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editorial
Que bo el món
Tendim a ser bons. Quan tenim 
l’oportunitat de mostrar-nos 
bondadosos, ho fem. El Gran Re-
capte d’Aliments n’és una prova 
fefaent. Quan mig món necessi-
ta l’altre mig món per sobreviu-
re, el segon mig món respon a 
la crida del primer mig món. De 
totes maneres, aquesta propor-
ció del 50% no és compleix de 
manera exacta. N’hi ha uns que 
sempre demanen però mai no 
donen. N’hi ha uns que sempre 

reben però mai no donen. Són 
els mateixos. Formen part de 
l’Administració, d’aquesta admi-
nistració que no administra sinó 
que, com a molt, s’administra.
Quin sentit té que persones nor-
mals i corrents, treballadors mi-
leuristes, la classe mitjana que 
llisca pendent avall en direcció 
a la classe baixa, hagin de pa-
gar els plats trencats de governs 
corruptes, bancs despòtics i es-
tafadors amb cara de no haver 

trencat mai un plat? 
De la mateixa manera que el mi-
cromecenatge s’ha convertit en 
una eina imprescindible per tal 
que els consumidors culturals 
puguin gaudir de la cultura, en-
cara que sigui a costa dels seus 
estalvis, el Banc d’Aliments, la 
PAH, la Marea Blanca, Lila o de 
color de l’arc de Sant Martí han 
sorgit de moviments socials que 
substitueixen la funció principal 
de qualsevol govern: servir la 

ciutadania
El Gran Recapte d’Aliments re-
presenta una nova manera de 
fer en què els polítics ja no hi te-
nen cabuda (en el cas de Lleida 
cal comptar-hi l’absència d’algu-
na polític destacat). Som nosal-
tres els que exercim les seves 
funcions amb l’objectiu que els 
nostres drets es mantinguin per 
sobre dels seus deures. Perquè 
el món és bo. I volem que sigui 
millor.

La fam, més mortal que l’ebola
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L’ús de la bicicleta ha crescut un 150% 
en els últims deu anys a la capital del 
Segrià. L’estalvi, el baix cost de man-
teniment i la rapidesa són alguns dels 
motius d’aquest increment. Els carrils 
bici també han aumentat, però al ma-
teix ritme que la crítica dels usuaris.

L’aventura d’anar 
en bicicleta per 
la ciutat de Lleida

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Agafo la meva bicicleta per 
venir a 7accents a treballar. 
He de conviure amb cotxes, 
motos, furgonetes, autobusos 
i algun camió petit tot el meu 
trajecte, amb el perill que això 
comporta. Fa temps que vaig 
decidir anar pel centre de la 
calçada, ja que em fa por que 
els vehicles no respectin el 
metre i mig de separació que 
han de deixar quan m’avan-
cen i em tirin cap a la vorera. 
Això ha fet molt de mal i no 
ho vull comprovar. A més, 
tampoc puc circular pel carrer 
Major, perquè em poden mul-
tar, així que vaig fins a rambla 
Ferran, per on he d’anar per 
l’únic espai que trobo segur, 
el carril bus. Arribo a la redac-
ció. Estalviar, fer esport i des-

plaçar-me amb rapidesa per 
la ciutat pot semblar tota una 
odissea. Aquest és el meu dia 
a dia amb la bicicleta i el de 
molts usuaris”.
L’ús de la bicicleta a la ciutat 
de Lleida ha crescut un 150% 
en els últims deu anys, se-
gons l’últim estudi realitzat 
de l’ús de la bicicleta a la ca-
pital. Aquesta realitat és per 
diversos factors, com l’estalvi 
econòmic, la crisi, el baix cost 
de manteniment, la rapidesa i 
facilitat per anar d’un punt a 
un altre de la ciutat, sosteni-
bilitat, etc. Paral·lelament, la 
creació de carrils bici també 
ha augmentat, però al mateix 
ritme també han crescut la in-
dignació dels usuaris, que es 
queixen de la falta de segure-
tat que tenen a l’hora de des-
plaçar-se per la ciutat.
De fet, Víctor Lorca, de 37 
anys, argumenta que “és una 
ciutat molt útil per moure’s 

per una ciutat com Lleida”, 
encara que “en absolut està 
preparada, perquè s’ha fet 
de la pitjor manera possible i 
deliberadament”. Per la seva 
banda, Dario Lemos, de 28 
anys, explica que falten més 
carrils bici i hi ha una falta de 
conscienciació dels conduc-
tors dels vehicles, reconei-
xent que “en moltes ocasions 
intentes ser el més correcte 
possible, però tot i així hi ha 
vegades que és im-
possible”.
Durant la visita 
que va dur 
a terme el 
mes de 
setembre 
als tre-
balls que 
s’estaven 
duent a ter-
me per cons-
truir el nou 
carri bici en l’eix 

rambla d’Aragó-Lluís Com-
panys, l’alcalde de la ciutat, 
Àngel Ros, va posar en relleu 
que un dels principals objec-
tius de l’Ajuntament de Lleida 
és completar la xarxa de carril 
bici bàsica per tal de garantir 
que cada barri tingui una con-
nexió contínua fins al centre 
de la ciutat. Ara mateix, la 
xarxa té 35,2 kilòmetres i està 
previst ampliar-la amb 3,7 ki-
lòmetres més fins a principis 

del proper any, 
desta-

cant la construcció del carril 
bici a la rambla d’Aragó i Lluís 
Companys, tram que forma 
part de l’eix nord-sud i que es 
completarà properament arri-
bant a Ricard Viñes, amb les 
obres de la plaça Pau Casals; 
la millora de la connexió del 
barri del Secà de Sant Pere-
Balàfia a través de l’avinguda 
de Torre Vicens (325 m.), i la 
millora i ampliació del carril 
bici a l’Estudi General amb la 
reurbanització de l’avinguda i 

la implantació del carril 
bici a l’avinguda de 

València (360 m.).
A més, Anto-
nio Barea, 
mecànic de 
bicicletes a la 
botiga Cicles 
Simó, explica 

que també ha 
notat aquest in-

crement de l’ús, ja 
que permet estalvi-

Víctor Lorca 
asegura que 
“Lleida no 

està preparada 
per les bicis”

Per on ha 
d’anar el 

carril bici és 
una vella 

problemàtica

21%

79%

dones

homes

usuaris
de la 
bicicleta
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Camps afirma 
que vianants 

i ciclistes 
són els més 
vulnerables
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2014
plaça

Europa

ar: “Sembla que tothom s’ha 
recordat que tenia una bicicle-
ta a casa, encara que fos del 
seu avi o del pare. A més, Llei-
da és una bona ciutat per anar 
en bici”. Tot i això, apunta que 
“el carril bici és un tema com-
plicat, ja que encabir cotxes, 
bicicletes, motos i vianants és 
difícil. A més, els conductors 
no es fan a la idea que també 
hi ha ciclistes”.

Problemes amb el carril bici
Els usuaris es queixen del carril 
bici lleidatà. Lorca apunta que 
s’ha fet d’una manera “irregu-
lar i insegura”, mentre que els 
vianants el trepitgen, donant 
la sensació que “no tenim cap 
dret. A més, a cap carrer de la 
capital hi ha un començament 
i un final”. I Lemos puntualit-
za que aquest espai reservat 
a ciclistes està condicionat 
a altres factors, com arbres, 
parades d’autobús o, el que 
és pitjor, els aparcaments de 
cotxes, “amb els quals no hi 
ha una gran separació i si algú 
obre una porta, i normalment 
ho fan sense mirar, com em va 
passar quan vaig tenir l’acci-
dent a Cappont, és molt peri-
llós”. Per això, tots dos convi-
darien polítics i responsables 
perquè veiessin les mancances 
existents.
Per la seva banda, la prime-
ra tinent d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme, Marta Camps, 
argumenta que és una vella 
polèmica el fet de si s’ha de 
segregar el carril bici de la 
calçada i posar-lo aquí amb 
unes mesures de protecció o 
bé s’ha de posar a la vorera. 
“Aquest tema encara no s’ha 
resolt i molts ajuntaments es-
tan intentant trobar la millor 
solució, que sobretot és la 
protecció dels ciclistes sense 
envair l’espai dels vianants”, 
diu Camps. Per aquesta raó, 
indica que “sempre que es 
posa a la calçada s’han de 
posar mesures de protecció i 
senyalització que puguin se-
parar el carril bici, a causa de 
la circulació de vehicles”. Així, 
es considera que la zona de 
l’aparcament “la part més se-
gura”. En canvi, quan 
està en la vorera el 
que es fa es se-
nyalitzar-ho 
a d e q u a -
d a m e n t . 
“De tota 
m a n e r a , 
a Lleida 
l’ordenan-
ça preveu 
que pugui 
ser per espais 
públics o verds, 

com places, cobriment de les 
vies, rambles, etc., o bé en 
aquells llocs on estigui conve-
nientment senyalitzat, bé en 
vorera o en calçada. I on no 
estigui senyalitzat, per on el ci-
clista ho consideri més segur”, 
explica la regidora. Malgrat tot, 
Lorca manifesta que “les orde-
nances municipals per anar en 
bicicleta fan riure, perquè són 
contradictòries en si mateixes”.
Davant de tots aquests pro-
blemes, i pensant en la seva 
seguretat, Lorca va decidir no 
circular pel carril bici i anar per 
la calçada: “Crec que vaig més 
segur per la calçada que no pas 
pel carril bici. Hi ha trams on 
no es poden creuar dues bici-

cletes. No es tan difícil que 
funcioni bé un carril 

destinat als ciclis-
tes, com ja s’ha 

demostrat en 
altres ciutats. 
Aquí, pitjor 
no ho po-
drien haver 
fet”. Un altre 

exemple és 
que Lemos va 

patir un accident 
que per sort no va 

Víctor Lorca criti-
ca els carrils bici, 
com el de Rambla 
Aragó, que co-
mença on hi ha la 
parada de bus.
Foto: Ò. B.
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OPiNiÓ
Lluita constant per la meva seguretat
Utilitzo la bicicleta per desplaçar-me 
per la ciutat de Lleida. És la mane-
ra més pràctica d’arribar als diferents 
llocs, i les característiques de la capital 
del Segrià acompanyen, ja que no hi 
ha grans pujades. Però cada cop que 
agafo la bici tinc la sensació que m’es-
tic jugant la vida. Hi ha conductors que 
es pensen que només existeixen ells i 
que els ciclistes hauríem d’estar exter-
minats del mapa. La falta d’educació fa 
que molts d’ells no respectin el metre 
i mig que han de deixar de distància 

quan m’avancen. També hi ha vianants 
que caminen pel carrer bici pensant 
que la vorera només és seva. Però el 
gran problema recau en el carril bici, ja 
que hi ha trams en els quals els cotxes 
aparquen al costat, o no estan acabats, 
en altres el manteniment deixa molt 
que desitjar i alguns pateixen casos 
surrealistes, com un arbre al mig. Crec 
que seria bo que algun il·lustre baixés 
del seu cotxe i anés una estona en bici-
cleta per descobrir tots els perills. Fins 
llavors, espero que no passi res.

Òscar Buetas periodista

449

204
2003

2014
pont 

universitat

254

487

2003

2014
Ricard
Vinyes

Dario Lemos 
ha patit més 
d’un ensurt 
circulant amb 
la bicicleta.
Foto: Ò. B.

ser greu per a ell, encara que 
la bicicleta va quedar destros-
sada, “per anar pel carril bici, 
ja que un cotxe va obrir una 
porta i per tal d’evitar-la vaig 
xocar contra un arbre, i no és 

un cas insòlit”.
Les solucions poden sem-
blar difícils, almenys per part 
del consistori lleidatà, però 
no és així per Lorca i Lemos. 
“Primer s’ha de conscienciar 

a la gent, perquè encara que 
ens preparin perfectament 
els carrils bici estarem en la 
mateixa situació”, diu el Da-
rio, mentre que el Víctor ex-
pressa que “no serveix de res 

que arreglin el paviment d’un 
carril bici si continua sent in-
segur. No es pot anar per un 
carril bici i que a menys de 
dos pams els cotxes estiguin 
aparcats. El copilot mai mira 
pel retrovisor i si obre la por-
ta, anant a 30 km/h en bici-
cleta amb el pes del ciclista 
que sigui de 70 kg, el cop és 
molt dur. Per això, convida-
ria els enginyers municipals, 
regidors i altres polítics que 
vinguessin en bicicleta a fer 
una ruta pel carri bici, perquè 
vegin que és vergonyós”. 
“Realment, no saben el que 
hi ha”, matisa Lemos.

Conscienciació i pedagogia
La gran queixa dels usuaris 
de les bicicletes és la falta de 
conscienciació dels conduc-
tors. “El vianant i els ciclistes 
són les persones més vul-
nerables en la cadena de la 
mobilitat i sempre s’ha de fer 
una labor de conscienciació, 
però també del ciclista sobre 
el vianant i, després, del con-
ductor sobre el ciclista. Això 
s’està fent en totes les cam-
panyes de mobilitat. A Lleida 
no es pot córrer per la via ur-
bana, limitada a 50 km/h, i en 
algunes vies a 30 km/h, i això 
comporta un respecte per 
tots els usuaris. És un tema 
de civisme”, explica Marta 
Camps. A més, ha apuntat 
que si els vianants que cami-
nen pel carril bici provoquen 
un perill poden ser sancionats 
per la  Guardia Urbana.
En aquesta línia, Lorca afirma 
que “el problema existent és 
que no s’ha fet pedagogia. 
Reben inclús insults per part 
de vianants i conductors, i un 
ciclista té els mateixos drets i 
obligacions que qualsevol ve-
hicle motoritzat. No se’ns res-
pecta i per a molts són com 
un gra al cul”. 
Fins i tot, comenta 
que es podrien 
condicionar 
els semà-
fors per 
tal que 
t ingues-
sin pre-
fe rènc i a 
motos i 
bicicletes, 
a més de les 

corresponents zones prepara-
des, “per tal de no molestar la 
resta de vehicles motoritzats 
que circulen”, com Brighton o 
Barcelona, a part de fer més 
campanyes de conscienciació 
ciutadana com la gran solu-
ció. “S’ha de començar a fer 
pedagogia per als vianants i 
des de petits. Qualsevol me-
canisme serà bo, però enfo-
cat cap a la seguretat vial del 
ciclista”, afirma Lorca.
I es que, ara hores d’ara,  mou-
re’s en bicicleta suposa antici-
par-se a tot el que pot passar. 
Totes les parts implicades co-
incideixen en la vulnerabilitat 
que tenen els ciclistes “i no hi 
ha consciència”, diu Lemos, i 
afegeix que conscienciant a la 
gent podrien conviure ciclis-
tes i cotxes, “però fins que no 
s’aconsegueix fer aquest tre-
ball, això serà complicat”. 
De fet, no es difícil veure cot-
xes mal aparcats que envaei-
xen part del carril bici, altres 
vehicles que l’utilitzen per es-
tacionar o fins i tot terrasses 
de bars ocupant-lo. “La gent 
hauria de tenir dos dits de 
front per pensar que aquell 
espai delimitat amb dues 
franges al terra indiquen que 
és un carril bici”, diu Víctor 
Lorca. Malgrat tot, reconeix 
també que “hi ha ciclistes 
que tampoc respecten als via-
nants i acabem pagant justos 
per pecadors. Fins i tot, ca-
minant me sentit afectat per 
aquests kamikazes”. 
Però Lorca assenyala, a més, 
els membres de la Guàrdia 
Urbana que van en bicicle-
ta, ja que “també haurien 
de donar exemple, perquè 
contemplen les ordenances 
mínimament. Se’ls pot veure 
pel carrer Major circular en 
bicicleta quan està prohibit, 
si no estan fent cap tipus de 
servei”. I és que el fet de ser 
un espai totalment peatonal 
també és respectat per molts 
ciclistes, “perquè molestes”, 
encara que a priori abans de 
les 09.00 hores i després de 
les 21.00 hores, s’hi pot cir-
cular, i entre aquestes hores 
està prohibit, podent ser san-
cionat amb 300 euros de mul-
ta. “Les ordenances són per 

a tothom”, afegeix.
D’altra banda, 

aquest augment 
pot fer pensar 
a la gent que 
en un futur 
no gaire llu-
nyà s’instal·li 
un servei de 
bicing, però 

Marta Camp 
ho descarta, ja 

La regidora 
d’Urbanisme 

nega que 
s’instal·li el 

‘bicing’
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que es tracta d’una ciutat en 
la qual encara no hi ha el nú-
mero suficient d’usuaris “per 
tal que sigui rentable per a les 
empreses que ho exploten en 
altres ciutats”. Aquí també co-
incideixen Lorca i Lemos amb 
Camps en dir que “Lleida és 
una ciutat petita per segons 
quins serveis”.

Disparitat d’opinions
Pel que fa a la mobilitat, la 
regidora d’Urbanisme apunta 
que la capital del Segrià és 
apta per circular en bicicleta, 
com ho demostra el fet que 
l’ús ha crescut exponencial-
ment per la crisi econòmica, 
salut i costums, “tenint asso-
ciacions de l’ús de la bicicle-
ta que estan fomentant l’ús 
d’aquest mitjà de transport. 
I els estudis demostren que 
han augmentat els usuaris en 
els dies laborables i més entre 
el segment masculí”.
Però no opinen el mateix 
molts dels usuaris, sobretot 
fent referència al carril bici. 
“Lleida no està preparada per 
acollir el carril bici. És cert que 
l’obra pública seria molt gran 
si es fes en condicions, però 
potser no volen fer-ho”, co-
menta Víctor Lorca, i afegeix 
que a la capital del Segrià no 
hi ha cap carril bici segur i, per 
tant, “el millor seria no fer-ne 
més o treure’l, perquè no és 
funcional. És una eina molt 
útil, però s’ha de fer amb ri-
gor”. A això, Dario Lemos se 
suma dient que “es podria 
començar per habilitar zones 
que siguin més accessibles i 
que no suposin una despesa 
molt gran, a més de condici-
onar-los”.

Robatoris
Els robatoris de bicicletes tam-
bé s’han convertit en el prin-
cipal problema dels ciclistes. 
Marta Camps indica que me-

sures com cadenats, registres 
o fer un inventari s’ha estudi-
at, “però totes tenen una cer-
ta complicació. Hi ha fórmules 
diverses que els ajuntaments 
estan estudiant i amb la Guàr-
dia Urbana mirarem quin és el 
sistema més fàcil, que podria 
passar per una certa matricu-
lació i un registre de bicicletes 
que, en cas de robatori, fos fà-
cil la seva recuperació”.
Víctor Lorca i Dario Lemos són 
partidaris, inclús, de pagar un 
impost anual i matricular les 
seves bicicletes: “Llavors, pot-
ser, es farien millor les coses, 
ja que hi hauria una recaptació 
econòmica. Amb una bicicleta 
matriculada hi guanyaríem 
molt, ja que, per exemple, 
seria més difícil de robar, per-
què hi hauria un registre”. És 
per aquesta raó, la por, que 
cap dels dos deixa les seves 
bicicletes estacionades als 
espais reservats. “Qualse-
vol mecanisme és bo per tal 
de millorar la nostra situació, 
com per exemple la creació 
d’una associació d’usuaris de 
bicicletes per la ciutat en la 
qual hi hagués un denomina-
dor comú”, apunten els dos 
ciclistes. De fet, també són 
conscients d’aquest problema 
a les botigues i tallers de bici-
cletes, com explica el mecànic 
Antonio Barea en assegurar 
que “en els últims temps s’han 
produït molts robatoris”.
“He acabat d’escriure el re-
portatge. És hora de tornar 
a casa. Surto al carrer Major 
i vaig caminant, mentre pen-
so que les posicions entre el 
consistori i els usuaris de les 
bicicletes encara no estan 
properes. Arribo a la calçada 
i començo a pedalejar. Enca-
ra hi ha molt de treball per 
fer, però sobretot falta mol-
ta conscienciació. Aniré amb 
compte i avançant-me al que 
pugui succeir.”

El treball de 
conscienciació

ha d’estar
dirigit a molts 

conductors 

Matricular les 
bicicletes és 

una opció per 
reduir els 
robatoris

Hi ha conductors 
que no respecten 
les delimitacions 
del carril bici.
Foto: Ò. B.

Moltes bicis anti-
gues han sortit al 
carrer. Foto: Ò. B.



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

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
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Alícia
Camacho
“Una Catalunya independent 
d’Artur Mas no donaria dret a 
l’autoderminació de Lleida” 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Alícia ha vingut a Lleida per 
presidir la junta directiva local 
del Partit Popular i aprofita  
l’avinentesa per fer una roda 
de premsa on carrega contra 
els pressupostos de la Gene-
ralitat i anuncia que presenta-
ran una esmena a la totalitat. 
Considera que són uns pres-
supostos “irreals” i que “de-
mostren la gran ineficàcia de 
les polítiques de Mas”. 
Nosaltres, aprofitem que ve 
al mateix edifici on treballem 
per parlar amb ella sobre l’ac-
tualitat més candent.
Curiosament, ens atorguen 
justament 7 minuts per rea-
litzar l’entrevista. Ni més ni 
menys. Minuts que hem d’es-
prémer al màxim sota l’atenta 
mirada de la resta de comitiva 
del partit.

LAIA DOLCET
Per què és dolent que una 
autonomia pugui exercir el 
seu dret a vot?

A. SÁNCHEZ-CAMACHO 
Votar és magnífic perquè és la 
democràcia, però cal votar en 
democràcia. El que no és bo 
és fer coses al marge de les 
lleis.  Crec que la gran sort de 
les generacions actuals és que 
han viscut, i viuen, en demo-
cràcia i, per tant, cal complir 
les lleis i no es pot fer creure a 
les generacions presents que 
el que es va produir el 9-N és 
un dret, perquè és una acció 
il·legal. I això és el pitjor que 
es pot fer per traslladar a les 
properes generacions el que 
és l’essència de la democrà-
cia, actuar dins de les lleis que 
hem dotat tots plegats.  

L. D.
En aquest sentit, quan s’hau-
ria pogut votar?

A. S.
El procés hi és, però el que 
succeeix és que hi ha la ma-
joria parlamentària que cal 
respectar. Qui no respecta la 
majoria parlamentària i la de-
mocràcia és Artur Mas. El 8 
d’abril el Congrés dels Dipu-
tats i la majoria parlamentària 
li van dir que no tenia com-
petències per fer un referèn-
dum i ell va actuar en contra 
d’aquesta majoria. 

L. D.
Sembla ser que la 
Constitució només 
sigui modificable 
en funció dels in-
teressos polítics 
de torn...

A. S.
La Constitució és 
la llei de lleis i es 
reforma d’acord 
amb la majoria par-
lamentària, que és la 
majoria democràtica, 

com a qualsevol lloc del món. 
Ho hem fet com es fa a qual-
sevol lloc de la democràcia 
occidental on, a més, cal 
reconèixer que el dret 
d’autodeterminació 
no existeix enlloc. 
Estic convençuda 
que una Catalunya 
independent d’Artur 
Mas no donaria dret 
a l’autodeterminació 
a Lleida, ni a Girona, 

ni a la Valh 
d’Aran 

p e r -

Catalunya 
independent 
estaria fora 

de la UE

El que es va 
produir al 
9-N és una 

acció il·legal 

No es pot
votar al

marge de les 
lleis
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Sánchez-



Sánchez-Camacho es 
mostra impassible i 
fidel al discurs de 
Rajoy: el 9-N no ha estat 
un dret sinó un procés 
il·legal i el PP és l’unica 
força que pot garantir la 
unitat d’Espanya.

què no li interessaria.  Existeix 
la fortalesa i la unió d’estar 
tots junts en una Unió Euro-
pea on Catalunya quedaria 
absolutament fora si fos un 
país independent. 

