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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
A Cervera, botiflers sense cap home de bé
La setmana passada encetà-
vem una sèrie d’entrevistes als 
alcaldes i les alcaldesses de les 
capitals de la plana de Lleida i 
als presidents i les presidentes 
dels respectius consells comar-
cals amb Rosa Maria Perelló, 
de l’Ajuntament de Tàrrega, i 
Rosa Maria Mora, del Consell 
Comarcal de l’Urgell. L’objectiu 
és consolidar la nostra presèn-
cia més enllà de la capital del 
Segrià, on s’han centrat bona 

part dels esforços inicials de 
7accents, bàsicament per una 
qüestió logística i, de retruc, 
econòmica. Així, doncs, la ciu-
tat de Cervera i la comarca de la 
Segarra esdevenen les protago-
nistes d’aquesta segona tanda 
d’entrevistes.
Cervera ha quedat en la memò-
ria popular com la capital dels 
botiflers. Després de posar-se 
de part d’Espanya en la Guerra 
de Successió i de resultar pre-

miada en guanyar Felip V amb 
l’única universitat de Catalunya, 
la tradició oral va crear una lle-
genda que deia que si els havi-
en atorgat aquest privilegi era 
perquè no els havien pogut 
complaure amb el que demana-
ven: un port.
A Cervera queda molta feina a 
fer per demostrar que la ciutat 
no va ser botiflera. Hi ha part de 
mite, òbviament, però la veritat 
és que una única universitat per-

metia a Felip V controlar l’edu-
cació i facilitar així l’eliminació 
del català i dels nacionalismes i 
l’estricta vigilància, també, per 
part de l’Església.
“A Cervera, botiflers sense cap 
home de bé”, o almenys això 
diu la dita popular, però una 
universitat on van estudiar, en-
tre d’altres, Narcís Monturiol, 
Joan Prim o Jaume Balmes, 
tampoc no li devia fer tant mal 
al nostre país.

Les noves tecnologies ens modelen les neurones
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El proper número de ‘7accents’ es posarà a la venda el dijous en lloc del divendres, ja que el dia 26 
de desembre, festivitat de Sant Esteve, els quioscos romanen tancats. Moltes gràcies i bones festes!
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La demarcació lleidatana es va 
mobilitzar de manera massiva 
per participar i col·laborar en les 
diferents activitats organizades 
per La Marató de TV3.

cor 
de 
Lleida 
batega
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Els ciutadans van poder gau-
dir d’activitats preparades 
per a totes les edats.
Fotos: Ajuntament de Bala-
guer/Ajuntament de Lleida

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

“El meu cor té tres caixetes 
i n’hauria de tenir quatre. És 
especial. Però a l’hospital me’l 
van arreglar. Ella és la doctora 
màgica, perquè m’arregla”; 
amb aquesta innocència d’un 
nen de només 5 anys, el Gue-
rau Pallàs va aconseguir capti-
var tot el públic que va veure 
el programa de La Marató de 
TV3, que aquest any estava 
dedicada a les malalties del 
cor, una de les principals cau-
ses de mort al món i a Catalu-
nya. En aquesta edició es va 
aconseguir recaptar un total 
de 8.864.016 euros, que s’in-
vertiran a posar nous projec-
tes d’investigació en aquest 
àmbit. I, per la seva banda, 
Lleida va demostrar que el 
seu cor batega amb força.
En tot el territori lleidatà, 
la societat es va mobilitzar. 
Aquest fet demostra, una ve-
gada més, que malgrat la cri-
si, les persones són solidaries 
i estan al costat dels que més 
ho necessiten. Bona mostra 
d’això és que 4.040 persones 
van participar en la Marató 
d’Espectacles de la Llotja a 
benefici de La Marató, sent 
“un gran èxit i un símbol de la 
solidaritat dels lleidatans”, va 
destacar l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros. Per aquesta raó, 
el resultat va ser molt posi-
tiu, perquè es van aconseguir 
15.635 euros a la capital.

I és que les xifres són espec-
taculars. Per posar uns quants 
exemples més, Balaguer va 
aconseguir 16.108,50 euros; 
La Seu d’Urgell, 8.431,84 
euros; Rosselló, 6.022 euros, 
Tàrrega va recaptar 5.102 eu-
ros, i Alcoletge, 800 euros. 
Aquestes xifres, sumades a 
les de la resta de localitats, 
van ser molt ben rebudes 
pels diferents ajuntaments, 
que van agrair efusivament la 
participació ciutadana.

Un dia frenètic
El diumenge dia 14 va ser una 
jornada frenètica. Nombrosos 
municipis de la província de 
Lleida es van mobilitzar, i no 
hi havia cap lleidatà que no 
sabés què s’estava realitzant. 
Per això, l’èxit de participació 
i d’organització va ser rotund. 
Espectacles, esdeveniments 
solidaris o actes van superar 
les expectatives de la societat
Un dels punts neuràlgics de 
la capital del Segrià va ser, 
concretament, la Llotja, amb 
més de 40 actuacions de dan-
sa, teatre, música i màgia i la 
participació de 750 
artistes locals, 
en uns actes 
que es van 
anar alter-
nant du-
rant el dia 
gràcies a 
la Marató 
d’Especta-
cles. L’en-
trada, que 
tenia un cost de 

5 euros, es va destinar ínte-
grament a La Marató. Per la 
seva banda, el Força Lleida 
va donar la meitat de la seva 
recaptació en l’enfrontament 
contra el MyWiGo Vallalodi. 
També va haver-hi una canina-
da solidària. A més, l’ADEJO 
Lleida, el Club Escacs Balàfia 
i el Club Escacs Pardinyes es 

van unir per posar en 
marxa un torneig 

solidari d’es-
cacs. Tampoc 
es pot obli-
dar la tradi-
cional Puja-
da a la Seu 
Vella, que 

va tenir la 
seva vessant 

solidària, on de 
cada inscripció 

feta, 1 euro anava destinat 
a la causa, tenint en compte 
que en la categoria escolar 
es destinava tota. Inclús les 4 
Hores de Resistència de Llei-
da d’automobilisme van ser 
solidàries.
En un altre capítol, el Magical 
Media de Lleida va acollir un 
curs de formació en manio-
bres de reanimació cardio-
pulmonar en benefici de La 
Marató de TV3, que va rea-
litzar l’empresa Neosalus. En 
aquest cas, es van fer manio-
bres fàcils i senzilles per salvar 
una vida. L’import del curs es 
va destinar a la Fundació de 
La Marató de TV3.
Per la seva banda, Alcarràs va 
organitzar una trentena d’ac-
tes durant el cap de setmana, 
que anaven des de xocolata-

des solidàries fins a compe-
ticions esportives, passant 
per teatre solidari, pessebre 
solidari amb material reciclat, 
cant coral, etc.
La població de Mollerussa 
també va mostrar la seva part 
més solidària amb l’activitat 
que es va concentrar a la pla-
ça Manuel Bertran, on es van 
dur a terme nombroses activi-
tats de diferent caire.
A la Seu d’Urgell i Solsona es 
van organitzar i dur a terme 
diferents propostes, mentre 
que l’Agrupació d’Entitats de 
Tàrrega (AgEnTa) va ser l’en-
carregada de coordinar les 
activitats que es van realitzar 
a la localitat, on es va fer un 
cor d’espelmes blanques i 
vermells benèfic a la plaça de 
les Nacions sense Estat.

Artistes, 
esportistes, 
voluntaris... 

tothom va 
sumar 
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Cada localitat 
ilerdenca va 
demostrar la 
seva part més 

solidaria

De la mateixa manera, les Bor-
ges Blanques va posar molta 
empenta perquè tot sortís 
perfecte, tal com va ser. A Ar-
tesa de Segre es van recollir 
diners al Mercat de Botigues 
al Carrer, paral·lelament a di-
ferents actuacions que es van 
preparar. I Balaguer no es va 
quedar enrere amb els seus 
45 actes a favor de La Marató 
de TV3 i la venda del barret 
pel batec, de color vermell, 
que es va convertir en el sím-
bol de la iniciativa a la capital 
de la Noguera, destacant que 
els 900 que es van fer es van 
esgotar i, a més, van servir 

per fer un gran cor al mig de 
la plaça Mercadal.
Però l’èxit aconseguit es deu, 
en part, a nombrosos volunta-
ris que van sortir de casa per 
tal d’ajudar en tot allò 
que calgués. Per 
exemple, bona 
mostra d’ai-
xò és que 
al vespre el 
Saló Víctor 
Siurana de 
la Universi-
tat de Llei-
da va obrir 
la centraleta 
telefònica de 

les comarques de Ponent, 
a la qual el Departament de 
Benestar Social i Família, a 
través de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària, 

va destinar 82 volun-
taris. I a la Marató 

d’Espectacles 
hi va haver 98 

voluntar is . 
Unes per-
sones im-
prescindi-
bles per al 
bon desen-

volupament.
Però l’espe-

rit solidari mai 

s’atura. De fet, a la Seu d’Ur-
gell encara s’han de celebrar 
diverses activitats més a favor 
de La Marató de TV3, en les 
quals la quantitat recaptada 
s’haurà de sumar als 8.431,81 
euros aconseguits el diumen-
ge dia 14. Així, el diumenge 
dia 21 de desembre es durà 
a terme el campionat de pe-
tanca celebrat pel Club Pe-
tanca la Seu i un concert de 
nadal a càrrec de l’Orquestra 
de Cambra Cadí. El dia 6 de 
gener de 2015 es realitzarà 
un concert de reis a la cate-
dral de Santa Maria d’Urgell 
a càrrec de la Coral Signum, 

i tot això es culminarà el diu-
menge dia 18 de gener amb 
la celebració d’una gran festa 
solidària.

La Marató de TV3
La Marató de TV3 és un pro-
jecte solidari impulsat per 
Televisió de Catalunya i la 
Fundació La Marató de TV3. 
L’objectiu és obtenir recursos 
econòmics per a la investiga-
ció científica de malalties que, 
avui en dia, no tenen cura. 
Però cal esmentar que va més 
enllà de la recaptació de fons, 
ja que es pretén sensibilitzar 
la població catalana i potenci-

Els diferents àmbits de la societat van estar al costat de La Marató de 
TV3, que en aquesta edició tractava de les malalties del cor. 

Fotos: Ajuntament de Lleida/Actel Força Lleida
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L’èxit va ser d’organització i de participació gràcies a tot l’esforç dedicat. 
Fotos: Ajuntaments de Tàrrega, Lleida i Roselló.

ar la investigació científica per 
prevenir-les i/o curar-les. Per 
això, té la mateixa importàn-
cia la recaptació com la divul-
gació científica, la conscienci-
ació i l’educació de la societat 
en la cultura científica.
El 1992, TV3 va ser la televi-
sió pública pionera a Espanya 
a fer un programa d’aquestes 
característiques. Es va plante-
jar com un repte ja més que 
consolidat, tenint un gran 
prestigi social, gràcies també 

al seu dinamisme, rigor cientí-
fic i ètic. I tampoc s’ha d’obli-
dar que el seu creixement ha 
permès dos suports culturals, 
com són El disc de La Marató i 
El llibre de La Marató, en què 
el món de la cultura col·labora 
per recaptar fons, sensibilitzar 
la població i divulgar l’abast 
de les malalties que es tracten 
en cada edició del programa 
de televisió.

Lluita ilerdenca contra 
les malalties del cor

“Cardiologia és una de les àrees on més s’ha evolucionat en els últims 
anys quant a investigació, i les cardiopaties congènites no en són 

una excepció”, explica el cap del servei de Cardiologia de l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida, el doctor Fernando Worner. En aquest 

sentit, argumenta que les aportacions en investigació són “bàsiques”, 
encara que alerta que “s’ha de vigilar bé que aquests diners es destinin 
a aquells grups que més ho poden aprofitar per a les millors investigaci-
ons”. Cal indicar que l’hospital lleidatà atén entre 600-700 casos anuals 
d’infart, una xifra que s’ha mantingut, mentre que en les cardiopaties 
congènites, Worner comenta que “aquestes han existit tota la vida. 
Per sort, avui en dia es detecten abans, i això fa possible que, fins 
i tot, s’arribi a portar una vida normal amb el corresponent tracta-
ment i seguiment”. Cal informar que la vida sedentària és perjudi-

cial per a la salut, de la mateixa manera que ho pot ser l’esport 
extrem. “L’exercici físic raonable és molt cardiosaludable”, 
apunta. Les malalties del cor van causar el 2011 -quan es 

van fer els últims estudis- la mort de 13.000 persones 
a Catalunya. Dins d’aquest grup, les cardiopaties 
isquèmiques -l’infart i l’angina de pit- són les que 

més morts provoquen, en molts casos de ma-
nera sobtada, i representen la primera 

causa d’insuficiència cardíaca i de 
pèrdua de qualitat de vida 

dels pacients.



Irene
Pardo
La presidenta de Noves Generacions 
del PP a la província de Lleida parla 
després de ser crítica amb el seu partit

 LAIA DOLCET
 LLEIDA
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Irene Pardo porta afiliada a 
Noves Generacions (NNGG) 
del Partit Popular des de 
l’abril de 2011, just abans de 
les eleccions municipals. Amb  
25 anys recent complerts i 
tres anys en el si del partit, és 
l’actual presidenta de les jo-
ventuts del PP a la província 
de Lleida. NNGG de Lleida 
compta amb uns cent afiliats 
(una quinzena d’actius). Dona 
d’idees fortes, últimament ha 
sortit als mitjans per ser crítica 
amb el seu partit. 

LAIA DOLCET
Com es passa, en tres anys, 
d’afiliat a ser la cara visible 
de Noves Generacions?

IRENE PARDO
Són circumstàncies. Quan 
vaig entrar, de seguida vaig 
agafar una mica de protago-
nisme i vaig posicionar-me 
molt ràpid en el si de NNGG. 
El president d’aleshores, per 
raons de feina, no va poder 
anar a una entrevista televisi-
va i el vaig substituir jo. I, com 
en el futbol, quan un es poca 
de baixa i debuta un altre ju-
gador, vaig anar a la televisió 
i la meva actuació els va agra-
dar. El gener de 2013 va di-
mitir el president, NNGG va 
quedar una mica abandonada 
i l’organització va començar a 
anar malament.  

L. D.
De quina manera?

I. P.
En marxar la cúpula, els afili-
ats normals sense càrrec or-
gànic van perdre la direcció 
de l’organització.  I el juny del 
mateix any entrava com a pre-
sidenta.

L. D.
On aspires arribar?

I. P
Actualment és purament vo-
cacional, perquè mai he viscut 
de la política ni he rebut di-
ners a canvi, al contrari, a ve-
gades costa diners. M’agra-

daria dedicar-m’hi tenint un 
càrrec que em permetés viure 
d’això. 

L. D.
Del Partit Popular, per tradi-
ció o devoció?

I. P.
Sóc l’única de la família afi-
liada a un partit polític. De 
fet, els meus pares votaven 
a Convergència quan hi ha-
via Jordi Pujol i van votar el 
PSOE a la transició. Ara voten 
el PP, però mai han influenci-
at la meva manera de fer i de 
pensar. 

L. D.
Quins són els ideals del PP 
que van motivar-te a l’hora 
de formar-ne part?

I. P.
Si visqués en un altre lloc 
d’Espanya, probablement no 
hi estaria afiliada, perquè no 
tindria cap al·licient. La princi-
pal motivació va ser que és un 
partit que sempre ha defen-

sat la unitat d’Espanya i sem-
pre s’ha considerat un partit 
espanyolista. També la seva 
manera d’entendre la gestió 
econòmica. 

L. D.
En quin sentit?

I. P.
Una política d’esquerres sem-
pre és apujar els impostos per 
obtenir subvencions. Jo sóc 
més de, per exemple, en el 
cas d’un hospital, ¿per què 
no privatitzar-lo en compte 
de tirar de diners públics 
i endeutar un país? Si 
donem beques no 
són perquè sí, sinó 
perquè hi ha una 
meritocràcia dar-
rera.

L. D.
Ets partidària 
de becar menys. 

No, no. De fet, quan 
el ministre d’educa-
ció, José Ignacio Wert, 

va proposar treure les beques 
Erasmus, no el va frenar la so-
cietat, sinó tota l’organització 
de NNGG. 

L. D.
Aleshores?

I. P.
Cal racionalitzar i donar valor 
a les coses amb accions com, 
per exemple, l’euro per re-
cepta. L’estat del benestar ha 
acabat petant pel descontrol 
dels diners públics.  

L. D.
Què n’opines de 
l’avortament?

I. P.
Em considero una defensora 
de la vida i de la protecció 
de la mare i del no-nascut. 
Durant anys, en aquest país 
s’estan duent a terme avor-
taments a menors sense con-
sentiment dels seus pares i 
les noies que ho estan fent no 
són conscients del que fan. 
Això s’ha descontrolat per 

Per què
 no 

privatitzar 
un hospital?

Viure aquí
em va motivar

a afiliar-me
al PP 
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Amb 25 anys, Pardo
defensa a ultrança el 
dret a la vida, els 
beneficis de privatitzar 
i la necessitat de més
contundència per 
frenar el procés català.

les lleis socialistes que actual-
ment s’estan mantenint.

L. D.
Per tant, el lema de “Nos-
altres parim, nosaltres deci-
dim”...? 

I. P.
No, no hi estic d’acord. El 
tema de la vida ni es qüesti-
ona ni es negocia. No hauria 
de ser un tema de lleis sinó de 
principis. Però no puc fer que 
tothom pensi com jo. 

L. D.
I si fruit d’una violació, una 
noia es quedés embarassa-
da?

I. P.
Però quantes violacions hi ha 
en aquest país?

L. D.
Ni que hi hagi un sol cas.

I. P.
No sé quin percentatge hi ha, 
però si hi hagués el cas, aquí 
cal endegar un procés, fer un 
informe mèdic... Encara que 
defensi la vida, caldria reflexi-
onar bé com gestionar-ho. Ara 
per ara, no ho he contemplat. 
Jo m’he plantejat si una per-
sona es queda embarassada i 
li diuen que el nadó té síndro-
me de Down, què passa. I cal 
protegir el nadó i la mare.

L. D.
I no és protegir si un cop em-
barassada no pot fer front a 
l’embaràs?

I. P.
No trobo bé que per culpa 
d’una irresponsabilitat s’hagi 
d’avortar. Volem una llei que 
protegeixi els non nasciturus, 
però davant una situació ex-
trema, que la llei estigui com-
plementada amb altres ajudes 
econòmiques. 

L. D.
El PP és un dels partits amb 
més vot ocult. Us fa vergo-
nya pertànyer-hi?

I. P.
A nivell d’Espanya, no. A Ca-
talunya, més que vergonya, hi 
ha por. Aquí jo he fet entrevis-
tes de feina i m’han preguntat 
si pertanyia a una organització 
política i sempre he dit que 
no. No sé si faig bé, però jo 
he de viure de la meva feina. 

L. D.
Parlem del 9-N. Una autono-
mia té dret a decidir el seu 
futur per si mateixa o no és 
el cas?

Irene Pardo, la 
presidenta de 
Noves 
Generacions del 
PP a la província 
de Lleida, aquesta 
setmana, a rambla 
de Ferran.  
Foto: Òscar 
Buetas
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I. P.
No. El concepte de país és 
molt diferent per moltes per-
sones. I encara que siguem 
una autonomia i tinguem ce-
dides unes competències com 
educació i sanitat, no deixem 
de formar part d’un país, com 
Aragó i Andalusia. Catalunya 
no solament és dels catalans, 
sinó del conjunt d’Espanya. 
Qui són els 6.000.000 que te-
nen edat legal per votar per 
decidir que això ja no forma 
part d’Espanya? Què dirien la 
resta? Per què ells no? Si par-
lem d’impostos, la Sagrada 
Família, per exemple, també 
la manté un madrileny i un 
del País Basc. Qui som nos-
altres per dir que això només 
és nostre? Si es pot votar, que 
voti tota Espanya i que sigui 
legal. 

