència 
de la comunicació pública 
local que atorga la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 
(UAB) als ajuntaments que 
compleixen 41 indicadors 
en el seu web.
L’entitat certificarà la trans-
parència dels webs munici-
pals amb el segell Infopar-
ticip@.

SOCIETAT

El Gran Recapte d’Aliments pretén 
recollir 300.000 quilos de menjar

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

El Gran Recapte d’Aliments 
torna el 28 i 29 de novem-
bre amb l’objectiu de recollir 
300.000 quilos de menjar a les 
comarques de Lleida per re-
partir a través de les entitats 
socials a les persones més ne-
cessitades. 
Hi haurà 1.700 voluntaris re-
partits en 164 punts de recolli-
da a tot el territori lleidatà, 57 
dels quals a la ciutat de Llei-
da. La llet, l’oli, les conserves 
de peix i de carn, les llegums 
cuites, la pasta i l’arròs són els 
aliments més demanats. 
Des del Banc dels Aliments 

també fan una crida per re-
captar aliments i productes in-
fantils com bolquers o sabons, 
ja que des de Creu Roja aler-
ten que el 30% dels infants 
està en situació de pobresa.

SOCIETAT

Capturat viu un dels gossos 
que va atacar el ramat a Seròs

 LAIA DOLCET
 AITONA

www.7accents.cat

Els Agents Rurals van capturar 
viu un dels gossos salvatges 
que van atacar en diverses 
ocasions una granja d’ove-
lles de Seròs i van provocar la 
mort de més de 200 ovelles. 
El gos va ser localitzat en una 
cova de la vall de Bovà (Aito-
na), on s’havien capturat cinc 
cadells de la manada.
El cap dels Agents Rurals a 
Lleida, Llorens Ricou, va expli-
car que es va aconseguir atra-
par amb una gàbia trampa un 
dels líders del grup i que el van 
fer servir d’esquer per abatre 
dos gossos ensalvatgits més, 

un mascle i una femella (la 
mare dels cadells), davant la 
impossibilitat de capturar-los 
vius, L’Ajuntament d’Aitona 
s’haurà de fer càrrec del mas-
cle capturat.

Els Agents Rurals 
han utilitzat els 
gossos d’esquer 
per atrapar la resta 
de la manada.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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El president de la 
Noguera dimiteix imputat 
per un delicte urbanístic

22·11

ECONOMIA

Més de 10.000 
visitants a la 30a 
Fira del Gos Caçador 

 REDACCIÓ
 ARBECA

Arbeca va celebrar el passat 
cap de setmana la Fira de 
l’Oli Arbequina. Des que es 
va iniciar, ara fa onze anys, 
coincideix amb la Fira de 
Santa Caterina, una festa 
històrica recuperada amb el 
format de fira fa 31 anys i 
que de seguida va sumar la 
Fira del Gos Caçador, que 
enguany ha arribat a la 30a 
edició.
El certamen va rebre més 
de 10.000 visitants, en ple-
na època de la collita de 
l’oliva, amb més de 200 
parades multisectorials i 
una especial atenció a les 
dedicades a la caça, amb 
una mostra de gossos ca-
çadors i una exhibició cani-
na. També hi va haver una 
gran selecció de parades 
de productors d’embotits i 
aliments artesanals i tastos 
gastronòmics.

21
27

del al

Continua d’alcalde de la Baronia de Rialb
 REDACCIÓ
 BARONIA DE RIALB

www.7accents.cat

Pere Prat (CiU) ha dimitit com 
a president del Consell Co-
marcal de la Noguera des-
prés de ser imputat per un 
delicte urbanístic a la Baronia 
de Rialb. Tot i això, seguirà al 
capdavant de l’Ajuntament 
d’aquest municipi de la No-
guera, d’on és alcalde. Pere 
Prat, però, no es tornarà a 
presentar novament com al-
calde, una decisió que ja tenia 
presa després de 24 anys a 
l’alcaldia i que ara es referma 
amb aquesta situació. 
De moment, ha assumit la pre-
sidència en funcions del Con-
sell Comarcal de la Noguera 
la vicepresidenta primera de 
l’ens, la també convergent 
Concepció Cañadell. 
Està previst que el mes de 
desembre es convoqui un Ple 
municipal perquè els conse-
llers votin el nou president. El 
passat 31 d’octubre Pere Prat 
va ser imputat pel Jutjat de 
Solsona per un delicte urba-
nístic a causa de la construc-
ció d’un habitatge de grans 
dimensions al mig d’un bosc, 
situat al camí de Picoles, co-
negut popularment com a 
Serra del Palau. 
En el mateix cas també hi es-

tan imputats l’arquitecte que 
va dirigir l’obra i l’empresari 
promotor. 
La decisió es va prendre des-
prés que la Fiscalia rebés un 
informe dels Agents Rurals 
arran de la tala d’una gran 
quantitat d’arbres en una zona 
on abans hi havia un bosc per 
fer-hi l’edificació, de caràcter 
luxós. L’informe va ser remès 
al Jutjat de Solsona, que va 
decidir tirar endavant la impu-
tació. 

El president del 
Consell Comarcal 
de la Noguera, 
Pere Prat (esque-
rra), acompanyat 
de l’alcalde de 
Balaguer, Josep 
Maria Roigé.
Foto: Ajuntament 
de Balaguer

Prat ha rebut el suport del 
president de Convergència a 
Lleida, Ramon Farré, i del res-
ponsable de CDC a la Nogue-
ra, Antoni Balasch.

SOCIETAT

Ecologistes 
portaran la mort 
de l’óssa a Fiscalia

 REDACCIÓ
 VAL D’ARAN

Els ecologistes portaran la 
mort de l’óssa Aubèrta a 
causa d’una complicació de 
l’operació per col·locar-li 
un emissor a la Fiscalia de 
Lleida. Consideren que “va 
morir per una imprudència 
temerària”.

ECONOMIA

 Tàrrega aplica prop de 70.000 
euros en bonificacions dels tributs 

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega 
ha aplicat en l’exercici 2014 
69.463 euros en bonificaci-
ons d’impostos municipals. 
Gairebé 60.000 euros cor-
responen a rebaixes fiscals 
en l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) a famílies nombro-
ses (28.479 euros), pobles 
agregats (26.433 euros), ha-
bitatges de protecció oficial 

(4.434 euros) i habitatges que 
aposten per energies renova-
bles (436 euros). 
També ha aplicat quotes bo-
nificades en un 50% de la taxa 
de la recollida d’escombrari-
es a persones pensionistes, 
amb discapacitat o majors de 
65 anys i rebaixes en l’impost 
de circulació per a vehicles 
híbrids (25%) o per als catalo-
gats com a poc contaminants 
(30%) durant el primer any de 
matriculació.

ECONOMIA

 Mollerussa inclou 400.000 euros 
per a inversió en els pressupostos

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

L’Ajuntament de Mollerussa 
comptarà amb un pressupost 
d’11.784.072 euros el 2015. 
Es destinaran 50.000 euros a 
una pista d’atletisme al parc 
de la Serra, 12.000 euros en 
la construcció d’un nou parc 
d’skateboard i 66.700 euros 
per a l’arranjament de car-
rers. 
La partida també contem-

pla la previsió de comprar 
instruments musicals i tres 
desfibril·ladors i l’adquisició 
de mobiliari urbà per renovar 
els parcs infantils. També es 
destinaran 73.000 euros en 
l’adquisició de patrimoni. 
L’alcalde, Marc Solsona, ha 
recordat la possibilitat de 
dotar de 400.000 euros en 
inversió, el doble que l’any 
anterior, ja que l’amortització 
es reduirà fins als 1,4 milions 
l’any vinent.
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CULTURA

‘La gran aventura 
de la Canadenca’ 
rep el Pica d’Estats

 REDACCIÓ
 CERVERA

www.7accents.cat

La 25a edició del premi 
turístic Pica d’Estats als 
millors treballs de comuni-
cació dedicats als valors tu-
rístics de les comarques de 
Lleida va reconèixer en una 
gala a Cervera com a millor 
treball de televisió el docu-
mental La gran aventura de 
la Canadenca, dirigit per 
Jordi Fortuny i emès per 
TV3. 
El film explica com fa cent 
anys la companyia la Cana-
denca va iniciar els canvis 
energètics a Catalunya amb 
la construcció de les prime-
res centrals ubicades al Pi-
rineu. 
També es va lliurar el premi 
al millor treball de prem-
sa internacional per al re-
portatge sobre les festes, 
tradicions i nevades a la 
Vall d’Aran “The valley of 
the valleys”, publicat per 
la revista nord-americana 
Powder Magazine i el guar-
dó a millor treball d’Inter-
net per a la pàgina web Ru-
tes Pirineus. 
El documental de Lleida TV, 
produït per Josep M. Cas-
tellví, Els rastres dels Tethys 
va guanyar, juntament amb 
els reportatges del dia-
ri Segre, el premi al millor 
treball dels mitjans de co-
municació de les terres de 
Lleida.
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El Lleida Esportiu guanya 
i torna a la zona de play-off
23·11