L. D.
Què n’opines de la gent que 
s’està autoinculpant amb el 
9-N?

A. S.
Jo respecto la gent que s’es-
tà autoinculpant, és lliure de 
fer el que consideri més adi-
ent, però les resolucions del 
Tribunal Constitucional són 
molt clares i anaven dirigides 
al Govern de Catalunya. Per 
tant, haurà de ser la Justícia 
qui consideri cp, procedeix. 

L. D.
Canviant de terç. Quina im-
portància creus que tenen 
els mítings com aquest últim 
de Rajoy a Catalunya, quan 
es fan davant d’un públic ja 
convençut? 

A. S.
El discurs de Mariano Rajoy 
es va fer en un acte de par-
tit però el van veure milers de 
persones a través dels mitjans 
de comunicació. Per tant, el 
més important és el contingut 
del seu discurs, en què el pre-
sident Rajoy va demostrar que 
l’únic que garanteix la unitat 
d’Espanya amb tota la seva 
pluralitat és el Govern davant 
d’un PSOE que ha abandonat 
la unitat d’Espanya, cedint 
davant dels independentis-
tes. Va ser un discurs molt 
important, no només pel PP, 
sinó també pels milers de vo-
tants del partit de Catalunya i 
de fora. 

L. D.
Ara ja se sap que el nou mi-
nistre de Sanitat és Alfonso 
Alonso, però havia sonat el 
teu nom. T’ho van arribar a 
proposar?

A. S.
No! En absolut. Quan es pro-
dueixen aquests rumors que 
no es corresponen amb la 
realitat és que es desconeix 
molt el caràcter del president 
del Govern d’Espanya. En ab-
solut deixaria Catalunya, que 
és una de les prioritats, i Ra-
joy ja va corroborar, el passat 
dissabte, la seva confiança en 
aquest equip amb què hem 
tret els millors resultats de la 
història de Catalunya i que, a 
més, va diagnosticar fa temps 

La presidenta 
del PP a 
Catalunya va 
presidir el passat 
dimarts la junta 
directiva local del 
partit a Lleida. 
Foto: Dani 
Martínez

DIVENDRES 5 de DESEMBRE DE 2014 11



el procés separatista i la irres-
ponsabilitat d’Artur Mas. Per 
tant, li asseguro que deixarà 
l’organigrama de Catalunya 
com està. 

L. D.
Teniu por a la força que està 
adquirint Podemos? 

A. S.
Nosaltres no. Qui crec que té 
por és Pedro Sánchez, que 
cada dia està competint més 
amb Podemos i va perdent la 
capacitat de ser l’alternativa 
al Govern d’Espanya. S’està 
preocupant tant per Podemos 
que acabarà sent irrellevant 
com a principal força de l’opo-
sició, i això ens beneficia. Po-
demos està demostrant que 
no compleix aquell programa 
amb què es va presentar a les 
eleccions europees i que, ara, 
l’únic que té és un discurs po-
pulista que capitalitza el vot 
de càstig que ens estan do-
nant els espanyols a les grans 
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formacions polítiques. Tot 
i això, per a les prope-
res eleccions queda 
molt de temps, i 
amb els resultats 
de l’agenda de 
reformes del 
Govern d’Es-
panya, estic 
c o n v e n ç u d a 
que els votants 
sabran decidir 
molt bé i no esta-
rem davant d’una 
majoria que voti el 
populisme. 

L. D.
Veus possible una unió entre 
Ciutadans i UPyD de Rosa 
Díez? 

A. S.
La senyora Rosa Díez ja ha dit 
que no. El que jo veig és que 
Ciutadans busca unions polí-
tiques per obtenir més vots i 
més escons per arribar al Con-
grés dels Diputats. En canvi, 

Ros no 
defensa el 

socialisme ni 
la democràcia

Podemos 
capitalitza el 
vot de càstig 

als grans 

rebutja l’oportunitat de fer 
una coalició de Govern amb 
els partits constitucionalistes 
que va oferir el PP de tota Es-
panya, amb Unió, Socialistes, 
Ciutadans i UPyD. Rivera està 
més preocupat per obtenir 
vots i escons a costa dels de-
més, que no pas per garantir 
la convivència i la unitat d’Es-
panya, que és la principal pre-
ocupació del PP. 

L. D.
Heu decidit qui serà 

el candidat del 
Partit Popular a 

Lleida de cara 
les properes 
e l e c c i o n s 
municipals? 

A. S.
No. Decidi-
rem el candi-

dat al gener 
en la Conven-

ció Nacional del 
Partit Popular, on 

presentarem els candidats de 
totes les províncies. 

L. D.
En el cas del PSC de Lleida, 
creus que Àngel Ros es pos-
tula com un candidat fort 
amb possibilitats de renovar 
legislatura?
 

A. S.
Crec que, en el cas del 
Partit Socialista de Catalu-
nya a Lleida, Àngel Ros ha 
demostrat que està més a 
favor de la consulta inde-
pendentista i del trenca-
ment de Catalunya que no 
pas de defensar una Lleida 
que estigui integrada a Ca-
talunya i que, per tant, doni 
resposta als problemes dels 
lleidatans. 
El millor candidat és el del 
PP, perquè Ros ha demos-
trat que ni defensa el socia-
lisme ni defensa la garantia 
de la democràcia que és el 
compliment de la llei.
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PP
Lleida

Qui encapçalarà la llista de les 
municipals
a Lleida?
Entre aquests noms 
segurament es 
troba el candidat. 
Ho sabrem del
cert al gener.

Salvador
Puy

Joan Vilella

Inma Manso

Marisa 
Xandri

María José 
Horcajada

Dolors 
López

Joan Vilella és l’actua porta-
veu del Partit Popular a Llei-
da i un dels noms que sonen 
amb més força per encapçalar 
la llista popular. Periodista de 
professió, des de l’any 1996 
fins al 2011 va ser responsa-
ble de premsa del PP.  Ja va 
ser candidat municipal en 
l’anterior legislatura. Com els 
seus homòlegs, políticament 
li preocupa que es prioritzi un 
projecte rupturista amb Espa-
nya i el camí cap a la indepen-
dència per sobre del benestar 
de les persones. Si finalment 
resulta elegit, tindrà menys 
temps que la resta de candi-
dats per actuar com a tal.
Dolors López és l’actual presi-
denta del Partit Popular a Llei-
da. Va ser regidora de l’Ajun-
tament durant dotze anys, fins 
al 2007. Ha encapçalat la llista 
del PPC per Lleida,a les elec-
cions del Parlament de Cata-
lunya del 2010 i 2012. Tornar 
a Lleida seria un pas enrere.
Salvador Puy és el secretari 
del partit en l’actualitat i 
un dels noms que 
també sonen 
com a caps 
de llista. 
Per altra 
b a n d a , 
la popu-
lar Inma 
Manso, 
subde-
l e g a d a 
del Go-
vern de 
l’Estat des 
del febrer de 

2012, va ser la candidata nú-
mero 2 a la llista del PPC al 
Congrés per Lleida a les elec-
cions generals del 2000, 2008 
i 2011. Abans de ser subdele-
gada va exercir de portaveu 
del PP a l’Ajuntament. De ca-
ràcter fort, ha guanyat prota-
gonisme en el si del partit.
Les altres dues dones que ens 
resta per analitzar són Marisa 
Xandri i María José Horcajada. 
La primera va ser coordinado-
ra de campanya de les elec-
cions europees del 2009 i és 
vicesecretària d’organització 

del Partit Popular de Llei-
da des del 2008. 

En el cas de 
María José 

Horcajada, 
és trac-
ta d’un 
d e l s 
n o m s 
que en 
el pas-
sat més 

sonaven 
per en-

capçalar les 
llistes, però 

s’ha anat diluint en els darrers 
temps. De les més joves del 
partit,  milita al Partit Popular 
des del 1995 i va ser presiden-
ta de les Noves Generacions a 
Lleida fins al 2001.
La incògnita seguirà viva fins la 
presentació oficial del candi-
dat (“o candidata”, tal com va 
remarcar Sánchez-Camacho), 
el mes de gener, en el marc 
de la Convenció Nacional del 
Partit Popular.  

Joan Vilella 
és el candidat 
que sona amb 

més força
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El Gran Recapte 
d’Aliments a 
Lleida ha superat 
els 300.000 
quilograms de 
menjar, assolint 
així els objectius 
marcats.

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Me’n vaig a dormir feliç”. 
Amb aquesta sensació tan-
cava portes José España des-
prés de passar més de deu 
hores ajudant els que més ho 
necessiten. No es tracta de 
cap superheroi ni de cap mi-
leurista que fa hores per arri-
bar a final de mes, és un dels 
400 voluntaris que han pas-
sat pel magatzem del Banc 
dels Aliments de Lleida per 
col·laborar amb el Gran Re-
capte d’Aliments. No té cap 
placa que l’identifiqui, però 
després de portar dotze anys 
participant (d’ençà que es va 
fundar el Banc dels Aliments 
a Lleida), tothom sap qui és, i 
no perquè sigui un home que 
a les deu del matí ja porta vuit 
cafès, sinó pel gran cor que 
té. El José no està sol, com 
tampoc ho estan les 29.900 
persones que una vegada al 
trimestre passen pel Banc a 
demanar menjar.  Tenen l’Al-
bert, l’Oriol, l’Aurora, el Blas, 
l’Àlex, el Josep, el Joan o la 
Pepita, i 1.700 persones més 

fronteres

de la demarcació de Lleida 
que han volgut presentar-se 
com a voluntaris i col·laborar 
un any més en una bona cau-
sa. Perquè no es tracta d’una 
altra cosa que lluitar contra 
la pobresa i contra el malba-
ratament dels recursos ali-
mentaris distribuint menjar 
a les entitats, associacions i 

institucions perquè aquestes 
entreguin el necessari a les 
famílies i a les persones més 
necessitades. 
Encara no se saben els resul-
tats definitius, però el Banc 
dels Aliments calcula que a la 
demarcació de Lleida s’hau-
ran recaptat 300.100 quilo-
grams, xifra que supera l’ob-

jectiu que s’havia marcat el 
Gran Recapte 2014. “Només 
a Lleida ciutat s’haurà arribat 
als 150 quilograms, i a aquests 
falta sumar-hi el recaptat als 
pobles i els 18.000 kg que 
aporten les empreses”, expli-
ca el director tècnic del Banc 
dels Aliments de Lleida, Oriol 
Berengué. Tot i que es mos-
tra molt content per la xifra 
aconseguida i l’esforç i la im-
plicació de les persones que 
un any més han col·laborat, 
lamenta que aquests quilo-
grams d’aliments serviran per 
alimentar només fins al març 
de 2015: “A l’abril haurem 
de valorar si avançar el Gran 
Recapte d’Aliments o fer una 
crida a les empreses perquè 
ens ajudin”. A banda dels alts 
nivells de pobresa 
pels que passa 
ciutat, ara al 
Banc dels 
A l i m e n t s 
s’hi suma 
un pro-
blema ad-
ministratiu 
de la Unió 
Europea, a 
conseqüèn-
cia del qual 

veuran restringida l’aportació 
que cada any envia als Bancs 
dels Aliments. “Abans feien 
tres donacions a l’any, però a 
causa d’uns problemes admi-
nistratius, aquest any només 
en faran dues, i la pròxima 
serà al juliol”, explica Oriol 
Berengué, que diàriament di-
aloga amb la resta d’entitats 
per saber cap a on tirar. Be-
rengué també explica que el 
nivell de pobresa no ha aug-
mentat respecte a els últims 
anys, “quan es va triplicar 
amb la crisi”, i que ara s’ha 
estabilitzat, “la qual cosa sig-
nifica que continuem amb el 
mateix problema sense soluci-
onar”. I adverteix que existeix 
“el perill de què és cronifiqui, 
fet que ens obliga a no baixar 

el nivell d’aprovisiona-
ment per poder fer 

front a aquesta 
situació”. 

Amb el Gran 
R e c a p t e 
d’Aliments, 
es cobriran  
91 entitats 

benèf iques 
de la provín-

cia de Lleida, 
de les quals, 54 

“Hem de
valorar si 

avancem el 
Gran Recapte 
de primavera”

La solidaritat
que traspassa
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“Si l’hi passa 
al meu fill, 

m’agradaria 
que algú 

l’ajudés, com 
ara faig jo”

són específicament d’ali-
ments, entre les que hi ha 
l’Associació Shalom, Aremi, 
l’Ajuntament de Lleida, Cári-
tas Diocesana de Lleida, el 
Centre Obert la Noguera, 
Creu Roja de Lleida 
o la parròquia 
del Carmen. 
A causa d’un 
procés de 
reorganit-
zació, el 
n o m b r e 
d’ent i tats 
s’ha reduït, 
passant de 
les 120 a les 
actuals, perquè 
“no només s’hi ha de 
posar cor, sinó també cap” a 
l’hora d’atorgar els recursos 
alimentaris, segons aclareix 
Berengué. Perquè una enti-
tat pugui rebre aliments del 

El Gran Recap-
te d’Aliments 
aconsegueix 
sobrepassar 

l’objectiu marcat 
de 300.000 kg. 

Foto: Ares 
Valdés

Banc, haurà d’estar degu-
dament registrada el RESES 
(Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials) del De-
partament de Benestar i Soci-

al i Família  de la Generali-
tat de Catalunya. 

La nota essencial 
del Gran Re-

capte d’Ali-
ments va 
tornar a ser 
la gran par-
t i c i p a c i ó 
de volunta-
ris, que van 

cobrir tots els 
punts de reco-

llida, exactament 
164. Però no només 

parlem dels voluntaris si-
tuats als supermercats, sinó 
també de les persones que 
han col·laborat en tasques de 
transport d’aliments i de clas-

sificació al magatzem, que 
van començar ja el divendres 
28 amb els preparatius a les 
08.00 del matí, i que encara 
avui continuen aportant op-
timisme per una bona causa. 
A més, el voluntariat ha estat 
molt divers, havent participat 
alumnes dels instituts Claver, 
Santa Anna, Episcopal, El 
Carme i el Canigó d’Almace-
lles, així com també alumnes 
de la Facultat de Medicina 
de la Universitat de Lleida, 
persones del Centre Obert 
de Lleida, la plataforma dels 
Salesians i, inclús, un grup de 
Mossos d’Esquadra, a banda 
de la gran multitud de perso-
nes que es van inscriure per 
lliure. La majoria d’aquests 
persones eren prejubilades 
que, a banda de contribuir i 
ajuda a altres persones neces-
sitades, es ficaven en la seva 

pell, pensant que “si algun 
dia em passa a mi o algun fa-
miliar, m’agradaria que algú 
els ajudés com estic fent jo”, 
com diuen l’Aurora Tejada o 
el José España.
La pluja del cap de setmana, 
però, no va treure protago-
nisme al que milers de per-
sones estaven fent, ja que la 
participació dels lleidatans ha 
tornat a ser molt elevada, ar-
ribant a donar quasi carros de 
compra sencers, com explica-
va el voluntari Joan Ros, que 
juntament amb la seva dona 

hi col·laboraven per prime-
ra vegada. Tot i que hi havia 
gent que, entre xiuxiuejos i 
amb ulls tristos, comentaven 
que no podien donar ali-
ments perquè els havien tret 
la pensió. Tot i així, ben aviat, 
el degoteig de gent als su-
permercats es va convertir en 
banyeres plenes d’aliments 
bàsics (oli, llet, llegums cuits 
i conserves de peix i carn tal 
com es va demanar des del 
Banc dels Aliments) que van 
arribar al magatzem central 
sense parar des del divendres 
fins al dimecres, quan arriba-
va la recol·lecta dels super-
mercats Plusfresc. Un cop ar-
ribaven les camionetes plenes 
de banyeres d’aliments, els 
voluntaris del magatzem clas-
sificaven els productes en 22 
estanteries diferenciades que, 
una vegada plenes, s’apilona-
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Acompanyem 
voluntaris del 
Gran Recapte 
d’Aliments durant 
el cap de setma-
na i els dies de 
classificació per 
posar-nos en la 
seva pell. 
Foto: Ares Valdés

ven formant torres de caixes 
quasi a tocar del sostre.
Però la participació no només 
va ser als punts de recollida, 
sinó també a empreses, enti-
tats i institucions que han vol-
gut posar el seu gra de sorra 
amb col·laboracions diverses. 
Si  Actel Grup va fer arribar 
més de 1.000 quilograms de 

fruita fresca, la Diputació de 
Lleida feia entrega de 5.000 
ampolles d’oli. Entre les fi-
gures destacades, es trobava 
Postureig de Lleida, que amb 
la seva màscara, animava a 
participar i venia les xapes 
#ILoveAllioli, els diners recap-
tats de les quals anaven per 
al Banc dels Aliments. A més, 

els clubs esportius de la ciutat 
han bolcat en el Gran Recap-
te. L’Actel Força Lleida i el Llis-
ta Blava regalaran entrades a 
canvi d’aliments i el Volei Ba-
làfia i l’Handbol Pardines van 
fer recollida d’aliments durant 
tot el cap de setmana. Exac-
tament, l’Actel Força Lleida 
ho farà el 10 de desembre, i 

s’obsequiaran entrades per al 
partit que disputarà el 14 de 
desembre. 
Un cop més, la voluntat de les 
persones ha sobrepassat els 
límits, convertint-nos en més 
solidaris a pesar de les dificul-
tats econòmiques.

La botiga de comestibles 
Pio Pollo col·labora amb 
Càritas i Arrels
Des de fa dos mesos, l’establiment 
dóna els pollastres que sobren
A banda de les col·laboracions 
amb el Banc d’Aliments, al-
tres entitats donen suport a 
aquelles associacions i perso-
nes que més ho necessiten, 
sense res a canvi. Com és el 
cas de la botiga de comesti-
bles de Lleida, coneguda per 
fer pollastres a l’ast, Pio Pollo. 
Des de fa dos mesos, dóna 
els pollastres a l’ast que li so-
bren a l’entitat Càritas Dioce-
sana Lleida i la fundació Arrels 
Sant Ignasi, perquè puguin 
ser entregats a les persones 
que hi acudeixen a la recerca 
de menjar. “Tot i que fa poc 
que fem aquesta tasca, pen-

so continuar, perquè sé que 
aquesta gent els necessita 
i els aprofita, i així no van a 
les escombraries”, explica la 
propietària del recinte, Maria 
Jesús Novales. “Els pollastres 
que no he venut, els congelo 
i, quan n’acumulo uns quants, 
venen els de les associacions 
i se’ls emporten”, comenta 
Novales. 
A banda de Càritas i Arrels, 
també se’n beneficien tres 
famílies de Lleida “que, amb 
fills a càrrec seu, tenen poc 
per subsistir, i també els do-
nem alguna cosa per aju-
dar-los”. 

pollastres a l’ast · conills · canelones
productes extremenys

Av. Alcalde Porqueras, 8 · 25008 LLEIDA
Tel. 973 24 57 07
www.piopollo.com
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Lluitant 
contra el 
VIH
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Amb prop de 25 anys 
de trajectòria i una futura vacuna
que albira la llum, l’Associació 
Antisida de Lleida ajuda a prevenir la 
malaltia infecciosa i a combatre l’estigma 
social de les persones seropositives. 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’any 2016 l’Associació Antisi-
da de Lleida celebrarà les no-
ces de plata, 25 anys dedicats 
a la lluita contra la Sida a les 
terres de Lleida. Una entitat 
de llarga trajectòria i, tal com 
apunta el seu president, Joan 
Fibla, “lamentablement con-
solidada”.  Tot i això, des del 
2001 que els índexs de perso-
nes seropositives s’han man-
tingut. Actualment, es calcula 
que hi ha unes 900 persones 
amb atenció hospitalària a 
la demarcació, una xifra que 

cada any augmenta entre 15 
i 20 persones.  Un dels grans 
cavalls de batalla és la preven-
ció. Es calcula que prop del 
40% dels infectants amb el 
virus no en són coneixedors. I 
la malaltia pot tenir un perío-
de d’incubació d’entre 10 i 15 
anys en els quals el malalt no 
en notarà els efectes però pot 
infectar altres persones. 
En aquest sentit, l’entitat re-
alitza unes 500 proves de de-
tecció del virus a l’any. Amb 
només 15 minuts, l’anomenat 
“test ràpid” permet saber si 
la persona està infectada. I, 
de fet, entre un 2,5% i un 3% 
dels resultats són positius. “A 
l’Associació estem preparats 
per viure situacions molt du-
res quan s’ha de comunicar 
aquest tipus de notícies”, ex-
posa Joan Fibla.

Combatre el virus
El problema del VIH és la 

capacitat de mutació que fa 
que el virus sigui molt difí-
cil de combatre. Des del seu 
descobriment, el VIH ha anat 
evolucionant sent capaç de 
conviure amb tots els fàrmacs 
creats per destruir-lo.  
L’Associació Antisida de 
Lleida neix l’any 1991 
gràcies a l’interès de 
persones afectades 
per la malaltia i, so-
bretot, per iniciati-
va del personal de 
l’entorn mèdic i so-
cial en un moment en 
què hi havia taxes molt 
altes d’infecció i la morta-
litat se situava al voltant del 
60%. De fet, “la infecció per 
via sexual és la forma natural 
de contagi però la drogoad-
dicció, en aquella època, va 
ser un xollo pel virus”, apunta 

Fibla. És llavors quan l’Asso-
ciació neix per donar suport 
als malalts hospitalaris i a les 
seves famílies. 

No és fins 
l ’ a n y 

1995 amb els primers assa-
jos que combinaven diver-
sos fàrmacs que s’albira un 
bri d’esperança. “Els resul-
tats van ser extraordinaris”, 
apunta Fibla. És llavors quan 
la filosofia de l’entitat va fer 
un gir centrant-se més en el 
context de la prevenció. Des 
d’aquest any fins, aproxima-
dament, l’entrada del nou 
mil·lenni s’aconsegueix fer 
crònica la malaltia. En aquella 
època, tractar-se pel VIH volia 
dir haver-se de prendre entre 

quinze i vint pastilles 
diàries, una quanti-

tat que s’ha anat 
reduint amb el 

temps. Actu-
alment, els 
mètodes de 
t ractament 
del VIH han 
evolucionat i 

es pot tractar 
amb una sola 

pastilla al dia. 
Segons Joan Fibla, 

l’adherència al tractament 
és un dels problemes més im-

L’entitat fa 
500 proves de 

detecció del 
virus a l’any 

900
persones amb 

atenció 
hospitalària
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Amb el
 tractament 
adequat la 

càrrega viral 
és zero

portants, no exclusiu dels in-
fectats pel VIH, sinó també en 
altres malalties. Això va lligat, 
sobretot, als greus problemes 
d’inserció social: “Si no hi ha 
una bona adherència, incre-
mentes exponencialment la 
possibilitat que el virus es faci 
resistent”. 