L. D.
Per tant, dones suport a la 
seva il·legalització.

I. P.
No estic d’acord a celebrar 
cap sondeig que serveixi per 
trencar. Sóc catalana i espa-
nyola, això és inqüestionable.

L. D.
Com valores que la negativa 
motivés, entre d’altres, que 
desenes d’avis centenaris 
anessin a votar?

I. P.
Tinc molta empatia i puc en-
tendre la gent que s’ha sentit 
censurada perquè l’han privat 
d’expressar-se, però jo ho veig 
com una protecció de cara la 
resta. Van votar 2.000.000 de 
persones, i els partidaris del 
“no” no es van manifestar. A 
més, van reduir l’edat de vot 
als 16 anys.

L. D.
Quin problema hi veus al 
respecte?

I. P.
Jo ho atribueixo a la pluja 
d’informacions totalment 
manipulades per la tele-
visió pública que 
tenim a Cata-
lunya. Ja sa-
bien quin 
p a r t i t 
estaven 
jugant: 
baixem 
l ’ e d a t 
de vo-
t a c i ó 
p e r q u è 
sabem tots 
que el jovent 
que està crei-

Els joves d’ara 
neixen amb 
una estelada 
sota el braç

Estem farts de 
veure polítics 
rescatant-se 

entre ells

He negat ser 
del PP en 

entrevistes 
de feina

xent neix amb una estelada 
sota el braç. Tot té una tram-
pa i jo vaig veure una manera 
de jugar molt bruta. Si es vol 
jugar un partit, anem a fer-ho 
amb les regles del joc com 
toca, no baixant l’edat de vot. 
En cap país no s’ha vist mai 
que una persona de 16 anys 
pugui anar a votar. 

L. D.
Sí que ho fan alguns països...

I. P.
Però aquí l’edat legal, de mo-
ment, és els 18 i tot té una 
arma de doble fil. No és privar 
drets sinó protegir la resta de 
gent que no pensa el mateix 
i, de moment, hem tirat de la 
llei vigent i el deure que te-
nim. Com el president Artur 
Mas, que no compleix el seu 
deure.

L. D.
Dones suport a les querelles 
a Artur Mas i les dues conse-
lleres pel 9-N?

I. P.
Sí i, de fet, jo aquesta actuació 
l’hagués fet abans i tot. Quan 
el president de la Generali-
tat va ser investit, va jurar la 
Constitució i, des del moment 
que l’està qüestionant, s’han 
de prendre mesures. 

L. D.
De totes maneres, alguns 
membres del PP han deci-
dit marxar precisament per 
aquesta actuació...

I. P.
Som un partit plural i ho veiem 
en les lleis i les reformes. Amb 
t e m e s 

com l’avortament o Catalunya 
hi pot haver més discrepànci-
es internes, hi ha sectors més 
a favor i més en contra. Potser 
la gent està molt descontenta 
amb la situació econòmica del 
país. 

L. D.
Tu mateixa vas criticar el teu 
partit...

I. P.
Clar. Amb el 9-N, tal com vaig 
exposar en les meves declara-
cions, jo hagués actuat abans 
i demanava contundència des 
del primer moment que es 
qüestiona o s’intenta dividir la 
societat catalana. 

L. D.
Quan parla Irene Pardo, par-

la ella o els de dalt?

I. P.
Una persona del partit em va 
dir un cop: “Mai perdis la teva 
autenticitat, perquè és el que 
mou a la gent”. Estic cansada 
de veure discursos escrits per 
a cent persones iguals. Per 
això també hi ha desafecció 
cap a la política. Si comencés-
sim a ser més autèntics i a dir 
el que pensem sense passar 
línies vermelles, aniríem mi-
llor. Jo entenc que crispés el 
partit, però tinc 25 anys, sóc 
jove,  crec en el canvi i que es 
poden fer les coses millor. Cal 
deixar pas als joves perquè els 
dos grans partits necessiten 
una mica d’aire fresc. Ens can-
sa veure sempre els mateixos 
polítics rescatant-se entre ells. 
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L. D.
Quina autocrítica et faries 
després de valorar-ne la re-
percussió mediàtica?

I. P.
Vaig fer la publicació sense 
ser conscient que se me n’ani-
ria tant de les mans. Mai vaig 
pensar que allò que diria aca-
baria sortint a la Sexta! Se’m 
va criticar que exposés les 
meves idees a través de les 
xarxes i no ho hagués dit in-
ternament al partit abans. 

L. D.
Ha canviat alguna cosa arran 
d’això?

I. P.
No, però he aprofitat la can-
cha que se’m va donar. De 

vegades, cal tocar les orelles 
i dir que la militància i els sim-
patitzants pensem diferent. 
De fet, quan va venir Mariano 
Rajoy a Barcelona va ser més 
clar i contundent, com volíem 
la militància. 

L. D.
Et trobes impediments  a 
l’hora de pujar esglaons?

I. P.
No, però jo sóc partidària de 
les llistes obertes: un afiliat, un 
vot. Perquè els propis del par-
tit escullin qui va a les llistes 
per acabar amb la gent que 
porta massa anys. El que si 
demano és que el PP de Llei-
da, per primer cop a la histò-
ria, comenci a posar gent jove 
a les llistes. Espero que a les 

municipals, entre els 
sis primers, hi 
hagi un mem-
bre de No-
ves Gene-
racions.

L. D.
A m b 
q u i n 
po l í t i c 
actual et 
sents més 
identifica-
da?

I. P.
El portaveu municipal Joan Vi-
lella m’agrada molt com s’ex-
pressa. A nivell global, Espe-
ranza Aguirre encaixa amb mi 
per les idees més liberals que 
té com a dona.  

Esperanza 
Aguirre és un 

dels meus 
referents

i, veient el dèficit, el Govern 
central va dir “ara no és el 
moment”. Estàvem a punt de 
ser rescatats i no era el mo-
ment. Què anàvem a dialogar 
si no ho podíem complir? Què 
va passar: que Mas va agafar 
el protagonisme i se li ha anat 
de les mans. 

L. D.
Se n’ha anat de les mans?

I. P.
Totalment.  La primera mani-
festació de l’Onze de Setem-
bre va ser impressionant, amb 
més d’un milió i mig de per-
sones.

L. D.
Algú que no ho minimitza...

I. P.
Dos milions, un milió i mig o 
un milió de persones és molta 
gent. Sí que potser no arriba 
al 40% de la població catala-
na, però no podem esperar 
que al final en siguin sis. I el 
problema ja hi és i s’ha de 
gestionar perquè anem amb 
retard. Catalunya està total-
ment abandonada i Mas no-
més té un únic objectiu, que 
és la independència. 

L. D.
Per què és impossible refor-
mar la Constitució?

I. P.
La Constitució és la que és i 

concedeix drets i llibertats. 
Ara mateix, a mi, m’està 

protegint de segons 
quines actuacions, 
com per exemple la 
declaració unilateral 
d’independència.

L. D.
Què n’opines d’unes 

eleccions anticipa-
des?

I. P. 
Això ja ho van fer en el seu 
moment, després de l’Onze 
de Setembre, i CiU va perdre 
dotze diputats. És com una 
màquina que no para fins que 
aconsegueix el que vol per 
avorriment o per cansament. 
A Mas no li queda més remei 
que convocar-les, però espero 
que no ho faci perquè no es-
tem per perdre més el temps.

L. D.
La independència de Cata-
lunya és una fal·làcia? 

I. P.
Sí i, si no, lluitaré jo personal-
ment perquè no sigui real. 

L. D.
A què creus que es deu la 
desafecció política?

I. P.
La política hauria de ser una 
assignatura als col·legis per-
què al final les decisions que 
es prenen en política acaben 
afectant el nostre dia a dia. 
A Espanya no tenim cultura 
ni educació política. A més, 
són indignants tots els casos 
que estan sorgint de corrup-
ció, del color que sigui, per-
què, sempre, el primer que 
condemno és el de casa per 
poder assenyalar. Jo no tinc 
la culpa que certes persones 
fiquin la mà al calaix i després 
m’assenyalin a mi pel carrer 
dient: “Mira, una vividora!”. 

L. D. 
I com capgiraries la situació?

I. P.
Primer, netejant-ho tot i sent 
clars. Segon, la desafecció 
també ve perquè no es com-
pleixen els programes electo-
rals. Vam dir que abaixaríem 
els impostos, però arran de la 
crisi no s’ha fet. A més, fa fal-
ta comunicació per part dels 
líders.. No pot ser que s’esti-
guin prenent diverses mesu-
res i es facin rodes de premsa 
sense premsa.

L. D.
P a r l a n t 
d e 

c o -
m u n i -
c a c i ó , 
si no hi 
ha ha-
gut més 

diàleg és 
p e r q u è 

no  s’ha 
volgut o no 

s’ha pogut?

I. P.
En el seu dia, quan es va de-
manar diàleg amb el pacte fis-
cal, que ja no en sentim a par-
lar, era un moment que el PP 
entrava al Govern d’Espanya 

CiU 
aconsegueix 

el que vol per 
avorriment



Ramon
Royes

L’alcalde de Cervera presentarà candida-
tura perquè Cervera sigui elegida Capital 
de la Cultura Catalana el 2019

 ARES VALDÉS
 CERVERA

www.7accents.cat

Amb les últimes declaracions 
de Marc Màrquez, Cervera 
ha tornat a ser l’epicentre de 
la premsa nacional. El seu al-
calde, Ramon Royes, no es 
queda indiferent i creu que si 
finalment Màrquez canvia el 
seu domicili fiscal, no es pot 
aplaudir. Aprofito l’entrevista 
perquè em faci un repàs del 
2014 i m’avanci algunes de les 
execucions de cara al 2015.

ARES VALDÉS
És Cervera un dels Ajunta-
ments més endeutats de la 
comarca de la Segarra?

RAMON ROYES
En absolut. Cervera és la capi-
tal més gran i, per tant, tindrà 
un endeutament més alt, però 
es troba per sota del que pro-
hibeix la llei. Exactament te-
nim un endeutament per sota 
dels 4 milions d’euros.

A.V.
Quines mesures s’han portat 
a terme per reduir-lo?

R. R.
Hem reduït en despesa, hem 
fet la plantilla de l’Ajuntament 
més petita no renovant el càr-
rec de persona de confiança i 
m’he abaixat dues vegades el 
salari. A més, una de les pa-
gues extres la vam destinar a 
serveis socials en un acte de 
solidaritat. Totes elles han es-
tat mesures de prudència per 
poder reduir el dèficit.

A. V.
De quants euros estem par-
lant en les dues reduccions 
de salari?

R. R.
Quan vaig entrar com a alcal-
de de Cervera tenia un sou as-
signat de 53.000 euros bruts a 
l’any. Amb la primera rebaixa 
es va quedar en 49.000 euros, 
i ara, amb l’última, tinc un sou 

de 45.000 euros bruts anuals.

A. V.
On destina l’Ajuntament 
més esforços econòmics?

R. R.
Treballem en totes les àrees, 
tot i que el nostre principal 
problema és l’atur. Apliquem 
polítiques de reactivació 
econòmica, tot i que encara 
existeixen moltes limitacions 
per part del Govern central. 
Un dels nostres objectius és 
atreure gent de fora perquè 
consumeixi a la localitat i, així, 
poder incrementar l’econo-
mia. El turisme és l’altre punt 
fort, així com el servei d’in-
formació que ofereix l’Ajunta-
ment. A través de les nostres 
ofertes culturals i festives do-
nem projecció cap a l’exterior 
i pugem l’autoestima de la 
ciutat. En aquest sentit, som 
una de les cinc ciutats més im-
portants del Tricentenari. 

A. V.
Quin és el principal proble-
ma dels cerverins?

R. R.
La falta de treball. Actualment 

a Cervera hi ha 690 perso-
nes en situació d’atur. Des de 
l’Ajuntament facilitem les co-
ses perquè es duguin a terme 
iniciatives emprenedores.

A. V.
Com valores el 2014?

R. R.
Dins de les nostres possibili-
tats, molt content de com hem 
dut a terme la feina. El deute 
dels ajuntaments només ocu-
pa el 3% del delicte públic 
total, per tant, no estem tan 
malament. En aquest punt cal 
dir que, en general s’han trac-
tat malament als polítics per 
l’actuació d’uns quants, i aquí, 
a l’Ajuntament de Cervera, hi 
ha persones que hi treballen 
moltes hores.

A. V.
Quines són les perspectives 
de cara al 2015?

R. R.
Durant 2014 hem planificat i 
dut a terme un programa elec-
toral que continuarà el 2015, 
que per nosaltres és sagrat. 
Aquest s’ha realitzat comptant 
amb la participació ciutadana, 

planificant fins a 308 actuaci-
ons. Ara, al 2015, ens reuni-
rem per veure en quin punt 
estem i si hi ha alguna acció 
que no s’ha pogut celebrar, 
explicar el perquè a la ciuta-
dania. Amb aquest programa 
hi ha un abans i un després a 
Cervera. Durant la primera 
setmana de gener ade-
quarem la nostra pàgi-
na web amb el segell 
de transparència. A 
banda, continuarem 
potenciant la ciu-
tat convertint-la en 
un referent. Presen-
tarem candidatura 
perquè Cervera sigui 
designada Capital de la 
Cultura Catalana el 2019.

A. V.
Quines sinergies manté ac-
tualment l’Ajuntament amb 
el Consell Comarcal de la Se-
garra?

R. R.
El Consell dóna una visió 
més amplia del que és Cer-
vera, donant presència a tots 
els pobles de la Segarra. Ens 
ajudem en tot el que podem, 
sobretot pel que fa a turisme, 

com la festa de Sant Isidre o la 
Ruta del Císter.

A. V.
Són  necessaris els  Consells 
Comarcals i 

les Diputa-
cions?

R. R.
Sí, perquè donen servei als 
municipis petits, tot i que cal-
dria fer un estudi per tal de 
decidir si és necessària una 
remodelació d’aquests orga-
nismes, de manera individual.

A. V.
Continua sent Cervera una 

L’Aquelarre 
genera a la 

ciutat 800.000 
euros anuals
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Ramon Royes és dels 
que pensa que les per-
sones més riques han 
de pagar impostos més 
alts, ja que si les que te-
nen rendes més baixes 
han de pagar més, la si-
tuació serà insostenible

ciutat de botiflers?

R. R.
Cervera no és botiflera. Tenim 
documents que demostren 
que Cervera va ser austríaca. 
Sense tenir informació, se’m 
va criticar dient que volia can-
via la història, però he pogut 
certificar que Cervera va for-
mar part del bàndol dels aus-
tríacs. Una vegada acabada la 
guerra es va dir que es cons-
truiria una universitat i Cerve-
ra va presentar candidatura i 
se li va atorgar.

A. V.
Qui serà el nou director de 
l’Aquelarre?

R. R
És una decisió que encara no 
s’ha pres. Hi ha diverses op-
cions sobre la taula. El que sí 
sabem és que li volem donar 
més projecció internacional. 

Tot i l’època de retallades, ha 
crescut el nombre de visitants 
i d’activitats i l’aportació de 
l’Ajuntament continua sent 
la mateixa. Hem millorat la 
gestió de la festa sent més 
endreçats. Durant la festivitat 
generem 800.000 euros.

A. V.
Que opines que Marc Màr-
quez decideixi marxar a 
Andorra per allunyar-se de 
l’assetjament dels aficionats 
que esperen a la porta de 
casa?

R. R.
Crec que ha de ser molt desa-
gradable no poder descansar, 
però això no t’obliga a can-
viar el domicili fiscal. Des de 
Cervera sempre l’hem lloat i 
ho seguirem fent pels valors 
de treball que transmet. En 
aquest sentit, aquí no canvi-
arà res. Però penso que les 
persones que guanyen més 
diners han de pagar impos-
tos més alts, perquè si la gent 
més pobra ha de pagar més 
impostos, això serà insosteni-
ble. S’hauria de fer una anàlisi 
més profund per tal d’elimi-
nar els paradisos fiscals.

A. V.
Vau formalitzar una denúncia 
contra el Govern espanyol 
pel 9-N. Heu tingut resposta?

R. R
No, abans ens han de respon-
dre altres que hem fet. Per tal 
de ser independents, la millor 
opció són les plebiscitàries, 
perquè si continuem amb Es-
panya, Catalunya no avança. 
Ja és hora que puguem fer el 
que vulguem.

L’alcalde de Cer-
vera, Ramon Ro-
yes.
Foto: Ajuntament 
de Cervera
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Adrià
Marquilles

El subministrament d’aigua potable 
continua sent el problema principal 
de les comarques de la Segarra

 ARES VALDÉS
 CERVERA

www.7accents.cat

La comarca de la Segarra con-
tinua amb el mateix problema 
d’anys enrere, el subministra-
ment d’aigua potable. Aquest 
ha de venir de la mà del ca-
nal Segarra-Garrigues, però 
les infraestructures previstes 
encara no s’han dut a terme. 
L’atur i l’envelliment de la ciu-
tadania són els altres dos te-
mes sobre la taula.

ARES VALDÉS
Quines són les principals 
preocupacions del president 
del Consell Comarcal de la 
Segarra?

ADRIÀ MARQUILLES
Donar servei als ajuntaments i 
a la gent de la comarca, però 
sobretot, en el nostre cas, 
abastar a tots els pobles d’ai-
gua de qualitat.

A. V.
Quin problema teniu amb 
l’aigua?

A. M.
No tenim encara un subminis-
trament d’aigua potable que 
abasti la comarca i, per tant, 
l’hem de comprar. Aquest ha 
de venir de la mà del canal 
Segarra-Garrigues, però les 
infraestructures previstes en-
cara no s’han portat a terme. 
Es tracta d’una xarxa precària 
que encara no s’ha potabilit-
zat al 100%, la qual cosa com-
porta constantment proble-
mes de subministrament.

A. V.
És aquest el principal proble-
ma de la comarca?

A. M. 
Sí, la consolidació del submi-
nistrament d’aigua potable és 
el nostre principal problema 
a nivell d’infraestructures. Els 
altres temes importants són la 
falta de connexió per autovia 
cap a Tarragona i els defici-

Cervera té un 
problema de  
reactivació 
econòmica

Destinem 
993.000 €
als serveis

socials

ents transports públics, sobre-
tot pel que fa al tren. A nivell 
econòmic i social, a la Segarra 
podem distingir tres zones: 
Cervera, amb un problema 
de falta de reactivació eco-
nòmica; Guissona, que ha de 
consolidar el seu creixement 
poblacional, i la resta, amb el 
problema de l’envelliment de 
la població rural. Encara que 
si hem d’elegir un problema, 
aquest ha de ser l’atur, sobre-
tot a la capital, que provo-
ca greus problemes socials. 
L’atur a Cervera se situa en el 
16%, a Guissona en el 
7%, i a l’agregat 
comarcal en 
el 12%.

A. V.
Q u i -
n e s 
p o -
l í t i -
q u e s 
socials 
s ’ap l i -
q u e n 
per com-
batre aques-

tes xifres d’atur?

A. M.
Per reactivar l’economia co-
marcal caldria que es desen-
callessin, entre d’altres, el 
reg  del Segarra-Garrigues 
i els parcs eòlics projectats. 
Quant a polítiques socials, hi 
ha un gran augment dels usu-
aris dels serveis socials bàsics, 
en concret unes 200 persones 
que formen part del Rebost 
Solidari, un projecte en xarxa 
que es desenvolupa a partir 
del Banc d’Aliments. A part, 

hi ha d’altres necessitats 
socials que 

a n e m 

cobrint, com els dos nous 
projectes que hem iniciat en 
l’àmbit socioeducatiu i a l’Ofi-
cina Jove.