Els blaus posen fi a la ratxa negativa amb un triomf
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va acabar 
amb la ratxa negativa en la 
qual estava immers, ja que 
només havia sumat dos punts 
en quatre partits. Amb caràc-
ter guanyador, els lleidatans 
es van situar en posicions de 
play-off d’ascens en tombar 
el Valencia CF Mestalla (3-1) 
al Camp d’Esports. En un en-
frontament complet en totes 
les línies, els homes d’Imanol 
Idiakez, elèctrics i desinhibits, 
van sortir a per la victòria des 
de l’arrencada i, malgrat mar-
car-se l’empat en pròpia por-
teria, es van sobreposar amb 
personalitat per aixecar el re-
sultat i sumar tres punts.
Els de la Terra Ferma van co-
llar d’inici el filial valencianis-

Els lleidatans van 
celebrar amb 
efusivitat els gols 
aconseguits.
Foto: Santi Igle-
sias

HOQUEI

Les errades passen 
factura a l’ICG 
Software Lleida 

 ÒSCAR BUETAS
 VIC

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida està 
obligat a corregir les erra-
des de falta de concentra-
ció en defensa i d’encert 
per tal d’assolir els ob-
jectius establerts a l’inici 
de temporada. Els homes 
d’Albert Folguera van 
caure a la pista del CP Vic 
per 5-4 en un xoc durant 
el qual van anar a remolc 
en tot moment. Així, quan 
faltaven 9:32 minuts per 
finalitzar la primera part 
el resultat ja era de 3-0, i 
aquesta va acabar 3-1. En 
la segona part, els iler-
dencs van reaccionar, però 
a falta de 6:12 perl final, es 
va produir el 5-4 definitiu.
Els de la capital del Segrià 
tenen una prova de foc 
en el partit del diumenge 
contra el CE Noia Freixe-
net, on han de demostrar 
que han aconseguit fer un 
canvi de xip.
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BÀSQUET

Greg Kahlig porta la cinquena 
victòria de l’Actel Força Lleida

 REDACCIÓ
 LOGROÑO

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va gua-
nyar a la pista del Cocinas.
com per 69 a 80. Un Greg Kah-
lig desenfrenat des de la línia 
de 6.75, amb 8 triples anotats 
i 26 punts a la mitja part, va 

21·11

ta. Va ser un període en què 
va brillar Miramón, dirigint 
l’atac dels de Ponent amb 
classe va destacar Chupe, 
que va avançar els blaus amb 
una diana majúscula.

Tot i que, tornant dels vesti-
dors, Fragoso va fer un auto-
gol en intentar rebutjar pel 
terra una centrada rasa, el 
treball dels del Segrià no va 
caure. Albístegui va avançar 

els seus en el minut 59 i Forni-
és va ser l’encarregat de sen-
tenciar el xoc en el 82. 
La moral dels homes d’Ima-
nol Idiakez torna a ser bona, 
ja que es troben a només dos 
punts del líder de la catego-
ria, el Reus Deportiu. Així, els 
lleidatans intentaran mante-
nir-se en aquesta bona dinà-
mica a El Collao, on jugaran 
el dissabte dia 29, a les 20.30 
hores, contra el Alcoyano, un 
xoc que respira cert aire de 
revenja.

facilitar que els lleidatans ar-
ribessin al descans guanyant 
de 20 punts. Els de Prado van 
saber mantenir l’avantatge 
en el tercer quart i, malgrat 
que Lima, Ott i Nwogbo van 
reduir distàncies en els últims 
minuts, es va acabar aconse-
guint la cinquena victòria de 
la temporada. Kahlig va ser triat MVP de la jornada. Foto: Arxiu
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 Primera derrota 
del Flor de Vimbodí 
Pardinyes a casa

22·11

Els lleidatans cauen a la pròrroga (85-87)
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va perdre el seu primer partit 
al Barris Nord a la pròrroga 
davant del BC Martorell-Sol-
vin per 85-87. D’aquesta ma-
nera, els lleidatans van trencar 
la dinàmica positiva de victò-
ries que portaven a la capital 
del Segrià en les darreres set-
manes. De fet, el partit va es-
tar  marcat per un domini en 
el marcador dels locals pràc-
ticament durant tot el partit, 
fins al punt que van arribar a 
guanyar de dotze punts, però 
van caure en l’últim sospir. 
En els primers vint minuts de 
partit es va veure un Flor de 
Vimbodí Pardinyes que va 
arribar a guanyar de dotze 
punts gràcies a una bona ac-
tivitat defensiva. Però quan 
semblava que es tren-
caria el partit, els 
locals no van 
sentenciar. A 
la represa, el 
partit va se-
guir el ma-
teix guió, 
fins que els 
visitants, a 
partir d’una 
defensa zonal, 

el contraatac i l’encert des 
de la línia de tres punts, van 

retallar distàncies. El 
darrer quart va 

acabar amb 
empat a 73. 
I la pròrro-
ga es va 
decantar 
a favor del 
Martorell. 

El Flor de 
V i m b o d í 

Pardinyes té 

Els lleidatans van 
intentar imposar 
el seu estil de 
joc, però no van 
saber sentenciar 
l’enfrontament 
quan van tenir 
l’oportunitat.
Foto: CB Pardin-
yes

una bona oportunitat per treu-
re’s l’espina clavada  el dissab-
te, a les 20.00 hores, davant 
del Sabadell Sant Nicolau.

ATLETISME

La Sansi de 
Lleida supera 
els 800 inscrits

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La xifra d’inscrits per a La 
Sansi de Lleida supera els 
800 participants en la cita 
que es disputarà el diu-
menge dia 30 de novem-
bre, a partir de les 11.00 
hores, un esdeveniment 
organitzat pel Club At-
letisme La Sansi i el Club 
Almacelles, amb la col-
laboració de l’ajuntament 
de la capital del Segrià i la 
Diputació de Lleida. 
Cal esmentar que aquesta 
serà una cursa popular, in-
closa dintre del calendari 
de la Federació Catalana 
d’Atletisme, de 5 quilòme-
tres per un circuit urbà que 
tindrà la sortida i l’arribada 
a la Llotja. 
Per altra banda, a les 11.45 
hores començaran les pro-
ves dels special olympics 
i els més petits, tenint en 
compte que la cita absolu-
ta serà a les 11.00 hores.

25·11

FUTBOL SALA

Lleida competirà per acollir la Final 
a Quatre de la UEFA Futsal Cup

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida tornarà a competir 
per acollir la Final a Quatre 
de la UEFA Futsal Cup. La 
capital del Segrià ha rebut 
tradicionalment el suport 
del FC Barcelona i prepararà 
la seva candidatura perquè, 
tal com va fer el 2012, sigui 

la seu d’aquest esdeveni-
ment esportiu internacional. 
El paer en cap, Àngel Ros, 
va explicar que Lleida treba-
llarà per ser-ne la seu, com-
petint amb ciutats de Rússia 
i de Portugal. L’alcalde va in-
dicar que disputar una com-
petició esportiva forma part 
de l’estratègia de l’Ajunta-
ment de Lleida per atreure 
grans cites esportives.
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Els del Segrià 
es poden 

treure l’espina 
clavada contra 

el Sabadell

COMPETICIÓ

Tot preparat per 
la disputa de la 
Lleida Bike&Run

 REDACCIÓ
 ALCARRÀS

www.7accents.cat

El Circuit d’Alcarràs canvi-
arà per un dia els esports 
de motor per les curses a 
peu i en bicicleta en mo-
tiu de la segona edició del 
Lleida Bike&Run. Així, ja 
està tot preparat perquè 
el  diumenge dia 30 de no-
vembre se celebri.
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ATLETISME