Quan el malalt té vida plena
Un cop s’aconsegueix fer crò-
nica la malaltia, les persones 
poden desenvolupar una vida 
plena sense cap mena de li-
mitació. I aquí sorgeix de nou 
un problema: les noves infec-
cions. 
A Europa, la taxa més alta 
d’infeccions provenia de 
l’intercanvi de xeringues en 
persones drogodependents. 
Per fer-hi front, es va buscar 
estratègies com, per 
exemple, facilitar  
l’ús de xerin-
gues noves.  
Una pràcti-
ca tan po-
lèmica com 
necessària: 
“No pots 
quedar-te de 
braços plegats 
quan hi ha noves 
infeccions”, apunta 
Fibla. Actualment 
les noves infec-
cions ja no 
provenen de 
la drogode-
pendènc i a 
sinó del con-
tacte sexual. 

“És la
pràctica 
sexual, no la 

Les persones de l’entitat realitzen activitats com la hipoteràpia i la 
creació d’un hort per ajudar les persones amb problemes d’inserció.

Foto: Antisida de Lleida

condició”
Actualment el perfil de les no-
ves infeccions és d’un home, 
heterosexual, d’entre 25 i 30 
anys. Es detecta un repunt 
d’infeccions en el context de 
sexe entre homes i també en 
immigrants. “La infecció se-
xual és la forma natural que té 
el virus per actuar”, diu Fibla. 
Segons el director de l’Asso-
ciació, 
“el 

m i t e 
que   l’ho-
m o s e -
x u a l i t a t 
és igual 

a la Sida 
ha quedat 

gravat en la 
població i és 
fatal”. Aquest 

és un dels 
motius pels 

quals la 
m a l a l t i a 
continua 
l a t e n t , 
p e r q u è 
no és la 

c o n d i c i ó 
d’homosexu-

al sinó el tipus 

de pràctica sexual. Les per-
sones heterosexuals tenen la 
imatge que amb elles no va 
i “juguen al joc de comprar 
loteria”. “El sexe anal té un 
component molt agressiu, el 
mateix que si la pràctica la 
realitzen un home i una dona, 
sense protecció”, assegura.
El 50% de la nostra activi-
tat es basa en la prevenció, 
sobretot en grups de risc. 
L’entitat té sis persones de-

dicades a aquesta finalitat i, 
últimament, han endegat 

un projecte dirigit als ho-
mosexuals: “La nostra 
acció de consciencia-
ció va molt més enllà 
de l’ús del preservatiu 
i toca de ple l’àmbit 
efectiu. Els hem d’ex-

plicar que el joc sexual 
també es pot fer amb el 

preservatiu.  S’han de po-
der desenvolupar les relacions 
sexuals d’una manera plena, 
natural i lliure”, explica Fibla. 
Busquen connectar amb els 
joves i trobar complicitats per 
empatitzar amb la manera de 
pensar del col·lectiu: “Què és 
una relació estable per a un 
jove? Potser són 3 mesos...”. 
L’any 2013, per exemple, van 
realitzar 158 tallers educatius 
que van donar cobertura a 
3.350 beneficiaris. 

Treballar amb el VIH
Avui en dia la gent ja no es 
mor del VIH i pot desenvo-
lupar qualsevol feina, física o 
mental. De fet, tot i que en-
cara no existeix una vacuna 
definitiva, amb el tractament 
adequat, la càrrega viral és 
zero. Tot i això, tal com apun-

El perfil és 
un home

 heterosexual 
d’entre 25 i 30 

anys

ta Joan Fibla, des de sempre 
la Sida “ha tingut uns proble-
mes socials brutals i l’estigma 
laboral és un dels principals 
impediments als quals cal 
fer front des de les associaci-
ons”. Des de fa una quinzena 
d’anys, l’entitat compta amb 
un pis d’acollida que allotja 
vuit persones seropositives 
per ajudar-los a reinserir-se al 
món laboral. Disposen d’un 
educador que els acompa-
nya en tot el procés i quan 
acaben, alguns passen al pis 
que comparteixen amb Arrels 
abans de ser independents.

L’entitat compta amb un pres-
supost anual de 365.000 eu-
ros, dels quals més del 90% 
provenen de subvencions 
d’administracions públiques. 
Tot i això, el problema és “la 
important falta de liquiditat, 
pel retard en els pagaments 
que posa en qüestió el pro-
jecte”.  El 46% del pressupost 
es destina a la inclusió social. 
L’Associació Antisida, que té 
seu a Lleida, també es des-
plaça a Balaguer, les Borges 
Blanques , puntualment, una 
persona atén les consultes a 
la Seu d’Urgell i el Pont de 

5 anys
per trobar una 

vacuna 
terapèutica
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Suert. 

La vacuna
Tot i que la malaltia s’ha fet 
crònica i que la gent ja no mor 
de la Sida, combatre el VIH 
és complicat i, segons Joan 
Fibla, “trobar una vacuna no 
és només una qüestió de di-
ners”. Tot i això, la ciència està 
avançant i sembla ser que “en 
uns cinc anys, la vacuna tera-
pèutica tindrà resultats”. Una 
vacuna que permetrà al ma-
lalt medicar-se un cop a l’any 
i que pugui oblidar-se de la 
pastilla diària. 
En aquest sentit, sota la direc-
ció del Dr. Bonaventura Clo-
tet, la Fundació Lluita Contra 
la Sida de l’ Hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona “Can 
Ruti” està realitzant una gran 
labor d’investigació.  
Des de l’Associació Antisida 

El president, Joan 
Fibla (sota), i di-

verses imatges del 
Dia Mundial Con-
tra la Sida, a més 
de la inauguració 
de l’ampliació de 
les instal·lacions 

de l’entitat.  

de Lleida es plantegen molts 
reptes que no s’acaben amb 
la detecció de la vacuna: 
“Hem de mantenir el treball 
de prevenció, però, sobretot, 
potser ens haurem de centrar 
en veure com envelleixen les 
persones seropositives per-
què ara comencen a haver-hi 
casos però encara no hi ha 
estudis”. El fenomen canvia i 
ens hem d’adaptar. 
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El Torneig Telègrafs s’ha convertit en la 
competició de referència per als amants 
del futbol a la província i fora.

        anys de
la lliga de Lleida
36



DIVENDRES 5 de DESEMBRE DE 2014 23

 ÒSCAR BUETAS
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El Torneig Telègrafs de Lleida 
s’ha convertit en el campionat 
per excel·lència del futbol llei-
datà. Amb 36 anys de vida, es 
manté més viu que mai, gràci-
es a la il·lusió de tots els seus 
integrants que volien jugar a 
futbol i de la família Castro, 
que continua al peu del canó, 
convertint l’esport amb un 
major nombre de seguidors 
en un divertiment que es 
practica amb els amics.
Tot va començar el dia 2 de 
juliol de 1978 a l’Espluga de 
Francolí entre els equips de 
Telègrafs de Lleida i Telègrafs 
de Tarragona. Cap dels par-
ticipants en aquell enfronta-
ment es podia imaginar que 
estava escrivint les primeres 
lletres d’una història que, avui 
dia, encara té molts fulls en 
blanc per ser escrits. “El se-
cret de l’èxit són els costos, ja 
que un jugador paga uns 30 
euros l’any per jugar. Que un 
torneig duri 36 anys demostra 
que hi ha una dedicació, una 
vida darrere”, explica Àngel 
Castro, fill del fundador de la 
competició, i reco-
neix que “molts 
equips que 
estan fede-
rats van 
començar 
al Telè-
grafs”.
De fet, 
d u r a n t 
tots aquests 
anys, el tor-
neig també ha 

La UE Llívia manté 
la passió amb què 
va començar en 
la seva primera 
participació en el 
torneig.
Foto: À. C.

El Tamarite de Litera, un 
equip que aposta per la 

lliga lleidatana.
Foto: À. C.

En l’actualitat, 
juguen a la 
província  

lleidatana i 
a la Franja

L’aparició de 
l’Àfrica Star 

va ser un 
moment 

molt especial

Els baixos 
costos per 

poder jugar 
han estat 

determinants

acollit aquells jugadors de 
gairebé totes les nacionali-
tats que volien integrar-se a 
Catalunya gràcies a un campi-
onat que ha aconseguit inte-
grar-los en la cultura catalana. 
De fet, hi ha equips que so-
breviuen i continuen gràcies 
als seus incansables delegats, 
com Agustí Bonilla o Joan 
Baqué, a més que “aquí es-
coltem tothom, fent de psi-
còlegs. Tots volen sentir-se 
escoltats”, diu Àngel Castro.
El torneig va començar amb la 
temporada 1979-1980, sent 

la primera competició 
no federada de 

futbol a les ter-
res de Ponent 

per a juga-
dors major 
de 30 anys. 
En aquella 
primera edi-

ció van par-
ticipar dotze 

conjunts. Des 
del primer gua-

nyador, el Marbres Trepat, 
ha plogut molt i s’han succeït 
nombroses anècdotes, com 
per exemple els enfronta-
ments disputats al ja desapa-
regut camp de la Renfe. Però 
sempre ha destacat l’alt nivell 
competitiu, la qualitat i la par-
ticipació, encara que el millor 
sempre ha estat els esmorzars 
que es fan un cop finalitzats 
els partits.
Sens dubte, un dels moments 
més especials i recordats va 
ser l’aparició de l’Àfrica Stars, 
la temporada 1986-1987, 
amb el seu president, el se-
nyor Nelson al capdavant. “Es 
van inscriure i els vam rega-
lar l’equipació”, recorda 
Ángel Castro pare. “Els 
vam portar als despla-
çaments fins que es 
van cansar i van dei-
xar de presentar-se als 
enfrontaments, la qual 
cosa va provocar que 
els haguéssim de donar 
de baixa. Alguns dels seus 

components tenien molta il-
lusió i la majoria no estaven 
legalitzats, això feia que en 
demanar-los el nom i la data 
de naixement et donessin un 
paper amb el seu nom i en 
la majoria dels quals posa-
va Jordi i havien nascut l’any 
que ells havien escrit”, apun-
ta. Posteriorment, van arribar 
els aragonesos. Primer va ser 
el Binéfar, que va aportar una 
gran qualitat al torneig, ja 
que va guanyar absolutament 
tot el que va jugar, “sent un 
dels orgulls de la competició, 

perquè a 

la província d’Osca hi ha lli-
ga de veterans. A més, hi ha 
molts equips que els hem dit 
que no pel tema dels despla-
çaments, de la mateixa mane-
ra que succeeix amb els con-
junts de la muntanya”, apunta 
Àngel Castro fill.
Amb el pas de les tempora-
des, el nombre de conjunts va 
anar pujant, com per exem-
ple en la campanya 1986-
1987, que va comptar amb 39 
equips repartits en tres grups. 
A la recerca de la qualitat, més 
que de la quantitat, en la se-

güent es va 
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Els guanyadors de la primera edició del Trofeu Telègraf, el Mar-
bres Trepat i el vingent campió, la Bordeta.
Foto: Àngel Castro

El Binéfar va 
ser el primer 

conjunt aragonès que 
hi va participar.

Foto: À. C.

baixar a 30 formacions repar-
tides en dos grups (veterans i 
aficionats). A partir d’aquí, la 
competició es va mantenir la 
voltant de la vintena de con-
junts. Va ser en la 2000-2001 
quan es va passar de 16 a 22 
conjunts, previ acord en as-
semblea i es van dividir en 
dos grups, i en la 2002-2003 
es va constituir la Primera i la 
Segona amb onze conjunts 
cadascuna, arribant-se a jugar 
també la Copa.
En l’actualitat, el Torneig Telè-
grafs compta amb 30 equips, 
la qual cosa es tradueix en 
un total de 800 jugadors, 
una xifra que destaca la im-
portància que l’ha convertit 
en la lliga de Lleida. Cal indi-
car que els equips són de la 
província de Lleida i la franja 
aragonesa. “Ens adaptem a 
la gent. Per això la lliga co-
mença quan s’inicia el col·legi 
i finalitza cap al maig, quan fa 
bon temps. Si nosaltres desa-
pareixem, els equips haurien 
d’anar a la Federació, però 
potser el rerefons que exis-
teix desapareixeria, ja que 
aquí tot és molt familiar”, ma-
nifesta Àngel Castro.
I és que al llarg dels anys 
s’ha combinat competitivitat 
amb el fet de tenir una funció 
vertebradora de la societat 
lleidatana i que està obert a 
tothom, a més de permetre la 
pràctica conjunta pels afecci-
onats i veterans, 
pares i fills, 
tots junts. 
I tots es 
c o m -
p o r t e n 
com a 
profes-
sionals, 
i n d e -
pendent-
ment de les 
cond i c ions 

El àrbitres i 
el comitè de 
competició 

son claus per 
a l’èxit

del terreny de joc o les dificul-
tats existents, a més de com-
plir amb les seves obligacions 
familiars. Així, Àngel Castro 
afirma que si el 20% és el 
futbol, la resta és el 
postpartit, encara 
que “el partit és 
el teu moment, 
quan una perso-
na se sent pro-
tagonista prin-
cipal de l’esport 
i de la història”.
“Per mi ha estat 
un orgull con-
tinuar amb la 
feina que va 
començar el 
meu pare. De 
petit sempre 
havia estat 
ajudant-lo i des-
prés d’un període 
difícil per a la família 
vaig decidir seguir jo, 
amb ajudes, perquè 
no desaparegués”, 
diu Castro, i comenta 
que “tothom que ha 
jugat a futbol a Lleida i 
no ha patit lesions greus 
ha passat per Telègrafs”. 
Això demostra que, a part del 
futbol, jugar amb els amics és 
fonamental, i aquest fet ha 
d’estar recolzat per una feina 
ben feta i serietat.

El àrbitres, el gran col·lectiu
Valents. Així es pot definir 

el col·lectiu arbitral que 
cada setmana arbitra 

22 jugadors expe-
rimentats, a més 

d’estar atents a 
la resta d’inte-
grants. Però el 
més important 
és que s’han 
fet respectar. 

Tot i així, cal dir 
que el torneig 

tampoc ho va tenir 

L’Associació 
Lleidatana de 
Futbol Lleida

L’Associació Lleidatana de Futbol Lleida, formada en aquests mo-
ments per l’incansable Ángel Castro i els seus fills, Àngel i Carolina, 

va néixer l’any 1982 amb l’únic objectiu de promoure el futbol d’oci i, 
d’altra banda, posar en contacte els diferents equips que volien jugar. 

Malgrat tot, l’origen d’aquesta associació es remunta a l’any 1978, quan 
un grup d’amics de Correos i Telégrafos de Lleida es van reunir per 

jugar al seu esport preferit. El setembre de 1979 es va crear la primera 
competició no federada de futbol a les terres de Ponent per jugadors 

majors de trenta anys i ha anat superant etapes fins a l’actualitat, 
amb equips, jugadors, un col·lectiu arbitral i un comitè de com-
petició. Durant el 2009 es va incorporar a l’associació el torneig 

FUT-5, dedicat a organitzar enfrontaments entre equips de 
futbol sala. I aquest 2014, l’associació ha creat el seu pro-
jecte Lligues Lleida, resultat de 36 anys d’experiència en 

l’organització de tornejos, adaptant-se a al realitat 
actual. Com a resultat, s’ha creat una nova lliga 

de FUT-7, la qual es divideix en les cate-
gories de Veterans, Aficionats i 

Premier.
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Durant els anys s’ha ma-
tingut la il·lusió. F: À. C.

Ángel Castro i el seu fill, 25 anys separen les dues imatges, en-
cara que l’esperit dels dos es manté intacte.

Foto: À. C.

fàcil. A l’inici, no hi havia àrbi·
tres federats, perquè la Fede·
ració no deixava arbitrar els 
seus en el torneig i els àrbi·
tres els posava l’equip local. A 
poc a poc, el tema es va anar 
solucionant buscant exàrbi·
tres, fins aconseguir nou col·
legiats fixos, alguns exfede·
rats i altres que eren joves i 
els atreia l’arbitratge. Així es 
va formar el col·legi arbitral, 
ara dirigit per José Ramón 
Esparza, que permet acabar 
amb el joc violent, la violèn·
cia i els insults. “Tothom vol 
passar·s’ho bé, però alguns 
al terreny de joc es transfor·
men”, diu Àngel Castro.
D’altra banda, trobem el co·
mitè de competició, amb 
un pes important, 

ja que s’han defensat els àr·
bitres donant una imatge de 
serietat i maduresa, la qual 
cosa ha afavorit que moltes 
famílies al complet seguissin 
els enfrontaments. Per aques·
ta raó, les sancions són dures.
En un inici hi havia una comis·
sió de delegats de diversos 
equips que formaven el co·
mitè. Amb la formació de dos 
grups feien de comitè els de·
legats del grup en el qual no 
hi havia sancions. Es va formar 
un comitè de persones cone·
gudes, i amb la formació del 
col·legi arbitral es va decidir 
nomenar un comitè del qual 
no es coneixien els seus com·

p o ·

nents, als quals no els tremola 
la mà a l’hora d’imposar san·
cions, totes acceptades pels 
delegats. “Aquí es ve a jugar. 
No acceptem una altra cosa. 
Tot s’ha professionalitzat, 
però l’essència es manté”, fi·
nalitza Àngel Castro.

Ángel Castro, una 
vida dedicada 

al futbol
Ángel Castro és manxec i tal com ell ha dit en alguna ocasió, “he 

estat una mica Quixot, carregat d’il·lusió per lluitar contra quasi tot 
l’impossible”. Amb 15 anys, estudiant a Los Hermanos de la Salle, de 
Santa Cruz de Mudela, a la localitat es va deixar de jugar a futbol en 
categoria federada. Llavors, ell es va dedicar a posar·se en contacte 
amb els pobles de la província i va aconseguir que cada diumenge 

tornés a haver·hi futbol. Aquests van ser els seus inicis com a jugador i 
organitzador. Els anys van anar passant i es va traslladar a la capital del 
Segrià. El 1978 Telègrafs de Lleida va rebre la trucada dels seus com·
panys de Tarragona convidant·los a celebrar un partit de futbol. Es 
va formar un equip que només va fer un entrenament al camp del 

Col·legi Sant Jordi el dissabte anterior. El diumenge dia 2 de 
juliol de 1978, a l’Espluga de Francolí, es va disputar el xoc. 

Els tarragonins van guanyar 7·1, però els lleidatans van 
tornar amb una cosa que tenia més valor, l’embrió 

d’un torneig de futbol que ha perdurat en el 
temps. “Qui li anava a dir al meu pare fa 

36 anys la que muntaria”, expres·
sa el seu fill Àngel.
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Es pre-
veu que 
el comerç 
augmenti 
més d’un 
5% amb la 
nova cam-
panya.

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Queden vint dies perquè arri-
bi el dia de Nadal, i Balàfia ja 
es prepara per acollir una de 
les festivitats amb més color 

Balàf ia,
un barri
immers en 
el Nadal

de la ciutat. El barri celebrarà  
el 22 de desembre a la tarda 
al Centre Cívic la festa del 
tronc de Nadal, on els més 
petits podran fer cagar el tió 
i rebre sorpreses. 
La presidenta de l’Associació 
de Comerciants i Industrials 
de Balàfia, Meritxell Monta-
gut, es mostra molt positiva 
amb les vendes, i creu que 
aquestes es poden incremen-
tar entre un 5 i un 10%, sobre-
tot del 6 al 24 de desembre 
“perquè la gent sempre espe-
ra a última hora”. Els 240 co-
merços i serveis que omplen 
els carrers oferiran les seves 
millors ofertes, amb una gran 
varietat de productes de tot 
tipus. El carrer del Baró de 
Maials és la zona cèntrica del 
barri, on es concentra majori-
tàriament el comerç. “Durant 
2013 i 3014, han obert quatre 
comerços”, explica entusias-
mada Montagut, però lamen-
ta que el Mercat de Balàfia 
continuï “oblidat” i en deca-
dència.

Foto: Secrets de fil
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Gran varietat de vestits i complements a 
la botiga de disseny i moda Sonia Alriols
Les germanes Alriols porten 
al capdavant del seu esta-
bliment cinc anys. Molt con-
tentes de fins on han arribat, 
ofereixen una gran varietat de 
vestits, complements i bijute-
ria, i no només per a dones. 
Una part de la col·lecció, que 
trien elles personalment, la 
dediquen a moda masculina, 
oferint les millors col·leccions 
del moment. Ara, amb els so-

pars d’empresa i les nits de  
Nadal i de cap d’any, 
brinden una gamma  
molt diversa de 
vestits a preus 
econòmics. A 
més, ofereixen 
diàriament ser-
vei de personal 
shopper, per as-
sessorar els seus 
clients interessats. 

Les Alriols 
incorporen 

noves 
col·leccions 

per cap d’any

El corder, el cabrit i el 
pollastre farcit, estrelles 
de la cuina nadalenca
El corder, el cabrit i el pollas-
tre farcit continuen essent les 
estrelles dels dinars i els so-
pars familiars de Nadal. A la 
carnisseria Martín Fierro s’hi 
pot trobar això i molt més. A 
mesura que s’apropen els dies 
claus, la Rosa Murillo i l’Hugo 
Basil, els propietaris de la car-
nisseria, incorporen una gran 
varietat d’aliments, com for-
matges i patés, i els coneguts 
canapès de la casa, per oferir 
com aperitius sobre la taula. 
A banda, incorporen ànec, 
faisà, perdiu, rostits, rodons 
de vedella, entrecots de bou 
i vedella o els tradicionals ca-
nelons com a especialitats de 
la casa. Sempre ofereixen una 
gran varietat de carns, però 
per Nadal intenten proposar 
productes més selectes.
A l’abril farà cinc anys que 
la Rosa i l’Hugo van obrir les 
portes del seu negoci al barri, 
del qual estan molt contents.

La Rosa i 
l’Hugo 

incorporen 
productes 

selectes per 
Nadal

C/ BARÓ DE MAIALS, 99 BAIXOS
TEL. 973 24 58 08

DISSENY i MODA

C/ BARÓ DE MAIALS, 92 BAIXOS
LLEIDA

TEL. 973 24 59 11
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brioix

La pastisseria Brioix endolceix la 
vetllada amb els seus tortells de Reis
A qui no li agrada un dolç? A 
ningú; per això, la Cati Murillo 
té sempre les taules ocupa-
des de la pastisseria Brioix, si-
tuada en ple centre del barri. 
No només és coneguda per 
la seva ampla terrassa i per 
la nova varietat d’entrepans, 
sinó pels tortells de Reis, en 
especial, els de nata. La tradi-
ció mana que cada 6 de gener 
les famílies comparteixin un 

Brioix afegeix 
a la varietat 

de dolços 
entrepans 
amb pa de 

llavors

tortell i el joc diu que qui 
troba el rei es corona, 
i qui troba la fava, 
paga. Això sí, els 
tortells hauran 
de ser per en-
càrrec. Fa dos 
anys que Brioix 
es va instal·lar a 
Baró de Maials, 
i des del primer 
dia, ja és una més.