A. V.
On destineu més esforços 
econòmics?

A. M.
Als serveis socials. Segons el 
pressupost vigent s’hi destina 
993.536,50 euros de despe-
sa directa. Aquest inclou els 
serveis socials bàsics, l’aten-
ció social primària, l’atenció 

a la gent gran, el 
Punt Òmnia, 

el transport 
adaptat , 

l ’ a t e n -
ció a 
la vi-
olèn-
c i a 
d e 
g è -
nere i 

el ser-
vei d’in-

formació 
i atenció a la 

dona, l’atenció a la infància i 
l’adolescència, el Pla territori-
al d’immigració de la Segarra, 
l’atenció precoç i el programa 
de transport adaptat.

A. V.
En què es distingeix la Se-
garra d’altres comarques?

A. M. 
La Segarra es distingeix per 
ser una zona amb les estaci-
ons molt marcades, que vénen 
donats pel clima, pel paisat-
ge natural i especialment pel 
paisatge agrari, adaptat a les 
nostres condicions agroclimà-
tiques d’un secà que transita 
d’àrid a frescal. És la comarca 
cerealista per antonomàsia. 
D’aquesta pagesia de secà ha 
nascut la importància del sec-
tor agrari, agrícola i ramader, 
i l’agroindústria, gran motor 
econòmic de la Segarra. Al-
hora, la comarca es distingeix 
pel seu immens patrimoni 
històric-cultural, amb una cin-
quantena de castells i torres 
repartides en el centenar de 
pobles de la comarca, amb un 
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Per re-
activar 
l’economia 
comarcal, 
Marqui-
lles pensa 
que caldria 
desenca-
llar, entre 
d’altres 
projectes, 
el reg del 
Segarra-
Garrigues 
i els parcs 
eòlics

El president del Consell Comarcal de la Segar-
ra, Adrià Marquilles.

Foto: Consell Comarcal de la SegarraL’atur a la 
Segarra se 
situa en el 

12%
important ves-
tigi romà a Guis-
sona i un impres-
sionant patrimoni a la 
capital, Cervera.

A. V.
Quina valoració en fas del 
2014?

A. M. 
A nivell econòmic, es consoli-
den els sectors que han man-
tingut l’economia comarcal, 
l’agrari i l’agroindustrial. Les 

i n f r a e s -
t ruc tu res 

previstes en 
temes d’aigua 

potable es van materialitzant 
en projectes. Millora també el 
transport públic en autobús. 
Hi ha sectors molt tocats per 
la crisi com el turístic i el co-
mercial, que donen perspec-
tives de millora. Però, alhora, 
les conseqüències negatives 
de la crisi econòmica en el ves-
sant social es van multiplicant: 
hi ha més famílies usuàries del 

rebost solidari, més famílies 
sense cap salari o prestació, 
més persones en situació de 
pobresa energètica....

A. V.
De cara al 2015, quines pers-
pectives hi ha?

A. M.
En l’àmbit econòmic, consoli-
dar les bones impressions del 
2014 en sectors com l’agroin-
dústria, el turisme, el comerç i 
la indústria en general, que es 

troba molt tocada per la crisi. 
L’agricultura i la ramaderia no 
tenen bones perspectives en 
general per la situació dels 
preus d’aquests productes. 
A nivell polític i institucional, 
es vol concretar el projecte 
d’abastament d’aigua potable 
a les comarques de la Segar-
ra, a l’ Urgell, a la Conca de 
Barberà i a l’Anoia. A partir de 
la Llei de governs locals i la fu-
tura Llei de finançament local, 
consolidar el Consell Comar-
cal i els ajuntaments com a ad-

ministracions locals prestado-
res de serveis a primera línia 
de foc. La nostra posició va 
quedar afectada per la LRSAL 
de l’Estat, fent que perillés la 
prestació de serveis bàsics per 
a la nostra ciutadania com els 
serveis socials i la promoció 
econòmica.

A. V.
Com valores el panorama 
polític actual? 

A. M.
És un moment molt il·lusionant 
a nivell nacional. Només cal 
veure les cares de la gent de 
la comarca que van participar 
al 9-N per donar-se compte 
que és un privilegi poder aju-
dar al nou futur que li espera 
a Catalunya. Crec que a la co-
marca també li aniria millor en 
una Catalunya independent, 
amb més possibilitats d’afron-
tar els reptes en reactivació 
econòmica, infraestructures i 
millora de les prestacions so-
cials per beneficiar la gent de 
la Segarra.
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Un 6 de desembre, 
les vides de l’Ona 
i de l’Elisenda fan 
un gir de 180 graus. 
Amb 13 anys, a 
l’Ona li detecten 
una malaltia men-
tal que l’obliga a 
fer un punt i a part 
en el seu dia a dia. 
Tres anys després, 
mare i filla lluiten 
contra els estigmes 
que encara existei-
xen en la societat 
actual.

El temps de
l’Ona
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Punt i a part. Així comença 
la història de l’Elisenda Mar-
tínez, després que a la seva 
filla li diagnostiquessin un 
trastorn esquizoafectiu. Des-
prés de tres anys, l’Elisenda i 
la protagonista d’aquesta his-
tòria, l’Ona, continuen lluitant 
perquè les malalties mentals 
deixin de ser un estigma de 
la societat i poder combatre 
així el rebuig social. A pesar 
dels avenços i les campanyes 
de sensibilització, les perso-
nes que pateixen una malal-
tia mental continuen sent un 
sector aïllat de la societat, 

L’Ona i la seva mare, l’Elisenda.
Foto: Elisenda Martínez

Es crea
la marca 

Onatime per 
lluitar contra 
els estigmes 

socials

A l’Ona li 
detecten fa 

tres anys un 
trastorn

esquizoafectiu

conegut vulgarment com a 
“bojos”. Per donar a conèixer 
la malaltia de l’Ona i aconse-
guir eradicar els estigmes i la 
discriminació que pateixen 
els malalts mentals, l’Elisen-
da va crear la marca Onati-
me (www.onatime.com), on 
“projectem les nostres ganes 
de superar aquesta malaltia 
i per poder aportar el nostre 
granet de sorra ajudant altres 
famílies que estan en una si-
tuació semblant a la nostra”, 
explica l’Elisenda. El que va 
començar sent com una terà-
pia, ara s’ha convertit en una 
eina sensibilitzadora, que a 
més contribueix al desenvo-
lupament de les investigaci-
ons de malalties mentals de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 

L’Elisenda, amb l’ajuda de 
l’Ona, dissenya i crea mone-
ders, polseres, penjolls, ciste-
lles i coixins que ven a través 
de la pàgina web d’Onatime 
o mitjançant el correu electrò-
nic de la marca (onatime7@
gmail.com). “Com més angoi-
xada estic, més creativa sóc”, 
comenta. 

6 de desembre de 2011, co-
mença la història
A l’Ona, amb només 13 anys, 
li diagnostiquen una malaltia 
mental greu que fa que la 
seva vida, la del seu germà 
i la de la seva mare facin un 
gir de 180 graus. “Passem de 
tenir una vida normal a una 
vida rodejada de psicòlegs i 
psiquiatres i plena de grans 

incògnites”, narra l’Elisenda, 
que descriu aquesta etapa 
com la pitjor de la seva vida. 
Sense saber encara que tenia, 
però intuint que els proble-
mes que presentava (caiguda 
de cabell, insomni, estrès i 
falta de comunicació) no eren 
físics sinó mentals, els pedi-
atres del CAP de Tremp van 
derivar l’Ona a un psicòleg, 
el qual només podia visitar-la 
una vegada al mes. “Veia que 
el problema era molt més 
greu i que necessitava ajuda, 
almenys que algú la visités 

una vegada per setmana”, 
narra l’Elisenda. L’Ona va 
començar a anar, alhora, a 
un psicòleg privat a Llei-
da, però la seva situació 
va empitjorar. “Els metges 

em van dir que en aquests 
casos una doble teràpia no 

era bona, així que vaig optar 
perquè la continues visitant 
el psicòleg privat, ja que era 
més continu”. 

Estiu de 2012, continua el 
malson 
Durant sis mesos, l’Ona 
va continuar anant al psi-
còleg, fins que l’estiu del 

2012 va patir una recaiguda 
molt greu que la va portar a 
ser hospitalitzada a la Unitat 
especial de Crisis per a Ado-
lescents (UCA) que hi ha a 
Sant Boi de Llobregat.  “Me 
l’entregaven de tres a vuit de 
la tarda dopada sense cap 
explicació. Per parlar amb 
els metges era com fer una 
audiència per parlar amb el 
ministre”, lamenta l’Elisenda. 
El mes d’agost l’Ona va rebre 
l’alta sense cap diagnòstic. 
“Només em van dir que si les 
depressions es podien classi-
ficar de l’1 al 10, la meva filla 
tenia la puntuació més alta”, 
explica l’Elisenda.

Finals de setembre de 2012,  
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A Lleida hi havia
 5.383 persones amb 
malalties mentals el 

2013
Segons l’Anuari Estadístic de Catalunya, l’Idescat, l’any 2013 hi havia a 
Lleida 5.383 persones amb una discapacitat mental reconeguda, molt 

inferior a les constatades a Barcelona (77.962), Girona (6.119) i Tarrago-
na (11.112). Si es comparen aquestes dades amb les del 2012, són molt 
similars, però si mirem deu anys enrere, el 2013 a Lleida només hi havia 
detectats 2.838 casos, a Barcelona 38.926, a Girona 2.654 i a Tarragona 
4.042 persones. Les dades demostren que en deu anys les xifres s’han 
multiplicat per dos. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 

la depressió s’ha convertit en la primera causa de malaltia i tercera 
de mort entre els adolescents: dels 1,3 milions de morts de joves 

entre 10 i 19 anys al món el 2012, les causes principals van ser 
els accidents de cotxe, la sida, la depressió i els suïcidis. En el 
cas català, a causa de la reducció d’accidents, el suïcidi ja és 

la primera causa de mort entre els joves. Tot i que s’ha 
avançat en el reconeixement social, encara pesa la 

inèrcia, fruit del desconeixement, de no con-
siderar-les malalties, fet que n’impedeix 

la detecció, el diagnòstic i el 
tractament.

Part dels 
diners es 

destinen a la 
investigació 

de l’Hospital 
Clínic

L’Elisenda i 
l’Ona venen 

les seves 
creacions a 
través de la 
pàgina web

L’humorista David 
Guapo, amb una 
de les seves fans 
més estimades, 
l’Ona.
Foto: Elisenda 
Martínez

tenim diagnòstic
Entre finals de setembre i 
principis d’octubre, l’Ona tor-
na a recaure, però aquest cop 
l’ingressen a l’Hospital de Dia 
del Clínic de Barcelona, on 
continua fins ara. Finalment 
li diagnostiquen  que té un 
trastorn esquizoafectiu. Se-
gons la doctora Rosa Catalán 
Campos, coordinadora de 
Qualitat i Seguretat Clínica de 
l’Institut de Neurociències de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, 
es caracteritza per la combi-
nació de símptomes psicò-
tics i símptomes episòdics 
depressius, maníacs, i/o de 
tipus mixt. Segons explica la 
doctora Catalán en una entre-
vista a la pàgina web de l’Or-
ganización de Estados Ibero-
americanos, “hi ha evidències 
clíniques i experimentals que 
avalen que les malalties men-
tals (entre elles, el trastorn es-
quizoafectiu) són malalties de 
la neurotransmissió”. Es trac-
ta d’una malaltia que acostu-
ma a desenvolupar-se cap als 
22 anys de mitjana d’edat, tot 
i que és possible que es mani-
festi a edats més avançades, 
com el cas de l’Ona. Segons 
la doctora Catalán, encara 
no hi ha estudis que demos-
trin que el pronòstic sigui pit-
jor si es presenta en menors 
d’edat, però explica que en 
una edat juvenil el trastorn és 
més “tòrpid”. Catalán tam-
bé explica que els pacients 
esquizoafectius presenten 
major taxa d’esdeveniments 
traumàtics (44% contra 25%). 
L’Elisenda explica que l’Ona 
va patir bulling per part dels 
companys a l’escola. 

Desembre de 2014, tres 
anys després
Ja han passat tres anys i, 
amb 16 anys complerts i al-
gun daltabaix, l’Ona intenta 
combinar el seu dia a dia a 
l’hospital de dia del Clínic de 
Barcelona amb activitats ex-
traescolars: “Des dels 4 anys 
que toca la guitarra, i per això 
els dilluns va a classe de gui-
tarra”. A més, col·labora amb 
un centre cívic, tutelat 
pel Clínic, el qual 
l’ajuda a de-
senvo lupar 
les seves 
activitats fí-
siques. Les 
ganes de 
continuar 
no minven, 
i per això el 
gener ingres-
sarà al Centre 

l’Alba, una escola especialit-
zada en joves amb malalties 
mentals i psicosomàtiques. 
Tot i els grans obstacles su-
perats, l’Elisenda lamenta la 
falta d’informació que exis-
teix i denuncia que no hi hagi 
un organisme puntual que 
englobi tots els ajuts que es 
poden sol·licitar per a la gent 
que realment té una malaltia 
mental. “És com trobar una 
agulla en un paller. Ningú et 
diu res ni et dóna res, i quan 
trobes alguna cosa és quasi 
una ironia de les traves que 
et fiquen”, explica l’Elisenda, 
que ara busca una subvenció 
per poder pagar el centre on 
anirà l’Ona el gener i espera 
que els metges vinguin a fer-li 
una valoració per atorgar-li la 
Llei de dependència. “Encara 
vaig tenir una mica de sort, 
perquè va sortir una llei que 
deia que si tenies un fill hospi-
talitzat, tenies dret a un 50% 
de la reducció de la jornada 
laboral, i gràcies a això he po-
gut dedicar-me a la meva filla 
i a la seva malaltia”.  Ara l’Eli-
senda ha començat a treballar 
els caps de setmana com a 
funcionària a Tremp, cosa que 
li permet combinar estar amb 
els seus dos fills. “Una setma-
na estic a Barcelona i l’altra 
aquí, a Tremp”, comenta. Tot 
i que a la llarga hauran d’aca-
bar instal·lant-se a Barcelona, 
“ja que tots els recursos mè-
dics els tenim aquí”.
Durant uns mesos va estar 
anant a l’hospital de dia que 
hi ha a Lleida, al Santa Maria, 
però com que no tenien una 
unitat especial que s’adeqüés 
amb el seu diagnòstic, no va 
continuar.  
Els metges no s’atreveixen 
a dir si hi ha esperances que 
l’Ona es recuperi, tot i que 
la doctora Rosa Catalán, de 
l’Institut de Neurociències de 
l’Hospital Clínic de Barcelo-
na, explica que la prevenció 
del trastorn esquizoafectiu 
és possible: “Els assaigs clí-
nics controlats han demostrat 
que els fàrmacs antipsicòtics 
de segona generació (olanza-

pina, risperidona, ziprasido-
na, aripiprazol o paliperdo-
na) combinats amb placebo 
són eficaços per controlar la 
simptomatologia i prevenir 
la recaiguda clínica”. Però el 
cas de l’Ona és complicat, 
ja que “si al 90% de 
les persones els 
va bé un me-
dicament, a 
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Alguns dels dissenys que fan l’Elisenda i l’Ona per donar a conèixer les 
malalties mentals i contribuir a la seva investigació. A dalt, l’Elisenda.
Fotos: Laia Dolcet i Elisenda Martínez

l’Ona no, i si una medicació 
en concret conté uns efectes 
secundaris, l’Ona els agafa 
tots”, explica l’Elisenda. 
Més positives que mai, l’Ona 
i l’Elisenda continuaran llui-
tant plegades aportant el seu 
granet de sorra amb les seves 
creacions i combatent aques-
ta gran guerra d’estigmes 
que empitjoren la vida dels 

malalts mentals, perquè, com 
diu l’Elisenda, es tracta d’una 
malaltia més, com qui té una 
diabetis. A més, assegura que 
anar al psicòleg hauria de ser 
una acció quotidiana, com qui 
va al ginecòleg o al dentista. 
Acompanyada de les seves 
amigues i de la seva família, 
l’Ona continua endavant, com 
les bones heroïnes de les his-

tòries. No serà un camí fàcil, 
però amb positivisme, color, 
alegria, passió i amor (els cinc 
eixos bàsics d’Onatime), es 
pot superar tot el que vingui 
d’ara en endavant. A més, els 
acompanya el número 7, el 
seu número de la sort. No és 
cap coincidència, però, enca-
ra que no ho havia dit abans, 
el Twitter i l’Instagram de la 

marca Onatime és @onati-
me7. “Set perquè el meu fill 
va néixer un 27, set perquè el 
meu aniversari és un 27, set 
perquè la meva filla va néixer 
el dia 17 i set perquè la mas-
cota que teníem va aparèixer 

a les nostres vides un dia 7”, 
explica l’Elisenda. I ressalta 
que, “per últim, set perquè 
estic explicant la nostra histò-
ria a 7accents”.
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Cappont
Pentinant les famílies 
del barri des de 1983
Un dels negocis més arrelats 
al barri és la perruqueria de 
l’Èlia. Porta oberta des de 
l’any 1983. Més de trenta anys 
dedicats a la professió que no 
s’entendrien, en paraules de 
l’estilista i actual presidenta 
de l’Associació de Comerci-
ants de Cappont, sense “es-
timar el que fas, l’única clau 
del negoci”. Actualment, fins 
a tres generacions (avis, pares 

Estimar la 
professió, la 
clau de l’èxit 
del negoci de 

l’Èlia

perruqueria

Doctora Castells, 1 entresol 4a - 25001 Lleida
Tel. 973 20 43 86 · Mòbil 620 93 37 58

Les tradicionals tapes 
aterren a Cappont
El Jordi Soler és l’empresa-
ri que hi ha al capdavant de 
Cruix. Després de l’èxit de 
la seva acollidora cafeteria al 
centre neuràlgic del barri, re-
coneguda arreu per la qualitat 
dels seus entrepans, ha deci-
dit ampliar el negoci, fa tot 
just dos mesos, amb Cruix Ta-
pes. Així, coneguts i saludats 
que vulguin assaborir una 
bona tapa tradicional (gal-

Galtes, 
morro i

ensalada
russa al nou 

local del Jordi

i néts) visiten l’establiment de 
l’Èlia, i és que la professiona-
litat i el tracte familiar en són 
els trets més valorats. La per-
ruqueria està oberta tots els 
dies menys els diumenges. 

tes, morro, ensalada russa...) 
poden visitar l’establiment i 
gaudir de les millors tapes a 
preus molt assequibles. De 
ben segur, un pol d’atracció 
per a molts universitaris. 

Marqués de Leganés, 12 - 25001 Lleida
Tel. 973 831 866
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Els vermuts modernistes són, un cop al 
mes, l’essència del Beat Cafè i Soul
El Beat Cafè no és només una 
cafeteria. De la mà de Sergi 
Martí i Neus Lamarca, el local 
és famós per celebrar, un cop 
al mes, els seus tradicionals 
vermuts musicats organitzats 
pel col·lectiu Natros Sols. 
Aquest proper dissabte 27 de 
desembre, per exemple, a les 
12:00 hores, hi ha programa-
da l’actuació de Lord Calris-
sian. A més, amb l’entrada al 

nou any, el 3 de gener els 
artistes Pau i Xavi, gua-
nyadors del Zona 9, 
també ambienta-
ran el local  amb 
la seva música. 
Unes propostes 
que no tindrien 
sentit sense el 
complement es-
trella: una bona 
cervesa artesana. 