Pastó i Carulla 
guanyen la Volta a 
l’Estany d’Ivars

 REDACCIÓ
 IVARS D’URGELL

www.7accents.cat

Els atletes Ricard Pastó i 
Rosa Mari Carulla es van 
imposar en la Volta a l’Es-
tany d’Ivars i Vila-Sana, que 
va celebrar la seva segona 
edició amb un extraordi-
nari èxit de participants, 
ja que van ser prop d’un 
miler els atletes que van 
disputar aquesta jove pro-
va. La cursa va ser puntu-
able per a la Lliga Ponent 
i va arribar després de la 
doble cita de la setmana 
anterior amb la Cursa del 
Sant Crist de Balaguer i la 
Cursa de la PB La Societat 
de Maials.
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realitzem reunions de 
productes eròtics, 

organitzem festes, sopars, 
comiats, llenceria, 

pastissos eròtics

Maite 640556962
organitza la teva reunió i 

emporta’t un detall... informa’t



Llegendes
del futbol

“El Bocha”, l’ídol 
de Maradona

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

Als 84 minuts de les semifi-
nals del Mundial de Mèxic, el 
1986, Diego Armando Mara-
dona, que ja havia marcat els 
dos gols a Bèlgica que asse-
guraven el pas a la final, va 
veure com el “mestre” feia el 
seu debut mundialista i ja no 
va tenir ulls per a ningú més. 
Les declaracions de Diego en 
finalitzar el seu fabulós partit 
són clarificadores: “Quan vaig 
veure que entrava Bochini, 
em va semblar que tocava el 
cel amb les mans, i el primer 
que vaig fer és una paret amb 
ell. Vaig sentir que estava fent 
una paret amb Déu”.
Ricardo Enrique Bochini, nas-
cut el 1954, és un dels exem-
ples més representatius de fi-
delitat a uns colors, en aquest 
cas al vermell de l’Indepen-
diente d’Avellaneda, un dels 
clubs més històrics i lloats 
d’Argentina. Mai no va voler 
sortir-ne. Des que va debutar 
el 1972 fins a la seva retirada 
el 1991, el genial migcampis-
ta va conquerir quatre Lligues, 
quatre Copes Libertadores i 
dues Copes Intercontinentals; 
era un dels indiscutibles he-
rois del “Rojo”. Saben on està 
l’estadi Libertadores d’Amèri-
ca? Al carrer Bochini.
Dins del camp era tot subtile-
sa i màgia, arabescos i regate-
jos impossibles. Repartia joc 
com ningú i sempre amb un 
estil inconfusible. Encara avui, 
a Argentina, se’ls diu passa-
des “bochinescas” a les que 
deixen el davanter davant de 
la disjuntiva de marcar o fer el 
ridícul. Fora dels terrenys va 
ser sempre visceral, polèmic. 

No era amic de directius, ni 
de periodistes, ni d’empre-
saris, amb els quals mai no es 
va sentir identificat. Fins i tot 
va tenir un parell de disputes 
amb la dictadura de Videla. 
La primera, saldada amb vic-
tòria, quan en una final del 
campionat nacional, el dia 
que feia 24 anys, va marcar 
el gol de l’empat que dona-
va el títol a l’Independiente, 
que jugava en aquell moment 
amb només vuit jugadors da-
vant del Talleres, el favorit del 
general de torn. En el segon 
va perdre; el tècnic Menot-
ti va ser pressionat perquè 
Alonso ocupés el seu lloc en 
el Mundial de 1978.
Com altres cracks, va ser des-
cartat per alguns clubs que 
van veure les limitacions físi-
ques abans que les virtuts fut-
bolístiques, però finalment va 
entrar a l’Independiente i no 
va tardar a formar 
una societat 
llegendària 
i letal amb 
Bertoni. 
La Ju-
ventus 
de Bet-
t e g a , 
Gentile 
o el mític 
Dino Zoff 
ho va com-
provar en la 
Intercontinen-
tal de 1973. 
L’únic gol és 
per veure’l; 
meravellosa 
paret Berto-
ni-Bochini i 
el nostre pro-
tagonista, d’ex-
quisida vaselina, 

supera un dels millors por-
ters de la història. Tenia 19 
anys i ja no va parar: les tres 
Copes Libertadores 
consecutives, el 
gol a Peñarol 
que després 
va imitar 
M a r a d o n a 
al 86 contra 
Anglaterra, 
els cèlebres 
camp iona t s 
del 77 i el 78 i 
una infinitat de ju-
gades que van quedar 
per sempre a la retina dels es-
pectadors.
A la selecció no va tenir mas-
sa sort. A la decepció del 
78 va sumar la del 82, quan 
Menotti va tornar a deixar-lo 
fora. Però al “Rojo” era una 
altra cosa, allà era el rei i po-
dia desenvolupar el seu joc 
amb llibertat. El 1983 va gua-

nyar la lliga donant la volta 
olímpica al camp del 

seu etern rival, el 
Racing d’Avella-

neda, però què 
dir de l’any 84? 
Podríem parlar 
de la vaselina 
a Estudiantes 
de la Plata, de 

la magistral as-
sistència per de-

cidir la final de 
la Copa Li-

bertadores 
davant del 
G r e m i o 
de Por-
toalegre 
al davan-
ter Burru-

chaga o de 
la culmina-

ció amb el tri-

omf a la Copa Intercontinen-
tal davant del Liverpool d’Ian 
Rush i Kenny Dalglish. La cosa 
no tenia final, no tindríem es-
pai aquí per glossar totes les 
seves meravelles, com aquell 
celebrat gol de l’any 86, una 
altra vegada al Racing, quiet 
com una estàtua i col·locant la 
pilota on el porter no arriba.
A poc a poc, el físic, com és 
lògic, va començar a passar 
la seva factura i, encara que 
va tenir la fortuna de guanyar 
aquell Mundial “maradonià” i 
poder sumar un nou títol de 
Lliga el 89, la davallada va co-
mençar a ser apreciable. Mal-
grat que ja pensava en la reti-
rada, va ser una dura entrada 
d’un rival allò que va acabar 
el maig de 1991 amb la seva 
carrera. El 19 de desembre va 
celebrar-se el partit-homenat-
ge a un dels ídols més grans 
del país, un dels pocs que 
té l’afecte assegurat de tots, 
sigui quina sigui la seva sa-
marreta. D’una banda, jugava 
l’Independiente d’aquell any 
i, de l’altra, un combinat del 
“Rojo” campió del món del 
84, reforçat amb vells rivals 
com Gatti o Beto Alonso. Per 
descomptat, no hi va faltar 
una assistència de geni al seu 
estimat Bertoni.

: 1972_ Debuta a 
l’Independiente 
d’Avellaneda, on 
s’està dinou anys.
: 1973_ Guanya la 
Copa Interconti-
nental davant una 
Juventus mítica.
: 1978_ Marca un 
llegendari gol al 
Talleres que val 
una Lliga.
: 1984_ El “Rojo”, 
sota la seva direc-
ció, s’endú tots els 
títols possibles.
: 1986_ Debuta 
en un Mundial a 
Mèxic i el guanya.
: 1991_ Es retira 
en un multi-
tudinari partit 
d’homenatge.

No va tenir 
una bona 

relació amb 
la dictadura 

de Videla
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Amb el seu 
amic Bertoni,

va elevar el 
“Rojo“ al 

màxim nivell

Ricardo 
Bochini

TRAJECTÒRIA
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CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

Avui hem participat a l’acte 
contra la violència de gène-
re, marxa de torxes i lectura 
del manifest. El grup Veus.Kat 
ens han fet gaudir molt amb 
les cançons de gospel i jazz i 
han dit una frase que la deixo 
aquí escrita “canviem violen-
cia per cançons”.
Jordi Janés

Després poden anar contra 
l’avortament, demanant que 
no sé què de les famílies y 
després es dediquen a des-
trossar-les... no serà que ne-

cessiten que algú els infanti 
futures víctimes?
Jaume Belló Miró

DIMISSIÓ DE LA MINIS-
TRA ANA MATO PEL CAS 
GÜRTEL

Osti, la ministra Ana Mato 
no va dimitir amb el cas de 
l’Èbola i ara dimiteix per la 
trama Gürtel...? uiuiiuiiiiiii... 
deu estar de merda fins a 
dalt!
Ceci Cecília

Dimite Ana Mato, Mi-
nistra de Sanidad. BRA-
VOOOOOOOOOOOOOO!!
Olga Matia

SUPERVIVÈNCIA

Creo que aún po-
demos salvar la 
tierra, pero veo 
muy poco pro-
bable un suici-
dio colectivo 

de toda la humanidad.
Adri Romeo

CINEMA

Si teniu ocasió, aneu a veure 
“Els Boxtrolls”, amb l’excusa 
de portar la canalla al cine. 
Una peli brillant.
Enric Pinyol