Decoració, artesania, plata 
i complements, a Tocat
El dimecres va fer justament 
un any que l’Imma Castro va 
obrir Tocat, un comerç ple 
de complements, bijuteria, 
artesania i decoració. Per 
celebrar el primer aniversa-
ri ha organitzat un concurs a 
Facebook, encara obert, el 
guanyador del qual es do-
narà a conèixer el 10 de de-
sembre. Tots els articles, que 
conformen una gran varietat 
d’objectes decoratius, són se-

Tocat fa un 
concurs a 

Facebook per 
celebrar el 

primer any de 
vida

leccionats personalment, per 
oferir una varietat persona-
litzada i adreçada als clients. 
A banda d’elements decora-
tius, a Tocat es poden trobar 
també complements de roba 
i col·leccions de bijuteria de 
plata. Molt contenta dels seus 
clients, Tocat és l’única botiga 
de decoració del barri i, per 
aquest motiu, els clients agra-
eixin que no s’hagin de des-
plaçar al centre de la ciutat.

C/ BARÓ DE MAIALS, 86
25005 LLEIDA (Nova Balàfia)

TEL. 973 24 90 72

COMPLEMENTS · BIJUTERIA · ARTESANIA

C/ BARÓ DE MAIALS, 80
TEL. 973 83 23 33

www.tocat.cat  -  tocat@tocat.cat
www.facebook.com/tocatlleida
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Promocions de canvi de 
neumàtics al taller Jos-Mar
Són situacions difícils, però 
el taller Jos-Mar, liderat per 
Josep Bonet, fa front a la crisi 
reinventant el món del mo-
tor, tot i el que més demanen 
els seus clients són canvis de 
pneumàtics i reparacions ràpi-
des. A banda d’oferir recanvis 
d’oli, de pneumàtics, d’elec-
tricitat, previsions preITV i 
reparacions mecàniques de 
tot tipus, els tallers Jos-Mar 
ofereixen instal·lacions d’au-
togas, per fer que el vehicle 
consumeixi menys gasolina. 
Fins al 5 de gener de 2015, 
Josep Bonet incorpora una 
promoció de canvi de pneu-
màtics amb les millors ofer-
tes, perquè ara a l’hivern, la 
precaució davant el volant ha 
de ser màxima. Entre les ofer-
tes es troben pneumàtics de 
les marques més conegudes 
com Pirelli, Rodatec i Nexen 
Tire. A banda, per la compra 
de dos pneumàtics, es rega-
la una tassa. Josep Bonet va 
obrir el seu taller ara fa cinc 
anys al barri de Balàfia.

Josep Boneta 
reinventa el 

taller oferint 
instal·lacions 

d’autogas

Dinars i sopars d’empresa al 
Bar Mabel amb tapes de Perú

Fa una setmana i mitja que el 
Bar Mabel ha obert les seves 
portes del seu negoci. Al cap-
davant de la barra, s’hi tro-
ba la Ledy Mabel, que agafa 
el negoci amb molta il·lusió. 
Ara que s’apropen els dinars 
i els sopars d’empresa, el Bar 
Mabel és una bona opció per 
triar, pels seus preus assequi-
bles. Ofereix una gran varie-
tat de tapes casolanes  amb 

carns i peixos fets a la grae-
lla. A banda dels esmorzars a 
1,85 euros, té el menú diari a 
7,75 euros. Com és originà-
ria de Perú, entre les seves 
tapes, hi ha plats típics de la 
seva terra, com la pollada (po-
llastre a l’estil peruà), cebiche 
(peix amb marisc) i patata a la 
huancaína (patates amb salsa 
de formatge, llet i galetes sa-
lades). 

Plats típics 
peruans com 

la pollada, 
el cebiche o 
la patata a la 
huancaína

C/ ANTONI CREUS, 2
25005 LLEIDA
TEL. 973 101 201
M. 666 439 591
taller@tallersjosmar.com
www.tallersjosmar.com

MECÀNICA EN GENERAL
CANVIS D’OLI
PNEUMÀTICS

ELECTRICITAT
REVISIÓ PREITV

INSTAL·LACIONS 
AUTOGAS

Av. BARÓ DE MAIALS, 103
25005 LLEIDA (Nova Balàfia)

TEL. 659 210 245
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petites
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mirades

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Cap a l’any 99 el fotògraf 
Rafa Ariño començava, sen-
se saber-ho, una col·lecció de 
fotografies que avui, quinze 
anys després i amb molts viat-
ges i vivències acumulades a 
les seves espatlles, mostra al 
món, de la forma més tendra, 
la realitat del que ens envolta. 

IMMA GONZÁLEZ
Com sorgeix la idea de fer 
una exposició de les teves 
fotografies a Lleida?

RAFA ARIÑO
Un cop acabats tots els viat-
ges, em vaig adonar que te-
níem molt material a l’ordina-
dor. Ho vam estar mirant amb 
el meu ajudant, el German, 
i se’ns va ocórrer la idea de 
muntar un llibre. Però a cau-
sa d’altres projectes, l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs (IEI) em va 
oferir la sala per fer una ex-
posició i, com això ho teníem 
ja prou avançat, vam decidir 
aprofitar l’oportunitat que 
ens va brindar i fer abans l’ex-
posició.

El 
fotògraf 
Rafa 
Ariño ens 
mostra 
el món a 
través de 
les 
mirades 
dels més 
petits.
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Rafa
Ariño

I. G.
Com reaccionaven els nens?

R. A.
Depèn. Normalment tots es 
quedaven mirant la càmera. 
Els impressionava que fos tan 
gran i també el fet que algú 
els fes una foto diferent de la 
que solen fer als turistes. Jo 
no em passava tres hores da-
vant d’ells, mirant-los. Tirava 
la foto i ells em somreien, o 
no, i prou. Però hi havia co-
municació, bon rotllo. No em 
vaig trobar cap nen que mar-
xés o em girés la cara.

I. G.
Algunes sorgeixen fruit de 
la pura casualitat...

R. A.
Si, jo disparava a tot: perso-
nes, animals, arbres... Com 
eren països desconeguts per 
a mi, el que intentava era fo-
tografiar el màxim possible.  
Tot i així, sí que tenia una mica 
de fixació pels nens. Penso 
que els nens són una part 
molt important de la societat 
d’un país. Alguns adults fin-
geixen, però els nens són més 
naturals. Reflecteixen més la 
realitat del país, ciutat, poblat 
o selva a la qual pertanyen. 

I. G.
Què et transmeten a tu 
aquestes fotografies?

R. A.
Em sorprèn que a la gent li 
impacti tant. La majoria de 
fotografies són de 
llocs en què he 
estat, com 
a mínim, 
deu o 
quinze 

dies, és a dir, que jo ja esta-
va acostumat a veure el que 
mostren les meves fotogra-
fies. Després, un cop estava 
repassant les fotos, sí que es 
veritat que em vaig adonar de 
coses en les quals ni m’havia 
fixat quan hi era, com ara les 
mosques que surten del nas 
d’un nen o les mans destros-
sades d’una nena. Tot i això, 
a mi el que més m’impacten 
són les mirades. Algunes de 
curiositat, altres de felicitat, 
altres de tristor... Hi ha nens 
petits que tenen mirades molt 
dures, fins i tot amb 2 anys.

I. G.
Vols transmetre algun mis-
satge en concret amb aques-
tes imatges?

R. A.
L’exposició no està pensada 
per transmetre res en concret. 
Ni felicitat, ni tristesa, ni fam, 

ni pobresa, ni riquesa. 

Ni tan sols consta el país on 
han estat preses perquè no hi 
hagi prejudicis. M’agrada que 
a cada persona li transmetin 
coses diferents i molt dispars. 

I. G.
Quines són les teves fotos 
preferides de l’exposició?

R. A.
En tinc un parell. Una, perquè 
és l’única analògica, la vaig 
tirar amb un rodet ISO 800 
ara farà potser quinze anys i, 
a més, va ser aquí a Lleida. 
L’altra és la del nen siberià. 
Només vaig tirar aquesta, 
després el nen se’n va anar 
corrents. Les considero “pe-
ces úniques“ i  és per això 
els tinc una estima especial. 
Encara que, evidentment, 
m’agraden totes.

I. G.
Parla’ns una mica del materi-

al que vas utilitzar.

R. A.
Utilitzo el 

materi-
al que 
p u c 
e n 
c a d a 
s i t u -
a c i ó . 
D e -

penent 
del lloc 

on anava, 
m’enduia un 

material o un altre, perquè no 
el tenia assegurat, i hi ha llocs 
en els quals te la jugues molt. 
Així que hi ha fotos que estan 
tirades amb una rèflex 550D, 
altres que estan fetes amb 
una compacta i altres amb la 
meva càmera professional. Jo 
sóc partidari que no cal tenir 
un gran equip per treure una 
bona foto. És una altra de les 
coses que vull mostrar amb 
l’exposició. Per això, en ca-
dascuna de les fotos hi ha una 
fitxa tècnica que explica com 
va ser presa. La gent se la pot 
prendre per una vessant més 
tècnica o més romàntica.

I. G.
A quin lloc dels que has vi-
sitat tens més ganes de tor-
nar?

R. A.
Tornaria a tots. Però on tinc 
més ganes de tornar és a 
Socotra. És una illa que està 
molt allunyada de tot, però 
alhora té de tot. Ells mateixos 
es proveeixen, tenen un clima 
paradisíac i a més hi ha el Mar 
Roig. Pertany a Yemen, però 
els habitants són indis, i tenen 
un caràcter molt amable, no 
tenen cap tipus de maldat. Ni 
tan sols hi ha policia. A més, 
gairebé no reben visites turís-
tiques (uns setanta l’any) per-
què no hi ha vols directes per 
arribar-hi. Has de fer escala 
al Iemen, i això a la gent li fa 
una mica de por. Aquesta és 

la gràcia de l’illa. El dia que 
hi hagi vols directes, passarà 
com a Cabo Verde, on també 
hi he viatjat, i on sé que no hi 
tornaré mai, perquè quan hi 
vaig estar, estaven construint 
un complex turístic amb cabu-
da per a més de 5.000 perso-
nes. I ja es veia que de paradís 
en quedaria ben poc. S’estava 
convertint en un Benidorm, i 
per això no val la pena creuar 
mig món. 

I. G.
És la primera vegada que ex-
poses a l’IEI?

R. A.
Sí, és el primer cop. És molt 
difícil exposar-hi, hi ha una 
llista d’espera de dos anys i a 
més han de veure el projecte i 
els ha d’agradar molt perquè 
ho acceptin. Jo vaig tenir sort 
perquè aquesta oportunitat 
me la van oferir perquè fa un 
any el diari Segre i la Dipu-
tació de Lleida em van sub-
vencionar la publicació d’un 
llibret i la Diputació ho va fer 
amb aquesta oferta. A més, el 
director de sala, Josep Lluís 
Ribes, em va dir que li havia 
encantat i em va proposar fer 
una altra exposició l’any que 
ve. Així que espero que hi ha-
gin més col·laboracions a par-
tir d’ara. 

I. G.
I a partir d’ara, la idea es 
moure-la per altres sales?

Les mirades
dels nens 

transmeten la 
realitat del país

No cal tenir
un gran equip 
per fer bones 

fotos
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R. A.
És una exposició itinerant, així 
que sí, la idea és que visiti  to-
tes les sales possibles. Quan-
tes més, lògicament, millor. 
És molt probable que, a partir 
d’ara, la Diputació s’encarre-
gui de moure-la per altres ciu-
tats. Però si això al final no es 
duu a terme, me n’encarrega-
ré jo mateix. Si ha tingut èxit 
en una ciutat com Lleida, en 
la qual no hi ha massa cultura 
d’anar a museus o exposicions 
i passar-s’hi molta estona, es-
tic segur que en altres llocs, 
com per exemple Barcelona 
o Madrid, agradaria molt. Així 
que espero aconseguir que 
moltes sales s’interessin per la 
meva obra. 

I. G.
Havies exposat obres te-
ves alguna vegada anterior-
ment? 

R. A.
Fa 27 anys en vaig fer una a 
la Banca Catalana de la plaça 
Sant Joan de Lleida. Era una 
exposició sobre la capital del 
Segrià, però des d’un punt de 
vista més fred i més fosc, on 
la boira era l’autèntica pro-
tagonista. Però la veritat és 
que vaig quedar molt decebut 
perquè la gent em deia que 
no sortia el Castell. Conside-
raven que si no sortia la seu 
Vella no era una exposició 
sobre Lleida. A mi m’agrada 
molt el Castell, però el tinc 
molt vist i precisament volia 
fer quelcom diferent, buscar i 
acabar trobant altres caracte-
rístiques de la ciutat. No vaig 
vendre absolutament res. 

I. G.
Des de l’última exposició, 
doncs, han passat gairebé 
tres dècades. En tot aquest 
temps no t’havies plantejat 
fer-ne una altra?

R. A.
Doncs la veritat és que no. Tinc 
molt material, però no m’ho 
havia plantejat mai abans fins 
ara. També hi influeix molt el 

L’exposició es 
podrà veure a 
l’IEI fins al 10 
de desembre

fet que exposar és molt car i 
si ningú et patrocina, no surt 
a compte. En aquest cas, per 
exemple, he invertit bastants 
diners. Però bé, la satisfacció 
d’haver-la fet no me la treu 
ningú. 

I. G.
I després d’això, què  més 
ve?

R. A.
Quan vaig deixar de viatjar per 
tots aquests països, farà cosa 
d’any i mig, vaig començar un 
projecte aquí a Espanya amb 
diversos grups de música. Es 
diu “Girando con...” i consis-
teix en fotografiar els grups 
d’una manera documental, 
no només durant el concert 
sinó passant diversos dies 
amb ells, retratant com viuen, 
com dormen o com viatgen. 
És una cosa que va sorgir de 
manera molt natural perquè 
tinc molt bona amistat amb al-
guns d’ells des de fa molt de 
temps. A més, sento que sóc 
un músic frustrat i d’aquesta 
manera tinc la sensació que 
formo part de la banda du-
rant uns dies. He trobat una 
manera de fusionar les meves 
dues passions, i la veritat és 
que gaudeixo molt fent-ho. 
De moment he retratat Love 
of Lesbian, Dorian, El Colum-
pio Asesino, Izal, Second i 
León Benavente. Em queden 
dos grups per finalitzar el pro-
jecte i una vegada acabi amb 
ells, començaré a moure’l. Ja 
tinc algunes propostes, algu-
nes d’elles molt interessants, 
i la meva idea és que, com hi 
ha temps, pugui trobar algú 
que estigui interessat en pa-
trocinar-la. I un cop finalitzi 
aquesta tanda, tinc pensat fer 
una segona part de “Girando 
con...”, que començarà des 
de més enrere, retratant no 
els músics sinó tota la gent 
que hi ha darrere dels escena-
ris, els quals mai no tenen cap 
tipus de protagonisme. És un 
projecte interessant i els im-
plicats estan molt emocionats 
amb la proposta.
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la teva 
opinió és 

important

Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de 
Lleida

Lleida, 21 de novembre de 
2014

El compareixent en el seu 
nom i en representació de 
la Plataforma Gent de Lleida 
que presideixo humilment, 
acudeix davant de vostè i,

EXPOSA

Que davant de les informa-
cions aparegudes en els mit-
jans de comunicació així com 
en diverses webs digitals i 
manifestacions i/o acusacions 
de diversos partits polítics 
sobre els veritables sous que 
perceben els representants 
públics i els càrrecs de confi-
ança de la institució que vos-
tè presideix.

Noticies i insinuacions que 
han provocat una desorienta-
ció dels ciutadans de la nos-
tra ciutat i el que és pitjor en 
molts casos, la pèrdua de la 
credibilitat i confiança en els 
nostres càrrecs municipals, es 
per tot el que,

DEMANA

Per tal de provar d’una forma 
transparent i definitiva que la 
honestedat dels nostres edils 
és totalment clara, cosa que 
a priori no dubtem, però que 
entenem que seria la mane-
ra més directa d’acabar amb 
qualsevol dubte, voldria que 
se’ns certifiqués de forma cla-
ra i formal les següents peti-
cions que formulem i que si 
no són contestades, aquesta 
petició pot ser considerada 
com a pas previ a la sol·licitud 
d’auxili judicial. Demanem 
doncs:

1- Que siguin publicades les 
declaracions de Renda dels 
exercicis 2009, 2010, 2011, 
2012 i 2013 de tots els regi-
dors de l’Ajuntament de Llei-

da. S’inclou l’exercici 2009 
per a veure clarament la di-
ferència entre els ingressos 
de la seva vida professional 
privada i els que obtenen per 
la seva representació política. 
Tenint en compte que dels 
esbrinaments efectuats hi ha 
regidors que obtenen salaris 
d’una segona feina o bé de 
diverses administracions pú-
bliques, cosa que entenem 
que podria ser com a mínim 
irregular
2- La mateixa petició en el ma-
teix contingut i exercicis per 
tots el càrrecs de confiança, 
que durant aquets exercicis 
han cobrat del nostre Ajunta-
ment. Tanmateix certificar si 
aquests càrrecs de confiança 
figuren en la plantilla laboral 
tal i com marca la llei, o si bé 
tenen alguna altra legislació 
laboral aplicada.
3- Si els regidors i càrrecs de 
confiança que tenen dedica-
ció exclusiva cobren les diver-
ses gratificacions aprovades 
pel Ple municipal d’assistèn-
cia a Ple, Comissió de go-
vern, Comissions informatives 
i altres actes de representació 

pública, ja que nosaltres en-
tenem que això seria incom-
patible.
4- Que se’ns doni compte 
públicament de totes les au-
toritzacions de comptabilitat 
amb segones feines o estar 
presents en consells d’admi-
nistracions d’empreses públi-
ques o privades que entenem 
que també podria ser incom-
patible i/o irregular.
5- Relació de totes les dietes 
i despeses de representació 
cobrades per la seva revisió 
i fiscalització si corresponen 
realment a actes relacionats 
amb les seves tasques polí-
tiques o de direcció o si són 
simplement complements 
dels sous privilegiats que ja 
perceben.
6- Relació de totes les ho-
res extraordinàries cobrades 
pels escoltes que l’acompa-
nyen i certificació per part 
dels òrgans d’Intervenció 
que aquestes hores extraor-
dinàries a part d’haver estat 
autoritzades legalment cor-
responen a acompanyaments 
que se li han efectuat per as-
sistència i desplaçaments ofi-

cials sempre relacionats amb 
el càrrec  que ostenta. Així 
com qualsevol altra despesa 
d’aquests escoltes.

Tot això, tal i com li he ma-
nifestat en  interès de poder 
aportar a tota la ciutadania la 
tranquil·litat que en la nostra 
estimada Paeria es fan totes 
les gestions de forma legal i 
controlada, per no endur-nos 
algun dia alguna sorpresa de-
sagradable.

Li preguem per finalitzar que 
tingui per rebut aquest escrit 
i que sigui contestat en la ma-
jor urgència possible, ja que 
tal i com li he dit, qualsevol 
dilació o silenci serà conside-
rat com un indici d’opacitat, 
en el que de moment no vo-
lem ni pensar-hi i passaríem a 
altres instàncies que ens auxi-
liïn

Atentament,

ROBERT DAURA
PRESIDENT DE LA

PLATAFORMA GENT
DE LLEIDA
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Que boig el món
El món és boig. Ningú no hi 
toca. Jo, el primer. De fet, 
aquest món, el nostre món, s’ha 
convertit en un manicomi amb 
reixes que ens autoimposem 
nosaltres mateixos.
Però com se sap si algú està 
boig? Malauradament, no exis-
teixen els “bojòmetres”. Ara 
bé, si veieu l’Elvis passejant per 
Lleida, això no pinta bé. Perquè 
aquest senyor amb tupè no és 
viu. O sí. Ves a saber... Estava 
boig!
A continuació, servidor, asse-
nyat fins a límits que voregen la 
follia més absoluta, demostrarà 
amb tres exemples senzills, al-

hora que enrevessats, que tots 
plegats estem com un coi de 
regadora. Tu, també. M’estàs 
llegint, no? Doncs justament a 
això em referia, com una male-
ïda regadora...
Qui em pot negar que és de 
bojos el que va passar a les pro-
ximitats del Vicente Calderón? 
Qui està prou guillat per dir-me 
que no és una bogeria? Espero 
que ningú, seria de bojos. I qui 
em pot afirmar que l’alarma so-
cial que es va generar al voltant 
de l’ebola no era una bogeria? 
Qui? Ningú! Ni un boig!! No van 
ser normals ni la infecció de l’au-
xiliar d’infermeria ni la manca de 

preparació i reacció de l’Estat 
espanyol. Com una cabra, vaja.
El passat 9 de novembre confir-
màvem que la democràcia va ar-
ribar a Espanya tard i malament. 
En aquest país no importa el 
que nosaltres vulguem, perquè 
no hi ha res més democràtic que 
votar, exercir un dret tan bàsic 
com necessari, i ni això no ens 
van deixar fer en condicions. És 
una democràcia de bojos...
Per últim, les entremeliadures 
d’Àngel Ros, que lloa la trajec-
tòria d’un alcalde franquista 
mentre gaudeix d’una pòlissa 
de crèdit il·limitada a la Caixa, 
esdevenen una mostra més que 

el món és boig. Tan boig que 
permet que els nostres repre-
sentants polítics facin allò que 
els plagui sense gairebé cap 
conseqüència, menys quan es 
topen amb algun jutge a qui li 
falta un bull, la qual cosa no pas-
sa gaire sovint. 
Aquesta follia mental comen-
çava quan una amiga (boja per-
duda) m’ha preguntat si el món 
podia recuperar el seny perdut. 
Després de relatar els exemples 
anteriors, he contestat amb un 
no rotund. Malgrat tot, digui el 
que digui, no em feu gaire cas. 
Em sembla que estic una mica 
boig...
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Fills 2.0, pares 0.0
Et miren de manera estranya 
quan dius que no tens What-
sApp, correu electrònic o Fa-
cebook? La nostra societat viu 
en la nova era digital, ens co-
muniquem mitjançant correus 
electrònics, xarxes socials, 
webs 2.0... i quan descobrim 
aquest món és difícil tornar 
enrere i recordar com ens co-
municàvem en el passat.
Vols seguir sent un espec-
tador o vols formar-ne part 
com a actor? Només actuant 
podràs saber si els valors que 
has donat als teus fills tam-
bé els fan servir a Internet, i 
d’aquesta manera preveure, 
aconsellar-los i informar-los 
tal com faries a la vida off line. 
Si saps on va i amb qui va el 
teu fill quan surt de casa, per 
què no saps on o amb qui es 
connecta a la xarxa? Desco-
nèixer tot això pot fer que no 
sapiguem enfrontar-nos a un 
problema d’ús responsable, 
d’autoprotecció, de respecte 
a la privacitat, i fins i tot de 
delictes tecnològics.
Els fills d’avui són nadius digi-
tals, han nascut en plena era 
digital, i els pares immigrants 
digitals us heu hagut d’adap-
tar i conèixer les noves tecno-
logies de nou, de manera que 
hi ha una bretxa digital entre 
pares i fills, on una petita part 
de la població se’n pot sentir 
exclosa i que anomenem els 
nous analfabets digitals. Qui 
no ha sentit alguna vegada la 
frase: “Jo no tinc temps per a 
aquestes tonteries.” Això ens 
ve donat per prejudicis que 
consideren les noves tecnolo-
gies com una cosa negativa o 
per la por a conèixer-les i des-
cobrir-les.
Els pares hem d’adaptar-nos a 
aquesta nova generació mit-
jançant la formació i la moti-
vació, només tenint els conei-

xements i habilitats per fer ús 
de les noves tecnologies po-
drem educar els nostres fills i 
donar-los uns valors per a la 
vida off line i l’on line i conver-
tir-nos en uns pares 2.0.