Lord 
Calrissian i 
Pau i Xavi,

els nous 
convidats

El Centre Veterinari Riu 
Ebre col·labora amb 
Progat i Galgos 112
Cappont no seria un barri 
complert sense els serveis 
que ofereix el Centre Veteri-
nari Riu Ebre. Obert des del 
juny de 2007, el centre està 
especialitzat en l’atenció i 
cura dels animals domèstics. 
Un equip de cinc persones 
atenen i tenen cura diària-
ment de les mascotes dels 
lleidatans i lleidatanes. La 
Susana i el Gorka en són els 
dos veterinaris. Actualment, 
a banda de les vacunacions 
i desparasitacions,  el centre 
ofereix un servei integral re-
alitzant esterilitzacions, analí-
tiques, ecografies, etc. Tam-
bé compten amb una botiga 
amb complements variats.  
L’amor als animals va més 
enllà de curar-los. I és que  
el Centre col·labora periòdi-
cament amb Progat i Galgos 
112 i acull a les instal·lacions 
mascotes perquè puguin ser 
adoptades.  

Un equip de 
cinc persones 

atén 
diàriament 

les mascotes

Doctora Castells, 36 - Lleida
tel. 973 591 002

tudiras@lobeat.cat
facebook.com/cafeisoul

HORARI: de dilluns a divendres 10h a 14h / 17h a 21h

Riu Ebre, 11 - 25001 Lleida  ·  Tel. 973 21 65 49
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brioix

Una àmplia i variada col·lecció de 
vestits de Cap d’Any només a Intimate 
De les quatre que tenen (tres 
a Lleida i una a Reus), la boti-
ga d’Intimate de Cappont va 
ser la primera que va inaugu-
rar-se, l’any 2000. Anys més 
tard, el bon gust i el fet d’es-
collir les millors tendències en 
roba per als lleidatans han fet 
que Intimate creixi com l’es-
cuma. Actualment, s’hi pot 
trobar tot tipus de roba juve-
nil i més formal i molts com-

La botiga de 
Cappont és la 

primera del 
grup que es 

va inaugurar

plements casuals i de fes-
ta. Per Nadal, aquesta 
setmana arriba una 
àmplia i varia-
da col·lecció de 
vestits per gau-
dir d’una festa 
de Cap d’Any a 
la moda i a uns 
preus tan porta-
dors com la roba 
que exposen. 

L’agència de viatges amb 
més solera a Lleida
Viatges Iltrida és un dels ne-
gocis amb més solera a Llei-
da. De fet, existeix des de 
l’any 1978. Una llarga trajec-
tòria en què s’ha vist créixer 
el negoci amb la creació de 
quatre oficines a Lleida ciutat 
però també en altres munici-
pis de la zona com Mollerus-
sa, Tàrrega, Borges o Tremp, 
gràcies al tracte formal i de 
proximitat que ofereixen els 

Iltrida 
Viatges 

disposa d’una 
oficina 

‘on line’ 24/7

seus treballadors i propietaris. 
En aquestes dates, coincidint 
amb les vacances de Nadal, 
ofereixen un descompte es-
pecial d’un 10% per a tots 
aquells que desitgin realitzar 
una escapada.
A més compta amb una ofici-
na on line (www.iltridaonline.
com) les 24 hores i els set dies 
de la setmana, amb atenció 
personalitzada.

Doctora Castells, 18 · Tel. 973 213 446
C/ Major, 55 · Tel. 973 270 879
C/ Major, 74-76 · Tel. 973 265 009           Lleida 
Monterols, 21 · Tel. 977 340 556              Reus

Corregidor Escofet, 35 · Tel.973225322

Doctora Castells, 1 · Tel.973210390

Pl. Missions, s/n · Tel.973260022

Sant Antoni, 47 · Tel.973272411 



DIVENDRES 19 de DESEMBRE DE 2014 23

Pollastres a l’ast i menjar 
casolà per a les festes
Tots els lleidatans i les lleida-
tanes que apostin per menjar 
sa, de qualitat i a bon preu 
poden assaborir els plats tra-
dicionals i casolans que cuina 
l’Olga. Durant aquestes fes-
tes nadalenques, cal fer una 
menció especial als canelons i 
als pollastres farcits de Nadal, 
que ja es poden encomanar 
per encàrrec.
La Rostisseria Ros no descan-
sa durant les vacances. Així, 
l’establiment romandrà obert 
de dilluns a divendres de 
08.00 a 15.00 hores i els caps 
de setmana de 08.00 a 18.00.
Aquells que no tinguin ganes 
de cuinar o, simplement, vul-
guin provar les especialitats 
de l’Olga, poden apropar-se 
al carrer Vilaller, 3, del barri 
de Cappont. A més, la botiga 
disposa d’una àmplia secció 
de productes bàsics.
Des de l’agost d’aquest any, 
la Rostisseria Ros ha canvi-
at de gerència i s’ha renovat 
gràcies a l’entusiasme i l’es-
perit emprenedor d’aquesta 
jove lleidatana. 

L’establiment 
ha canviat 

de gerència 
des de l’agost 

d’enguany

L’art de fer un bon cafè i 
crear formes amb l’escuma

El Germán és un argentí que 
està al capdavant de la cafe-
teria Kroxan. Ben situada al 
cor de Cappont, l’establiment 
és especialista en esmorzars i 
berenars familiars i destaca 
per la qualitat dels seus ca-
fès. A més, té la particulari-

tat que els propietaris no es 
limiten a servir-lo, sinó que ho 
fan gaudint i mostrant l’art de 
crear formes amb l’escuma. 

Kroxan 
és especialista 
en esmorzars 

i berenars 
familiars

Tel. 973 214 593 · 636 196 773
C/ Vilaller, 3 - 25001 Lleida

Doctora Castells, 25 - 25001 Lleida
Tel. 973 20 67 37
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Víctor Hugo: “Invertir en 
coneixements produeix sempre 
els millors beneficis.”
Voltaire: “Sort és el que 
succeeix quan la preparació i 
l’oportunitat es troben.”
Agrifood: “Ídem.”

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Al marge d’una davallada 
econòmica que ha afectat a 
tots per igual, el sector agro-
pecuari ha sabut aguantar 
molt bé la crisi i, sobretot, ha 
tingut la capacitat de reacció 
suficient per sortir-ne airós. 
Hem de tenir en compte que 
es tracta d’un sector amb una 

Noves estratègies 

sèrie de peculiaritats molt 
particulars, entre les quals 
destaca el seu conservado-
risme. Per aquest motiu, em-
preses com Agrifood, amb 
seu a Lleida, que proposen 
tecnologies alternatives per a 
l’àmbit agropecuari, es troba-
ven amb serioses dificultats a 
l’hora d’introduir els seus pro-
ductes. Al mateix temps, una 
altra de les peculiaritats de 
les persones que treballen en 
el sector agropecuari és que 

acostumen a prendre decisi-
ons molt meditades però amb 
prou agilitat per assumir nous 
reptes i implementar noves 
tecnologies i noves maneres 
d’enfocar el seu negoci. Per 
aquest motiu, empreses com 
Agrifood es troben ara amb 
més facilitats a l’hora d’intro-
duir els seus productes. 
Segons Jorge Gonzalo, direc-
tor d’Agrifood, “en un sector 
acostumat a suportar-ho tot, 
el repte és precisament la in-

novació, ja que els mercats on 
estaven acostumats a operar 
ja no són locals, sinó interna-
cionals. I és que han d’assumir 
que tenen reptes globals, di-
ferents en el marc d’una glo-
balització que ho globalitza 
tot. Sincerament, crec que 
el sector agroalimentari ha 
aguantat molt bé i, si saben 
aprofitar l’oportunitat tec-
nològica que se’ls presenta, 
tenen un gran recorregut, so-
bretot a nivell internacional”.

Agrifood és una empresa 
lleidatana fundada per un 
emprenedor, Jorge Gonzalo, 
amb l’objectiu d’aportar so-
lucions informàtiques espe-
cialitzades per a la indústria 
agroalimentària i la producció 
animal. En aquest sentit, amb 
Brill i els programes d’AgroVi-
sions han assolit una quota de 
mercat d’entre el 60 i el 75% 
a l’Estat espanyol, i també es-
tan presents a Portugal, Itàlia, 
el continent africà, etc. Dis-

oportunitats
Noves
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Les Jornades 
Agrifood van 
tenir lloc els 

dies 11 i 12 de 
desembre

posen, a més, d’un servei de 
consultoria i anàlisi de negoci 
per a empreses de producció 
de pinso i de producció ani·
mal. I tot això des de Lleida, 
concretament des del Parc 
Científic i Tecnològic Agroa·
limentari de Lleida (PCiTAL), 
a Gardeny, que s’ha convertit 
en la seva base d’operacions. 
En definitiva, una gran desco·
neguda a Lleida, com moltes 
empreses de la demarcació 
que marquen l’esdevenir del 
sector agroalimentari.
Per tercer any consecutiu, 
Agrifood va celebrar els dies 
11 i 12 de desembre les III 
Jornades Agrifood Alternati·
ve Technologies justament al 
PCiTAL. Sota el títol “Noves 
oportunitats i noves estratè·
gies”, aquesta cita sectorial 
tenia per objectiu impul·
sar i facilitar a clients i col·
laboradors la informació més 
novedosa per al sector agro·
limentari quant a solucions 
empresarials i tecnològies 
per a l’optimització de 
processos, BI (Bussiness 
Intelligence) i per a la 
gestió dinàmica i inte·
ractiva de la informació 
per a les empreses. Així, 
doncs, els dos dies de jor·
nades van incloure tallers 
de formació i conferències, a 
més de la presentació de so·
lucions tecnològiques.
L’esdeveniment va comp·
tar amb ponents de gran 
rellevància en el sector 
internacional, així com 
a nivell nacional. Brett 
Hart, director interna·
cional de Cargill, Feed 
Management Systems, 
va oferir la conferència 
“Investigant en tecnologia: 
Actiu o passiu; com avaluar el 
meu negoci). Joan Mollo, res·
ponsable del departament de 
desenvolupament d’Agrifood 
i director de CAEDIS, va par·
lar sobre la “Integració de sis·
temes. Disseny, gestió i opor·
tunitats”. Per la seva banda, 
Erik Wiersma, director de tec·
nologia (CTO) a Agrovision, 
va impartir la conferència titu·
lada “Dades al núvol”. Álvaro 
García, director de projectes 
d’Evolutions Algorithms, va 
compartir amb els assistents 
el “Càlcul del ROI amb eina 
en la presa de decisions en 
projectes infomràtics”. Per 
últim, Jorge Gonzalo, direc·
tor d’Agrifood, va oferir una 
xerrada sota el títol “Thinking 
it through: Claus de l’èxit en 
la gestió de projectes”. I allò 
més flagrant de tot plegat és 

Brett Hart o 
Erik Wiersma 
van ser alguns 
dels ponents 

convidats

que aquestes personalitats 
van estar a Lleida, punt neu·
ràlgic del sector agroalimen·
tari al nostre país, i van passar 
gairebé desapercebudes per 
a bona part dels lleidatans. 
Particularitats dels sector.
Gonzalo ens explica la difi·
cultat que suposa mantenir 
el nivell d’interès i de qualitat 
durant tres anys consecutius. 
“Estem molt satisfets, creiem 
que amb aquestes jornades 
hem mantingut una línia as·
cendent gràcies a la diver·
sificació de temes i, també, 
de públic”, assegura cofoi el 
director d’Agrifood. De fet, 
l’afluència de públic ha aug·
mentat considerablement 
respecte de la segona edició, 
la qual cosa indica a Jorge 
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Diferents instantànies de les terceres 
Jornades AGRIFOOD, titulades “Noves 
oportunitats i noves estratègies”. A dalt, 
el seu director, Jorge Gonzalo.
Foto: Dani Martínez

Gonzalo que l’empresa va 
per bon camí en l’organitza-
ció d’aquestes jornades. Per 
això, de cara a una propera 
entrega, Gonzalo ja pensa en 
innovar de nou: “Estem valo-
rant si dividir les jornades en 
dos dies separats. El primer 
dia hi hauria tallers, més pràc-
tics, en el marc de la utilitza-
ció dels nostres productes. Al 
cap d’uns dies, d’uns mesos, 
tindria lloc la jornada de con-
ferències pròpiament dita, 
amb l’objectiu de ‘predicar’ 
sobre les noves tecnologi-
es i el potencial que tenen”. 
La fita final de les jornades, 
segons Gonzalo, és presen-
tar “el futur i la innovació al 
sector agropecuari del nostre 
país i de la resta d’Europa per 
tal que aquestes empreses 
puguin sortir del que fan ha-
bitualment i puguin posicio-
nar-ne al mercat espanyol i, 

també, a nivell internacional.
Lleida és un referent en el sec-
tor agroalimentari, agropecu-
ari i, en general, en qualsevol 
sector que porti l’agro al da-
vant. D’aquesta manera, em-
preses com Agrifood i empre-
nedors com Jorge Gonzalo 
mereixen tenir l’atenció me-
diàtica que requereix la tasca 
que realitzen. Òbviament, es 
tracta d’una empresa que, 
com qualsevol altra, busca el 
rendiment econòmic, però 
treballa en un sector nostre i 
nostrat que manté econòmi-
cament les terres de Lleida. 
De la mateixa manera que en 
altres àmbits, el sector agro-
alimentari de Lleida cal que 
s’obri a les noves tecnologies. 
Perquè donar-hi l’esquena és 
donar l’esquena al futur, i el 
futur ha de ser nostre.
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Dotze metres sobre  el terra
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Dotze metres sobre  el terra

El ‘freestyle’ motocròs 
(FMX) està considerat 
un esport extrem d’alt 
risc, i Lleida compta amb 
l’equip InsideFMX, que 
amb les seves acrobàci-
es s’ha consolidat com a 
una formació referent.
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Els familiars 
dels pilots 

acostumen a 
ser qui més 

pateixen

Els trucs que re-
alitzen els lleida-
tans són realment 
espectaculars i a 
l’abast de pocs 
pilots.
Fotos: Antoni 
Miquel Fotogra-
fia/Paco Images/
Hiishii Photo

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

En aquesta vida només triom-
fen els elegits, i el món de l’es-
port n’està ple d’exemples. 
Un d’ells són els integrants 
de l’equip ilerdenc InsideFMX 
de freestyle motocròs (FMX), 
Antonio Navas, Marc Pinyol i 
Rocky Florensa, que s’han fet 
un lloc important en el ter-
ritori internacional. Els tres 
esportistes fan salts gairebé 
impossibles a l’abast de molt 
pocs, la qual cosa els ha val-
gut un gran reconeixement.
“La família acostuma a ser 
qui més pateix i és quan te 
n’adones que la nostra és una 
disciplina d’alt risc”, explica 
Navas, ja que “els que menys 
patim som els que anem da-
munt de la moto”. I no va gai-
re lluny per posar exemples, 
perquè quan un dels tres fa 
una acrobàcia, els que miren 
estan nerviosos, “ja que sa-
bem el risc que comporta”. 
Per això, Pinyol expressa que 
“nosaltres tenim assimilat el 
risc, però no els altres”, per-
què “si tu vas a saltar, ja saps 
si estàs segur o no”, indica 
Rocky. Per aquesta raó, la por 
per a ell no existeix, però sí el 
respecte, el qual “no s’ha de 
perdre mai de vista”. “Amb 
l’experiència et vas calmant”, 
indica Navas.
Molta gent els pot tractar de 
bojos quan saben que poden 
arribar als 12 metres d’alça-
da. Però la seva dedicació 
és absoluta i el temor que es 
podria traduir en no fer-ho, 
ells ho tenen assumit. “Quan 
estàs a tanta alçada només 
et concentres en aquell salt”, 
comenta un Antonio Navas 
que, curiosament, té vertigen 
si no està a sobre d’una moto.
L’espectacularitat de les se-
ves acrobàcies ha permès 
que l’InsideFMX sigui tot un 
referent i d’aquí a pocs mesos 
donarà un pas més per tal de 
formar una nova estructura 
molt més potent i dur a ter-
me una metamorfosi. És com 
dir que la matèria ni es crea ni 
es destrueix, sinó que 
es transforma. Els 
integrants de 
l’ InsideFMX 
estan tre-
ballant en 
un projec-
te total-
ment nou, 
ja que han 
complert els 
seus objectius 
i ara faran un pas 

més per tal d’arribar molt més 
lluny, sense limitacions, amb 
una estructura sense prece-
dents a la resta del món.

Inicis en el motocròs
Els inicis de l’Antonio Navas 
(31 anys), el Marc Pinyol (21 
anys) i el Rocky Florensa (26 
anys) estan en el motocròs. El 
pilot més veterà va començar 
als 8 anys fins als 21, “però 
cada vegada va ser més difícil 
continuar en el motocròs per 
problemes econòmics, estu-
dis i treball. Va sorgir l’oportu-
nitat de fer freestyle i, durant 
uns anys, em vaig convertir en 
l’únic pilot de les terres lleida-
tanes. Des de llavors, només 
em dedico a això”, diu Navas.
Per la seva banda, Pinyol 
va començar als 9 anys fent 
motocròs i als 13 va comen-
çar a saltar en bicicleta. Als 
17 anys va començar a tenir 
problemes econòmics amb 
el motocròs, “però vaig tenir 
la sort de poder fer freestyle, 
perquè el Navas tenia tota la 
infraestructura, i, així, evoluci-
onar”.
De fet, Pinyol comenta que 
“a molta gent li costa assimi-
lar que això sigui un esport 
i que m’hi dediqui professi-
onalment. No veuen què hi 
ha al darrere i que per fer un 
truc a la perfecció en un es-
pectacle has hagut d’estar 
treballant durant sis mesos”. 
“Existeixen moltes anècdo-
tes; la meva mare, fins fa uns 
quatre anys, em deia que a 
veure quan em buscava una 
feina”, apunta Navas.
Finalment, Rocky Florensa va 
començar com els seus com-
panys, “però ho vaig deixar 
bastant temps. Vaig conèixer 
Navas i el vaig acompanyar a 
molts esdeveniments. Va ser 
en aquell moment quan em 
vaig adonar que havia de fer 
freestyle i em vaig comprar 
una moto només per saltar”.
Des que els tres es van unir 
sota el paraigua d’InsideFMX, 
l’equip no ha parat de créi-
xer amb nombrosos reco-
neixements a nivell mundial. 
I és que, malgrat que molts 
pensen que és més car que 

una altra disciplina 
del motociclisme, 

Rocky assegura 
que, “és cert 

que l’inici 
és car, però 
un cop es-
tàs a dins 
és fàcil de 
mantenir”. 