INDEPENDÈNCIA 

M’entra urticària cada cop 
que llegeixo un ‘orgull de 
ser català’ després de cada 
compareixença ‘històrica’  de 
Mas. Pesats.
J. Portell

FRASES CURIOSES 
D’ÈPOCA

Eres tan bella como un gol 
en el 90.
Jorge Moreno

CONFERÈNCIA DEL
PRESIDENT DE LA
GENERALITAT

Pel que ha dit i pel com ho ha 
dit, Mas acaba de fer realitat 
el pitjor malson de Madrid. Si 
no fem el ruc, clar. 
#conferenciaMas
@CarlesCastello  

Plebiscitarias con lista de país, 
seguidas de proceso consti-
tuyente y referéndum... Dos 
años más de demagogia y de 
tensión, sin gobierno.
@Juanarza  

Si m’arriben a dir fa uns anys 
que un President de CiU con-
vocaria plebiscitàries per de-
clarar la independència hagu-
és pensat en LSD.
@mishimitzat 

CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

El nostre suport a totes les 
víctimes!  Tolerància zero a  la 

violència 
masclis-
ta! 
@dona-
balafia

Avui a 
educació, 
agrònoms, 
medicina, 
rectorat hem 
assenyalat que 
el xantatge, 
control, amenaça 
també és mascils-
me! #25
@sepcUdL

La violència de gène-
re és una xacra social 
deplorable. Les adminis-
tracions ens hem de deixar 
la pell per erradicar-la
@angelrosdomingo

HUMANITAT I 
‘SMARTPHONES’

Somos una nueva generación 
con los pulgares más desa-
rrollados y capaces de esqui-
var al andar sin mirar, somos 
el Homo Smartphonus! 
@MejoresTwits

senyoretagene

xaviclick

lneta

emazab

mireiavilas

pilisillu

lfr9
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Entrega de la IX edició dels Premis Integra XXI, 
que anualment concedeix Down Lleida
La Residència Joviar, el Club Tennis Lleida i l’Ajuntament de Cervera van ser les entitats premi-
ades en la IX edició dels Premis Integra XXI, que va concedir el dimarts passat Down Lleida en 
un sopar de gala.

Visita dels antics alumnes de Comunicació i
Periodisme Audiovisuals de la UdL

Manuel López ens ve a visitar des de la Coruña en motiu de la presentació del seu treball de final 
de Grau i es retroba amb els seus companys, Imma González i Dani Martínez, i el seu exprofessor, 
Gerard Martínez.

26·11
dimecres

25·11
dimarts

Moltes felicitats, Jaume! 
Benvingut a l’era 3.0.

Felicitats, Jaimito! Arribes a l’edat clau per centrar-te, que ja és 
hora. Una abraçada de tot l’equip de 7accents!

29·11
dissabte

L’infermer més ‘sexy’ del 
món fa 26 anys!
Felicitats Jordi! Espero que passis un dia genial i que ens veiem 
aviat, sigui a Londres o allà on ens porti el vent. Una abraçada 
del teu amic Dani.

29·11
dissabte

El dia 28 de novembre aquest 
baixista grenyut fa anys!

Moltes felicitats, Víctor! L’Alba, la Laura, el Dani, la Imma i els 
Foo et desitgem un dia molt feliç, dins dels teus límits, és clar. 

28·11
divendres
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els7 
destacats 

de la 
setmana
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5
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Estany d’Ivars i 
Vila-sana

Seu
Vella

Pantà de Camarasa

Piscina d’Inefc

Pantà d’Utxesa

Plaça Blas Infante

1. L’Estany d’Ivars i Vila-sana 
va ser l’escenari triat per 
filmar una de les escenes 
inicials de la pel·lícula. 

2. El Magical Lleida va tenir 
diferents funcions: d’una ban-
da, es va convertir en l’oficina 
de producció, mentre que, de 
l’altra, l’espai es va transfor-
mar per acollir la gravació de 
diversos moments fílmics. 

3. El pantà de Camarasa és 
una localització exterior en la 
qual es veu l’impacte ambien-
tal de la catàstrofe.  

4. La plaça Blas Infante de 
Lleida va ser on els lleidatans 
van veure en primera persona 
com es filma una pel·lícula. 
Com a anècdota, el cartell de 
Telepizza es va substituir pel 
d’un negoci fictici. 

5. El pantà d’Utxesa va acollir la casa d’Al-
ba, un dels personatges. Es va utilitzar un 
habitatge derruït i es va rehabilitar per a la 
ocasió. 

6. A la piscina d’Inefc Lleida es pot constatar 
com en el cine tot és mentida, ja que alguna 
escena inicialment es filmava en un altre lloc 
i després es perfeccionava allà.

7. La Seu Vella de Lleida, aquest emblemà-
tic indret de la capital del Segrià, també es 
va transformar. El claustre va ser ambientat 
com una biblioteca en ruïnes i amb molta 
pols.

destaquem 
per les seves característiques 7 
localitzacions lleidatanes que han 
estat utilitzades per a la filmació 
de la pel·lícula Segon Origen, 
aprofitant l’avinentesa d’haver 
acompanyat Carles Porta en la 
seva aventura londinenca.
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Els tacs de les botes de fut-
bol ens proporcionen un 

amillor agafada al terreny 
de joc, perquè en dismi-
nuir la nostra superfície 
de contacte amb el terra, 

el nostre cos sigui suficient 
per clavar-nos al terreny.

? Per què es veu 
millor si mirem 
a través del puny 
en forma de tub??

Quan col·loquem la mà al voltant de l’ull estem blo-
quejant els raigs de llum que incideixen a la vora de 
l’ull i, d’aquesta manera, el nostre puny fa el mateix 
efecte que un diafragma en una càmera fotogràfi-
ca, de manera que només es permet que incideixin 
en el centre de la retina els raigs de llum que van 
en línia recta, la qual cosa millora la nitidesa de la 
imatge.
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els 7
perquès ?

Per què no reconeixem la nostra 
veu quan aquesta està gravada??

Q u a n 
escoltem 
la nostra 
veu, sempre 
ens sembla que 
sona rara i ens costa reconèi-
xer-nos. Hem d’admetre que 
això ens passa quan l’escol-

tem a la ràdio, a la te-
levisió o en una sim-

ple gravació. Però 
cal explicar que 
aquesta situació 
es produeix per 
dos motius: el 
primer que s’ha 

de dir és que part 
de les ones sono-

res que emetem en 
parlar, generalment les 

que tenen una freqüència 
inferior als 300 Hz, es dissi-
pen i no arriben al micròfon 
en el qual gravem la nostra 

veu; la segona raó es que, 
quan ens escoltem nosaltres 
mateixos, ho fem d’una forma 
especial: en parlar, el so es 
transmet pels ossos del cap, 
i per aquesta raó escoltem les 
paraules en tons més greus 
que els dels nostres interlo-
cutors. Així doncs, aquesta és 
la raó fonamental per la qual 
tenim la sensació que la nos-
tra veu és massa aguda quan 
l’escoltem gravada. Així, ara 
ja saps els motius pels quals 
la veu sona diferent quan està 
gravada.

Per què els Camps Elisis tenen un 
simbolisme tan gran per a Lleida??

Lleida va 
ce lebra 
el 150è 
aniversari 
d’un dels  
espais més 
ident i f i ca-
tius de la ciu-
tat, els Camps 
Elisis. Va ser l’es-
tendard de la moderni-
tat urbana que Lleida va viure 
en aquell període. Cal recor-
dar que la capital del Segrià 
era una ciutat que projectava 
l’enderroc de les muralles per 
fer realitat el seu eixample 
i que estrenava una línia de 

ferrocar-
ril així com 

l’enllumenat a  
base de gas. El parc va esde-
venir de seguida un fenomen 
social. Els Camps Elisis van 
ser passeig, auditori teatral 
i musical i recinte on els llei-
datans practicaven una de les 

modes de finals del segle XIX, 
passejar en bicicleta. El desa-
paregut teatre va ser un es-
cenari de cultura impregnada 
del naixent catalanisme -seu 
dels Jocs Florals-, primigeni 
palau de congressos de Llei-
da i escenari de mítings. 
Lleida ha viscut tres segles 
pel que fa als Camps Elisis. 
Un primer període, el segle 
XIX i el primer terç del XX, 
com a símbol de jardí romàn-
tic. Va seguir la segona meitat 
del segle passat, marcada pel 
desenvolupament industrial, 
en què els Camps Elisis es 
potencien com a espai d’ex-
posició i de Fira, amb el Palau 
de Vidre, obra de l’enginyer 
municipal Josep M. Cots. El 
tercer període, amb la darre-
ra reforma, feta el 2007, re-
presenta l’obertura del parc a 
la ciutat, símbol del segle XXI.