MONTSE TORRELLES

Un país que fa
aigües, enmig 
d’un país nou
Avui voldria fer un repàs a la 
situació excepcional que es-
tem vivint, tot explicant que 
tenim un país amb carències, 
és veritat, però, tot corregi-
ble i amb aquella ambició de 
poder ser un país com Holan-
da o anava a dir Luxemburg, 
però no, potser una altra ve-
gada.
Un país que ha aguantat innu-
merables despropòsits, i diré 
que per part de tots, ara per-
què governen els senyors del 
PP, però, també ho han fet els 
senyors del PSOE i ara volen 
donar lliçons i rectificar-ho 
tot, encara espero i amb això 
dono la raó al senyor presi-
dent, que a veure on són les 
propostes federalistes, on 
són?? No les veig ni jo, ni nin-
gú, anem al populisme, que 
ara toca això.
Un govern actual de l’Estat 
que a més es dedica a orga-
nitzar grups, contra separa-
tisme, ah!! I per cert tothom 
s’escandalitza, però, què 
ens pensàvem, què pensem 
d’aquesta forma de fer es-
panyola que només ha sabut 
tenir actituds negatives i de 
requisa cap a les seves colò-
nies, i ara aquest govern i els 
darrers anys, els governs de la 
“nación española” han tractat 
a Catalunya com l’han tractat, 
sense valorar més que el dia 
a dia i sense tenir en conte 

que la ciutadania parlaria, així 
ha estat, i per cert, una mica 
al marge dels partits polítics 
catalans, que ara lideren un 
procés que ens ha de dur a la 
llibertat.
Com pot ser que un ministre 
del “Gobierno de España” 
tracti així als seus conciuta-
dans, aquest senyor té proce-
dència catalana, però, la his-
tòria ja li te el lloc assignat, no 
es preocupi.
Però el motiu del meu escrit 
anava amb la idea de no ofen-
dre ningú, però sí parlar de 
sensacions, qui em coneixen 
saben que sempre he tingut 
aquesta dèria, i ara tinc la sen-
sació que això s’acaba, però 
no hem d’aturar-nos, no crec 
que tinguem volta de fulla, 
tot i que si passa, molts cen-
tenars de milers de ciutadans 
tindrem una frustració eterna 
i que algú haurà de saber ges-
tionar també, però la realitat 
és un altra; no veig com deia 
anteriorment que això tingui 
retorn, les coses han quedat 
molt tocades i res serà igual, 
excepte que si hipotètica-
ment el procés no continu-
és, estaríem davant d’un es-
tat ofès i ferit, que a més, al 
contrari del Govern anglès, 
aquest no ha promès res de 
res, i per tant, les tenim molt 
magres, tocarà pagar i treba-
llar eternament....
Bé, i d’altra banda tenim a la 
gent de Catalunya, la gran 
majoria dels catalans, que 
amb somriures, realitza la 
major campanya de civisme 
i democràcia de la història i 
mostrant al món, amb pautes 
i passes fermes, el seu anhel, 
per a ser lliures.
Un nou país, nous temps, 
amb defectes, però amb mol-
tes oportunitats i reptes per 
a fer possible l’excel·lència 
de poder viure en condicions 
més bones per les persones, 
en tots els àmbits, un nou 

país basat en el respecte als 
altres, en la qualitat democrà-
tica, en els serveis bàsics per 
a tothom i gestionat tot des 
de Catalunya i sense interfe-
rències.
Per altra banda, hem de con-
tinuar sent veïns, cercar noves 
formules de convivència amb 
l’Espanya veïna, amb la seva 
gent i per què no, si volen 
amb els seus “Gobiernos”.        
       

ENRIC FIGUERES 
  GARRIGUES COOPERACIÓ

INTERNACIONAL

Ara és l’hora de 
Balaguer!
Queda molt per fer i molts 
somnis incompresos i desate-
sos pels polítics d’avui, per fer 
realitat.
Aquesta setmana he tingut la 
sort i el plaer d’assistir en una 
reunió, d’un partit nou, de Ba-
laguer, que s’anomena Ara Sí.
Està format per persones il-
lusionades i valentes, i sobre-
tot que se senten molt bala-
guerins, que volen millorar 
la vida dels altres, amb clau 
patriòtica balaguerina, on la 
justícia social, igualtat i sentit 
comú siguin a parts iguals.
El naixement d’un partit sem-
pre genera expectativa i il-
lusió. En aquestes altures ja 
era hora que aparegués un 
partit independent (Ara Sí 
Balaguer) que lluita contra el 
classisme i per els drets soci-
als de les persones.
Durant la reunió d’Ara Sí, 
m’he sentit ben acollit i com-
prés per l’equip que el confor-
ma, m’han deixat participar 
en tot moment i he compartit 
opinions sobre els principals 
temes que acostumo a parlar 
a la premsa. Totes les propos-
tes han estat escoltades, i per 
primer cop a la història m’han 

donat el seu suport sobre te-
mes com els que de vegades 
us explico.
Em pensava que hi hauria al-
guna cosa a criticar però no 
ha estat així.
Ara és el moment de les per-
sones a peu de carrer, de la 
gent que ha estat vetada i ex-
closa de la societat. És hora 
de la renda bàsica per a col-
lectius desafavorits.
Cap persona sense sostre i 
cap persona sense atendre. 
Els polítics han de fer gestió 
transparent i garantir que el 
socialisme millorat sigui un 
nou model a seguir.
Molta gent de Balaguer no 
té recursos socials, ni tampoc 
l’atenció necessària i recur-
sos suficients per emprendre 
iniciatives. Ara Sí, en aquest 
aspecte vol resoldre els pro-
blemes de la gent i atendre 
personalment tots els ciuta-
dans, garantint la qualitat que 
exigeixen els ciutadans i so-
bretot acabar amb el classis-
me. El deure d’uns bon polític 
és aquest. I Ara Sí sembla que 
és una opció política, irrenun-
ciable, pels qui ens sentim ba-
laguerins.
No busqueu el miracle amb 
casta! El Balaguer que tots 
volem el podrem decidir 
anant el maig de 2015 a votar. 
Estem sobradament a temps 
per decidir aquesta opció.  I 
l’equip d’Ara Sí. ho pensa fer 
de forma independent, amb 
un programa electoral mai 
vist en l’història de Balaguer.
Ja començava a tocar aquest 
canvi i em començo a enamo-
rar d’ells...

JOSEP MARIA CASTELLS
ACTIVISTA CULTURAL
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Estació provinciana
“Propera estació: Lleida 
Pirineus”, diuen per la 
megafonia del tren. 
És dissabte i arribem 
a l’hora, quelcom que 
sempre alegra recor-
dant aquells trens his-
tòricament impuntuals. La 
humitat lleidatana se sent en 
baixar. Els passatgers es mo-
uen ràpidament per sortir i a 
fora està plovent amb ganes. 
Sense paraigües i portant una 
petita bossa d’equipatge, 
decideixo agafar un taxi. Els 
veig, són allà, lluny, a l’altre 
costat de la plaça. Miro als 
costats i veig gent esperant, 
apinyada, algunes persones 
grans que miren a veure qui 
serà el valent que travessarà 
corrents sota la pluja. Miro 
el rellotge i em decideixo. 
Corro. No porto el calçat 
adequat i l’aigua s’està acu-
mulant sobre les llambordes. 
S’està fent una petita bassa. 
Rellisco però no caic. Arribo 
al primer cotxe que té encesa 
la llumeta verda i entro. Sal-
vat. Un taxista molt amable 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

em pregunta pel destí i em 
disculpo per entrar mullat. 
Diu que ho entén perfecta-
ment. Parlem dels accessos a 
l’estació i em diu que els ta-
xistes no estan gens contents 
pel lloc que els han assignat. 
Em comenta que els clients 
tenen grans dificultats d’ac-
cés, tant quan arriben car-
regats que han de travessar 
la plaça, com a la tornada si 
fa mal temps, com és el cas 
d’avui. Em pregunta si m’ima-
gino els ancians en ple agost 
caminant, els que tenen una 
discapacitat física, o les famí-
lies que a banda de l’equipat-
ge van amb nens petits, amb 
tot el què això comporta. 
Doncs sí, m´ho imagino, una 
gran barrera d’accés afegida 

a la ja dificultat que té avui en 
dia desplaçar-se amb trens 
que són ben cars. La següent 
pregunta és òbvia: i com és 
que no us deixen apropar-vos 
a la porta almenys en dies 
així? I la resposta és patètica. 
Diu que en el seu moment els  
van dir que era per un proto-
col antiterrorista. Com diu? 
Sí, sí, això ens van assegurar.
Un protocol antiterrorista 
que no permet que els taxis-
tes s’apropin a una estació de 
tren que té un aparcament 
subterrani on aparquen els 
cotxes a voluntat? Són més 
perillosos els taxistes i els 
seus clients que els que pa-
guen per aparcar sota l’esta-
ció? Segurament encara se’n 
pot dir alguna de més grossa, 
però cal fer un esforç impor-
tant per millorar-la.
Reconec que l’estació de tren 
de Lleida m’agrada. Trenca 
les formes arquitectòniques 
de la ciutat, especialment en 
una vista elevada molt maca 
que es pot tenir des del Balu-
ard de la Reina, i crec que és 

de trencadora bellesa encer-
tada. La pena és que tingui 
certes formes provincianes. 
Em sembla provincià que no 
hi hagi taquilles on la gent 
que ha d’esperar les connexi-
ons amb els trens de rodalies 
que facilitin sortir d’allà per 
no tenir un lloc on guardar 
l’equipatge. Em sembla pro-
vincià que el quiosc de diaris 
no estigui obert a primera 
hora del matí, quan tantíssi-
ma gent es desplaça a treba-
llar a les grans ciutats amb les 
que encertadament estem 
connectats, i que una vegada 
obert, no vengui el 7accents. 
I em sembla molt més pro-
vincià encara, i una gran falta 
de sensibilitat, que els taxis-
tes no puguin apropar-se a 
la porta o que no puguin es-
perar dintre de l’aparcament 
soterrani, sense tenir que pa-
tir els freds o les calors que 
per definició tenim a Lleida, 
en una ciutat on tradicional-
ment s´ha dit que solament 
tenim tres estacions, l’estiu, 
l’hivern i la Renfe.

 És una pena
que l’estació de 
tren tingui
certes formes
provincianes

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

No és futbol, però s’hi assembla
Diumenge passat, el món del 
futbol va ser l’escenari d’una 
altra tragèdia. Abans del 
partit de lliga que havia 
d’enfrontar l’Atlètic de 
Madrid amb el Deporti-
vo de la Corunya, dues 
bandes rivals d’aficionats 
radicals s’enfrontaven a 
l’exterior de l’estadi Vicente 
Calderón i acabaven llençant 
un dels seguidors gallecs 
al riu Manzanares. Després 
d’hores d’agonia i de co-
municats mèdics gens opti-
mistes, l’aficionat, Francisco 
José Romero, de quaranta-
tres anys i pare de família, 
moria en un hospital madri-
leny el mateix dia.

La tarda del diumenge es va 
convertir en una tirallonga 
de declaracions de tots els 
colors que es movien entre 
la indignació, la condemna i 
el desconcert, però un punt 
comú les pervertia: allò no 
era futbol, aquells no eren 
autèntics aficionats. La qües-
tió, però, és que els fets que 
van conduir a la mort de Ro-
mero havien ocorregut en el 
context d’un partit de futbol, 
que els havien protagonitzat 
aficionats declarats al futbol 
i que, encara més important, 
no era ni de bon tros la pri-
mera vegada que episodis 
similars ocorrien. Podem 
intentar calmar els ànims, 

refredar l’ambient, evitar 
l’efecte venjança; ara bé, si 
això significa tirar un vel so-
bre el problema de la violèn-
cia al futbol, estarem fent-li 
un flac favor a l’esport en si 
mateix.
En el món del futbol, com 
arreu, hi conviuen dues ca-
res de la mateixa moneda. 
És una tasca col·lectiva el 
fet d’exalçar-ne la bona i 
eliminar per sempre més la 
dolenta: de l’escola, del fut-
bol base, de les famílies, de 
les penyes, dels mitjans de 
comunicació i, molt especi-
alment, dels clubs que ar-
rosseguen legions i mouen 
milions. Si la violència al fut-

bol s’ha de debatre només 
quan hi ha un mort a primera 
plana, amb tota probabilitat, 
Romero no serà l’última vícti-
ma relacionada amb el món 
de l’esport.
Una altra cosa: el mateix diu-
menge al vespre, mentre els 
jugadors del Futbol Club Bar-
celona celebraven el gol que 
els donava la victòria contra 
el València Club de Futbol, 
Messi rebia un cop d’ampo-
lla al cap, i n’hi havia que no 
relacionaven un fet amb l’al-
tre, com si una baralla entre 
radicals i el llançament d’ob-
jectes al camp no tinguessin 
res a veure. Va ser una altra 
ocasió perduda.
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Sexe a la tercera 
edat, esport,
Masiel i jo

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Al gener, torno
al gimnàs

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Si la definició de fer esport 
és buscar el comandament 
del televisor entre els coixins 
del sofà, esteu llegint frases 
escrites per un medallista 
olímpic. Si és qualsevol altra 
cosa, no compteu amb mi. 
Odio tot tipus d’esport, no 
m’agrada, em cansa, odio tot 
el que envolta aquest món: 
la vestimenta estil ionqui, la 
competició i, sobretot, l’es-
port a la televisió, l’afició que 
crida i que per culpa de qual-
sevol partit de futbol canviïn 
la programació.
Només he estat apuntat una 
vegada a un gimnàs. Era la 
nostra època d’estudiants, 
quan vivíem en un pis que 
devien haver moblat quan 
Masiel només bevia Fanta. La 
caldera de l’immoble era de 
la mateixa època i no hi ha-
via manera de dutxar-se amb 
aigua calenta. Fart, vaig deci-
dir apuntar-me a un gimnàs, 
bàsicament per poder-me 
dutxar sense passar fred. Hi 
vaig estar apuntat dos mesos 
i mig. Durant aquest temps 
vaig anar a la piscina, a la 
sauna i poc més. El dia que 
em vaig donar de baixa va 
ser quan un ancià d’uns 150 
anys es va submergir amb mi 
al jacuzzi. Em feia ullets i em 
va fregar amb el dit gros del 
peu al genoll, tot això entre 
bombolles i vapors. Abans 
de rendir-me als encants del 
sexe gerontofílic em vaig de-
sapuntar del gimnàs i vaig 
vomitar.
La Ceci és molt diferent. Dins 
del seu ésser inconformista i 
torracollons hi ha una banda 
sonora constant: “Des que 

vam deixar de fumar m’he 
engreixat”, “Creia que tor-
naria a la meva talla després 
de parir i no hi ha manera”, 
“És culpa teva, només cuines 
merdetes que engreixen”... I 
quan es cansa de culpar-me 
de tots els seus mals, ales-
hores es posa amb mi. És un 
amor: “Però t’has vist com 
estàs? Estàs criant una pan-
xa que sembles el teu pare 
i això no ho consentiré”. Jo 
m’estrenyo el mixelín amb les 
dues mans, li ensenyo i fent 
un posat atractiu li dic: “Ho 
veus? És tot semen”. Mai 
m’ha funcionat, fa cara de 
fàstic i s’enfada encara més. 
Però a mi sempre em fa riure.
Ella constantment es fa pesa-
da amb que ha de apuntar-se 
a un gimnàs. Una vegada li 
vaig comprar una bicicleta 
estàtica per dissuadir les se-
ves ànsies de gimnàs. Dues 
pedalejades i va deixar l’apa-
rell mort de fàstic en un racó. 
I això que jo sempre l’anima-
va: “Corre, corre Indurain”.

Em mira, aixeca una cella per 
damunt de les ulleres i, tan 
tranquil, deixa anar: “¿Eres 
Rambo?”. Au, ja està, aca-
ba de tirar per terra tots els 
meus propòsits de superació. 
Tinc clar que no és una pre-
gunta que li hagi sortit de 
forma espontània en veure’m 
vestida de xandall i sabatilles 
esportives. No. És la seva tàc-
tica per evitar que m’apunti al 
gimnàs. Per què? Perquè val 
DINERS.
Ell, que va ser un nen d’aquells 
de mirar la tele durant hores i 
passar-se la classe de gimnàs-
tica esbufegant sense poder 
acabar una carrera, no ho pot 
entendre i ho considera una 
despesa supèrflua. No pre-
tenc convertir-me en Rambo. 
Només vull apuntar-me al 
gimnàs. L’objectiu és tornar 
a semblar la persona que era 
abans de deixar de fumar i de 
portar una criatura a la panxa 
durant nou mesos.
He de reconèixer que m’és 
difícil rebatre els seus argu-

ments. L’estiu passat ja m’hi 
vaig apuntar i va ser un fra-
càs. Com que els gimnasos 
de Lleida no són precisament 
econòmics, vaig recórrer la 
ciutat fins trobar una ofer-
ta (entenguem oferta com a 
quelcom molt positiu als ulls 
de l’Alfonso) que em perme-
tia anar-hi en un horari con-
cret. Vaig durar tres mesos. 
Era barat, sí, però estava a 
dos quilometres de casa i en 
caminava quatre d’anada i 
tornada.
En la pugna per fer esport 
sense que m’atabali hi ha 
massa factors que juguen en 
la meva contra. El més impor-
tant, a banda de la quota eco-
nòmica, i que li dóna molt de 
joc a l’Alfonso, és la ridícula 
vestimenta per entrar al gim-
nàs i no semblar un pispa. Per-
què ara gairebé totes les bo-
tigues de moda tenen secció 
esportiva i, a més, es porten 
els colors fluorescents. Així, 
t’enfundes el modelet com-
plet i, a banda de semblar un 
rodó de vedella, la lluentor fa 
que semblis el personal d’un 
servei d’emergències.
La bici estàtica la vaig acabar 
regalant. Primer em va sem-
blar una bona idea i un estal-
vi a llarg termini. La realitat, 
però, és que es va convertir 
en un passatemps radiofònic. 
Cada cop que hi pujava, el 
menjador de casa es conver-
tia en una retransmissió en di-
recte, i des del sofà, del Tour 
de França.
Però tot és qüestió de força 
de voluntat. No puc deixar 
que la tàctica de desgast 
m’afecti. Al gener, torno al 
gimnàs.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 La pluja no atura el més d’un 
miler de persones que clama 

contra el Consorci Sanitari
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SOCIETAT

Activat el protocol 
especial de trànsit i 
seguretat per Nadal

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Amb l’objectiu de promou-
re la utilització del transport 
públic, mantenir la fluïdesa 
de la circulació i evitar pos-
sibles delictes a les zones 
comercials durant la cam-
panya de Nadal, la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Es-
quadra treballaran conjun-
tament amb un reforç de 
dotze patrulles. En aquest 
sentit, la Urbana ha refor-
çat els serveis destinats a 
la regulació del trànsit amb 
major presència al carrer i, 
de forma especial, els dies 
on hi ha més afluència a les 
àrees comercials. Es refor-
ça amb vuit patrulles més 
(tres de torn de matí i cinc 
de torn de tarda) que se su-
men a les que fan el patru-
llatge ordinari, la qual cosa 
suposa setze agents més 
respecte d’un dia habitual. 
El dispositiu especial (Grè-
vol) per Nadal finalitzarà el 
12 de gener del 2015.
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Una desena d’autocars viatja a Lleida contra la privatització de la sanitat

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

La pluja torrencial del dissab-
te a la tarda no va fer enrere 
el més d’un miler de persones 
(unes 3.000 segons l’orga-
nització i unes 700 segons la 
Guàrdia Urbana) que es van 
manifestar per exigir la para-
lització del nou Consorci Sa-
nitari, que aglutinarà la ges-
tió dels CAP i de la majoria 
d’hospitals de la demarcació, 
a partir de l’any vinent. La 
manifestació, convocada per 
Marea Blanca, va reunir di-
versos líders polítics, com els 
diputats d’ICV Sara Vilà i Joan 
Herrera, la diputada de la 
CUP Isabel Vallet i, també, els 
secretaris generals de Cata-
lunya de CCOO, Joan Carles 
Gallego, i de la UGT, Josep 
Maria Àlvarez. També 
van participar en 
la concentra-
ció membres 
d’Esquerra 
R e p u b l i -
cana com 
C a r l e s 
Vega, que 
fins ara 
no s’havien 
oposat públi-
cament a la cre-

ació de l’ens.
A més, una desena d’auto-

cars provinents de 
diverses localitats 

de Catalunya 
com Sabadell 
i Viladecans 
també van 
d e s p l a -
çar-se fins 
a la capital 
del Segrià 

per mostrar 
el seu rebuig 

frontal a la cre-

Els manifestants 
van començar la 
manifestació amb 
dos recorreguts 
i es van unir des 
de la plaça Ricard 
Vinyes fins a la 
seu de CiU.
Foto: Laia Dolcet

ació del Consorci. Consideren 
que el nou ens serà la porta 
d’entrada a la privatització de 
la sanitat pública i suposarà la 

pèrdua de control democràtic 
sobre la gestió sanitària.
A crits de “La sanitat ni to-
car-la” i “Volem la sanitat pú-
blica i de qualitat”, els mani-
festants van començar amb 
dos recorreguts, un des del 
Campus de Cappont i l’altre 
des de l’Hospital Arnau de 
Vilanova, que es van unir a la 
plaça Ricard Vinyes per diri-
gir-se conjuntament fins a la 
delegació de la Generalitat i, 
posteriorment, fins a la seu de 
Convergència.

POLÍTICA

L’Ajuntament de Lleida treu a licitació les obres del Museu 
del Clima i les noves Basses amb més zona de lleure

 L. D.
 LLEIDA

El Ple de l’Ajuntament de 
Lleida va aprovar el passat di-
vendres, amb l’abstenció de 
CiU, treure a concurs públic 
la finalització de les obres i 
l’habilitació dels accessos del 
Museu del Clima, després 
que el projecte quedés en-
callat amb la congelació del 

Pla de Barris de la Generali-
tat. Les obres anirien a càrrec 
exclusiu de la Paeria. El por-
taveu de CiU, Joan Ramon 
Zaballos, va exposar que és 
necessari un pla de viabili-
tat, perquè “falta una visió 
més global que s’adapti a la 
situació museística”. Per la 
seva banda, l’alcalde Àngel 
Ros va deixar clar que amb 
l’acabament del museu el 

que es pretén és revitalitzar 
la Mariola “per dotar d’un 
equipament de prestigi el 
barri”. En el Ple també s’ha 
aprovat, amb l’abstenció del 
PP, la modificació de la nor-
mativa urbanística per inclou-
re més usos recreatius al nou 
projecte de les Basses, amb 
una zona lúdica d’esport i de 
lleure de titularitat pública 
per “atraure inversors”.