En aquest 
sentit, Navas 

apunta que “no 

és barat si tenim en compte  
quant costa el camp d’entre-
nament, l’entrenament, et-
cètera. Però si ho comparem 
amb el motocròs, que és d’on 
venim, és bastant barat, te-
nint en compte també que el 
freestyle t’ofereix una recom-
pensa econòmica que et per-
met viure d’això”.
Així, tots tres, avui, poden 
estar orgullosos d’afirmar 
que treballen d’allò que els  
agrada, és a dir, del freestyle 
motocròs, encara que amb 
matisos, “ja que cada cop és 
més complicat a causa de la 
crisi i perquè des de fa uns 
anys a Espanya hi ha més pi-
lots i menys esdeveniments. 
Per aquesta raó, combinem 
esdeveniments que es fan a 
Espanya amb els de la resta 
del món”, expressa Navas. 
Un 75% de les cites són d’àm-
bit internacional i un 25% 
al territori espanyol. Fa poc 
van estar a Praga, als Gladia-
tor Games. Com a curiositat, 
quan viatgen a l’estranger els 
hi cedeixen una moto de les 
mateixes característiques que 
la seva i ells s’emporten les 
suspensions, el seient, el ma-
nillar, “aquelles coses que fan 
que et puguis muntar la moto 
a la teva mida”, indica Pinyol.
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Un dia a dia complet
Pendents de la climatologia. 
Així estan els tres integrants 
de l’equip, ja que en cada 
salt dels entrenaments s’es-
tan jugant la vida. Per tant, el 
fang o la pluja són els pitjors 
enemics. Tot i així, Navas ex-
plica que “els tres portem vi-
des molt similars, però alhora 
diferents. De fet, jo he estat 
pare fa poc i he d’estar pen-
dent de la família i de l’equip 
pel que fa a l’estructura i la di-
recció, a més de combinar-ho 
amb els entrenaments. Però 
entre els tres ens donem con-
sells i ho analitzem tot”.
Per la seva banda, Pinyol és 
qui té una projecció més im-
portant. Amb 21 anys s’està 
consolidant com un dels pi-
lots referents del panorama 
internacional. Però el seu ves-
sant professional l’ha de saber 
compaginar perfectament 
amb els estudis de Màrque-
ting i investigació de mercat 
i d’INEFC. “Per sort, ara estic 
a la UOC. Com és a distància, 
si fa mal temps estudio, però 
si no ho he de fer a la nit per 
poder entrenar durant el dia”.
Per sort, la formació té lloc a 
Albatàrrec, el seu camp d’en-
trenament, el qual cuiden 
com si fos una mina d’or, ja 
que sense ell res seria possi-
ble. I es pot afirmar que de 
les seves característiques no-
més n’existeix un de similar a 
Sevilla, que utilitza el referent 
en aquest esport extrem d’alt 
risc Dani Torres. L’Ajuntament 
d’Albatàrrec va col·laborar 
en aquest projecte cedint el 
terreny perquè tinguessin to-
tes les facilitats, així com les 
corresponents rampes i una 
piscina d’espuma per poder 
entrenar i aconseguir el nivell 
que actualment tenen. “Si no 
fos per les instal·lacions que 
tenim, ens n’hauríem d’anar 
a Sevilla o França, ja que ne-
cessitem, com a mínim, una 
rampa i una recepció per en-
trenar. Per augmentar el nivell 
s’hauria d’augmentar la infra-
estructura”.
Però no sempre poden estar 
a sobre de la moto. Llavors, 
la solució és fer altres activi-

En poc temps, 
l’InsideFMX 

tindrà una 
estructura 
més gran
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L’InsideFMX 
‘vola’ per damunt 
d’El Hormiguero 

Antonio Navas i Rocky Florensa van mostrar el seu Inside Tàndem, 
una modalitat en la qual són pioners, mentre que Marc Pinyol va fer 

gala de la seva projecció en el món del freestyle motocròs al programa 
d’Antena 3 El Hormiguero. Van estar acompanyant un referent, Travis 
Pastrana, qui va presentar el Nitro Circus, un espectacle que arribarà a 
Espanya el juny de 2015. Prop de tres milions d’espectadors van veure 
el programa. Fa un temps Navas va rebre una trucada en la qual deien 

que estaven interessats en alguna cosa nova després de veure a les 
xarxes socials el tàndem. Tot estava preparat per anar-hi la setmana 

següent de la trucada, però a última hora els plans es van haver 
de cancel·lar, ja que tot l’equip del programa es va desplaçar a 
Londres. Amb la promoció del Nitro Circus es va aprofitar per 
disposar d’ells, amb la condició d’oferir alguna novetat, i va 

ser quan es va reprendre el contacte. “Estar amb el Tra-
vis Pastrana, que és una llegenda, va ser un honor 

pel fet de poder compartir experiències amb 
ell i que la gent pogués veure els nostres 

salts”, indica Antonio
Navas.

tats o esports que permetin 
guanyar resistència, fortalesa 
i físic. Així, mai estan aturats 
i fan exercici en tot moment, 
buscant sempre alternatives 
davant les adversitats. I és 
que qualsevol que s’hi vulgui 
dedicar ha de ser conscient 
dels inconvenients que exis-
teixen i ha de tenir ganes re-
als de fer aquest esport. “T’ha 
d’agradar allò que comporta, 
així com el risc i els seus in-
convenients. A part, s’ha de 
tenir agilitat, valentia, ser molt 
fort psicològicament i tenir 
unes habilitats amb la moto”, 
apunta Navas, i Rocky afegeix 
que “cal també tenir valen-
tia després de cada caiguda. 
Quan caus, el cop psicològic 
és dur, però has d’analitzar-ho 
i tornar a fer-ho sabent que no 
has de cometre els mateixos 
errors”, ja que aquests po-
den tenir conseqüències molt 
greus. I és que cada tempo-
rada pateixen diverses caigu-
des.
 
Desafiar la gravetat
Veure qualsevol pilot de fre-
estyle fa pensar que en tot 
moment està desafiant les 
lleis de la gravetat, amb salts 
i acrobàcies impossibles per a 
la resta de mortals. Però per 
arribar a la perfecció han de 
passar moltes hores d’en-
trenaments, assajos i anàli-
sis. “S’han de veure vídeos, 
assimilar-ho per tu mateix 
i, el més important, acostu-
mar-te a les sensacions, una 
de les qüestions més difícils 
d’aquests esports”, comenta 
el jove Marc Pinyol.
Però sempre es vol anar un 
pas més enllà. A més de fer 
trucs que altres ja fan, el pilot 
ha de ser capaç de fer tot allò 
necessari per no quedar-se 
un pas enrere i innovar per 
tal de deixar bocabadats la 
resta. “Ara mateix estem fent 
acrobàcies que ningú ha fet. 
No sabem com reaccionarà 
ni el cos ni la moto davant 
d’aquest truc. Per això tenim 
la infraestructura que tenim, 
ja que la piscina d’espuma ens 
permet disminuir els riscos”, 
argumenta Navas. Cal indicar 
que és el mateix pilot 
qui tria les pro-
teccions que 
portarà, mal-
grat que les 
b à s i q u e s 
sempre hi 
són.
Per aques-
ta raó, quan 
s ’ a c o n s e -
gueix materi-
alitzar allò que 

El ‘freestyle’ 
motocròs és 
un esport en 

què tot 
està estudiat

Els pilots 
afirmen que 

no tenen por, 
però sí molt 

respecte

tant s’estava practicant, les 
sensacions són indescripti-
bles. Bé ho poden explicar 
l’Antonio Navas i el Rocky 
Florensa, que han sorprès 
tot el món fent allò que ja és 
conegut com a tàndem, és 
a dir, saltar els dos junts en 
una mateixa moto. “A Viena 
vam fer un truc que mai ningú 
havia fet abans. Amb el tàn-
dem som pioners. L’havíem 
estat entrenant i sabíem que 
era bastant arriscat. És difícil 
descriure la sensació que vam 
tenir quan ho vam aconse-
guir”, indica Navas, mentre 
que Rocky comenta que “vas 
a la rampa amb la intenció de 
fer-ho, però no estàs el 100% 
segur que sortirà. El moment 
de clavar el truc és brutal, per-
què t’adones que has estat 
capaç d’entrenar-lo i dur-lo a 
terme”.
En aquest sentit, apunten que 
un cop a l’aire no pensen en 
què pot fallar, perquè quan 
es posen el casc i encenen la 
moto només visualitzen aque-
lla acrobàcia. “Evidentment, 
el subconscient sap que pot 
fallar alguna cosa, però no-
més et concentres en aquell 
truc i això és el que t’ajuda 
perquè surti bé”, assenyala 
Navas, i afegeix que quan es-
tan a l’aire i veuen que no està 
sortint com estava previst, 
“has de tornar com puguis, 
intentant col·locar la moto al 
seu lloc”, malgrat que Pinyol 
diu que “pràcticament no et 
dóna temps a pensar res. És 
l’instint de tants anys practi-
cant el que et dóna les sensa-
cions. En funció de com esti-
gui la moto intentes rectificar 
i, si no es pot, procuraràs cau-
re de la manera que en aquell 
moment sigui més segura. Un 
cop has caigut a terra sense la 
moto i obres els ulls, ho mous 
tot per com-
p r o v a r 
q u e 
no 

t’has trencat res, però si 
has tingut mala sort et por-
ten a l’hospital”.

Sense límits
Queda demostrat que es 

tracta d’un esport on 
tots volen aconseguir 
destacar per sobre de 
la resta. L’autoexigèn-
cia és màxima i per 
tal d’innovar s’arriben 

a uns nivells extrems. 
Això comporta que els lí-

mits desapareguin. “Cada 
persona es marca els seus 
límits. Pel que fa als trucs, 
realment no hi ha límits, per-
què quan penses que ja està 
tot inventat, surt algú que fa 
un truc que ningú havia pen-
sat. L’evolució fa que aquest 
esport sigui realment bonic”, 
matisa Antonio Navas. A més, 
tampoc hi ha límits pel que 

fa a l’edat, perquè tot depèn 
de les ganes i la forma física, 
a no ser que hi hagi una lesió 
que ho impedeixi. Precisa-
ment, Navas riu en explicar 
que “sent pare vols saltar molt 
més per tal de fer més esde-
veniments. És dur quan mar-
xes de casa, però és la nostra 
feina i si no anem fora, no ens 
podem guanyar la vida”.
Així va aparèixer el tàndem, 
únic al món. “S’havia d’inno-
var. Pots ser molt bo, però 
sempre hi haurà algú que et 
pot superar. Algú feia algun 
backflip amb dues persones, 
però sent dos no es feien trucs. 
En un principi no ens imaginà-
vem que el tàndem evolucio-
naria tant. Aquest és el segon 

any que s’ha consolidat 
com a tal, encara que en 

farà tres que vam intentar-ho 
per primera vegada”, indica 
Rocky Florensa, qui forma una 
parella perfecta amb Antonio 
Navas després de molt tre-
ball, un fet que els ha permès 
tenir encara més feina. “S’ha 
de tenir un equilibri de pesos i 
psicològic. Els dos sabem què 
farà l’altre en tot moment. És 
molt complex”, indica Navas, 
mentre que Pinyol manifesta 
que ell s’ha de centrar en la 
seva projecció.
Tal com apunta Pinyol, “avui 
dia el que es fa és combinar 
la gimnàstica amb el món del 
freestyle”, perquè, segons 
Rocky, “això són exercicis 
gimnàstics amb una moto”.





DIVENDRES 19 de DESEMBRE DE 201434

la teva 
opinió és 

important

L’esport és vida... 
no és mort
L’esport ha estat, és i serà 
sempre un hàbit de vida molt 
saludable. L’esport transmet 
uns valors i crec que ningú 
pot posar en dubte les virtuts 
que la pràctica esportiva apor-
ta a la nostra formació com a 
persones, sobretot quan som 
infants. En aquesta època de 
la nostra vida, fer esport no 
tant sols ens ajuda a gastar 
en gran part l’excés d’ener-
gia que per l’edat tenim, sinó 
que ens transmet un seguit 
de valors que ens serviran en 
la resta de la nostra vida com 
són l’esforç, el sacrifici, el tre-
ball en equip, la disciplina i el 
respecte al rival. També ens 
ensenya a competir, a lluitar i 
a intentar assolir objectius. Tot 
plegat ens ajudarà en el nos-
tre cicle vital. Ens agradi o no, 
vivim en una societat on cal sa-
ber competir, cal saber lluitar i 

cal saber arribar als objectius 
fixats. Cal saber guanyar i cal 
saber perdre. Quan guanyes 
la satisfacció és molt gran, 
assaboreixes l’èxit, gaudeixes 
del teu petit (o gran) triomf, et 
sents eufòric per la fita acon-
seguida i la sensació que tens, 
fa que et sentis el més feliç 
del món. Quan perds i tens 
l’esperit competitiu instal·lat 
dins teu, tens una sensació 
de ràbia, d’enuig generalit-
zat i durant uns dies et costa 
treure’t del cap l’amargor de 
la derrota. Però l’esport sem-
pre ens ofereix una segona 
oportunitat, sempre tenim la 
possibilitat de refer els errors 
i un bon esportista ha d’ana-
litzar sempre les derrotes. Els 
grans esportistes sempre in-
tenten aprendre a positivar 
els errors. Com tot a la vida, 
després de la tempesta arriba 
la calma, i amb el cap fred és 
quan cal reflexionar on hem 
errat i mirar de corregir per tal 
de no cometre el mateix er-
ror la propera vegada i poder 
assolir l’objectiu marcat. Això 
és esport. Això es competi-
ció. No vull dir amb això que 

l’esport sigui només guanyar o 
perdre, la gent fa esport tam-
bé pel sol fet de practicar una 
activitat física que els permeti 
estar millor amb ells matei-
xos, però la vessant competi-
tiva va, ens agradi o no, està 
associada indefectiblement a 
la pràctica esportiva. I és en 
aquest punt on entra en joc un 
element importantíssim com 
és la passió. Una passió que 
molts cops ha portat, porta i 
dissortadament portarà la ves-
sant més negativa de l’esport, 
que és la violència. Hi ha molts 
tipus de violència associats a 
les competicions esportives, 
moltes d’elles influenciades 
per actituds i condicionants 
externs. Darrerament es parla 
molt dels insults que es cri-
den a molts recintes esportius 
cada jornada de competició i 
es parla de sancionar o casti-
gar els afeccionats que cridin 
insults a arbitres, jutges o afici-
ons rivals. Entenc que segons 
quins tipus d’insults o manifes-
tacions fetes per alguns sec-
tors de les grades dels nostres 
estadis, poden arribar a ser 
ofensius i provocar reaccions 

contràries que no deixen de 
ser el “caldo” de cultiu de la 
violència. Cal eradicar-ho sen-
se cap tipus de dubte. Però 
què considerem o no insult? 
On posem els límits? Podem 
considerar els clubs responsa-
bles dels càntics ofensius que 
cridin una part de la graderia? 
Rivalitats locals, rivalitats re-
gionals o nacionals, condi-
cionants polítics, interessos 
econòmics... en definitiva, 
comportaments dirigits molts 
cops per l’interès d’algú o al-
guns que fan que es desvirtuï 
l’essència de la competició 
esportiva. Per desgràcia, això 
ha fet que molts cops, s’hagin 
escrit les pàgines més fosques 
i terribles de la història de l’es-
port, perquè quan es posen 
en una coctelera tots aquests 
ingredients, estem davant 
d’una autèntica bomba de re-
llotgeria que, tard o d’hora, 
acabarà explotant.
Els grups violents que es mo-
uen al voltant de l’esport són 
una autèntica xacra. Malau-
radament fa poc hem pogut 
assistir a una batussa entre se-
guidors radicals de dos equips 

punters de la primera divisió 
de futbol, que ha fet que un 
afeccionat que va anar a veu-
re un partit de futbol del seu 
equip, no tornés a casa seva, 
amb la seva gent. Podem dis-
cutir si era o no era radical, si 
s’ho havia buscat o no, però 
en el fons del cas, hi ha una fa-
mília a A Corunya que ha per-
dut a un ser estimat. Quantes 
vides més haurem de perdre 
per una passió a un equip, uns 
colors, un escut  o una ban-
dera portada a l’extrem? Tant 
de bo poguéssim afirmar que 
aquest fet és aïllat, que aquest 
fet desgraciat ha estat pun-
tual, que no tornarà a passar 
mai més, però passen els anys, 
i continuem estant on està-
vem. Gaudir de l’esport tant 
si és practicant-lo com si és 
veient-lo com espectador, ha 
de ser per passar una estona 
agradable i una manera d’en-
treteniment, no val la pena ha-
ver de  deixar-hi la vida, res no 
justifica cap tipus de violència 
i molt menys un escut, uns co-
lors o la bandera d’un club.

ALBERT DONÉS
DIPUTAT PER ERC
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Xarxes socials, microones i carnets de conduir
Deia Descartes que pensava i 
després existia. Tenint en comp-
te que cada vegada hi ha més 
persones que no pensen però 
existeixen (el Parlament n’està 
ple), la sentència resultat d’allò 
més desencertada.
Ara, amb la preponderància 
d’Internet respecte d’altres mit-
jans tradicionals, tenir presència 
a la xarxa resulta imprescindible 
per a l’existència de la qual par-
lava el popular filòsof francès. 
Allò tan típic de “si no estàs a 
Facebook, no existeixes” o “si 
no estàs a Twitter, no tens res 
a dir” són frases que marquen 
l’esdevenir de la societat actual.

Tots ens hem vist obligats a 
adaptar-nos a les noves tecno-
logies, fins i tot nosaltres matei-
xos, els mitjans de comunicació. 
De fet, als diaris ja no els serveix 
de res crear portades atractives, 
perquè el públic lector en po-
tència no es troba als quioscos, 
sinó a Internet. I a la xarxa, mi-
res i després, si t’agrada el que 
veus, compres. La nova realitat 
de les publicacions en paper, 
doncs, passa per Internet. Para-
doxal? No pas.
Els joves (i no tan joves) es co-
muniquen i s’informen a través 
de Facebook, Twitter, Google... 
De la mateixa manera que el 

microones, abans de formar 
part del mobiliari de qualsevol 
cuina, era vist com un artefacte 
del diable, els diaris lleidatans 
s’allunyen del món digital com 
si d’un virus mortal es tractés. 
Però Internet, les xarxes socials i 
els diaris digitals, entre d’altres, 
no són els nostres enemics, sinó 
que poden arribar a convertir-se 
en els millors amics dels diaris 
en paper. Si estem a Facebook, 
existim als quioscos. Si estem al 
món virtual, existim al món real. 
I ens compren. Però ningú no 
diu que ens llegeixin...
Els mitjans de comunicació cen-
trem tants esforços perquè la 

gent ens compri que oblidem 
allò més important, que la gent 
ens llegeixi. Diaris atractius, vi-
suals, de periodicitats diverses i, 
sobretot, amb continguts llegi-
bles i treballats, que reflexionin 
i facin reflexionar. Ens entestem 
a ser els més venuts sense cap 
mena d’interès a ser els més lle-
gits. I si no som els més llegits, 
mai no serem els més venuts.
Així, doncs, només fomentant la 
lectura en fomentarem la venda. 
En el fons, ¿qui compraria un 
cotxe sense carnet de conduir? 
Ah, és cert, que hi ha cotxes que 
es poden conduir sense carnet... 
Artefactes del diable!
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En defensa dels 
drets retributius 
dels treballadors 
de la Paeria
Al passat ple de 3 d’octubre, 
s’hi contemplava un punt de 
l’ordre del dia que havia de, 
i cito textualment, “donar 
compliment a la interlocu-
tòria de data 4 de setembre 
de 2014, dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya, sala contenciosa admi-
nistrativa, sessió quarta, en el 
Recurs núm. 146/2011”.
El passat 1 de març del 2013, 
i davant aquesta sentència 
declarada ferma el 2 de ge-
ner de 2013, l’alcalde decreta 
dos complements personals 
transitoris fins que no s’apro-
vi la relació de llocs de tre-
ball (pendent des del 2010) 
que substituiran els elements 
de la nòmina anul·lats per la 
sentència. Per tant, l’ajunta-
ment reconeix que hi ha dos 
complements específics que 
aquesta sentencia anul·la 
amb les consegüents regula-
cions d’alguns funcionaris de 
la corporació.
El Grup de CIU va demanar 
ja el mes de març de 2013 el 
termini de regulació i aplica-
ció de la sentència. La respos-
ta va ser, el segon semestre 
de l’any (és a dir entre juny i 
desembre del 2013). També 
ens van informar que no calia 
modificar el conveni existent.
I fa uns mesos els jutges ens 
estiren les orelles. La sentèn-
cia encara no ha estat apli-
cada! Els raonaments jurídics 
de la interlocutòria són de-
molidors: “la aprobación de 
un complemento personal y 
transitorio, junto con la falta 
de actividad administrativa, 
podría ser calificada como 
acto que pretende eludir el 
cumplimiento de la senten-