Per què les brúixoles 
assenyalen el nord i 
no un altre punt??

Les 
brúixoles 
s’orienten perquè la Terra 
és un gran imant. El funcio-
nament d’aquesta caixa her-
mètica es basa en el magne-

tisme: l’agulla de la brúixola 
té un petit imant atret per un 
altre més gran que és el propi 
planeta. Si l’agulla imantada 
apunta sempre al nord és per-
què la Terra té un magnetisme 
de signe contrari en aquest 
pol. Així doncs, només és ne-
cessari relacionar els dos pols 
de la brúixola amb aquesta 
per orientar-nos. D’aquesta 
manera no ens arribarem a 
perdre mai.

Per què els animals 
petits són més actius 
que els grans??

Observant la naturalesa, ens 
adonarem que com més pe-
tit és un animal més dinàmic 
es mostra. La raó principal 
d’aquest fet és que quan un 
animal augmenta la seva mas-
sa corporal, també augmen-
ta la seva superfície exterior, 
però no en la mateixa propor-
ció: si un ho fa incrementar al 

cub, l’altre ho fa al quadrat. 
En tenir una superfície més 
gran en relació amb el seu vo-
lum, els animals petits perden 
calor de manera més ràpida i 
es veuen forçats a augmentar 
la seva activitat metabòlica; 
per tant, tot el seu moviment. 
Així, com més petit, més àgil 
és l’animal.

Per què les aus 
volen en forma 
de “V” quan 
es desplacen??

Volar en forma de “V” aporta beneficis a les aus. 
En primer lloc, els permet conservar energia: cada 
au vola en una posició lleugerament superior que 
la que té davant, la qual cosa li permet una reduc-
ció en la resistència al vent. A més, es canvien de 
posició per no cansar-se. Aquesta forma també els 
permet tenir una major control de totes les aus que 
integren el grup, perquè cap d’elles es perdi.

Per què tenen 
tacs a les soles 
les botes 
de futbol?
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“Universitat i 
ciutat: art, recer-
ca i estructures 
culturals”

LLOC: Aula Magna Víctor Siu-
rana del Rectorat
HORARI: 10.00 h
Congrés Internacional “Uni-
versitat i ciutat: art, recerca i 
estructures culturals” del cicle 
Tot recordant Víctor Siurana 
(1945-1993), de la UdL.

“Femení plural: 
històries de vida 
de dones immi-
grades” 
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORARI: 12.00 h
Presentació del projecte “Fe-
mení plural: històries de vida 
de dones immigrades”, a càr-
rec de Rosa Maria Giralt, mes-
tra, escriptora i sindicalista, i 
Mireia González, postgradua-
da en tècniques i mitjans de 
comunicació. Cal inscripció 
prèvia a DIXIT Lleida

Estrena de ‘Ras-
tres de Sàndal’
LLOC: Cinemes Funatic
HORARI: 15.00 h, 18.00 h, 
19.35 h, 22.40 h
La Mina, una actriu índia d’èxit 
a Mumbai, no pot oblidar la 
seva germana petita, Sita, de 
qui va ser separada a la força 
després de la mort de la seva 

mare. Trenta anys després, 
Mina s’assabenta que la Sita 
està bé i viu a Barcelona. Ara 
es diu Paula, és biòloga i no 
té cap record del seu passat. 

Inauguració de  
l’exposició de 
Víctor Pérez 
Pallarés
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 19.30 h
Amb motiu de l’aniversari del 
Museu, s’inaugura una mostra 
d’esbossos preparatoris de 
diferents conjunts de pintures 
murals, realitzats per l’artista 
lleidatà Víctor Pérez Pallarés a 
les Terres de Lleida i la Franja 
i que formen part d’una dona-
ció que va fer el mateix artista 
al Museu l’any 2010.

Actel Força Lleida
-Melilla Balonces-
to
LLOC: Pavelló Barris Nord
HORA: 21.00 h
L’Actel Força Lleida s’enfron-
ta al Melilla Baloncesto. Com 
cada divendres de partit, 7ac-
cents retransmetrà el partit 
en directe a través del web 
www.7accents.cat.

Elena Gadel, 
en concert

LLOC: Espai Orfeó
HORA: 22.30 h
La cantant i actriu Elena Ga-
del portarà a l’Espai Orfeó el 
repertori del seu segon disc, 
Delicada. En aquest treball, 
encara impregnat d’olor de 
fusta, Gadel beu dels seus re-
ferents artístics per crear i se 
serveix de les seves pròpies 
vivències. Preu de l’entrada: 
15 euros.

Iberjazz Quartet 
al JazzTardor
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
El projecte Iberjazz Quartet 
sempre sorprèn. Música amb 
colors ibèrics, jazz amb tex-

tures sonores que evoquen la 
tradició, tot impregnat amb 
la llibertat de la improvisació 
i incorporant instruments de 
manufactura pròpia.

dis
sabte
29
Mamapop,  con-
cert solidari

LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.00 h

Mamapop és un concert so-
lidari sobre els clàssics del 
pop-rock internacional acom-
panyats de l’Orquestra Sim-
fònica Julià Carbonell i el 
Conservatori de Música de 
l’Intèrpret. Els fons es desti-
naran a un projecte d’inves-
tigació científica a càrrec de 
l’IRB Lleida sobre el càncer de 
mama.

‘Apropa’t a mi i 
abraça’m’
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 20.30 h
La companyia Sotovocce re-
presentarà l’obra Apropa’t i 
abraça’m. L’espectacle forma 
part del marc de la 23a Mos-
tra d’Arts Escèniques Josep 
Fonollosa.

The Free Fall Ban-
de, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
The Free Fall Band són cinc 
creadors de pop atemporal 
que van començar a destacar 
entre els grups novells  mu-
sicals del moment gràcies a 
la seva punteria en construir 
melodies pop atemporals 
però brillants. 

Inauguració de la pista de gel
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 17.00 h
La pista de gel, que estarà ubicada com cada any 
entre les escales centrals i l’església, pretén donar 
vida a l’Eix Comercial durant les festes de Nadal. 
El preu de l’entrada a la pista més el lloguer dels 
patins serà de 6 € per trenta minuts (inclou bossa 
higiènica per posar entre els mitjons i els patins, 
cascos per als nens i pingüins o óssos per als nens 
que ho desitgin. Oberta fins al 19 de gener.
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Mercadet de la 
Rambla
LLOC: Rambla Ferran
HORA: 09.00 h
Mercat tradicional d’Antigui-
tats i Col·leccionisme de Llei-
da.

II Cursa Sansi
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 11.00 h
La Segona Cursa Popular La 
Sansi de Lleida 5 km es durà 
a terme el diumenge amb 
sortida i arribada a la Llotja. 
Es preveu que hi hagi més de 
2.000 participants.

ICG Software 
Lleida-C.E. Noia 
Freixenet
LLOC: Pavelló Onze de Se-
tembre
HORA: 12.00 h
Tot i que ja van jugar el di-
marts, els lleidatans tornen a 
sortir a la pista diumenge, per 
jugar contra el C.E. Noia Frei-
xenet en l’onzena jornada de 
l’OK Lliga.

‘Brahms, Simfo-
nia núm. 2’
LLOC: Auditori Municipal nric 
Granados
HORA: 19.00 h
Després d’una primera incur-
sió en el simfonisme romàntic 
amb Schubert, la Jove Or-
questra de Ponent es repta a si 
mateixa amb la interpretació 
d’una de les grans músiques 

del romanticisme, la Simfonia 
número 2 de Brahms.

Concert de La 
Gran Orquestra 
Republicana
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
La Gran Orquestra Republica-
na pretén, a través de la mes-
cla tant de música com d’ide-
es, incitar a ballar i pensar, a 
riure i lluitar contra l’apatia, 
l’avorriment, el pensament 
únic i l’estupidesa que provo-
ca la indiferència. 

dilluns 
1
Taller Postura i 
vitalitat
LLOC: Centre Cívic del Cen-
tre Històric
HORA: 18.00 h

‘Iaia!’ a sobre dels escenaris
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 18.00 h, 20.30 h
Per si sola ja tindria ganxo, la història d’una iaia 
perepunyetes que boicoteja la vida sentimental 
del seu nét, però si, a més, a més aquesta àvia és 
Montserrat Carulla, l’espectacle esdevé indispen-
sable de cop. L’obra brinda al públic una ocasió 
d’or per gaudir de la Carulla en estat pur, en un pa-
per a mesura que li ha tallat el seu fill, Roger Peña, 
i que interpreta al costat del seu nét, Aleix Peña.