SOCIETAT

La UdL oferta un màster amb 
contracte laboral durant la formació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Combinar la formació a la 
Universitat amb una jornada 
laboral en una empresa és el 
que ofereix el primer màster 
en modalitat dual que oferta 
la Universitat de Lleida. Es 
tracta del Màster en direcció 
d’operacions i distribució, 
que permetrà als matriculats 

tenir un contracte de treball 
mentre duri la seva formació 
-de gener a desembre de 
2015- en empreses com ara 
Plusfresc, Semillas Fitó, Vall 
Companys, Argal o Coopera-
tiva de Guissona. Aquest pro-
grama formatiu es dirigeix 
tant a graduats universitaris 
-preferentment en Enginyeria 
o Administració d’Empreses- 
com a treballadors en actiu.
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Creuen que 
el nou ens 

serà la porta 
d’entrada a la 
privatització
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SOCIETAT

La Guàrdia Civil 
deté un total de set 
persones per estafa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Guàrdia Civil de Lleida 
deté set persones entre 
Torrefarrera, Mollerussa i 
Barcelona per un suposat 
delicte d’estafa i pertinença 
a grup criminal. Els homes, 
de nacionalitat romanesa i 
espanyola, contractaven lí-
nies telefòniques amb iden-
titats falses per aconseguir 
telèfons mòbils d’alta gam-
ma a cost zero. Contracta-
ven línies de mòbil trami-
tant els contractes a nom 
de diferents persones de 
províncies espanyoles. En 
total, s’han contractat 137 
línies, ascendint el valor 
total de l’estafa a més de 
34.000 euros.
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SOCIETAT

El gos ensalvatgit 
capturat a Aitona 
té família adoptiva

 L. D.
 LLEIDA

El gos ensalvatgit capturat 
a Aitona pels Agents Rurals 
es recupera a la protectora 
de la Lydia Argilés, on hi 
va entrar fa aproximada-
ment una setmana. El gos, 
que l’han batejat amb el 
nom d’Alfa, en aquests mo-
ments es troba aïllat de la 
resta d’animals per precau-
ció. Tot i això, segons va 
explicar Lydia Argilés, “no 
és gens agressiu” i creuen 
que va ser un gos abando-
nat que es va unir a la resta 
de la manada per supervi-
vència. A l’Alfa ja li ha sortit 
una família adoptiva, però, 
de moment, encara estarà 
uns dies a la protectora.

SOCIETAT

Nit de gales amb 
els Premis Funde i 
Som Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El passat divendres es va 
viure una nit de gales a Llei-
da. D’una banda, la Seu Ve-
lla va acollir la novena edi-
ció dels Premis Funde. De 
l’altra, Som Lleida va reunir 
prop de 400 persones a la 
Fonda per entregar els seus 
ja tradicionals guardons. Els 
premiats van ser Aremi com 
a entitat, Supermercats Pu-
jol com a empresa i la com-
positora Teresa Jordà com 
a persona il·lustre de Lleida. 

SOCIETAT

Els Mossos detenen 4 
homes per robar més 
de 2.500 kg de coure 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut entre el 22 i 25 de 
novembre quatre homes 
veïns de Lleida, d’entre 24 
i 52 anys d’edat, com a pre-
sumptes autors d’un delicte 
de furt i d’un delicte d’es-
tafa per haver-se emportat, 
presumptament, 2.500 qui-
los de coure d’una deixalle-
ria del polígon dels Frares, 
valorats en 15.000 euros, i 
intentar-lo vendre el mateix 
dia en una altra deixalleria. 

POLÍTICA

Iceta afirma a Lleida 
que no tanca la porta 
a noves coalicions

 REDACCIÓ
 LLEIDA

En una jornada de debat  a 
Lleida amb càrrecs socialis-
tes, el primer secretari del 
PSC, Miquel Iceta, va afir-
mar que, tot i que és una 
mala notícia la marxa de mi-
litants del partit, no descar-
ten coalicions: “De cara a 
les eleccions municipals de 
2015 tenim, com sempre, 
un plantejament obert per 
trobar les fórmules que més 
sumin al màxim nombre de 
municipis i llistes”.

SOCIETAT

Unes 45 persones sense sostre s’allotgen 
cada nit a l’alberg Jericó amb el Pla Iglú

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Per primer cop, el Pla Iglú, 
que ofereix un sostre, higie-
ne i alimentació a les perso-
nes sense recursos durant els 
dies de l’any més freds des 
de 2002, anirà a càrrec de la 
Fundació Jericó. Des que es 
va activar el Pla Iglú, el passat 
24 de novembre, la Fundació 
ha atès 405 demandes d’allot-
jament de persones sense 
sostre, una xifra que suposa 
que, de mitjana, 45 perso-
nes han estat ateses cada nit. 
L’any passat es van atendre 
un total de 506 persones amb 
7.116 allotjaments. La durada 

del Pla Iglú està prevista que 
sigui fins al proper mes d’abril 
de 2015, sempre que les tem-
peratures nocturnes no baixin 
dels 0 graus i no es perllongui 
la temperatura hivernal.

ECONOMIA

La Paeria avalua els danys al 
pont de Sucs per la llevantada

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les pluges i l’increment del 
cabal van provocar l’esfon-
drament parcial del pont del 
camí del Bou a Sucs. L’acció 
de l’aigua va erosionar-ne els 
fonaments fins al punt que 
un dels dos tubs metàl·lics 
que canalitzaven l’aigua de 
la riera va cedir arrossegant 
part de l’estructura del pont. 
L’enfonsament va afectar un 
conductor que circulava pel 
camí i que va resultar ferit lleu 
en encastar-se amb el seu ve-
hicle. La Paeria ha anunciat 
que, un cop els tècnics quan-
tifiquin els danys, estudiaran 

com iniciar les obres de forma 
immediata (ara per ara, el pas 
pel camí està tallat). També 
ha sol·licitat ajut a la CHE, en 
tractar-se d’un pont que salva 
una llera pública, de la seva ti-
tularitat.

El pont del camí 
del Bou a Sucs es 
va enfonsar par-
cialment per les 
pluges.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Rosselló estrena nou camp 
d’esports municipal

ECONOMIA

Proposen construir 
un embassament per 
evitar inundacions a 
Torrefarrera

 REDACCIÓ
 TORREFARRERA

Unió de Pagesos i l’Associ-
ació de Propietaris de Fin-
ques Rústiques de Malpartit 
(Torrefarrera) han demanat 
al Departament de Territori 
i Sostenibilitat i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua que 
es construeixi un embassa-
ment que serveixi per re-
gular l’acumulació d’aigua 
de pluja en una zona de 
l’aeroport d’Alguaire quan 
hi ha tempestes fortes. El 
desguàs no pot absorbir 
el cúmul d’aigua i, com a 
conseqüència, inunda di-
verses finques de Malpartit 
provocant danys com l’en-
fonsament de bancals de 
fruiters i el desplaçament 
de roques i terra. 
A més, demanen que es va-
lorin els danys per les inun-
dacions a disset parcel·les, 
i, si s’escau, se’ls indemnit-
zi.
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Joana Ortega inaugura les instal·lacions, 
que han costat un total de 616.536 euros

 REDACCIÓ
 ROSSELLÓ

www.7accents.cat

La vicepresidenta de la Ge-
neralitat, Joana Ortega, va 
inaugurar dissabte passat el 
nou camp de futbol municipal 
de Rosselló (Segrià), abans 
de l’estrena esportiva amb el 
partit entre el CF Rosselló i el 
CF Albesa. El projecte ha cos-
tat 616.536 euros costejats 
entre la Generalitat, a través 
del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC), i 
l’Ajuntament. Concretament, 
la Generalitat ha aportat 

565.781,53 euros, la qual cosa 
representa un 91,7% del total 
de l’obra, mentre que l’Ajun-
tament de Rosselló n’ha pagat 
els 50.754,63 euros restants. 
El camp està ubicat en una 
zona d’equipaments espor-
tius als afores de Rosselló  
amb la voluntat de facilitar 
l’accés i l’aparcament i en 
una zona que permet el futur 
creixement de l’equipament, 
d’acord amb les necessitats. 
Les instal·lacions compten 
amb un camp reglamentari de 
gespa artificial, vestidors i una 
graderia amb capacitat per a 

L’alcalde de Rosselló, Josep Abad, i la vicepresidenta, Joana Ortega, van ofi-
cialitzar la inauguració del camp d’esports. Foto: Ajuntament de Rosselló

120 persones assegudes. Ini-
cialment, el camp l’utilitzaran 
de manera regular unes 200 
persones entre els integrants 
de diversos equips del CF Ros-
selló, l’equip de veterans del 
municipi i els equips de l’Es-
cola de Futbol del Mig Segrià. 
L’alcalde de Rosselló, Josep 
Abad, va assenyalar que amb 
aquesta estrena es fa realitat 
una de les reivindicacions més 
llargament expressades pels 
veïns i que el projecte s’ha 
aconseguit dur a terme amb 
una rebaixa del 17% sobre el 
pressupost inicial.
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CULTURA

Juneda es converteix 
en la capital
catalana de la poesia

 REDACCIÓ
 JUNEDA

www.7accents.cat

El poble de Juneda, a la co-
marca de les Garrigues, es 
va convertir diumenge en la 
capital catalana de la poe-
sia durant la celebració de 
la setzena edició del Premi 
Joan Duch de Poesia per a 
Joves Escriptors. 
El primer premi, dotat amb 
1.500 euros, va recaure 
aquest any en la gironina 
Joana Castells amb l’obra 
Dels sécs del vent. El se-
gon guardó, amb un premi 
de 750 euros, va ser per a 
l’obra Un mínim nu del va-
lencià Marc Gomar, i el ter-
cer, valorat en 300 euros, va 
recaure a la jove escriptora 
de Roses Laura González, 
amb l’obra Els poemes de 
l’acné. 
L’editorial Fonoll publica-
rà el llibre guanyador d’un 
premi, únic d’aquestes ca-
racterístiques als Països 
Catalans, que en aquesta 
ocasió ha rebut un total 
de dotze obres i que està 
obert a poetes de tots els 
Països Catalans menors de 
25 anys. 
El premi se celebra en ho-
nor a Joan Duch, poeta de 
Juneda que va morir molt 
jove a principis del segle XX 
i enguany també a Jaume 
Bosch Bori, conegut poeta 
autodidacta local que va 
morir fa pocs mesos dei-
xant un extens i important 
llegat.
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 L’Actel Força Lleida es 
mostra intractable a la lliga
28·11

Els de Joaquín Prado ho han guanyat tot a casa
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va gua-
nyar el Melilla Baloncesto 75 
a 68 i aquesta es va conver-
tir en la sisena victòria de la 
temporada. Però, a més, el 
conjunt de Joaquín Prado 
compta tots els seus partits al 
Barris Nord per triomfs, fent 
que el pavelló lleidatà sigui 
tot un autèntic fortí i una de 
les pistes més temudes.
El partit va començar amb un 
Melilla Baloncesto molt treba-
llador sota la cistella i un Actel 
Força Lleida molt àgil a l’hora 
de fer circular la pilota. De fet, 
Guerra va cometre la segona 
falta personal al cap de tres 
minuts i mig de començar. Al 
final del primer període, el 
marcador afavoria els nord-

Juampi Sutina, en 
el partit  jugat al 
Barris Nord con-
tra el Melilla.
Foto: Javi Enjua-
nes

ES
POR

TS

FUTBOL

El Lleida Esportiu, 
obligat a reconduir 
la situació

 REDACCIÓ
 ALCOI

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va caure 
al camp de l’Alcoyano per 
3-2. Els homes d’Imanol 
Idiakez van veure com un 
rival directe a la classifi-
cació es va imposar en el 
temps afegit, després que 
els lleidatans arribessin al 
descans amb una renda de 
dos gols gràcies a uns pri-
mers 45 minuts bons. Però 
l’adversari va ser capaç de 
capgirar el marcador en 
l’últim sospir.
Els ilerdencs tenen una 
prova de foc el dissabte 
dia 6, a les 18.00 hores, al 
Camp d’Esports, en el xoc 
contra el Villarreal B. Els 
lleidatans estan obligats a 
sumar els tres punts per tal 
de no quedar-se despen-
jats de la zona alta de la 
classificació. A més, el pre-
sident, Albert Esteve, va 
explicar que el club busca 
més suport.

30·11

HOQUEI

L’ICG Software Lleida sorprèn al 
Noia Freixenent a l’Onze de Setembre

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va gole-
jar el Noia Freixenet per 6 a 1. 
Els homes d’Albert Folguera 
van desplegar un joc impeca-
ble, tant en defensa com en 
atac, que els va permetre anar 

30·11

africans (15-19). Un parcial de 
5-0 va col·locar els lleidatans 
per davant en el marcador no-
més començar el segon quart 
i de mica en mica va aconse-
guir la remuntada. El Melilla 

Baloncesto va intentar retallar 
distàncies en la represa, però 
el conjunt lleidatà va saber 
mantenir la tranquil·litat en 
tot moment fins a la victòria 
final.

D’aquesta manera, el conjunt 
de Joaquín Prado ha sorprès 
tothom i afronta el desplaça-
ment que farà per poder ju-
gar a la pista del Quesos Cer-
rato Palencia amb una major 
optimisme i la moral reforça-
da. Cal destacar que els de la 
capital del Segrià estan em-
patats a nombre de victòries 
amb el líder de la classificació, 
el Planasa Navarra, tenint en 
compte que els lleidatans han 
jugat un partit menys que el 
primer classificat.

al descans amb l’avantatge 
de 3 a 0. Ja en la segona part, 
els llistats només van encaixar 
un gol d’un dels equips més 
forts de la Lliga. Per tant, els 
lleidatans encaren el proper 
partit, contra el CH Marató, 
han una motivació renovada, 
ja que han passat pàgina dels 
entrebancs comesos. Imatge del partit contra el Noia. Foto: Imma González

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

/emmefotografialleida

MARIA OJER i MARISA MAS

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

viatges de noces

especialistes en viatges a mida

escapades VIP

DOMINIUM
VIATGES

dominiumviatges.com
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El Flor de Vimbodí 
Pardinyes es mostra 
fort al Barris Nord

22·11

Els lleidatans guanyen el Sabadell (65-61)
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va tornar a guanyar al Barris 
Nord davant un gran rival com 
és el Sabadell Sant Nicolau 
per 65-61, i d’aquesta manera 
va aconseguir la quarta victò-
ria de la temporada. El partit 
va estar marcat per un domini 
en el marcador per part dels 
locals, que va arribar a tenir 
quinze punts de diferència a 
favor, però en el tram final de 
l’enfrontament l’equip visitant 
va ajustar l’electrònic després 
d’algunes recuperacions i en-
cert cap a cistella que va do-
nar emoció al partit.
En els primers vint minuts de 
partit es va veure un Flor de 
Vimbodí Pardinyes que va 
anar de menys a més. De fet, 
va millorar consideradament 
el seu encert cap a cis-
tella en el segon 
quart i a la ve-
gada continu-
ava realitzant 
una bona 
defensa que 
va propiciar 
que en els 
minuts finals 
del segon 
quart el Flor de 

Vimbodí anés al descans amb 
un marcador favorable de 33-

24.
A la represa, els 

locals conti-
nuaven amb 
una bona 
intensitat 
defensiva. 
En el dar-
rer quart, 

els visitants 
van posar 

emoció al re-

Els lleidatans van 
anar de menys a 
més gràcies a que 
van aconseguir 
imposar el seu 
estil de joc durant 
tot el partit dis-
putat.
Foto: CB Par-
dinyes

sultat, però no es van endur 
el triomf. Així doncs, plus de 
motivació per a la següent jor-
nada.

ATLETISME

Sumskis i Bahon 
guanyen la segona 
Sansi Lleida 5k

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Més de 700 atletes van de-
safiar la pluja i van córrer la 
Sansi Lleida 5k. La sortida i 
l’arribada es va produir a la 
plaça de la Llotja, on el letó 
Edgars Sumskis i la marro-
quina Hasna Bahon es van 
proclamar vencedors de  
la segona edició de la San-
si lleidatana, fent un temps 
de 15’11’’ i 17’22’’ respec-
tivament. El podi masculí 
el van completar Sergi Bel-
tran (15’28’’) i Joan Martos 
(16’02’’). La classificació 
femenina va tenir Roser Xi-
pell (21’01’’) com a segona 
classificada, mentre que 
Sònia Rodríguez (21’38’’) 
va ser tercera.
L’itinerari va passar per 
la canalització del riu, el 
pont de Príncep de Viana 
i la rambla de Ferran i va 
tornar per entrar al barri 
de Pardinyes i acabar a la 
Llotja.

25·11

POLIESPORTIU

Rafael Gimeno mostra tot el seu 
potencial a la Lleida Bike&Run

 REDACCIÓ
 ALCARRÀS

www.7accents.cat

L’esportista Rafael Gimeno 
es va convertir en el gua-
nyador de la combinada Su-
per Bike&Run, en un Lleida 
Bike&Run marcat per la du-
resa i la climatologia. De fet, 
el circuit d’Alcarràs va canvi-
ar per un dia la benzina per 

l’esforç dels atletes i dels ci-
clistes, que van ser els grans 
protagonistes, juntament 
amb la climatologia, que 
va endurir més la prova, de 
la segona edició del Llei-
da Bike & Run, una jornada 
multidisciplinar, amb proves 
de BTT, bicicleta de carrete-
ra i atlètiques, essent aques-
tes darreres puntuables per 
a la Lliga Ponent.

30·11
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Els visitants 
van aconseguir 

apropar-se 
en l’últim 
moment

ENDURO

Mor el lleidatà 
Xavier Gascón 
en una prova

 REDACCIÓ
 VALCUENDE

www.7accents.cat

El lleidatà Xavier Gas-
con, de 47 anys, va morir 
el passat cap de setmana 
en el pròleg del Raid de 
les Majadas, a Valcuen-
de (Lleó), pertanyent a la 
Copa Enduro 4 Estacions 
concretament. Es tractava 
d’un pilot experimentat.

1·12

BÀSQUET

El CB Alpicat 
presenta tots 
els seus equips 

 REDACCIÓ
 ALPICAT

www.7accents.cat

El Club Bàsquet Alpicat 
ja ha presentat els seus 
equips de competició per 
a la temporada 2014-2015. 
Per aquest desè aniversa-
ri, l’entitat alpicatina dis-
posarà de vuit equips en 
les categories de Primera 
Catalana, Sènior B, Sèni-
or C, Júnior, Infantil, Mini, 
PreMini i Escola. El regidor 
d’esports de l’Ajuntament 
d’Alpicat, Joan Gilart, va 
destacar la importància de 
fer esport, agraint de la 
mateixa manera a totes les 
empreses patrocinadores 
el seu suport.

1·12

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

Sobreviure a 
l’infern siberià

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El Mundial de Suècia de 1958 
serà recordat com el de la ir-
rupció d’un dels estels més 
lluminosos de l’univers futbo-
lístic, Pelé, que amb només 
17 anys va enlluernar el món 
liderant Brasil cap a la prime-
ra de les seves cinc corones 
mundials. Però potser, enca-
ra que és molt aventurat, li 
van facilitar el camí dues ter-
ribles absències. Una, la de 
molts jugadors anglesos del 
Manchester United, que ha-
vien mort a la tragèdia aèria 
de Munich uns mesos abans. 
L’altra va ser la d’un futbolis-
ta magnífic, un home injus-
tament castigat al qual es va 
anomenar el Pelé blanc.
Eduard Streltsov va néixer el 
1937 a Perovo, un suburbi 
de Moscou, i és un maleït, un 
desconegut al qual van voler 
esborrar de la història. Però 
qui el va veure jugar no pot 
oblidar aquells golassos i la 
capacitat de lideratge d’un 
noi que, a més, era el model 
ideal per a molts joves de 
l’oprimida societat soviètica. 
Tenia el pèl regirat, li agra-
dava sortir a les nits i, com 
era d’esperar, la jerarquia del 
Kremlin mai no el va tenir en-
tre els seus favorits.
Va destacar molt ràpidament 
i als 16 anys va entrar al Tor-
pedo de Moscou. La màgia 
que brollava de les seves bo-
tes i l’eficàcia golejadora no 
van passar inadvertides i la 
gent acudia en massa als es-
tadis per veure les seves fili-
granes. La selecció nacional 
no va trigar a reclutar-lo i va 
guanyar-se la participació als 

Jocs Olímpics de Melbourne 
el 1956. Amb 19 anys i al cos-
tat de mites com Igor Netto o 
l’aranya negra, Lev Yashin, va 
anar a l’altra punta del món 
per guanyar la medalla d’or, 
encara que ell no la va poder 
tenir mai, almenys en vida. 
Segons normes d’aleshores, 
la medalla era únicament per 
als que jugaven la final, i el se-
leccionador soviètic tenia un 
curiós costum: només alinea-
va davanters que juguessin al 
mateix equip. Streltsov havia 
estat titular en tots els partits, 
però per a la final contra Iu-
goslàvia, el seu company del 
Torpedo es va lesionar i ell va 
quedar descartat. Per fortu-
na, al 2006, en una cerimònia 
pòstuma, va rebre la medalla 
que li corresponia.
En fi, fiquem-nos en terrenys 
pantanosos. Es deia que els 
dos equips favorits del règim, 
el CSKA, propietat 
de l’exèrcit, i 
el Dynamo, 
del KGB 
r e c l u -
t a v e n 
g a i r e -
bé per 
la for-
ça els 
m i l l o r s 
t a l e n t s . 
Streltsov era 
el millor i el van 
temptar, però 
no va dubtar 
a rebutjar-los. 
Potser va ser 
l’inici de la 
d e s g r à c i a ; 
com s’ha dit, 
a Eduard li 
agradava diver-
tir-se. A més, era 

un seductor i arran d’uns es-
tranys successos va ser acusat 
de violació i, després, enga-
nyat. Li van dir que si 
es confessava cul-
pable li reser-
varien un lloc 
per al Mundi-
al de Suècia. 
Va confessar 
i no el va ju-
gar. A canvi, 
va passar cinc 
anys al Gulag 
condemnat a tre-
balls forçats. Pocs ho-
mes van resistir durant tant 
temps l’infern que suposava 
el temut exili a Sibèria, però 
ell va tornar. Durant algun 
temps va ser boicotejat i va 
guanyar-se la vida com a obrer 
fins que el van permetre jugar, 
així que va haver d’esperar 
fins al 1965, set anys després 
de l’última vegada, per tor-

nar a posar-se la samarreta 
del Torpedo. Això sí, 

allò va ser un con-
te de fades. Sota 

el seu lideratge, 
amb la intel-
ligència suplint 
les mancances 
físiques, els 
“automobilis-

tes” van assolir 
el segon títol de 

lliga de la seva 
història. És 

sorprenent 
el poc que 
va trigar 
Streltsov 
a tornar 
a ser el 
més gran; 

va marcar 
els millors 

registres go-

lejadors de la seva carrera, va 
guanyar dos anys (67 i 68) el 
trofeu de millor jugador de 
la URSS i la selecció, lògica-
ment, va cridar de nou el seu 
enemic. Era massa bo. 
El juny de 1967, la Unió Sovi-
ètica i Àustria disputaven un 
apassionant duel classifica-
tori per a l’Eurocopa del 68; 
mancant un quart d’hora, el 
marcador reflectia empat a 
tres. Streltsov va caçar una 
centrada des de la dreta i la 
va rematar de cap al fons de 
la xarxa, però l’àrbitre va anu-
lar el gol. Poc després, per 
increïble que sembli, li va ar-
ribar una altra pilota des de la 
mateixa banda i la va tornar 
a col·locar de cap, amb més 
bellesa fins i tot, on el porter 
només podia mirar. Els pocs 
minuts que van passar entre 
les dues jugades semblen una 
metàfora de la seva vida. Van 
voler, però no van poder.
Va retirar-se el 1970, va morir 
el 1990 i va anar recuperant 
en l’imaginari col·lectiu rus el 
lloc que mai hauria d’haver 
perdut. L’estadi del Torpedo  
es diu Eduard Streltsov i hi 
ha estàtues seves en llocs tan 
històrics com l’Estadi Olímpic 
Luzhniki. No és massa per a 
un dels més grans.