cia”. “En absoluto son de 
recibo las alegaciones del 
consistorio cuya inactividad 
dilataría, de persistir, obligaría 
a la tribunal a adoptar medi-
das tendentes a exigir las res-
ponsabilidades que procedan 
como a ejecutar la sentencia 
a través de sus propios medi-
os o requiriendo colaboración 
de las autoridades y agentes 
de la Administración con-
denada”. “Resulta evidente 
que un exceso de jornada no 
puede ser retribuido con una 
cantidad uniforme para todos 
los puestos de trabajo del 
consistorio de tal manera que 
el factor 5 (un dels que anul·la 
la sentència) tampoco cumple 
con la función legal que pre-
vé su regulación”. “Estamos 
ante una retribución fija por el 
cumplimiento de una jornada 
de 40 horas. Y la cantidad fija 
que se establece no guarda 
ninguna relación con la valo-
ración del puesto de trabajo”.
Déu n’hi do. Però des del 
Grup Municipal de CiU pen-
sem que hem perdut opor-
tunitats de solucionar aquest 
tema i una bona relació de 
llocs de treball dels funciona-
ris i treballadors de l’Ajunta-
ment: Primer, l’any 2010 en 
l’aprovació de les condicions 
de treball dels empleats pú-
blics dels anys 2011-2012 i 
quan al desembre del ma-
teix any reunit l’alcalde amb 
els representants sindicals es 
compromet a tenir la RLT al 
juny del 2011.
El nou  conveni treballat al 
2012 tenia el consens en tots 
els punts, excepte en el tema 
retribucions. Casualitat?. Se-
gona oportunitat perduda i 
novament sense Relació de 
Llocs de Treball (RLT).
I la tercera es produeix el 2012 
quan en caducar el conveni i 
la RLT es troba en plena fase 
de treball es decideix prorro-
gar aquest enlloc d’entomar 

decididament l’eterna RLT.
Molts treballadors públics po-
den veure afectats els seus 
drets retributius per l’anul-
lació del factor 1 i del 5 tal 
i com reclama la sentència. 
Respecte del complement es-
pecífic, les retribucions poden 
veure’s afectades entre el 40 i 
el 90% del citat complement 
a la baixa. Perdran retribució 
els empleats públics d’aques-
ta Corporació?
En sessió plenària se’ns va 
dir que l’equip de govern 
estava negociant la RLT amb 
els representants legals dels 
treballadors. Segons alguns 
d’aquests representants el 
que ha fet l’equip de govern 
és informar-los, no pas nego-
ciar amb ells. El significat del 
verb varia el context.
Cal ja, i corre fer-ho de pres-
sa, efectuar les adequacions i 
actuacions necessàries al res-
pecte. Dos anys marejant la 
perdiu i estem en el mateix 
punt. L’execució de la sen-
tència no és fàcil, però tam-
poc val que l’únic que hagi 
fet aquesta corporació en 
aquests dos anys sigui ratifi-
car un decret pel ple que es 
limitava a canviar els comple-
ments anul·lats per altres per-
sonals i de caràcter transitori.
Demanem, com ja vam fer en 
sessió plenària, que informin i 
demostrin els passos fets per 
a l’execució de la sentència, i 
que garanteixen, en l’execu-
ció d’aquesta sentència, que 
cap treballador i treballadora 
vegi minvada la seva retribu-
ció. Per cert, les últimes de-
claracions de la Sra. Mestres 
no van pas en aquesta línia i 
són contràries a la paraula do-
nada per l’alcalde en aquell 
ple garantint la no pèrdua de 
drets retributius de cap treba-
llador.
Actes de fe no calen. Ja no.

BEA OBIS
PORTAVEU CIU A LA PAERIA 

Unitat com a eina
En aquests temps dinàmics, 
la crida a la unitat se’ns pre-
senta com un objectiu valuós. 
És una crida que emmascara 
certes urgències mediàtiques 
apressades per les properes 
conteses electorals.
Sóc del parer que la unitat, de-
sitjable com a eina, fa temps 
que es duu a terme amb tota 
naturalitat al “carrer”. En mol-
tes de les lluites sectorials que 
avui bullen, sigui la PAH, la ILP 
per un nou model educatiu, 
la demanda creixent que els 
serveis públics tornin a mans 
públiques o les mobilitzaci-
ons contra la privatització de 
la sanitat, tot l’espectre d’es-
querres, des de les sensibi-
litats més llibertàries fins a la 
socialdemocràcia, ens trobem 
treballant colze a colze en llui-
tes sectorials, molt sovint per 
evitar l’esmicolament de les 
restes de l’Estat del benestar.
Però no és el mateix plantejar 
un front comú per a resistir da-
vant l’ofensiva dels Estats i els 
mercats, que plantejar-lo per a 
la construcció del nostre propi 
d’un projecte complet de soci-
etat i és aquí es on rau la dife-
rència entre aquelles esquer-
res que proposen una ruptura 
amb el model existent, sigui a 
nivell nacional o municipal, i 
les que aposten per una refor-
ma de determinats aspectes 
per millorar-ne la gestió.
No és de cap manera un as-
sumpte menor. Com diu el 
company de la PAH Sabadell, 
Pau Llonch, prou gràficament, 
seria la diferència entre fer-li 
una mà de pintura a les runes 
de la institució i qüestionar-ne 
els fonaments, i això és vàlid 
per qualsevol d’elles, des de 
l’administració local, com de-
fensem els que hem fet del 
municipalisme la nostra base 
d’acció política fins a la naci-
onal, amb més motiu que mai 
davant un procés constituent 

per construir un nou país.
Front comú sí, per a aixecar: 
un projecte compartit de can-
vi de model apostant per la 
unitat d’aquelles i aquells que 
vulguin un canvi profund, insis-
tint en la confluència de totes i 
tots en el treball diari i perme-
able, lluny de cicles electorals 
que criden a unitats per sobre 
de projectes oblidant la políti-
ca com a transformació de la 
societat reduint-la a la gestió.
Front comú sí, a l’hora d’evi-
tar errors del passat, evitant 
buidar els moviments i el tei-
xit social que ha d’ésser ele-
ment vigilant del compliment 
dels acords i compromisos i 
ha d’obligar-nos a mantenir 
un peu al carrer com a garan-
tia per no esdevenir una baula 
més d’un model econòmic i 
social que es vol transformar.
Front comú sí, des de l’assem-
blearisme estructurat, consoli-
dat i potent, al que se li poden 
retreure inconvenients, però si 
l’estructura garanteix l’horit-
zontalitat necessària és abso-
lutament porós i per tant, res 
pot fracturar una unitat teixida 
vers un projecte comú, una 
unitat des de la base.
La resta no és fer front comú, 
és renunciar d’entrada a per-
seguir aquesta utopia, impreg-
nada de molt més realisme 
que no pas la unitat electoral 
fictícia, i que és l’única que ens 
permet fer camí per bastir un 
projecte polític concret i trans-
formador amb què construir 
l’alternativa tant als municipis 
com a l’hora de crear no sols 
un nou Estat sinó un Estat nou, 
emancipatori, des de i per a la 
societat.

PAU JUVILLÀ
CUP
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Sr. Director Martínez
Benvolgut Sr. Director,
us escric per reconèi-
xer-vos que m’ho estic 
passant bé escrivint 
per al vostre setmana-
ri, i molt més encara si 
penso que ho faig per 
als vostres lectors. L’afició 
de redactar setmanalment 
alguna de les reflexions és 
quelcom estimulant. M’agra-
da molt quan arriba el diven-
dres i a primera hora entro 
feliç al quiosc i dic ben alt: El 
7accents, si us plau! I l’aga-
fo orgullós, amb compte de 
no arrugar-lo, i l’oloro. Heu 
olorat aquest diari? És quel-
com estimulant que fa volar. 
Fiqueu pegament? Un cop 
estimulat amb la fragància 
del passar de les pàgines, 
em detinc en la lectura, en 
aquella que vaig definir com 
reflexiva i pausada, i torno a 
revisar les meves paraules, a 
veure què ha tingut a bé fer 
el corrector. 
I m’agrada molt saber que 
estic protegit a la meva dreta 
per l’Alfonso i la Ceci. Amb 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

les seves reflexions m’abstrec 
i tinc la sensació de tornar a 
estar amb ells, com a l’agost, 
passant la tarda davant de 
l’IEI gaudint dels nostres ge-
gants i dels bons moments. 
I Sr. Director, insisteixo que 
m’agrada tenir-los a la dreta, 
encara que, si voleu fer com 
la setmana passada, i els fi-
queu a l’esquerra, em dóna 
exactament igual, doncs lla-
vors m’agradarà tenir-los a 
l’esquerra, o allà on millor 
considereu ficar-los doncs 
l’important és tenir-los a 
prop.
M’agrada escriure, quelcom 
que faig sovint passejant pel 
carrer, parat davant edificis 
inspiradors o fent esport. Les 
paraules em vénen al cap i hi 

dono tombs i voltes mentre 
faig altres coses. Les frases 
em van i vénen, i el discurs 
es va embastant com un lli-
bre. Un cop ja les tinc a l’in-
terior ben agitades, quelcom 
m’obliga a deixar-les sortir 
corren, i les reconec sent re-
alitat en la pantalla de l’ordi-
nador. Quan temps doncs es 
triga a escriure? En el meu 
cas pràcticament la totalitat 
del dia. D’altres vegades el 
procés d’escriure ve des-
prés de llegir. Recordo que 
un bon amic professor a la 
Caparrella em deia que “els 
de ciències” no sabem ni lle-
gir el diari, i amb la devoció 
que li tinc, serà que té raó. 
Després de llegir, encara que 
sigui aquell paper que no 
sóc capaç d’entendre, o més 
encara quan ha estat un bon 
llibre, la inspiració arriba en-
cara més fàcil, sovint sense 
que el tema tingui cap relació 
amb la lectura feta.
Més tard arriben els canvis, 
aquests sempre fets dies 
després, en els que modifi-

co fredament coses escrites 
amb passió, i incloc allò que 
he pensat a afegir durant els 
darrers passejos. Finalment 
la revisió final, en la qual hom 
procura no descuidar cap 
falta ortogràfica. Per això 
m’agrada revisar els escrits 
amb cura. Reconec que em 
vaig quedar tranquil en veure 
que a la primera columna, al 
número de prova, apareixia 
una maca falta d’ortografia, 
d’aquelles que fins i tot “els 
de ciències” reconeixem a 
cop d’ull. La vaig veure quan 
ja no hi havia possibilitat 
d’esmena, doncs el text ja 
estava publicat. Sonarà a ex-
cusa fàcil afirmar que al text 
original, a l’enviat, aquesta 
no hi era. És una disculpa 
que admeto que em deixava 
ja tranquil pel futur, quelcom 
molt típic en la nostra soci-
etat, doncs Kundera afirma 
que intentem projectar en els 
altres l’oprobi de la culpabili-
tat, estiguin a l’esquerra o a 
la dreta del que escriu, depe-
nent del cas.

 Un professor 
em deia que “els 
de ciències” no 
sabem ni llegir 
el diari

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

El franquisme dins la fàbrica Trepat
Fa una pila d’anys, algú em 
va dir: “Si mai se sap tota la 
veritat sobre la fàbrica Tre-
pat, n’hi haurà més d’un 
que caurà de cul”. El 
qui m’ho deia es referia 
al tracte que la “modè-
lica” empresa va dispen-
sar als seus treballadors 
durant els anys més durs 
de la postguerra i el fran-
quisme. En aquell moment, 
quan m’ho deien, la fàbrica 
de maquinària agrícola J. 
Trepat era una càpsula del 
temps encara no museïtza-
da, tancada al públic i, si no 
m’erro, encara de propietat 
privada (en plenes nego-
ciacions per tal de ser ad-

quirida per l’Administració 
d’aleshores).
Doncs bé, coincidint amb 
els actes de commemoració 
del centenari de la fàbrica, 
l’historiador Jacinto Bonales 
ha tret a la llum bona part 
d’aquell fosc passat que, tot 
i ser un secret a veus, mai 
abans havia estat exposat 
amb tanta claredat, rotun-
ditat i rigor documental. I 
ho ha fet en forma de llibre, 
El model social franquista 
dins la fàbrica J. Trepat de 
Tàrrega. Relacions laborals 
i condicions de vida (1939-
1961), que va ser presentat 
el passat cap de setmana a 
la capital de l’Urgell.

A banda de les pèssimes 
condicions salarials, la man-
ca de seguretat, l’arbitrari-
etat en les contractacions i 
els acomiadaments, l’absèn-
cia de drets i la verticalitat 
de les relacions sindicals, el 
que més crida l’atenció de 
l’estudi de Bonales és la pe-
netració profunda, consci-
ent i volguda de l’ideari del 
Règim en la societat civil (en 
aquest cas, catalana). Lluny 
de les simplificacions que 
tan sovint nodreixen la di-
vulgació de la història, l’es-
tudi de Bonales mostra amb 
tota la complexitat necessà-
ria de quina manera el “nou 
ordre social” franquista va 

ser acollit o bé imposat, 
gràcies a qui va perdurar i 
quins sectors van ser-ne be-
neficiaris i damnificats. Com 
en les bones novel·les que 
algun dia seran traslladades 
al cel·luloide, ni tots són he-
rois, ni tots són botxins, i 
sovint els papers tenen més 
matisos del que sembla.
Una altra cosa: salvant to-
tes les distàncies i sense 
l’ànim d’alimentar debats 
que ara no toquen, la lectu-
ra d’aquest llibre pot induir 
a establir paral·lelismes amb 
l’actualitat. Efectivament, 
siguin del caire que siguin, 
totes les crisis s’assemblen 
entre elles.
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  Merca…ona, 
Merca…ona  

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

La llista de la
compra

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Hi ha una espècie de catedral 
de l’ordre, un lloc on anar a 
buscar tresors cada setmana 
que té un nom que comença 
per Merca i acaba per dona. 
Ho reconec, he sucumbit als 
deliris de grandesa d’aquest 
valencià boig. Hi entro i hi 
compro de tot, com més rar 
sigui millor. 
No fa gaire vaig adquirir uns 
xurros de la marca Hacen-
dado “vaya m... que te han 
dado” que venien en un pot 
semblant al que utilitza la 
Ceci per posar-se escuma als 
cabells. Ho vaig trobar un “in-
ventaco” genial. Només calia 
escalfar oli, posar aquesta 
història estranya a la paella i 
bingo. El fracàs i la desil·lusió 
que regnen la meva vida 
també es va fer present en 
aquests maleïts xurros que, 
bé sigui per la distància o 
la pressió amb la qual vaig 
prémer el botó de l’aparell, 
bé perquè era defectuós o, 
senzillament, perquè sóc “gi-
lipolles”, no van funcionar. 
Em vaig haver de menjar una 
mena de molles amarades 
d’oli. Sempre t’acabes desil-
lusionant amb aquell menjar 
que des del moment en què 
arriba a la boca t’obliga a au-
toenganyar-te: “No està tan 
malament”, creus inicialment, 
però a la tercera cullerada ho 
acabes llençant a les escom-
braries, conscient que el que 
va al cubell de la brossa és el 
teu orgull. Llavors tornes als 
braços del fracàs.
Això em passa sempre i la 
compra no podia ser una ex-
cepció. Vaig al “súper”. Bus-
co els aliments bàsics, sem-

pre de marca blanca, i vaig 
cantussejant pels passadissos 
Merca... do... na mentre ho 
combino amb el rodolí que 
un dia em va ensenyar la nos-
tra amiga Laia: “Hacendado 
vaya m... que te han dado”. 
Quan acabo la compra ho 
hauré dit mil vegades. La Ceci 
demana Danone, jo compro 
Hacen... canto la sintonia, re-
peteixo el rodolí de la Laia i 
ho remato amb una frase il-
lusa de la qual el meu proge-
nitor fa bandera: “Doncs no 
té res a envejar aquest iogurt 
a un Danone”. Puc passar-me 
hora i mitja comprant i sem-
pre faig petits descobriments 
que mai funcionen. Són men-
jars que mig amago perquè la 
Ceci no se n’assabenti i que 
quan els tasto em provoquen 
una barreja de pessigolles a 
la panxa i repugnància. He 
comprat de tot: natilles amb 
una galeta al mig, orxata amb 
llimona, salsitxes farcides de 
quètxup... Tot infame, però 
molt barat. Merca...

Faig la lletra entenedora i re-
marco la quantitat per a cada 
article. Es tracta d’una de-
manda clara: 1 paquet d’ous, 
1 paquet de sucre, 1 paquet 
de farina, 1 paquet de llevat 
i 1 pot de mantega. “Cíñete 
al guión, Alfonso, cíñete al 
guión”. Li ho dic cada vegada 
que l’envio a comprar. Però 
no, no hi ha manera d’acon-
seguir que aquest home vagi 
al supermercat amb una llista 
del que necessitem i la se-
gueixi al peu de la lletra.
Es veu que la megafonia i 
la musiqueta repetitiva i in-
sistent l’abdueixen fins que 
arriba a la secció dels con-
gelats. Allí perd tota noció 
de lucidesa i sentit crític. Els 
colors llampants de les cai-
xetes li fan perdre l’oremus. 
I és clar, quan arriba a casa la 
sorpresa és majúscula.
D’entrada jo calculava que 
amb una bossa n’hi hauria 
prou, però, en canvi, sempre 
arriba carregat amb quatre 
o cinc bosses ben plenes i 

diversos paquets de format 
familiar. Indefectiblement, 
entre tot allò que ha com-
prat de més, sempre hi ha un 
reguitzell d’ofertes de llan-
çament que, posaria la mà 
al foc, només comprem nos-
altres. Ara mateix em vénen 
al cap unes minisalsitxes de 
frankfurt farcides de format-
ge fos i tomàquet dolç que 
s’havien d’escalfar al microo-
nes. Un tiberi absolutament 
repugnant que va acabar 
amb mal de panxa i descom-
posició durant tres dies. Ara 
bé, se li ha de reconèixer 
que no llença res. L’orgull 
pot més que qualsevol ar-
gument i, si ho ha comprat, 
s’ho menja. S’ho menja i pro-
clama als set vents les mera-
velles de la seva descoberta. 
Per sort, al cap de dues set-
manes aquest tipus de pro-
ductes no els compra ningú i 
acaben desapareixent de les 
prestatgeries del “súper” en 
qüestió.
L’espai també és un proble-
ma amb el qual un hauria de 
comptar quan va a comprar. 
I casa nostra no és un palau, 
precisament. Per això, remar-
co que només vull un paquet 
de cada cosa. Només un. No 
ens queda cap armari buit i 
el congelador està a punt de 
rebentar. Però es veu que jo 
no calculo que les ofertes van 
en funció del nombre de pro-
ductes repetits que compris. 
Així que ja puc anar fent es-
pai perquè, de nou, no s’hau-
rà cenyit al guió i arribaran 3 
paquets d’ous, 3 paquets de 
sucre, 3 paquets de farina, 3 
paquets de llevat i 3 pots de 
mantega, com a mínim.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 Amb els vots en contra del 
PP i l’abstenció de CiU, la 

Paeria aprova els pressupostos
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Lleida, la 5a ciutat 
amb les tarifes de taxi 
més cares de l’Estat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida és la cinquena ciutat 
amb les tarifes de taxi més 
cares de l’Estat, segons un 
estudi elaborat per Facua-
Consumidors en Acció des-
prés que un jutge anunciés 
el tancament d’Uber. Des-
prés d’estudiar 45 ciutats 
espanyoles, tres de les ciu-
tats més cares són catala-
nes. Liderant el rànquing 
hi ha Tarragona, que és la 
ciutat més cara, seguida 
de Girona, que es troba en 
tercera posició, i Lleida, en 
cinquena, a diferència de 
Barcelona, que és la disse-
tena. 
L’informe alerta que hi ha 
diferències de gairebé un 
132% en el preu dels taxis 
en trajectes similars. Per 
exemple, a Tarragona la ta-
rifa d’un quilòmetre o car-
rera mínima diürna és de 
4,9 euros, mentre que a les 
Illes Canàries aquest trajec-
te té un cost de 2,3 euros.
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L’equip de govern desestima les esmenes dels populars i n’aprova cinc dels convergents

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Ple extraordinari de l’Ajun-
tament de Lleida va aprovar  
dimecres el pressupost gene-
ral de 2015 amb el vot favo-
rable de l’equip de govern, el 
PSC, l’abstenció de Conver-
gència i Unió i el vot en contra 
del PP. El pressupost ascen-
deix a 155,6 milions d’euros, 
un 1,9% més que aquest any, 
i preveu 8 milions en inversió 
municipal. 
Entre les novetats, la Paeria 
posarà en marxa dues escoles 
per a joves en risc d’exclusió, 
una a Balàfia i una altra a la 
Bordeta. També contempla 
la creació d’una empresa mu-
nicipal –vinculada a l’Institut 
Municipal d’Ocupació– per 
afavorir la formació i la inser-
ció laboral dels joves 
en risc que han 
patit fracàs es-
colar o tenen 
d i f i cu l ta t s 
d’inserció. 
El pressu-
post tam-
bé preveu 
la reducció 
de l’endeu-
tament, que 
serà de 10,7 mi-

lions d’euros, i hi ha previstos 
9.080.000 euros per a inversi-

ons. 
En els comptes 

municipals de 
l’any vinent 
no s’ha in-
c o r p o r a t 
cap de les 
e s m e n e s 
p r e s e n -
tades pel 

grup muni-
cipal del PP i, 

en canvi, n’han 

L’alcalde Àngel 
Ros i la regido-
ra d’Economia, 
Montse Mínguez, 
van presentar 
els pressupos-
tos abans de ser 
aprovats. 
Foto: Ajuntament 
de Lleida

incorporat cinc de les presen-
tades per CiU. 
L’oposició ha valorat els pres-
supostos de “quimèrics” per-

què contemplen projectes 
que “mai no s’acabaran realit-
zant” i en destaquen l’aplica-
ció d’una  fiscalitat excessiva, 
qualificant Lleida com “la ca-
pital dels impostos”.
Durant el Ple extraordinari, 
també es va aprovar el pres-
supost de l’Empresa Munici-
pal d’Urbanisme (EMU), amb 
els vots contraris de CiU i PP. 
Els convergents van deixar pa-
lesa la poca transparència en 
la contractació del seu servei 
d’auditoria.