Activitat física per millorar la 
qualitat de vida i augmentar 
la vitalitat: estiraments mus-
culars, tècniques de respira-
ció i de reeducació postural.

‘Érase una vez en 
Antolla’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 19.00 h, 22.00 h
Bir zamanlar Anadolu’da / 
Érase una vez en Antolla ex-
plica com la cerca d’un cadà-
ver enterrat en algun lloc dels 
turons d’Anatòlia condueix 
a una minuciosa reconstruc-
ció de la vida, d’un procedi-
ment policial i del seu encaix 
en l’espai i el temps del país. 
Forma part de la Filmoteca 
Terres de Lleida.

di
marts 
2

Entrada gratuïta 
a la Seu Vella de 
Lleida
LLOC: Seu Vella
HORA: 10.00 h
Durant tot el dimarts dia 2 de 
setembre es podrà entrar de 
forma gratuïta a la Seu Vella, 
al Castell del Rei i, també, al 
Museu Diocesà i Comarcal de 
Lleida.

VIII Concert de 
Nadal del Club 
Banyetes
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 18.30 h
El 8è Concert de Nadal del 
Club Banyetes comptarà amb 
la participació dels alumnes 
de les escoles l’Estonnac, 
Sant Jaume, Joan Maragall, 
el Carme, Frederic Godàs i 
Camps Elisis. A més, també hi 
tindran lloc les actuacions de 
l’Escola de Música l’Intèrpret 
de Lleida i del grup musical 
del Club Banyetes, Els Eska-
takids. 

dime
cres
3
Presentació 
d’‘Anatomia d’un 
desengany’
LLOC: Sala Montsuar de l’IEI
HORA: 19.00 h
L’escriptor Germà Bel pre-
senta a l’IEI Anatomia d’un 
desengany. La Catalunya que 
és i l’Espanya que no va po-
der ser. 

Conferència “Els 
potencials plane-
tes habitables del 
sistema solar”
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 19.00 h
Conferència “Els potencials 
planetes habitables del sis-
tema solar” a càrrec d’Olga 
Prieto Ballesteros, del Centre 
d’Astrobiologia. L’acte forma 
part del cicle de conferènci-
es Hi ha vida fora del nostre 
planeta? amb motiu de l’Any 
Joan Oró.

dijous
4
Inauguració de “La 
Mirada d’Etiopia”
LLOC: Sala Montsuar de l’IEI
HORA: 19.30 h
L’Institut d’Estudis Ilerdencs 
acull l’exposició de pintures 
“La Mirada d’Etiopia” de 
Joan Ramon Espax.

Jam Session amb 
Toni Solà
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
La Jam Session del Cafè re-
unirà alguns dels músics més 
interessants de la nostra es-
cena més propera. Aquesta 
vegada li toca al saxofonista 
Toni Solà. A banda de treball 
amb Buenafuente, té una 
gran trajectòria com a músic.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy El Cachondo (Apta) 
dv. 22.30, ds. 18.15, 20.15, 22.20,  
dm. 17.00, 18.40, 20.20, dl. 
19.15, 22.15
_Antes del frío invierno (12)
dv. 22.30, ds. 18.00, dm. 18.00, 
dl. 22.15
_Dos a la carta (Apta)
ds. 18.00, 22.30, dm. 20.00, dl. 
19.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Torrente 5: operación Eurove-
gas (16)
ds. 18.15, 22.30, dm. 20.15, dl. 
22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Com ensinistrar un drac 2 
(Apta)
ds. 18.15
_Perdida (16)
ds. 22.30, dm. 19.30, dl. 22.15
_El Metge (Apta)
dm. 17.00

CASAL Agramunt

_Interstellar (7)
ds 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_La leyenda del martillo mági-
co, Thor (Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_Los juegos del hambre: sinsajo 
parte 1 (12)
ds. 22.15, dg. 17.00, 1945, dl. 
22.15
_Com ensinistrar un drac 2 
(Apta)
ds. 18.30

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

Mortadelo y Filemón con-
tra Jimmy El Cachondo
S’acaba de produir un 
atac criminal contra 
l’estabilitat mundial. És 
un atac de riure. Mentre 
el caos de la broma i el 
riure fluix s’apodera del 
món i de les persones, 
l’única organització ca-
paç de posar serietat és 
la TIA amb Mortadelo i 
Filemón.  

Paris-Manhattan
Alice, una farmacèutica 
jove, sent una insòlita fas-
cinació per Woody Allen. 
El seu cercle familiar està 
obsessionat a trobar-li 
parella. Apareix, de so-
bte, Víctor, que es pre-
senta a la seva farmàcia 
i s’enamora a l’instant, 
però ella necessitarà més 
temps per adonar-se de 
què l’amor ha trucat final-

ment a la seva porta.

Trash, ladrones de espe-
ranza
Nou projecte de Stephen 
Daldry, en què un capellà 
i a una treballadora d’una 
ONG es veuen involucrats 
en el cas de tres nens po-
bres que descobreixen al-
guna cosa estranya i pe-
rillosa a l’abocador d’un 
barri marginal.

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo (7) 16.10-18.00-19.50-21.40-23.30 12.30-14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 16.10-18.00-19.50-21.40  
ALPICAT Torrente 5 (16) 15.45 11.45-13.40-15.45 15.45
ALPICAT Interstellar (12) 17.35-20.40-23.50 17.35-20.40 17.35-20.40
ALPICAT Interstellar (12) 15.40-18.50-22.00 12.30-15.40-18.50-22.00 15.40-18.50-22.00
ALPICAT Matar al mensajero (12) 20.40-22.45-00.50 20.40-22.45 20.40-22.45
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo (7) (CAT) 17.00-18.50 11.30-13.20-15.10-17.00-18.50 17.00-18.50   
ALPICAT  Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta) 16.35-18.15 11.35-13.15-14.55-16.35-18.15 16.35-18.15
ALPICAT El juez (12) 19.50 19.50 19.50   
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (CAT) 16.00-17.45 12.30-14.15-16.00-17.45 16.00-17.45 
ALPICAT Escobar: paraíso perdido (12) 19.30-21.40-23.50 19.30-21.40 19.30-21.40   
ALPICAT Dixie la rebelión zombie (7)  11.40-15.05     
ALPICAT Ninja turtles (7) 16.35 13.10-16.35 16.35   
ALPICAT Dos tontos todavía más tontos (12) 18.30-20.35-22.40-00.45 18.30-20.35-22.40 18.30-20.35-22.40
ALPICAT Antboy, el pequeño superheroe (Apta) 16.15 12.00-13.25-14.50-16.15 16.15
ALPICAT Vamos de polis (12) 17.40 17.40 17.40
ALPICAT The equalizer: El protector (18) 19.30-21.50-00.10 19.30-21.50 19.30-21.50
ALPICAT Las nuevas aventuras de Caperucita Roja (Apta)  12.10-14.00 
ALPICAT Orígenes (7) 15.50-17.50-19.50 15.50-17.50-19.50 15.50-17.50-19.50  
ALPICAT Relatos salvajes (16) 21.50-00.00 21.50 21.50
ALPICAT Los Boxtrolls (Apta) 15.30 12.00-15.30 15.30
ALPICAT Los Boxtrolls (Apta) (CAT) 17.15 13.45-17.15 17.15   
ALPICAT Drácula: la leyenda jamás contada (16) 19.00-20.45-22.30-00.15 19.00-20.45-22.30 19.00-20.45-22.30  
 ALPICAT The skeleton twins (12)  12.10-13.50 
ALPICAT Los juegos del hambre: sinsajo parte 1 (12) 15.40-18.00-20.20-22.40-00.50 15.40-18.00-20.20-22.40 15.40-18.00-20.20-22.40
ALPICAT Los juegos del hambre: sinsajo parte 1 (12) 16.50-19.10-21.30-23.50 12.10-14.30-16.50-19.10-21.30 16.50-19.10-21.30  
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) 16.45-18.30-20.15-22.00 11.30-13.15-15.00-16.45-18.30-20.15-22.00 16.45-18.30-20.15-22.00
ALPICAT Así en la tierra como en el infierno (16) 23.45  
ALPICAT Operación cacahuete (Apta) (CAT)  11.30-13.05-14.40     
ALPICAT Dos a la carta (Apta) 16.15-17.55-19.35-21.15 16.15-17.55-19.35-21.15 16.15-17.55-19.35-21.15
ALPICAT Annabelle (16) 22.50-00.35 22.50 22.50   
ALPICAT La abeja Maya. La película (Apta)  12.15-13.55  
ALPICAT Trash: ladrones de esperanza (12) 15.35-17.40-19.45-21.50 15.35-17.40-19.45-21.50 15.35-17.40-19.45-21.50
ALPICAT REC 4 (16) 23.55  