: 1954_ Amb no-
més 16 anys debu-
ta al Torpedo de 
Moscou.
: 1956_ Guanya la 
medalla d’or als 
Jocs Olímpics de 
Melbourne al cos-
tat de Yashin.
: 1958_ A les por-
tes del Mundial 
de Suècia, es con-
demnat a treballs 
forçats.
: 1968_ Es procla-
ma per segon any 
consecutiu millor 
jugador de la 
URSS.
: 2006_ En una 
cerimònia pòstu-
ma, rep la medalla 
olímpica.

A Rússia, 
una passada 

amb el taló es 
diu ‘passada 

Streltsov’
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Era un 
model per a 
l’oprimida 

joventut 
soviètica

Eduard 
Streltsov
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LES CONFERÈNCIES DE 
MAS I JUNQUERAS

Sabeu el motiu de les confe-
rències de Mas i Junqueras? 
- Donar dos dies de marge als 
guionistes del @poloniatv3
Gerard Batalla

LA NOVA POLÍTICA DE 
FACEBOOK  

Últimamente estoy viendo 
mucho copiar&pegar recla-
mando unos derechos en Fa-
cebook sobre derechos de 
imagen... digo yo, si no estáis 
de acuerdo... ¿Por que no 

canceláis la cuenta?
Javi Enjuanes

EXIGÈNCIES DE 
TROBAR FEINA

Me paso el día tirando 
currículums y lo único que 
me dicen es que no soy 
suficientemente bueno para 
doblar camisetas.
Roger Tee

GRAN RECAPTE 
D’ALIMENTS

Ja hem col·laborat amb el 
Gran recapte, la nostra so-
cietat reacciona davant de 
les dificultats de moltes 
familíes. 
Jordi Janés

EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL I 
LES LLEIS 
CATALANES

El Tribunal Constitucional 
suspèn la [inserir qualsevol 
llei catalana aquí]
Xavi Torrent

TRADUCCIONS 
INNECESSÀRIES

Em fa tanta ràbia quan ells 
diuen Lérida que em fa mal 
d’orelles sentir dir Osca. 
#copatv3sdeveniments 
Vili Pistoles

RETRAT REIAL 
D’ANTONIO LÓPEZ
La única persona que podría 
encargar un retrato a Antonio 
López y verlo acabado antes 
de morir es Jordi Hurtado.
Israel Box

COMPARACIONS 
ODIOSES
El portaveu d’UPyD a Catalu-
nya, @ramondeveciana, equi-
para el Valle de los Caídos 
amb Montserrat. Aquest és el 
nivell. Es comenta sol.
@CarlesMundo 

EL TIÓ DE NADAL I
EL TC

Per mi que enguany el #TC 
suspendrà el cagatió o els 
Reis Mags...
@MiquelPueyo

Segur que el #TC suspèn 
el tió i deixa los Reixos per 
no generar confusió. Això 
només ho teniu clar a #Lleida   
@xescaoliver

LES CONFERÈNCIES DE 
MAS I JUNQUERAS

Una dita castellana diu: Jun-
tos pero no revueltos! Doncs 
això Mas, Junqueras i compa-
nyia! #JuntsHoAcoseguirem
@MiquelArgelich

Que els 
indepen-
dentistes 
siguin 
genero-
sos entre 
ells és 
impor-
tant. Que 
ho siguin 
amb 
indecisos 
i indepes 
condicio-
nals, impres-
cindible.
@perezloza-
no

EL PROCÉS I 
LA GROSSA DE 
CAP D’ANY
El procés no pot tirar 
endavant, més enllà de 
la unitat, fins que no es 
descobreixi realment qui 
s’amaga darrera La Grossa 
de Cap d’Any.
@jubach12  

LA NOVA 
POLÍTICA DE
FACEBOOK

L’única alternativa que ens 
deixen aquests lladregots 
insaciables de Facebook és 
fotre el camp. 
@osistere

aresvaldes

arnaubarruera
calsinto

dj_karol

onatime7

mariamesegue

tonidp



PARDINYES
Cafeteria 100 m2, 
2 banys, 
terrassa.
P.LL 600 € Ref. L12227

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

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

ZONA ALTA
Pis 80 m2, 
4 habitacions, 1 bany.
P.V. 45.000 € Ref. P12244

ZONA EPISCOPAL
Local 170 m2, 
bany, diàfan.
P.LL. 600 € Ref. L12220

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

ALPICAT
Casa adossada 331 m2, 
5 habitacions, 6 banys, 
despatx 100 m2, 
piscina comunitària.
P.V. 330.000 € Ref. D115

MARIOLA 
Pis 75 m2, 
3 habitacions, 1 bany.
P.V. 30.000 € Ref. P12075

AV. VALÈNCIA
Local 135 m2, 
diàfan.
P.V. 89.000 € Ref. L11954

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

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

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

ALCARRÀS
Local 88 m2, bany, 
3 despatxos, 
bomba de calor.
P.V. 80.000 € Ref. L12230

BONAIRE
Apartament 2 habitacions, 
1 bany.
P.LL. 290 €         Ref. A12238

ALPICAT
Xalet 400 m2, parcel·la 764 m2, 
6 habitacions, 5 banys, 
piscina.
P.V. OCASIÓ Ref. X7457

PRAT RIBA
Pis 108 m2, 
3 habitacions, 2 banys,
traster.
P.V. CONSULTAR     Ref. P12243

BALÀFIA
Local 100 m2, altell 40 m2, bany, 
diàfan.
P.V. 35.000 € Ref. L12211

UNIVERSITAT
Pis 167 m2, 
5 habitacions, 2 banys.
P.LL. 600 € Ref. P12246

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

ZONA ALTA
Pis 120 m2, 
4 habitacions, 2 banys, 
A/A, terrassa, pàrquing,
aigua i calefacció central.
P.V. 85.000€ Ref. P12232

c/ Sant Martí, n. 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.

SANT RUF
Local 210 m2, altell 60 m2, 
2 banys, bomba de calor.
P.V. 120.000 € Ref. L12205

VALLS D’ANDORRA
Pis 90 m2, 
4 habitacions, 2 banys, 
pàrquing i traster.
P.LL. 450 € Ref. P12247

RAIMAT
Casa seminova 146 m2, 
3 habitacions, 1 bany,
jardí 130 m2.
P.V. 90.100 € Ref. C12208

INSTITUTS
Pis 205 m2, 
5 habitacions, 2 banys, 
terrassa, 2 pàrquing 1 traster.
P.V.CONSULTAR     Ref. P11874
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1
2

7

4

3

5
6

Pessebre 

Espelmes

Estel

Poinsettia

1. El pessebre, l’escenificació 
del naixement de Jesús, el 
muntatge del qual esdevé un 
dels moments més esperats 
pels nens de la casa. 

2. El tió rep cops de bastó 
per part dels més petits, però 
només els que s’han portat 
bé al llarg de l’any rebran 
el regal desitjat el dia 24 de 
desembre a la nit. Escoltar 
tota la família cantar la cançó 
és un luxe.

3. Les espelmes de Nadal són 
un dels elements que més 
glamur aporten a les llars 
durant els dies especials.  

4. La Poinsettia és la planta 
reina del Nadal. Si en una 
casa celebren aquestes dates 
i no hi ha la planta de fulles 
vermelles presidint el men-
jador, realment és que no 
existeix l’esperit nadalenc. 

5. El caganer és la figura més important per 
a la majoria dels catalans que munten el pes-
sebre. És un personatge únic.

6. L’estel de Nadal va guiar els Reis Mags 
fins on va néixer el nen Jesús. La seva llum 
il·lumina els cors de totes les persones que 
la miren.

7. L’arbre de Nadal, sigui natural o de 
plàstic, és un altre element especial, únic i 
singular. A la seva base, el Pare Noel i els 
Reis Mags deixen els regals o el carbó.

destaquem 
per les seves característiques 7 
elements decoratius en l’època 
nadalenca a les llars dels lleida-
tans i les lleidatanes.
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En moure les mans per par-
lar, donant més èmfasi a 

les nostres afirmacions o 
tractant de fer més com-
prensibles les nostres 
descripcions, en realitat 

fem actuar el llenguatge 
verbal i el corporal.

? Per què 
realment la 
terra és de 
color marró??

Quan les plantes es debiliten o moren, les seves 
restes cauen a terra i aquestes són utilitzades pels 
microbis per alimentar-se, en un procés en el qual 
descomponen gran part del carboni orgànic acu-
mulat en les plantes en altres molècules. Sempre 
queden restes de carboni a terra que es van acu-
mulant i són les que li donen el seu color marró, ja 
que el carboni només reflecteix llum marró.
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els 7
perquès ?

Per què les nits sense núvols són 
més fredes que les que en tenen??

Els nú-
v o l s 
afecten en 
gran mesura 
la climatologia 
terrestre. Pel fet que estan 
formats per una espessa capa 
de vapor d’aigua, les masses 

nuvoloses fan a la ve-
gada de filtres solar 

que reflecteixen 
cap a l’espai gran 
part de l’energia 
procedent del 
sol. Durant la nit, 
la superfície ter-

restre es desprèn 
de la calor acumu-

lada. Si el cel està 
destapat, el procés de 

refredament ocorre de ma-
nera lenta però constant, arri-
bant al seu punt més baix just 
abans de clarejar. No succeeix 

el mateix en les nits amb el cel 
encapotat. Ja que els núvols 
dificulten el pas de la radiació 
tèrmica, una fracció de l’ener-
gia procedent del refreda-
ment de l’escorça terrestre hi 
torna a ser reflectida. El resul-
tat d’aquest rebot energètic 
és que la temperatura no pot 
tornar a pujar amb tanta faci-
litat com en les nits sense nú-
vols, així que recordeu aques-
tes línies i tapeu-vos bé quan 
estigueu al llit o al sofà per tal 
de no refredar-vos i poder se-
guir fent vida normal.

Per què és tan important el 
Castell Templer de Gardeny??

Durant la 
s e g o n a 
m e i t a t 
del segle 
XII, l’Orde 
del Tem-
ple va alçar 
un complex 
conventual a 
l’estratègic turó de 
Gardeny. L’elevació  va 
rebre la visita d’il·lustres per-
sonatges històrics, com ara 
Juli Cèsar, que es va enfron-
tar amb els pompeians Afra-
ni i Petreu, instal·lats a Ilerda 
l’any 49 aC. A més, en els se-
gles XVII i XVIII, l’antic recinte 

m e d i e -
val va ser 

ampliat i trans-
format en un nou fortí militar, 
el disseny del qual respondria 
a les noves necessitats defen-
sives que va suposar la intro-
ducció de l’artilleria: muralles 
flanquejades per baluards i 

rodejades d’amplis espais, 
fosses i murs de contenció. La 
imatge actual d’aquest con-
junt monumental correspon a 
les restes de la que va ser una 
imponent fortalesa. Cal indi-
car que el castell de Gardeny 
forma part de la ruta temple-
ra Domus Templi.
Per altra banda, el conjunt 
monumental de Gardeny 
constitueix un dels testimo-
nis més destacats de l’arqui-
tectura templera aixecada a 
Catalunya durant la segona 
meitat del segle XII. Tot i que 
entre els segles XVII i XVIII es 
realitzarien profundes modifi-
cacions que, en realitat, aca-
barien alterant l’antiga fiso-
nomia del conjunt medieval. 
Malgrat tot, actualment en-
cara es conserven nombrosos 
testimonis d’aquest recinte 
sobirà. 

Per què es forma l‘arc 
de Sant Martí que 
fascina a tothom??

L’arc de 
Sant Martí 
és només un fenomen òptic 
provocat per unes condicions 
meteorològiques determina-
des: apareix en el cel quan 

plou gràcies al fet que la llum 
solar incideix en les gotes de 
pluja i es desfà en tots els 
seus colors. Per veure l’arc 
de Sant Martí hem de tenir el 
sol a la nostra esquena i per 
sobre; per tant, la pluja forma 
llavors una cortina entre nos-
altres i sobre aquesta podem 
contemplar-ho. També se’n 
poden crear de petits regant 
un jardí o un hort o veure’l en 
cascades o fonts d’aigua.

Per què surten els 
ulls vermell en les 
fotografies amb flaix??

El culpable que a vegades 
ens vegem reflectits en les fo-
tografies amb els ulls vermells 
és de la il·luminació difusa 
que hi ha normalment en els 
interiors o en els dies ennuvo-
lats, que fa que tinguem les 
pupil·les dilatades per aprofi-
tar millor la poca llum. Quan 
es fa una foto amb flaix, i la 

llum d’aquest apareix a una 
distància curta de la perso-
na, la llum del flaix il·lumina 
la part interna dels ulls i pro-
jecta el color vermell als vasos 
sanguinis de la retina. Per evi-
tar-ho, s’ha de millorar la il-
luminació de la zona, utilitzar 
un flaix parpellejant o fer ser-
vir el flaix a diversos metres 

Per què la 
llana de la 
roba tendeix a 
encongir-se??

La llana s’encongeix perquè tendeix a recuperar 
la seva forma original, és a dir, la que tenia abans 
del procés de teixit i filat, durant el qual les seves 
fibres, que són de naturalesa flexible, s’allarguen 
i, per altra banda, per la particularitat de les seves 
fibres, ja que cadascuna està coberta per escames 
microscòpiques que se sobreposen, i quan s’escal-
fen o s’agiten, la fibra es rinxola i es tanca.

Per què 
movem les 
mans a l’hora 
de parlar?
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Homenatge a mossèn Tarragona 
pels seus 50 anys de treball

El Museu de Lleida va homenatjar el mossèn Tarragona pels 50 anys 
de treball al capdavant del patrimoni artístic de la diòcesi de Lleida. 
També es va batejar la sala de conferències amb el seu nom.

21·11
divendres

Corbes Íntimes Carol obre les 
portes de la seva botiga
El passat dissabte, la Carol va inaugurar, juntament amb les 
seves amigues de Soni’s w@pes & més, la botiga de llenceria 
Corbes Íntimes Carol, situada al carrer Democràcia de Lleida.

29·11
dissabte

Una altra cosa: el Miquel
Aguilar fa 35 anys

El filòleg, corrector i ara, a més, articulista de 7accents, té tanta 
feina que ni tan sols no podrà sortir a celebrar el seu aniversari 
amb els amics. Li enviem un pastís virtual?

5·12
divendres

La societat lleidatana Som Lleida fa entrega 
dels VI Premis Som Lleida a la Fonda del Nastasi
La Fonda del Nastasi va acollir el passat divendres els VI Premis Som Lleida, uns guardons que 
tenen per objectiu reconèixer la labor d’associacions, persones i empreses del territori. Els pre-
miats van ser l’associació Aremi, la compositora Teresina Jordà i l’empresa Supermercats Pujol.

L’Eix Comercial de Lleida fa entrega del 1r premi 
del concurs de fotografia #imatgesmàgiques

L’Eix Comercial de Lleida va fer entrega el passat dissabte dels premis del primer concurs de fo-
tografia #imatgesmàgiques. Entre els sis premiats, que havien fotografiat instants de la jornada 
Dies Eixerits, es troba la nostra redactora Laia Dolcet. 

29·11
dissabte

28·11
divendres
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Lady Gaga confessa que la van violar als 19 anys
Lady Gaga ha confessat al programa de ràdio 
The Howard Stern Show que va ser violada per 
un productor musical pel qual treballava 20 

anys major que ella quan només tenia 19 anys. 
La cantant assegura que la música va ser el seu 
millor antídot per superar-ho.

3·12
dimecres

Pastora Soler 
abandona la música 
per “por escènica”
La cantant sevillana va patir un desmai el 8 de 
març durant una actuació a Màlaga i des de llavors 
no ha pogut tornar a la música per “por escènica”.

1·12
dilluns

Madonna es despulla 
per a la revista
‘Interview’
Als seus 56 anys, Madonna presumeix de cos en la 
portada de desembre de la revista nord-americana 
Interview, on s’exhibeix molt lleugera de roba.

3·12
dimecres

Els àngels de Victoria’s Secret 
enlluernen Londres amb la seva 
desfilada de llenceria
Quaranta alades models van irrompre a la passarel·la britànica en 
la primera visita europea de les belleses en roba interior. La desfi-
lada de Victoria’s Secret es podrà veure el 9 de desembre a la CBS.

2·12
dimarts



AGE
NDA

diven
dres
5
Mercat de Santa 
Llúcia
LLOC: Plaça Cervantes
HORARI: 10.00 h
Torna a la ciutat el Mercat 
de Santa Llúcia, aquell on es 
pot trobar tot allò que resulta 
imprescindible per ornamen·
tar la casa amb motiu de les 
festes de Nadal. Romandrà 
obert fins al dia 24 de desem·
bre.

Mercat típic de 
Nadal 
LLOC: Carrer Pi i Maragall

HORARI: 10.00 h
Com cada any, s’instal·la a 
Lleida el Mercat de Nadal, 
on  es trobaran tot tipus de 
regals. Una vintena de para·
detes conformaran el segui·
ci, que ja s’ha convertit en 
una atracció típica de la ciu·
tat amb l’arribada del Nadal. 
Romandrà obert fins a l’1 de 
gener.

Final del concurs 
d’experiments 
de l’Eureka
LLOC: Auditori Municipal En·
ric Granados
HORARI: 10.00 h
Les escoles seleccionades per 
aquesta fase final presentaran 
els seus experiments cientí·
fics en directe al jurat present 
amb l’objectiu d’obtenir el 
primer premi del concurs. El 
certamen s’allargarà durant 
tot el matí.

dis
sabte
6
Mercat de Santa 
Llúcia

LLOC: Balaguer i Mollerussa
HORA: 10.00 h
Tant Balaguer com Molle·
russa organitzen el mercat 
típicament nadalenc amb 
un centenar de parades que 
presentaran un gran ven·
tall de productes relacionats 
amb aquestes festes. Paral·
lelament, també hi haurà dife·
rents activitats al llarg de tot 
el dia adreçades als infants.

Flea Market al 
Mercat del Pla
LLOC: Plaça del Dipòsit
HORA: 11.00 h
Mercat vintage de segona 
mà on es poden trobar objec·
tes singulars, música, roba o 
complements, entre d’altres. 

Amb activitats i sessions DJ 
100% vinil. La jornada dura 
tot el dia.

Visita temàtica 
“1860, la visita 
d’Isabel II a la 
Llar de Sant Jo-
sep” 
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 12.00 h
Amb motiu de la visita s’ex·
posarà la pintura a l’oli sobre 
llenç que representa aquest 
moment. El preu de l’entrada 
és de 2,5 euros. 

Lleida-Competi-
ció de Resistència 
Off-Road
LLOC: Circuit Municipal de 

Lleida · Caparrella
HORA: 14.00 h
Esport i solidaritat s’uneixen 
en la quinzena edició de les 4 
Hores de Lleida·Competició 
Open de Resistència Off·
Road, un esdeveniment es·
portiu de caràcter estatal que 
aplegarà desenes de pilots 
d’arreu del territori espanyol 
els propers dies 6 i 7 de de·
sembre.

Lleida Esportiu-
Villarreal B
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 18.00 h
El Lleida Esportiu torna a ju·
gar a casa i ho fa contra el Vi·
llarreal B.

Art per a la
millora social 
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 18.30 h

Escolta, descobreix i crea la 
teva música. Taller de música 
per a persones amb discapa·
citat intel·lectual. 

Noche de
monólogos: La 
Zambra
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.00 h
Una sèrie de monòlegs ex·
trets de situacions de la vida 
quotidiana en clau d’humor, a 
càrrec de La Zambra, compa·
nyia de teatre de la Casa de 
Andalucía de Lleida, creada 
l’any 2007. 

diu
menge
7
Trofeu Moto 
Club Segre 
Ciutat de Lleida
LLOC: Circuit Municipal El Se·

Els Foo, al Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
FOO presenta a Lleida el darrer seu treball Parallel 
lives. El regust nostàlgic del so de la banda evo·
ca freqüències d’instruments punxants i melòdics. 
La ironia lírica reflecteix la convivència i el dia a 
dia d’aquestes persones que per sobreviure eva·
deixen el conformisme d’una vida poc sorprenent. 
Rock fresc i contundent amb caràcter indie. El 
preu de l’entrada és de 5 euros.
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gre Partida de Rufea
HORA: 08.00 h
Prova de motocròs inclosa 
al calendari de la Federació 
d’Automobilisme on s’espera 
la participació de més de cent 
pilots.

Mercadet de la 
Rambla
LLOC: Rambla Ferran
HORA: 09.00 h
Mercat tradicional d’Antigui-
tats i Col·leccionisme de Llei-
da.

Espectacle infan-
til ‘El llibre ima-
ginari’
LLOC: Teatre Principal
HORA: 13.30 h
En un planeta qualsevol, qua-
tre homes viuen en un món 
uniforme, de pensament únic 
i amb una vida monòtona, 
sense fantasia ni amor. De ma-
nera fortuïta, apareix un llibre, 
i la seva lectura els obrirà les 
portes d’un món nou: el de 
la imaginació, l’aventura i els 
viatges.

‘Maleït Alfredo’ 
sobre els escenaris
LLOC: Teatre Municipal Julie-
ta Agustí
HORA: 18.00 h i 20.00 h
Després d’ajudar un captaire i 
endur-se’l cap a casa, la Lola 
s’adona que és un vell cone-
gut, l’Alfredo, un antic amant 
empresonat. Comèdia dramà-
tica de Teatre Persistent.

Albert Olvida & 
Juan Madera, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Juan Madera i Albert Oliva 
uneixen esforços en un reper-
tori de rock, blues, country i 
blue grass. Un ampli ventall 

de gèneres i autors passats 
pel filtre d’aquests dos guitar-
ristes en un concert acústic on 
l’improvisació hi és present.

dilluns 
8
Estrena d’‘Els ca-
vallers de la taula 
quadrada’
LLOC: Teatre de l’Escorxador
HORA: 19.00 h
Paròdia a ritme de musical de 
la llegenda del rei Artur que 
després de reunir els seus 
bojos seguidors emprenen 
la missió divina de buscar el 
Sant Greal. Estrena d’Hangar 
Teatre.