SOCIETAT

Lleida reparteix 
39,5 milions d’euros 
amb l’Euromilions

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’estanc del carrer Segrià 
ha repartit l’única butlleta 
guanyadora a Europa de 
primera categoria de l’Eu-
romilions. L’afortunat ha 
guanyat 39,5 milions.

CULTURA

Convocat un concurs públic per
ocupar la direcció del Museu de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Consorci del Museu de 
Lleida ha convocat un con-
curs públic per seleccionar la 
persona que n’ocuparà la di-
recció després de la dimissió 
de la seva directora, Montse 
Macià. 
El termini per presentar can-
didatura acaba el 10 de ge-

ner de 2015 i les persones 
que es presentin han de tenir 
titulació superior università-
ria, coneixements sobre mu-
seologia i acreditar experièn-
cia.
El Consorci valorarà coneixe-
ments sobre les xarxes terri-
torials i temàtiques dels mu-
seus catalans i coneixements 
socioculturals del territori 
d’àmbit d’acció del Museu.

POLÍTICA

Ramon Farré creu que el 2015 hi 
haurà un acord per a la N-240

 A. V.
 LLEIDA

El delegat del Govern a Llei-
da, Ramon Farré, va insistir, el 
passat dimarts,  a ressaltar la 
vocació que hi ha per part del 
Govern per trobar una solu-
ció a la N-240 que connecti 
de forma ràpida Lleida amb 
Tarragona i disminueixi el 
nombre d’accidents. Farré no 
va assegurar que el 2015 es 

duguin a terme les obres de 
millora, però sí que ja hi hagi 
un acord. Tot i que s’espera 
que les obres es facin amb 
capital privat, no descarta de-
manar fons públic a l’hora de 
buscar “solucions”.  Respec-
te a l’aeroport d’Alguaire, no 
s’espera que entri cap nova 
línia durant el 2015, però sí 
dur a terme altres iniciatives, 
com incorporar un hangar.
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S’aprova el 
pressupost de 
l’EMU sense 
el suport de 

l’oposició
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Sindicats i pagesos 
es negaran a pagar  
el cànon de l’aigua 

 REDACCIÓ 
 LLEIDA

Sindicats i pagesos consi-
deren que la proposta del 
Govern (inclosa en el pro-
jecte de llei de mesures fis-
cals, financeres i administra-
tives) de cobrar, a partir del 
2015, el cànon de l’aigua 
a les explotacions rama-
deres més grans, continua 
sent il·legal i anuncien que 
es negaran a pagar-lo. Així 
ho van explicar el passat di-
vendres els sindicats Joves 
Agricultors i Ramaders de 
Catalunya, Asaja, la Fede-
ració de Cooperatives i les 
organitzacions de ramaders 
Asoprovac, FECOC, Porcat, 
Anprogapor, FACC i la Fe-
deració Avícola. Apunten 
que l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) té la intenció 
de cobrar la taxa com a con-
trapartida a uns serveis que 
no se’ls presta. Unió de Pa-
gesos demanarà als grups 
del Parlament de Catalunya 
que presentin esmenes.

16·12
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GlobaLleida 
impulsa una agència 
de col·locació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

GLOBALleida es consolida 
com a dinamitzadora de 
l’economia lleidatana amb 
la creació de 78 noves em-
preses i 100 nous llocs de 
treball, a més d’una xarxa 
de 18 centres a les princi-
pals capitals de comarca 
amb un centenar d’empre-
ses allotjades. Els membres 
del comitè executiu i del 
consell general van valorar 
el passat dimarts les actu-
acions que han endegat 
durant el 2014 i van plan-
tejar els objectius de cara 
el nou any. Com a principal 
objectiu del 2015, el con-
sorci preveu atraure noves 
inversions per generar ocu-
pació a les terres de Lleida. 
A més, l’entitat ha iniciat 
la implantació d’una pla-
taforma digital d’ocupació 
territorial com a pas previ 
a la creació de l’Agència de 
Col·locació Provincial, que 
serà una realitat el 2015. 

SOCIETAT

Tres encaputxats apallissen un 
guàrdia urbà de Lleida 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen l’agressió a un guàrdia 
urbà de Lleida, a qui tres en-
caputxats van donar una pa-
llissa aquest passat diumen-
ge i el van abandonar en una 
zona boscosa en confondre’l, 
suposadament, amb una altra 
persona a la qual reclamaven 
diners. 
Els fets van tenir lloc el diu-
menge cap a les 07.00 hores, 
quan l’agent de la Guàrdia Ur-
bana sortia de treballar.   
Segons fonts pròximes al cas, 
els individus, amb la cara co-
berta amb un passamunta-
nyes, van seguir l’agent des-
prés d’acabar el seu torn de 
nit, quan es dirigia a Alpicat, 
i el van abordar quan esta-
va a punt d’arribar a casa. El 
van emmordassar i el van dur 
a una zona boscosa, on li van 
donar una pallissa i el van 

abandonar. 
Els primers indicis apunten 
que els assaltants es van con-
fondre amb la víctima, ja que 

Imatge d’arxiu 
d’un agent de la 
Guàrdia Urbana de 
Lleida.
Font: YouTube

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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mentre el pegaven li deien 
“paga allò que deus”. Els 
Mossos d’Esquadra han obert 
una investigació per desco-
brir els autors de l’agressió 
que, a hores d’ara, continuen 
lliures. L’agent de la Guàr-
dia Urbana va ser ingressat a 
l’Hospital Arnau de Vilanova. 
Actualment es troba de baixa 
i es recupera de les múltiples 
contusions que va patir. 

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

Assessors Fiscals

c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida
973 24 35 82
Fax 973 24 07 12
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Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil 
i fiscal
assessorament 
i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques



Concepció Cañadell, nova 
presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera
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Vols comercials 
a l’aeroport 
d’Andorra - La Seu

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

L’aeroport Andorra - La Seu 
d’Urgell podrà rebre aviació 
comercial a partir del dijous 
8 de gener i es convertirà 
així en una infraestructura 
d’ús públic en la qual po-
dran operar vols turístics, 
de passatgers, mercaderi-
es, correus o aerotaxis.
Així ho va explicitar en roda 
de premsa el passat dimarts 
el portaveu del Govern, 
Francesc Homs, després 
que la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat, el Minis-
teri de Foment i el Govern 
d’Andorra acordessin fa un 
any impulsar actuacions per 
convertir en ús públic la in-
fraestructura, que des de la 
seva obertura el 2010 era 
d’ús privat. 
La Generalitat ha invertit 
1 milió d’euros i seran vols 
amb un màxim d’entre vint i 
trenta passatgers.
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Substitueix Pere Prat, qui va dimitir el novembre 
imputat per un presumpte delicte urbanístic

 REDACCIÓ
 BALAGUER

www.7accents.cat

Concepció Cañadell, de Con-
vergència i Unió, va ser ele-
gida el passat dimarts com 
a nova presidenta del Con-
sell Comarcal de la Noguera, 
després que el passat mes de 
novembre dimitís com a presi-
dent l’actual alcalde de la Ba-
ronia de Rialb, Pere Prat.
Prat va dimitir després d’ha-
ver estat imputat per un pre-

sumpte delicte de caire urba-
nístic. 
La nova presidenta, Cañadell, 
elegida amb nou vots a favor i 
vuit en blanc dels grups d’ERC 
i PSC, és la primera presiden-
ta de la història del Consell 
Comarcal de la Noguera. I ho 
continuarà sent fins al maig de 
2015, quan està previst que se 
celebrin les pròximes elecci-
ons municipals.
La nova presidenta va dirigir 
les seves primeres paraules 
d’agraïment al seu antecessor, 
Pere Prat, i va recalcar la feina 

Concepció Cañadell, amb el seu antecessor, Pere Prat. (Foto: CC. Noguera)

que es duu a terme des dels 
consells comarcals per donar 
servei a tots els pobles de la 
comarca.

Pendent de judici
Prat havia de declarar el pas-
sat dilluns als jutjats de Solso-
na, però la seva declaració es 
va suspendre. 
Tot i que l’alcalde defensa la 
seva innocència, fa poc ja va 
anunciar que no es tornaria 
a presentar a l’alcaldia de la 
Baronia després de 24 anys al 
càrrec.

SOCIETAT

Detenen dos homes 
després de robar i 
matar quatre porcs 

 REDACCIÓ
 BELLPUIG

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el dia 14 de desem-
bre dos homes d’Arbeca, 
de 26 i 45 anys, després 
d’haver robat i esquarte-
rat, presumptament, quatre 
porcs de més de 100 quilos 
d’una granja de Belianes.

POLÍTICA

ICV d’Almacelles demana empara 
perquè  Ibarz no respon les instàncies

 REDACCIÓ
 ALMACELLES

ICV d’Almacelles va dema-
nar empara al defensor del 
poble després que, segons 
van exposar en un comunicat 
el passat divendres, l’alcal-
de del municipi, Josep Ibarz 
(CiU), no ha respost cap de 
les 21 instàncies i sol·licituds 
presentades des del passat 
mes de maig.
Segons va explicar la coordi-

nadora d’ICV d’Almacelles, 
Laia Martí, consideren l’ac-
titud d’Ibarz una “falta de 
respecte” i un “menyspreu” 
cap a les organitzacions po-
lítiques que, tot i no tenir re-
presentació a l’Ajuntament a 
data d’avui, “tenim dret a re-
bre una resposta a les nostres 
sol·licituds”.
Per això, va anunciar Martí, 
“hem fet una queixa oficial 
davant del defensor del po-
ble”.

POLÍTICA

L’exalcalde de Balaguer, denunciat 
per inflar factures durant dotze anys

 REDACCIÓ
 BALAGUER

L’exalcalde de Balaguer, Mi-
quel Aguilà, ha estat denun-
ciat pel Gremi de Represen-
tants Artístics de Lleida per 
inflar més de 2 milions d’eu-
ros en factures de les contra-
ctacions de grups per la Festa 
Major de la localitat. El Gremi 
ha presentat una querella als 
Jutjats de Balaguer en contra 
d’Aguilar,  l’exregidor Fran-

cesc Ferrer i el propietari 
de Subirós Representacions 
Artístiques S.L. La denúncia, 
de 2012, al·lega que els im-
ports justificats no correspo-
nen amb les activitats que es 
van dur a terme i ressalta que 
hi ha pagaments que es van 
fer en efectiu sense cap tipus 
de contractació. La denúncia, 
que havia estat arxivada, tor-
na a sortir a la llum després 
que el Gremi hagi acumulat 
més proves.
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ECONOMIA

Els treballadors 
d’Espot Esquí i 
Port Ainé, en vaga

 REDACCIÓ
 ESPOT

El comitè d’empresa d’Ski-
pallars, que aglutina les 
estacions d’esquí pallare-
ses d’Espot i de Port Ainé, 
gestionades des de fa tres 
temporades per Ferrocar-
rils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), han acor-
dat iniciar una vaga general 
del 26 de desembre al 6 de 
gener de 2015. Reclamen 
que se’ls inclogui en l’àm-
bit funcional d’aplicació 
del conveni FGC de Turis-
me i Muntanya, actualment 
en negociació. Exigeixen 
l’equiparació de les seves 
condicions laborals i sala-
rials amb les dels treballa-
dors de la resta d’estacions 
gestionades per FGC com 
La Molina, Vall de Núria, 
Tren dels Llacs, Montserrat 
o Vallter 2000. Exposen que 
se senten “maltractats” 
i consideren un ”greuge 
comparatiu” que, tot i tre-
ballar a la mateixa empre-
sa, les condicions de treball 
i la remuneració salarial “no 
siguin les mateixes que els 
companys i les companyes 
que treballen a poc menys 
de 100 quilòmetres de 
distància, pel fet de trac-
tar-se d’estacions d’esquí 
situades a la comarca amb 
menys densitat de població 
i la més mancada d’infraes-
tructures i serveis públics 
de tot Catalunya”.
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El Lleida Esportiu, de nou 
fora de la zona de play-off
14·12

Els blaus cauen davant de la UE Olot al Camp d’Esports
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va perdre 
al Camp d’Esports enfront 
de la UE Olot (0-2) en un xoc 
on va pagar cars un parell 
d’errors que van aprofitar els 
garrotxins per emportar-se el 
triomf. Malgrat disposar d’ac-
cions per avançar-se, el guió 
del partit va donar l’esquena 
als blaus, que van acabar la 
jornada  a tres punts del líder 
i a un del quart classificat, fora 
dels llocs de play-off.
Res més començar, Albíste-
gui, Chupe i Chamorro van 
sembrar el perill a l’àrea ad-
versària, encara que van ser 
els gironins, en l’únic xut a 
porteria dels 45 minuts inici-
als, i enmig del control local, 
qui van marcar, mostrant una 

El porter rival atu-
ra la pilota abans 
que Osado sigui 
capaç de rematar.
Foto: Santi Igle-
sias

HOQUEI

l’ICG Software 
perd amb emoció 
davant del Vendrell

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
perdre, per un ajustat 5-6, 
l’enfrontament disputat a 
l’Onze de Setembre con-
tra el Moritz Vendrell. Els 
homes d’Albert Folguera 
van intentar imposar el 
seu estil de joc i van saber 
reaccionar en el moment 
que feia falta, quan el mar-
cador es va posar molt en 
contra a la segona part, 
però el conjunt visitant 
va saber respondre amb 
efectivitat. Després de 
l’empat de la primera part, 
els lleidatans van saber 
reaccionar quan l’enfron-
tament es va posar molt 
complicant. Fins i tot, en el 
tram final del xoc van fer 
pensar que aconseguirien 
l’empat, però aquest no 
va arribar. Però el dissabte 
dia 20 tenen l’oportunitat 
de treure’s l’espina a la 
pista del Calafell Tot l’Any.
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BÀSQUET

L’Actel Força Lleida, immers en 
una ratxa negativa de resultats

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va sumar 
el passat diumenge dia 14, 
davant del MyWiGo Vallado-
lid, la seva segona derrota de 
la temporada al Barris Nord. 
A més, ja va perdre el dime-

14·12

efectivitat absoluta, quan 
Germán, en una acció d’es-
tratègia, lliure de marcatge, 
va empalar des de la línia de 
fons un tir creuat a la sortida 
d’una falta penjada a l’àrea.

Amb el conjunt olotí ordenat 
i centrat en tasques defensi-
ves, els del Segrià van centrar 
esforços en intentar trenar 
jugades de perill al segon 
acte. L’ansietat per igualar el 

resultat, però, va acabar tra-
int els de Ponent, fins al punt 
que una passada que es va 
quedar curta al darrere va ser 
interceptada per Uri Santos, 
que amb molta sang freda va 
sentenciar l’encontre amb la 
diana definitiva, la qual va su-
posar el 0-2.
Així, doncs, els lleidatans te-
nen la obligació de guanyar 
el Reus Deportiu per tal de 
perdre el ritme i quedar-se 
despenjats dels conjunts que 
estan a la zona alta.

cres dia 10 contra el Breogán 
Lugo,també al pavelló lleida-
tà, i en el seu desplaçament 
a la pista del Quesos Cerrato 
Palència. D’aquesta manera, 
els homes de Prado hauran 
de refer-se de la situació ad-
versa per tal de superar amb 
èxit el desplaçament a la pista 
del Ford Burgos. Kahlig, davant de Sergi Pino. Foto: Javi Enjuanes
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Espílez i Carulla 
s’imposen a la 
Pujada a la Seu Vella

14·12

La cita va comptar amb un miler d’atletes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Pujada a la Seu Vella, la 
prova atlètica amb més his-
tòria i més emblemàtica de la 
ciutat de Lleida, va celebrar 
una nova edició, i ja en van 34. 
Ho va fer en el seu marc tradi-
cional i sota una distància úni-
ca, els 10 quilòmetres, puntu-
ables per a la Lliga Ponent. La 
cursa atlètica va tenir com a 
guanyadors Iván Espílez i Ro-
samari Carulla, que van ser els 
més ràpids dels prop d’un mi-
ler d’atletes que va aplegar la 
jornada, comptant també les 
curses escolars.
Començant per la prova mas-
culina, Espílez, tot un clàssic 
de l’atletisme lleidatà, va mar-
car un temps de 32.35, amb 
el qual l’atleta de l’AE EKKE 
va superar Ricard Pastó (AA 
Xafatolls), segon amb 
32.54 i que va do-
minar la primera 
part de la cur-
sa, i Antoni 
Carulla (CE 
Q u e r o l ) , 
tercer amb 
34.22. Com 
és habitual, 
la Pujada va 
estar marcada 

per la duresa, no pas pel fred, 
que no era massa intens, però 

sí per l’ascens final 
de retorn a la 

Seu Vella, amb 
el carrer Ca-
vallers i la 
p u j a d a 
final fins 
al símbol 
més em-

b l e m à t i c 
de Lleida.

En dones, la 

Moment en què 
el lleidatà Ivan 
Espílez entra a la 
Seu Vella, un dels 
moments més es-
pecials de la com-
petició esportiva 
lleidatana que es 
va dur a terme.
Foto: Inter5

vigent campiona de la Lliga 
Ponent, Rosamari Carulla (La 
Guineu), va guanyar amb un 
crono de 38.55.