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 Hércules 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15
LAUREN 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 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 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Matar a un rey 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Secuestro infernal 20.00-22.15-00.25 20.00-22.15 20.00-22.15
LAUREN El niño que quería ser un oso 16.00 16.00 
LAUREN El sabor de la sandía 22.20-00.20 22.20 22.20
LAUREN Un final made in Hollywood 16.00-18.05-20.15 16.00-18.05-20.15 16.00-18.05-20.15

FUNATIC Ràstres de Sandal (Apta) 15.00-18.00-19.35-22.40 15.00-18.00-19.35-22.40 15.00-18.00-19.35-22.40
FUNATIC Diplomacia (7) 16.20-21.15 16.20-21.15 16.20-21.15
FUNATIC Dos días, una noche (12) 16.25-21.05 16.25-21.05 16.25-21.05
FUNATIC La sal de la tierra (7) 17.45 17.45 17.45
FUNATIC Nunca es demasiado tarde (7) 15.00-19.35-22.40 15.00-19.35-22.40 15.00-19.35-22.40  
FUNATIC El tiempo de los amantes (7) 16.35-20.55 16.35-20.55 16.35-20.55
FUNATIC Paris-Manhattan (Apta) 15.00-18.15-19.35-22.40 15.00-18.15-19.35-22.40 15.00-18.15-19.35-22.40
    
PRINCIPAL Los pingüinos de Madagascar (Apta) 16.15-18.00-19.45-21.30 16.15-18.00-19.45-21.30 16.15-18.00-19.45-21.30
 
RAMBLA Lucy (16) 16.00-17.40-19.20-21.00 16.00-17.40-19.20-21.00 16.00-17.40-19.20-21.00
RAMBLA Lucy (16) 22.40 22.40 22.40
RAMBLA Mil veces buenas noches (16) 18.15-22.15 18.15-22.15 18.15-22.15
RAMBLA Antes del frío invierno (12) 16.20-20.20 16.20-20.20 16.20-20.20 
RAMBLA La ignorancia de la sangre (16) 16.10-19.35 16.10-19.35 16.10-19.35
RAMBLA Justi&Cia (16) 18.05-21.35 18.05-21.35 18.05-21.35  

_Campaneta, fades i pirates 
(Apta)
dv. 18.15
_Los juegos del hambre: sinsajo 
parte 1 (12)
ds. 22.15, dm. 17.00, 19.45, dl. 
22.15

_Les noves aventures de la 
Caputxeta Vermella (Apta)
dg. 17.00
_Sex Tape. Algo pasa en la 
nube (16)
dg. 20.00

_Campaneta, fades i pirates 
(12)
ds. 18.15
_Interstellar (7)
ds. 22.00, dg. 17.00, 20.00, dl. 
22.00
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Terry Gilliam torna als cinemes amb
la cridanera ‘The Zero Theorem’

Cartell i fotogra-
ma de ‘The Zero 
Theoreme’, la 
nova pel·lícula de 
Terry Gilliam.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de portar més d’un 
any girant per festivals de ci-
nema de tot el món, l’última 
pel·lícula de Terry Gilliam arri-
ba, per fi, a les sales del nos-
tre país. El peculiar cineasta 
nord-americà, membre dels 
Monty Python, es proposa 
portar-nos de nou a aquella 
atmosfera de surrealisme tec-
nològic que ja retratava a Bra-
zil (1985).
The Zero Theorem narra la 
història de Qohen Leth, inter-
pretat per Christopher Waltz 
(Inglorious Basterds), un soli-
tari geni de la informàtica que 
dedica la seva vida a resoldre 
el Teorema Zero. Sota la ins-
trucció d’una figura conegu-
da com a Management, a qui 
dóna vida Matt Damon (The 
Bourne identity), Qohed in-
tentarà resoldre aquesta fór-

‘Zoolander 2’ ja 
està en macha
i compta amb
Penélope Cruz

 D. M.
 LLEIDA

Fa temps que Ben Stiller 
volia portar a terme una 
seqüela de la divertida Zo-
olander (2001), però no se 
sabia res segur fins que es 
confirmava la incorporació 
de Penélope Cruz al repar-
timent. 
Stiller s’encarregarà de 
la direcció, i sembla que 
Owen Wilson i Will Ferrell 
podrien repetir papers.

mula informàtica per determi-
nar si la vida té sentit. La seva 
recerca es veurà interrompu-
da per la visita d’una dona 
anomenada Bainsley i pel fill 
adolescent de Management.

Una vegada més, l’artífex de 
12 monkeys o Life of Brian 
aconsegueix dividir la crítica 
amb una cinta de ciència-fic-
ció carregada de barroquisme 
i altes dosis de sense sentit. 

bosses i complements per al teu Petit
www.kiwisac.com

Pol. Ind. Camí dels Frares C. I, Parcela 12 Nave 2 25190 Lleida . +34 973 264 995 . +34 608 024 465 . kiwisac@kiwisac.com
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VISUAL
‘True detective’ ja te nous 
protagonistes per a la seva 
esperada segona temporada
Rachel McAdams és l’última incorporació a l’elenc de la sèrie

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Per fi s’acaba l’espera. Des-
prés de mesos d’incertesa 
i rumors, molts rumors, en 
torn del possible repartiment 
i trama de la nova tempora-
da de True detective, el ca-
nal de televisió nord-americà 
HBO ha decidit pronunciar-se 
sobre aquest tema, donant a 
conèixer els noms dels últims 
fitxatges a incorporar-se en 
el repartiment de la propera 
entrega d’aquesta sèrie poli-
cíaca, creada per Nic Pizzolat-
to. Els primers a sonar van ser 
Colin Farrell (In bruges, 2008) 
i Vince Vaughn (The intern-
ship, 2013), als quals ara hem 
de sumar Rachel McAdams 
(Midnight in Paris, 2011), Tay-
lor Kitsch (John Carter, 2012) 
i Kelly Reilly (Sherlock Hol-
mes, 2009). 
McAdams donarà vida a Ani 
Bezzerides, una detectiu del 
comtat de Ventura amb una 
ètica tan forta que corre perill 
davant les forces tan dins com 
fora del sistema legal, mentre 
que Kitsch serà Paul Woo-
drugh, un veterà de guerra 
que actualment es guanya 
la vida conduint una motoci-
cleta pel Califòrnia Highway 
Patrol i que té a les seves 
esquenes un fosc passat. Per 
la seva banda, Reilly serà Jor-

Imatge pertanyent a 
l’’opening’ de la lloada 
primera temporada de 
la sèrie de culte ‘True 
detective’.

Colin Farrell 
protagonitzarà 

la segona
temporada

dan, una antiga actriu de ter-
cera fila, actualment casada 
amb Frank i que comparteix 
la tirada d’ell per les activitats 
delictives. Colin Farrell serà 
Ray Velcoro, un compromès 
detectiu que treballa en un 
departament del policia cor-
rupte. I Vince Vaughn farà de 
Frank Semyon, el principal 
antagonista dels nous capí-
tols, un criminal i empresari 
que veu com tot el seu im-
peri corre perill després de 
l’assassinat del seu soci. Al-
tres incorporacions d’última 

hora han estat les de Lolita 
Davidovich (The L word), 

que es ficarà en la pell 
de Nancy Simpson, la 
mare del personatge 
que interpreta Tay-
lor Kitsch, una anti-
ga showgirl que ha 
perdut l’atenció dels 
homes i que passa 

els dies fumant i be-
vent Maragarita, i Ja-

mes Frain (The Tudors, 
True blood), que serà Jeff 

Hunt, un dur oficial de policia.
La segona temporada de True 
detective constarà de vuit 
episodis durant els quals tres 
oficials de policia i un criminal 
hauran de navegar a través 
d’una xarxa de conspiració 
com a conseqüència d’un as-
sassinat.