Juan Chamorro 
Quartet & Eva 
Fernández, en 
concert

“Per fora, per dins”
LLOC: Pizzeria O Sole Mio
HORA: 20.00 h
L’artista Lupe Ribot treballa fa més de vint anys amb 
l’aquarel·la d’una manera molt personal i única. En 
aquesta ocasió, presenta peces dividides en dos 
grans grups. D’una banda, presenta paisatges quoti-
dians del seu entorn, pròxims i esquematitzats amb 
molt de color. I de l’altra, presenta les multituds, re-
presentant l’ésser humà en companyia d’altres. La 
mostra es podrà veure fins al 20 de gener.

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Després de presentar Andrea 
Motis, Joan Chamorro porta 
ara una altra de les veus que 
han fet cèlebre la Sant An-
dreu Jazz Band, la saxofonista 
Eva Fernández (a més, és clar, 
de vocalista). Una nova veu 
arriba, i ho fa per quedar-s’hi.

di
marts 
9
Trobada de la 
plataforma Nits 
Q Lleida
LLOC: Centre juvenil La 
Palma
HORA: 16.30 h
Presentació de les accions 
realitzades dintre del progra-
ma Nits Q Lleida, sobre oci 
nocturn de qualitat a la capi-
tal del Segrià. Concessió dels 

segells de qualitat que duen 
per nom Nits Q Lleida i Q de 
festa.

L’Hora del Conte 
a Lleida
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h
Contes de la guerra i la pau a 
càrrec de Jaume Belló. Activi-
tat adreçada a nens i nenes a 
partir de 3 anys. Cal inscripció 
prèvia a l’Àrea Infantil i Juve-
nil.

Conferència de 
Mendelssohn “El 
Humanista”

LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 19.00 h
Mendelssohn, El Romántico 
Humanista, farà una conferèn-
cia titulada “El Humanista” al 
CaixaForum. Descompte del 
50% en les entrades per als 
clients que tinguin compte a 
la Caixa.

dime
cres
10
Celebració del Dia 
Internacional dels 
Drets Humans
LLOC: Turó de la Seu Vella
HORA: 12.00 h
A les 12.00 h, repic simbòlic 
de campanes de la Seu Ve-
lla. A les 19.00 h, lectura de 
la Declaració Universal dels 
Drets Humans. A les 20.00 h, 
cursa pels Drets Humans al 
barri de la Mariola.

Projecció  de ‘No 
es tan fácil’
LLOC: Biblioteca de Lleida
HORA: 17.30 h
Projecció de la pel·lícula pro-
tagonitzada per Meryl Streep, 
No es tan fácil pertanyent al 
Cicle de cinema de tardor.

dijous
11
Conferència “De 
la reflexión a la 
acción: R. Descar-
tes, B. Spinoza y C. 
Marx, M. Foucault”

LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 19.00 h
Conferència sobre la reflexió 
de l’acció.

Peter King Quar-
tet, en concert
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 21.30 h
La visita a Lleida del saxofo-
nista britànic Peter King serà 
l’oportunitat d’escoltar en di-
recte un artista que és histò-
ria viva del jazz.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Exodus: Dioses y reyes (12) 
dv. 22.30, ds. 19.35, 22.30, dg. 
19.35, 22.30, dl. 19.35, 22.15
_Los pingüinos de Madagascar 
(Apta)
ds. 17.45, dg. 17.45, dl. 17.45
_Loreak (Flores) (7)
dv. 22.30, ds. 20.15, dg. 20.15, 
dl. 18.15
_Rastres de Sandal (Apta)
ds. 18.15, dg. 18.15, 22.15, dl. 
20.15, 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_El médico (7)
ds. 18.00
_Los juegos del hambre (12)
ds. 22.30, dg. 19.15, dl. 17.00
_Perdida (16)
dg. 22.30

ARMENGOL Bellpuig

_Torrente 5 (16)
ds. 22.30, dg. 16.30, dl. 22.00

CASAL Agramunt

_Los pingüinos de Madagascar 
(Apta)
ds. 19.30, dg. 17.00, dl. 17.00
_Los Juegos del hambre (12)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 19.30, 
22.00
_Interstellar (7)
dg. 22.15

LA LIRA Tremp

_Torrente 5 (16)
dv. 22.15, dg. 17.15, dl. 20.15
_L’abella Maia (Apta)
ds. 18.30
_Interstellar (7)
ds. 22.15, dg. 19.30. dl. 17.15

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

_Els pingüins de Madagascar 
(Apta)
ds. 18.15, dg. 17.30, dl. 17.30
_Relatos salvajes (16)
ds. 22.15, dm. 19.45, dl. 19.45

_Guardianes de la galaxia (7)
dg. 17.00
_L’avi de 100 anys que es va 
escapar... (7)
dg. 20.00

_Los juegos del hambre (12)
dv. 22.00, ds. 22.00, dg. 19.15, 
dl. 19.15, 22.00
_Los pingüinos de Madagascar 
(Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00, dl. 17.00
_Interstellar (7)
dg. 19.15

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Exodus: Dioses y reyes (12) 15.30-18.20-21.10-00.00 12.40-15.30-18.20-21.10 15.30-18.20-21.10  
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 Las nuevas aventuras de Caperucita Roja (Apta)  12.10-14.00 
ALPICAT Ouija (16) 15.35-17.30-19.25-21.20-23.15 15.35-17.30-19.25-21.20 15.35-17.30-19.25-21.20
ALPICAT Los Boxtrolls (Apta)   12.30-14.20     
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) 16.10-18.00-19.50-21.40-23.30 16.10-18.00-19.50-21.40 16.10-18.00-19.50-21.40
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 Caminando entre las tumbas (18) 22.20-00.30 22.20 22.20 
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 Matar al mensajero (12) 20.40-22.45-00.50 20.40-22.45 20.40-22.45   
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 18.30-20.35-22.40 18.30-20.35-22.40
ALPICAT Así en la tierra como en el infierno (16) 00.45  
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (CAT) 16.00-17.45 12.30-14.15-16.00-17.45 16.00-17.45
ALPICAT The Equalizer: El protector (18) 19.30-21.50-00.10 19.30-21.50 19.30-21.50
ALPICAT Antboy, el pequeño superheroe (Apta) 16.00 11.45-13.10-14.35-16.00 16.00
ALPICAT Vamos de polis (12) 17.25 17.25 17.25   
ALPICAT Drácula: La leyenda jamás contada (16) 19.15-21.00-22.45-00.30 19.15-21.00-22.45 19.15-21.00-22.45
ALPICAT Orígenes (7) 15.50 11.50-13.50-15.50 15.50
ALPICAT Dos a la carta (Apta)  17.50-19.35 17.50-19.35 17.50-19.35   
ALPICAT Relatos salvajes (16) 21.20-23.30 21.20 21.20   
 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 Escobar: Paraíso perdido (16) 22.00-00.10 22.00 22.00
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (3D) 15.30 13.50-15.30 15.30   
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) (3D)  12.05     
ALPICAT Exodus: Dioses y reyes (12) (3D) 17.10-20.00-23.00 17.10-20.00 17.10-20.00   
ALPICAT Operación cacahuete (Apta) (CAT)  11.30-13.05-14.40  
ALPICAT Magia a la luz de la luna (Apta) 16.15-18.10-20.05-22.10 16.15-18.10-20.05-22.10 16.15-18.10-20.05-22.10 
ALPICAT Annabelle (16) 00.10     
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 16.00-18.00-20.00-22.00-00.05 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00
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 Fuego (16) 15.00-18.00-20.55 15.00-18.00-20.55 15.00-18.00-20.55  
FUNATIC Diplomacia (7) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC Dos días, una noche (12) 19.45 19.45 19.45
FUNATIC Ida (7) (VOS) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Ida (7) 21.20 21.20 21.20   
FUNATIC La sal de la tierra (7) 22.40 22.40 22.40
FUNATIC Paris-Manhattan (Apta) 16.40-19.35 16.40-19.35 16.40-19.35
FUNATIC Nunca es demasiado tarde (7) 18.00 18.00 18.00
FUNATIC El tiempo de los amantes (7) 22.40 22.40 22.40
FUNATIC Electrick Children (12) 16.20 16.20 16.20
FUNATIC Born (12) 21.05 21.05 21.05
FUNATIC  Ràstres de Sàndal (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 
    
PRINCIPAL Exodus: Dioses y reyes (12) 18.00-20.50 18.00-20.50 18.00-20.50
PRINCIPAL El llibre màgic (Apta) 11.30 11.30 11.30
 
RAMBLA Lucy (16) 16.30-18.10-19.50-21.30 16.30-18.10-19.50-21.30 16.30-18.10-19.50-21.30
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 Los pingüinos de Madagascar (Apta) 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 La ignorancia de la sangre (16) 16.10-19.35 16.10-19.35 16.10-19.35

Exodus: Dioses y reyes
Pel·lícula que narra 
l’aventura èpica que  pro-
tagonitza Moisès (Chris-

tian Bale), un home que 
desafia amb coratge un 
imperi quan es va rebelar 
contra el totpoderós fa-

raó Ramsès (Joel Edger-
ton), alliberant 600.000 
esclaus en una èpica fugi-
da a través d’Egipte, ple-

na de perills, dificultats, 
obstacles i mortíferes pla-
gues, a la recerca de la 
Terra Promesa.
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Christian Bale torna a les nostres sales amb 
‘Exodus: Gods and Kings’, de Ridley Scott

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ridley Scott torna a la càrre·
ga amb el que sembla serà 
un dels films més taquillers 
de l’any. Escrita a partir del 
relat bíblic, Exodus narra la 
història d’un home el coratge 
del qual va desafiar un impe·
ri. Moisés es rebel·la contra 

el faraó Ramsés, alliberant 
600.000 esclaus. Christian 
Bale encapçala el repartiment 
d’aquest blockbuster, en el 
qual també participen altres 
rostres coneguts com Aaron 
Paul (Breaking Bad), o Sigour·
ney Weaver (Alien). Part de la 
producció es va dur a terme a 
Espanya durant el passat any. 
El compositor Alberto Iglesias 
signa la banda sonora.

Cartell promocional d’‘Exodus: Gods and 
Kings’, nova pel·lícula de Ridley Scott.

‘Star Wars: Deleted 
Magic’ mostra com 
podria haver estat 
l’‘Episode IV’

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Uns dies després que inter·
net cremés a causa de l’es·
trena del nou teaser d’Star 
Wars, ens arriben notícies 
d’un documental que mos·
tra com podria haver estat 
de diferent la primera pel·
lícula de la saga, dirigida 
per George Lucas. Garrett 
Gilchrist signa Star Wars: 
Deleted Magic, un recopi·
latori de totes les escenes 
eliminades, alternatives, 
esteses, i material darrere 
de les càmeres que Lucas 
va decidir descartar d’Star 
Wars Episode IV: A New 
Hope.

El més nou de Tim 
Burton es titula 
‘Big Eyes’ i arriba 
el desembre

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

El 25 de desembre s’es·
trena la nova pel·lícula del 
director d’Edward Scissor-
hands. Amy Adams, Chris·
toph Waltz, Krysten Ritter i 
Jason Schwartzamn encap·
çalen el repartiment de Big 
Eyes, un drama basat en la 
història real d’una parella 
de reeixits artistes dels anys 
cinquanta. Walter Keane 
aconsegueix notorietat en 
el món de l’art popular, 
aprofitant·se de les pintu·
res sobre nens abandonats 
d’ulls grans que realitza la 
seva dona, Margaret.

7è
art
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VISUAL
L’univers Batman agrada a la 
televisió: la sèrie ‘Gotham’ 
continua amb bon rumb
FOX amplia el número de capítols de la primera temporada

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Sembla que l’adaptació tele-
visiva de grans hits del còmic 
està de moda, i no és per a 
menys. Tots sabem que la pa-
raula DC és sinònim d’èxit, i 
si no que l’hi preguntin a Ar-
row (2012), The Flash (2014), 
o a aquelles d’aspecte més 
vintage com Batman (1966) o 
Wonder Woman (1975).
Fa un parell de mesos, ater-
rava a les nostres petites pan-
talles Gotham, la nova sèrie 
que servia com preqüela de 
tot allò esdevingut entorn al 
personatge de Batman, i que 
prometia mostrar-nos tots els 
racons d’una de les pitjors ciu-
tats de la història de la ficció 
dibuixada, encara que aques-
ta vegada amb actors de carn 
i os. Com bé podreu imaginar, 
la trama transcorre anys abans 
que l’home ratpenat sobrevo-
li la ciutat, combatent el crim 
després d’acudir a la trucada 
d’una potent llum projectada 
sobre el cel nocturn. Ens tro-
bem així davant un Batman 
preadolescent. Als que espe-
ràveu veure’l repartint llenya 
entre malfactors, millor obli-
deu-vos-en. L’assassinat dels 
pares de Bruce Wayne ser-
veix per donar inici a aquesta 
nova ficció. Excusa perfecta 
perquè el recentment incor-

L’agent Jim Gordon 
encapçala el cartell 
promocional de la sèrie 
‘Gotham’, que emet el 
canal FOX.

‘Gotham’
continuarà el 

gener de
2015

porat al cos de policia Jim 
Gordon prometi al desolat i 
jove Wayne descobrir l’autor 
del crim. Gotham se centra, 
així, en la història del detectiu 
Jim Gordon, interpretat per 
Ben McKenzie (OC), i en el 
seu dia a dia abans d’arribar 
a convertir-se en el famós co-
missari. Al costat del seu col-
lega i mentor Harvey Bullock, 
el jove detectiu no cessa en la 
seva constant lluita contra la 
corrupció i el crim que asso-
len la fosca metròpoli de Got-
ham. Un territori ambigu en el 

qual els homes són els únics 
superherois i, també, els 

únics brivalls. 
Molts imaginàvem 
Gotham com una sè-
rie policíaca a l’ús, 
amb tots dos com-
panys de placa reso-
lent casos capítol a 
capítol, tot això, clar 

que sí, dins del con-
text que suposa exercir 

la professió de policia en 
una ciutat com la citada. I en 

part així ha estat. Cada capítol 
conté una trama autoconclu-
siva, dedicada a criminals de 
pacotilla, que es barreja amb 
una principal, de major im-
portància, i que realment és 
la que sosté l’artefacte que fa 
d’imant per als fans de l’uni-
vers Batman. Una jove i òrfe-

na Catwoman, que fa amistat 
amb el turmentat Wayne, al 
que veurem codejant-se amb 
un Alfred de passat militar, 
són solament alguns dels gan-
xos més potents de Gotham. 
Tampoc es queda enrere en el 
que es refereix als antagonis-
tes de l’heroi. Un futur Harvey 

Dent, Ed Nygma, així com al-
gun de nou, fruit d’una inven-
ció necessària per exigències 
del guió, aconsegueixen cri-
dar l’atenció, encara que de 
moment segueixen sense fer 
ombra al genial Pingüí (sens 
dubte, una de les joies de la 
sèrie).
Les bones dades d’audiència 
obtingudes per la sèrie crea-
da per Bruno Heller han por-
tat al canal de televisió FOX a 
ampliar el número de capítols 
previstos per a la seva primera 
temporada. D’aquesta forma, 
passa de 10 als 22 habituals 
en ficció televisiva. Amb 14 
milions d’espectadors en el 
seu Live +7 (directe + 7 dies 
després de l’emissió), i una 
demografia que la situa en-
tre un públic de 18 a 49 anys, 
Gotham continuarà les seves 
emissions a partir del gener 
de 2015.

OPiNiÓ
‘Black Friday’ dels #%@*!!
Fa cosa d’una setmana, les botigues de 
mig món es posaven d’acord i decidien 
tirar la casa per la finestra oferint-nos 
or a preu de fang. Segur que tu també 
te’n vas assabentar. Roba, restaurants, 
televisors enormes que parlen, càme-
res de vídeo i una infinitat de produc-
tes del futur a un cost ridícul ens van fer 
acudir en massa a la trucada del con-
sum, fins i tot més d’una vegada en el 
cas d’algun. No ho negaré, aquest algú 
era jo. Pel·lícules i sèries a meitat de 
preu... a meitat de preu! Escolta, un any 

sencer esperant per arrasar. Finalment, 
la cosa va semblar que quedava entre 
The Sopranos, The Wire o Two Feet 
Under. Minuts, hores i fins i tot dies de 
debat intern i suor freda. No sóc el que 
es diu una persona adinerada, o amb 
terres com diuen al meu poble, així que 
solament me’n podia quedar una. No 
m’enrotllo més. Després de diverses 
visites a la botiga en qüestió, em vaig 
decantar per Two Feet Under. Malaura-
dament, ja era tard; quan vaig arribar, 
ja no hi era. Fins l’any que ve.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

BBC ens ensenya la primera imatge de 
l’especial que prepara sobre ‘Sherlock’

 D. M.
 LLEIDA

Segur que no els enganyo 
si els dic que Sherlock s’ha 
convertit en una de les sèri-
es més populars i que més 
expectatives crea en el que 
al panorama televisiu actual 
es refereix. Possiblement, 
mentre llegeixen aquestes lí-
nies, els creadors de la ficció 
britànica de moda ja es tro-

ben liquidant el guió i ulti-
mant la producció dels nous 
capítols que protagonitzen 
aquesta parella de detec-
tius. De moment, la imatge 
que mostrem més amunt 
ens dóna algunes pistes del 
que serà l’episodi especial 
que s’emetrà durant el Na-
dal de 2015 i que donarà 
pas a la quarta temporada, 
que no arribarà fins al gener 
de 2016.

Imatge promocional de ‘Sherlock’, amb
Benedicht Cumbertach i Martin Freeman.

7accents.cat

Martin Scorsese i Mick Jagger 
portaran rock-and-roll a HBO

Imatge del mític director de cine Martin Scorsese durant el rodatge de la 
pel·lícula ‘Hugo’ el 2011.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja fa temps que el mestre 
Scorsese va començar a tro-
bar-hi el gust a això de la 
televisió. El 2010 es va en-
carregar de dirigir el pilot 
de Boardwalk Empire, i fa 
una setmana confirmava la 
seva intenció de portar a les 
nostres cases la història del 
conqueridor Hernán Cortés, 
amb Benicio del Toro com a 
protagonista. També hi hem 
d’afegir l’adaptació televisi-

va d’una de les seves últimes 
pel·lícules, Shutter Island.
Malgrat tenir una de les agen-
des més atapeïdes de tot Ho-
llywood, el director de Taxi 
Driver sembla voler encara 
més marxa. I sembla que la 
tindrà. HBO ha donat llum 
verda a una nova sèrie sobre 
el món del rock-and-roll, que 
estarà produïda pel mateix 
Scorsese, així com pel músic 
Mick Jagger, i Terence Winter 
(The Sopranos).
La sèrie, que encara no té 
nom, es traslladarà a la Nova 
York dels anys setanta i tindrà 

com a protagonista Bobby 
Cannavale (Boardwalk Empi-
re), que es posarà en la pell 
de Richie Finestra, un execu-
tiu de la indústria discogràfi-
ca que viu una crisi personal 
i professional i que tracta de 
rellançar la seva empresa, 
American Century Records, a 
través d’un nou tipus de mú-
sica. Olivia Wilde (Rush) i Ray 
Romano (Everybody Loves 
Raymond) completen el re-
partiment de la futura ficció, 
la primera com Devon Fines-
tra, dona de Richie, i el segon 
com el seu soci.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

En nom de la música reclamo el silenci
Cada cop que entro en una bo-
tiga de roba amb la música a 
tota castanya em sento agre-
dit. Personalment ja no vaig en 
aquests llocs –qualsevol dia em 
veureu caminar despullat. Per 
culpa de la música també he dei-
xat d’anar a escriure als bars: la 
matraca constant fa impossible 
de concentrar-se. Però un no es 
pot escapar de la plaga musical: 
al supermercat, a l’autobús, al 
gimnàs, al dentista, i ara també 

en els mòbils de molta gent que 
l’utilitzen d’altaveu sense preo-
cupar-se si poden molestar a les 
persones que tenen al costat. 
I en canvi tots els músics amics 
meus es queixen que no tenen 
feina i que les botigues de discos 
tanquen. Tot això em dóna en-
tenent que l’excés resulta en un 
desinterès general i que la músi-
ca en massa casos ja només és un 
simple so d’ambient. Ens hem in-
sensibilitzat als efectes de l’art. I 

això és terrible, 
perquè l’art 
és una font 
de plaer, 
d’alegria, 
de virtut. 
Qui sap si 
tot plegat 
no té a veure 
amb el fet que 
els medicaments an- t i -
depressius siguin els més recep-
tats després dels analgèsics.

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

Set estrelles Michelin per a ‘7accents’. La millor cuinera del món posa 
l’accent gastronòmic a la contraportada del setmanari.

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

1. Set estrelles Michelin re-
sulten suficients o el teu 

apetit és insaciable?
El reconeixement esde-

vé important, però tinc 
la mateixa pressió i 
il·lusió que el primer 
dia, quan no hi havia 
cap estel que ens il-
luminés.   

2. Una ciuta per 
cuinar: Sant Pol o 
Tòquio (hi té un res-
taurant)?
A Sant Pol arriben 
les matèries primeres 
que usem per cuinar 
tant a Sant Pol com a 
Tòquio. Per tant, Sant 
Pol.

3. I per viure?
Sant Pol, no sóc 

massa urbanita 

jo. Vaig néixer en un poblet. Les 
ciutats m’atabalen.

4. I el peix, cuit o cru?
M’agrada de totes maneres, 
però els japonesos saben destri-
ar millor que ningú el peix que 
es menja cuit i el que es menja 
cru.

5. Teniu previst obrir algun 
altre restaurant en els propers 
mesos?
A banda de plats, a la nostra tau-
la ens arriben moltes propostes. 
(riu) Ara n’hi ha una que m’atreu, 
però es tracta de trobar gent 
amb la qual sigui possible treba-
llar en sintonia.

6. Quina ciutat catalana et 
podria resultar atractiva per 
muntar-hi un restaurant?
Qualsevol. La cuina viu en un 
entorn que motiva aquella cuina 
que justament la fa especial. I 
totes les ciutats tenen quelcom 
que fa la seva cuina especial. 

7. Els cuiners també mengen. 
Què menja Carme Ruscalleda?
Cada cop em sedueix més el 
món vegetal. No sóc vegetaria-
na, però sí practicant. (riu)

8. Quin és plat que et surt 
millor?
No depèn de mi. Treballo amb 
productes naturals. Si fallen, jo 
també.

9. Hi ha algun plat que et re-
cordi a Lleida?
Quan arriben les primeres amet-
lles tendres, ens posem en con-
tacte amb la gent de les Garri-
gues perquè ens en facin arribar. 
Fem unes postres molt aplau-
dides, el petó d’ametlles, una 
mousse molt delicada que ama-
nim amb un fil d’oli i es conver-
teix en un sorbet d’aigua de mar.

10.   I els cargols?
M’encanten. I a Tòquio no hi ha 
cargols com els d’aquí, de closca 
dura.

Carme Ruscalleda
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