El procés de preproducció de 
la segona temporada de True 
detective ja ha començat, per 
la qual cosa s’espera que el 
seu rodatge arrenqui de for-
ma definitiva durant els pro-
pers mesos. 
La direcció dels dos primers 
episodis serà a càrrec de Jus-

tin Lin, cineasta conegut per 
la seva intervenció, darrere 
de les càmeres, en les tres úl-
times cintes de la saga Fast & 
furious.
HBO no ha volgut donar més 
detalls de la sèrie. Encara que 
no és d’estranyar, tenint en 
compte la mil·limètrica i ben 
calculada campanya publici-
tària que han fet servir durant 
aquests últims mesos. Una 
campanya basada en rumors 
i detalls sense confirmar, que 
s’escampaven a través de 
la xarxa i alguns mitjans de 
comunicació especialitzats, 
aconseguint despertar l’aten-
ció dels seguidors d’aquesta 
ficció detectivesca. 
S’espera que el rodatge del 
nou lliurament de la sèrie duri 
uns cinc mesos, per la qual 
cosa segurament podrem 
gaudir d’ella a partir de finals 
de 2015 o inicis de 2016.

OPiNiÓ
El pitjor final per a un final de sèrie
Cap al 2006, un amic em formulava 
aquella pregunta que segur que a vos-
tè també us han fet: -Has vist Dexter? 
-Dexter... la sèrie de dibuixos? Per des-
comptat, n’era fan de petit. (somric) 
-No... Dexter, aquesta de l’assassí... 
-Val, m’he perdut. Ja ha passat una 
mica més d’un any des que Showtime 
decidís acabar de forma accidentada 
una de les seves millors produccions. 
Dexter Morgan deia adéu (o no...) 
d’una de les pitjors formes possibles. 
Una sèrie que ho tenia tot al seu fa-

vor, però que els diners i la lluita per 
l’audiència li va acabar passant factura. 
Epílegs a part (els que han vist la sèrie 
m’entendran), Dexter va tenir un gran 
final, em refereixo al de debò, al de la 
seva quarta temporada, aquell que feia 
justícia al seu personatge i deixava a 
mig món amb un brot psicòtic, fruit del 
doll d’emocions d’una nit de season fi-
nales (el final de la quarta temporada 
de Dexter va coincidir amb el de la ter-
cera de Breaking bad). Una nit dura de 
la qual ens va costar recuperar-nos.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

Martin Scorsese i Benicio del Toro ja
preparen una sèrie sobre Hernán Cortès

 D. M.
 LLEIDA

La vida del conqueridor es-
panyol Hernán Cortés arri-
barà a la petita pantalla de 
la mà del director Martin 
Scorsese i l’actor Benicio 
del Toro. El canal nord-ame-
ricà HBO serà l’encarregat 
d’acollir aquesta nova ficció, 
de la producció de la qual 
s’encarregarà Benicio del 

Toro, que possiblement tam-
bé acabi posant-se en la pell 
del conqueridor, protagonit-
zant així la sèrie, que narrarà 
la fi de l’imperi asteca, que 
va dominar la regió central 
de Mèxic des de 1460 fins a 
1519. Durant el govern del 
novè emperador, Moctezu-
ma, l’imperi va aconseguir la 
seva màxima expansió i po-
der. De moment, la sèrie es 
titularà Cortés.

Benicio del Toro i Martin Scorsese, responsa-
bles de la sèrie sobre Hernán Cortés.

7accents.cat

‘Glee’ s’acomiadarà finalment 
amb la seva sisena temporada

Imatge promocional de la sèrie ‘Glee’, amb part del repartiment original de 
les primeres temporades.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Recordeu Glee? Sí, aquella 
sèrie a la qual alguns ja es van 
aventurar a denominar com a 
nou fenomen televisiu. I teni-
en raó, no ho negaré. Va ser 
un veritable fenomen televi-
siu, però ja no, sembla que 
alguna cosa no va bé, raó per 
la qual el canal de televisió 
FOX ha decidit posar fi a l’es-
pectacular, alhora que irreal, 
ficció sobre una coral que 
es reuneix per cantar en les 

fantàstiques instal·lacions del 
prototip de highschool nord-
americà al qual tots hauríem 
desitjat anar. Encara que, al 
principi, FOX havia renovat 
la sèrie per dues temporades 
més, les desastroses dades 
d’audiència que van quedar 
registrades durant la passada 
entrega han obligat el canal a 
reduir de 22 a 13 els capítols 
de la que serà la sisena i úl-
tima temporada per a aquest 
simpàtic grup de cantants 
“adolescents”. Però no tot 
són males notícies; sembla 
que Glee comptarà amb un 

final digne, ja que s’ha con-
firmat la presència d’alguns 
vells coneguts de la sèrie 
com Jenna Ushkowitz, Jayma 
Mays, Mark Salling i Dianna 
Agron. “Glee tornarà a les se-
ves arrels. L’última temporada 
tractarà sobre la importància 
de l’educació artística en els 
instituts de secundària”, va 
declarar Ryan Murphy, crea-
dor de la sèrie.
La data triada perquè els can-
tants de la coral més famosa 
s’acomiadin per la porta gran 
serà el 9 de gener de 2015 
amb un capítol doble.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

L’horta en guaret
Si Sala-Valldaura guanya un 
premi literari prestigiosíssim a 
França pel seu Daltabaix; si Nú-
ria Casado en rep dos alhora 
per sengles peces teatrals; si la 
crítica estatal obsequia Ramon 
Rubinat per l’obra sobre J. Cer-
cas; si Pere Rovira obté el Carles 
Riba; si Txema Martínez tradu-
eix els sonets de Shakespeare; 
si el Pardal Roquer es treu de la 
màniga un himne que recorre el 
país sencer; si...; si, en definitiva, 

a les Terres de Ponent les arts vi-
uen una època dolcíssima, ¿per 
què les institucions no adopten 
aquest bé de Déu com a marca 
de qualitat? ¿Per què no n’espre-
men l’indubtable ganxo comer-
cial? ¿Per què no es preocupen, 
en aquest cas, de cuidar, valorar 
i vendre el producte autòcton? 
Si organitzen fires de primera 
qualitat per explotar el vi, l’oli i 
la fruita, ¿per què menystenen el 
fruit que dóna l’arbre de la cultu-

ra? ¿Qui genera 
més diners 
a Catalu-
nya: Ferran 
Adrià o 
Sa l vado r 
Dalí? ¿Cus-
to o Gaudí? 
Si Lleida té 
una horta ufa-
nosa que alimenta 
cos i esperit, ¿per què n’explota 
només una?

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

Empresari i televisiu, considera que a Catalunya hi falten revistes del cor i 
que a Lleida, en canvi, hi sobren els “animals hermafrodites amb closca”.

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

1. Quina relació mantens 
amb Lleida?

Hi tinc força família. 
La meva germana i la 
meva neboda, entre 
d’altres.

2. Des de fora, quina 
percepció teniu dels 

lleidatans?
Mengeu un animal hermafro-
dita amb closca... Això no pot 
ser normal!

3. Per a tu, la comunicació 
és una professió o tan sols 

una afició?
Ni l’una ni l’altra. És una neces-
sitat.

4. Quin paper creus que juga-
rà el paper en els mitjans de co-
municació del futur?
Cap. Ho sento... (riu)

5. Viatges sovint a Berlín. Per 
què?
Per la meva empresa, Fetish 
Store, l’objectiu de la qual és 
que la gent se senti molt sensual. 
Però discrepo: Berlín no és una 
ciutat, sinó que es tracta d’un es-
tat mental.

6. Què li falta a 8tv? I a TV3?
A Catalunya li calen revistes del 
cor i porno català. Fins que no en 
tinguem, no ens podrem perme-
tre ser independents.

7. Per cert, vas votar el 9-N?
Sí, vaig votar-hi. I vaig votar “Sí-
Sí”, que ja sé que m’ho anaves a 
preguntar... (riu)

8. Quin és el teu programa de 
televisió preferit?
Arucitys! (riu)

9. Amb quin col·laborador 
d’Arucitys et portes millor?
Amb el cap... (riu)

10. Gaudeixes tant de la vida 
com sembla?
La vida és per fer tot el que et 
surti del cony; si no, això no és 
vida.

11. I de què tens por?
Em fan por les agulles. I l’oculista 
em provoca malsons.

12. Quina notícia t’ha deixat 
més astorat últimament: l’in-
grés a presó d’Isabel Pantoja o 
la mort de la Duquesa de Alba?
El que realment m’ha deixat es-
maperdut és com s’ha engreixat 
el Petit Nicolàs.

13. Si poguessis conèixer algú 
molt i molt famós, qui t’agrada-
ria que fos?          
Truman Capote, sens dubte. 

14. Quin cognom és “Spin”?
El meu. “Spin” és el cognom per
part materna. I com jo, és exòtic i 
freak. M’agrada més que Martínez...

Joan Spin
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