MOTOR

Màrquez pagarà 
els seus impostos 
a Espanya

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

El pilot cerverí de Mo-
toGP, Marc Màrquez, va 
aprofitar la roda de prem-
sa del DTX Barcelona per 
manifestar la seva intenció 
de continuar pagant els 
seus impostos a Espanya. 
D’aquesta manera, el cata-
là feia front a les nombro-
ses i dures crítiques rebu-
des després que es donés 
a conèixer que traslladava 
la seva residència a Andor-
ra per no haver de pagar 
tants impostos. A més, en 
aquest sentit, en declaraci-
ons a Cope GP ja havia dit 
que “deixo Cervera per-
què se’m fa incòmode que 
els aficionats m’esperin a 
la porta de casa”.
D’altra banda, l’esportista 
lleidatà va aconseguir aï-
llar-se de tota la polèmica 
i es va imposar en el Su-
perprestigi Dirk Track de 
Barcelona.

13·12

TENNIS

El V Màster Wala completa el primer 
cap de setmana amb 102 partits

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El V Màsters Wala-74è Cam-
pionat Provincial de Tennis 
va arribat a l’equador de la 
competició completant el 
primer cap de setmana amb 
la disputa de 102 partits. 
Cal esmentar que el torneig, 
que es juga al CT Urgell reu-

neix els millors vuit tennistes 
de totes les categories, des 
de benjamí a veterans +45, 
a més del Gran Premi Or-
topèdia Rubio de cadira de 
rodes. El divendres dia 19 
es reprèn la competició amb 
la lligueta. Aquesta durarà 
també dissabte, dia que es 
faran els quarts de final i les 
semifinals. El diumenge 21 
se celebraran totes les finals.

14·12
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La prova 
atlètica és 

la més 
emblemàtica 

de Lleida

FUTBOL

L’Atlètic Segre 
estrena obres i 
presenta equips

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Club Atlètic Segre va 
presentar els seus equips 
i les millores realitzades 
en les seves instal·lacions, 
com per exemple l’arran-
jament del solar contigu, 
la renovació del paviment 
del camp, la instal·lació 
d’un nou marcador,  etc.
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BÀSQUET

El Flor de Vimbodí 
Pardinyes cau 
davant l’Hospitalet

 REDACCIÓ
 HOSPITALET

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardi-
nyes va perdre a la pista 
d’un gran rival com és el 
CB Hospitalet per un mar-
cador de 84-69. D’aquesta 
manera, el conjunt lleida-
tà va acabar l’any com a 
visitant amb derrota. Una 
bona manera de treure’s 
l’espina clavada serà gua-
nyant al pavelló Barris 
Nord, aquest dissabte dia 
20, a les 20.00 hores, el 
partit que enfrontarà els 
lleidatans amb el CB Sant-
feliuenc, un partit corres-
ponent a la novena jorna-
da de la Lliga EBA.

13·12

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

El suec que va 
regnar a Itàlia

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 8 de maig de 1983, la Roma 
va empatar (1-1) al camp del 
Genova i es va proclamar cam-
pió de Lliga. Pot semblar una 
dada banal, però cal recordar 
que abans d’aquell moment 
el conjunt de la capital itali-
ana només havia guanyat un 
Scudetto, el 1942, i després 
tan sols un altre, el 2001, de 
manera que podeu imaginar 
com es recorda aquell dia en-
tre l’afició romanista. Va ser el 
campionat de Falcao, millor 
jugador i guia d’un equip en 
el qual també destacaven el 
golejador Pruzzo, Conti o un 
jove Ancelotti. Però el mite, la 
llegenda viva ja llavors, estava 
a la banqueta. En aquell ins-
tant, un suec feia la seva en-
trada en els altars de la Roma, 
ell, que precisament ja era un 
déu feia dècades, en un dels 
rivals del nord, el Milan.
Nils Liedholm, Il Barone, va 
néixer el 1922. Ja als seus pri-
mers anys va mostrar sobre el 
camp l’elegància i la visió de 
joc que li permetrien ser un 
dels millors migcampistes del 
món durant gairebé vint anys. 
Al seu primer equip, el 
Norrköping, va guanyar dues 
lligues i va coincidir per pri-
mer cop amb Nordahl, una de 
les tres potes amb ell i Gren 
del cèlebre trident Gre-No-Li. 
En poc temps, van conver-
tir-se en autèntics fenòmens i 
van arrasar tots els seus rivals 
als Jocs Olímpics de Londres 
el 1948, amb un nivell que 
la premsa local envejava i 
desitjava per als seus, els in-
ventors del futbol. L’especta-
cular triomf dels suecs no va 

passar desapercebut i el Mi-
lan es va fer amb els serveis 
del canoner Nordahl. Només 
un any després, Gren i el nos-
tre Liedholm se li van unir i 
entre els tres van construir la 
llegenda dels rossoneri, aca-
bant amb l’hegemonia del 
Torino, la millor esquadra dels 
anys quaranta, encara que no 
està de més recordar la tra-
gèdia aèria del 4 de maig de 
1949, en la qual gairebé tota 
la plantilla del Toro va morir.
El 1951 encara no existia la 
Pilota d’Or, que seria instau-
rada el 1956, però d’haver-se 
lliurat el guanyador hagués 
estat sense discussió Nils Li-
edholm. Va comandar amb 
mestratge el Milan, que per 
fi va guanyar el títol de Lliga 
després de 44 anys. També 
van guanyar la Copa Llatina, 
golejant 5-0 el Lille.
Els èxits al club italià van tenir 
el seu preu. La Fe-
deració Sueca 
no admetia 
a la selec-
ció ju-
gadors 
q u e 
f o s s i n 
profes-
s ionals 
i els tres 
cracks no 
van tenir 
més remei que 
oblidar-se per 
uns anys de 
defensar el 
seu país.
La seva lle-
genda al 
Milan, però, 
creixia sense 
parar, al mateix 
ritme que arriba-

ven els títols locals, encara 
que el Real Madrid es va con-
vertir en una bèstia negra que 
li va impedir triomfar a 
nivell continental. 
En la primera 
Copa d’Euro-
pa (1956) va 
caure a les 
s e m i f i n a l s 
davant els 
blancs de Di 
Stefano.
El 1958 va te-
nir la glòria eter-
na a un pas, però es 
va quedar a les portes en les 
dues competicions més im-
portants, la Copa d’Europa i 
el Mundial. En la competició 
de clubs va arribar a la final 
després de superar un Man-
chester United que, coses del 
destí, havia quedat destrossat 
uns mesos abans en una altra 
tragèdia aèria. Però a la final 

estava un altre cop el Real 
Madrid, que va vèncer 

a la pròrroga (3-2).
Al gran aparador 

mundial, Suè-
cia, que exercia 
d’amfitrió i que 
ja havia de-
rogat aquella 
estúpida nor-

ma, va arribar a 
la final de la mà 

d’un imperial Li-
edholm, per 

enfrontar-se 
allí a un 
altre rival 
mític, el 
Brasil del 
jove Pelé. 
P o c s 

r e c o r -
den que el 

primer gol 

d’aquella final va ser obra 
d’un veterà de gairebé 36 
anys, rècord encara no supe-
rat. L’allau carioca va acabar 
capgirant el resultat, però Li-
edholm no va perdre ni una 
mica de prestigi o d’afecte 
per part dels aficionats. En el 
seu retorn a Milà encara li va 
donar temps a celebrar una 
altra Lliga abans de retirar-se 
gairebé als 40 anys. 
El seu pas a entrenador va ser 
immediat i durant 25 anys va 
estar alternant-se, amb curtes 
excepcions, en les banque-
tes del seu amor, el Milan, i 
del seu nou descobriment, 
la Roma. Amb el Milan va 
ser campió i va fer debutar 
a Maldini (fill); amb la Roma 
també va ser campió, però la 
Copa d’Europa se li va tornar 
a negar. A la final de 1984, 
el Liverpool va guanyar la 
Roma als penals, amb aquella 
imatge que va donar la volta 
al món de Grobbelar, el por-
ter anglès, movent els braços 
com un boig.
Tot això ho va assolir, no cal 
oblidar-ho, sent un autèn-
tic senyor, respectant i sent 
respectat. No és d’estranyar, 
doncs, que quan va morir, el 
2007, els agraïments i home-
natges fossin interminables.

: 1947_ Guanya la 
primera lliga amb 
el Norrkoping.
: 1948_ S’endú la 
medalla d’or als 
Jocs Olímpics de 
Londres.
: 1949_ Fitxa pel 
Milan, l’equip de 
la seva vida.
: 1951_ L’equip 
llombard guanya 
la Lliga després  
de 44 anys.
: 1958_ Arriba a 
la final de la Copa 
d’Europa i del 
Mundial.
: 1963_ Comença 
una exitosa carre-
ra com a tècnic i 
és campió amb el 
Milan i la Roma.

El Madrid de 
Di Stefano 

va ser la seva 
bèstia negra a 

Europa
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Amb Nordahl 
i Gren va 

formar un 
trident 

imparable

Nils 
Liedholm

TRAJECTÒRIA
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LA PUGNA MAS I 
JUNQUERAS REBROTA
TENSIONS A L’ANC

Si ens dividim estem morts, si 
no som capaços d’estar units 
ara, és la senyal de que com 
a societat no som prou ma-
durs per tenir un estat propi. 
Pinone Guiteras

Què patètic que és tot, de 
l’èxit del 9-N a la lamenta-
ble situació d’ara. Fàstic de 
polítics, en el moment que 
els ha tocat agafar les regnes 
del procés ho han engegat 
tot per les seves disputes per 
la cadira. Sempre tindran els 

interessos de partit molt per 
davant dels interessos del 
país, fa igual la seva ideolo-
gia.
Àlvar Vanaclocha

ELS TALIBANS MATEN 
MÉS DE 130 NENS AL 
PAQUISTAN

Això és religió? Això és 
pietat? Això és moral? Quina 
mena de monstres som els 
homes que som capaços de 
cometre aquestes atrocitats 
en nom d’un Déu i d’unes 
creences absurdes que ens 
hem inventat? 
Albert Farré

Això en nom de la religió? 
Assassins és el que són.
Josep Llahuna 

IGLESIAS 
FARÀ UN 
MÍTING A 
BARCELONA 

Para un partido 
anticapitalista 

rompedor aquí ya tenemos a 
la CUP. No nos hace falta nin-
gún otro partido de Madrid.
Enric Martí

Soy indepe, pero para nada 
hay que tratar así a Podemos. 
Por fin un partido que no nos 
ve como una colonia ni como 
una fuente de dinero y vais y 
lo lapidáis sin piedad.
Cristian Méndez

LA INFANTA 
INGRESSA 600.000 € AL 
JUTJAT EQUIVOCAT

El bufet d’Advocats més car 
de Barcelona; els juristes de 
més prestigi a la seva 
disposició; i 
l’ín-

clit Miquel Roca Junyent 
al capdavant... I van i la 
caguen!!! Que demani un 
advocat d’ofici...
Jordi Coma

LA FAMÍLIA PUJOL, 
IMPUTADA

La justícia imputa Jordi Pujol 
per frau fiscal i blanqueig de 
capitals. I molts ciutadans el 
condemnen, amb raó, per 
engany i frau moral.
@CarlesMundo

ELS TALIBANS MATEN 
MÉS DE 130 NENS 

132 niños masacrados. Los 
ciudadanos del lado bonito 
del planeta miraremos un se-
gundo de reojo y seguiremos 
a lo nuestro.
@agomezcadenas 

AJORNADES LES 
NEGOCIACIONS DE 
MAS I JUNQUERAS

Bé, doncs si segons en Mas 
no es decidirà res fins passa-
des festes ja ens podem anar 
buscant un hobby. 
I fins i tot una il·lusió nova.
@jordipueyo 

CAS PAN-
DORA

Cae una 
banda de 
terrorismo  
que no 
existía.
@pilarca-
rracelas

Anarquis-
tes, eixos 
monstres que 
et fan fora de 
casa, roben els 
estalvis dels ju-
bilats, especulen 
amb habitatge, 
energia, aliments... 
Oh wait!
@DvMarin  

LA MARATÓ DE TV3 
I BOI RUIZ

En un #PaisNormal, en Boi 
Ruiz estaria amagat a casa 
durant tota #LaMaratoTV3
@LoXabvi 

L’ERROR “INFANTIL”

Torpeza nivel #infantacris-
tina, pero esta mujer qué 
trabajo hace en #lacaixa?...
los cafés?? 
@lolaruiz9

santibo

lourdescardona
intihuiracocha

laiasedo

krlsprts

rousbb

marcborrassole

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

Mariano
Rajoy

Ana Magaldi

Alberto Fabra

Coca-Cola

Federico 
Jiménez 
Losantos

1. El periodista Francisco 
Marhuenda fa demagògia 
al voltant de la situació del 
català a través de les pàgines 
del diari La Razón.

2. El ministre Wert ha im-
plementat la LOMQCE, ha 
destruït el sistema educatiu 
aprovat pel Parlament català 
ha i construït un règim lingü-
ístic a l’ensenyament sense 
precedents a Europa.

3. La fiscal en cap de Barcelo-
na considerava el català una 
llengua inferior al castellà, tot 
un insult per als que parlen 
català públicament.

4. El periodista fa constants 
atacs a Catalunya i cap el 
sistema d’immersió lin-
güística, que ha qualificat 
d’”esquizofrènic” i “ofega-
dor” per als infants. 

5. Coca-Cola ha incomplert de manera 
sistemàtica l’article 128 del Codi de consum, 
pel qual els consumidors tenim dret a rebre 
l’etiquetatge de la Coca-Cola en català. 

6. El president de la Generalitat valenciana 
no reconeix la unitat de la llengua com a 
excusa per no garantir els drets lingüístics al 
País Valencià. 

7. El president del Govern espanyol és el 
responsable de polítiques que discriminen 
el català i veten tot intent d’equiparar-lo a la 
resta de llengües europees.

destaquem 
pels seus actes al llarg del darrer 
any alguns dels candidats al 
guardó Enemic del Català 2014 
que proposa la Plataforma per la 
Llengua.
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José 
Ignacio 
Wert



Les plantes no poden despla-
çar-se, però sí que poden 

moure’s. Diem tropisme a 
aquest moviment limitat, 
però fonamental per a 
les plantes, que els per-

met respondre als canvis 
que hi ha en el seu medi.

? Per què no 
tenim records 
de quan 
érem petits??

La paraula infància prové d’infans, que en llatí sig-
nifica ‘incapaç de parlar’. El final de la infància així 
entesa, per tant, és el començament de parlar. És 
evident que el llenguatge té molta relació amb la 
memòria a llarg termini perquè, entre d’altres co-
ses, implica que les vies nervioses ja estan prepara-
des per afrontar dificultats més grans. Així, la infàn-
cia estaria vinculada a certa incapacitat de recordar.
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els 7
perquès ?

Per què un helicòpter aconsegueix 
enlairar-se de manera vertical??

La gran 
caracte-
rística de 
l’helicòpter, 
en comparació 
amb l’avió, és la seva major 
capacitat de maniobra, la qual 
li permet aterrar i enlairar-se 

en qualsevol lloc, amb 
l’únic requisit que la 

superfície dupliqui 
la seva mida. De 
fet, allò que dóna 
a l’helicòpter la 
força per enlai-
rar-se, aixecar el 

vol i aterrar és la 
propulsió vertical 

d’aire, una força ma-
jor que la del seu pes 

produïda per la gran velo-
citat de l’hèlix que gira, així 
com la forma aerodinàmica 
de les seves ales, que pro-

porcionen la “sustentació”: 
l’aire passa més ràpid per la 
part de d’alt de l’hèlix i més 
a poc a poc per la de baix, i 
la diferència de pressió suc-
ciona cap a dalt, generant un 
empenta suficient per acon-
seguir que l’aparell s’enlairi. 
A més, cal assenyalar, d’altra 
banda, que l’helicòpter tam-
bé disposa d’una petita hè-
lix, anomenada rotor de cua, 
que compensa empenyent la 
tendència a girar i manté l’he-
licòpter sempre en la mateixa 
orientació.  

Per què l’Auditori Enric Granados és 
tan representatiu de Lleida??

L ’ A u -
d i t o r i 
Mun ic i -
pal Enric 
Granados 
de Lleida 
és un edifici 
cultural con-
cebut per a la 
creació, promoció, 
recerca i ensenyament 
de la música. L’Auditori ha de 
ser un dels elements verte-
bradors més importants de la 
vida musical a Lleida en rela-
ció amb el desenvolupament 
de la cultura musical. També 
ha de ser el centre de referèn-

cia del 
territori de 

Lleida respecte 
a la producció que es desen-
volupa. Està format pels se-
güents espais: sala simfònica, 
amb capacitat per a 803 per-
sones; sala de càmera, amb 
capacitat per a 241 persones; 

conservatori i escola muni-
cipal de música, amb trenta 
aules de diferents caracterís-
tiques; biblioteca-fonoteca, 
oberta al públic en general, 
i sala d’exposicions. Per tant, 
no es tracta solament d’un es-
pai destinat a la representació 
d’espectacles, si no que té un 
vessant educatiu i social de 
primer ordre. D’altra banda, 
destaca  la naturalesa públi-
ca de l’entitat i, com a tal, els 
objectius i programes se situ-
en en una visió pública de la 
gestió cultural. Entre els seus 
objectius estratègics, destaca 
garantir la producció i difusió 
dels diferents estils musicals 
a la programació, promoure 
la música en viu com a ele-
ment pedagògic de desen-
volupament i de sensibilitat o 
fomentar la creació en l’àmbit 
musical, entre d’altres.

Per què les gotes 
de la pluja no tenen 
forma de llàgrima??

La imat-
ge que te-
nim al cap de les gotes de 
pluja és de llàgrima, però això 
no és correcte. Si la gota és 
petita, la part inferior és plana 

i la superior una mica arrodo-
nida. Això és perquè cau per 
l’interior d’un altre fluid, l’aire, 
amb el qual frega. La velocitat 
de la gota en caure augmenta 
si aquesta és més gran, però 
només fins a cert límit. Si és 
major, creix la resistència al 
vent, la qual cosa es tradu-
eix en què s’alenteix al seva 
caiguda i la gota es deforma, 
trencant-se així el mite de la 
gota amb forma de llàgrima. 

Per què a les 
persones ens surten 
grans al nostre cos??

Els grans surten perquè els 
porus de la nostra pell s’ob-
turen amb un tipus de grassa 
anomenada sèu, que lubrica 
pell i cabell. Son elevacions 
a la pell de color vermellenc 
que al seu interior contenen 
pus. Cal esmentar que és cert 
que no existeix una relació 
directa entre cap aliment i 

els grans, però una dieta amb 
una elevat contingut en gras-
ses pot estimular la producció 
d’oli a la pell i amb això s’afa-
voreix l’aparició dels grans. A 
més, cal recordar que en la 
pubertat apareix el conegut 
acne, perquè les hormones 
estan en ple treball i la pell 
produeix excés de sèu.

Per què es 
forma la boira, 
tan coneguda 
a Lleida??

La boira és un fenomen meteorològic que consis-
teix en la formació de núvols molt baixa, en con-
tacte amb el terra o a poca altura. Aquests núvols 
estan formats per innumerables gotes d’aigua que, 
diminutes, poden quedar-se en suspensió. La boira 
es forma en evaporar-se la humitat del terra. Això 
provoca l’ascens de l’aire humit que, en contacte 
amb les corrents d’aire fred, es condensa.

Per què els 
gira-sols sempre 
giren seguint 
el sol?
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Felicitats Gerard!! Hem de fer 
un beure per celebrar-ho

Moltes felicitats, Gerard!! Aquesta setmana ja tenim una excusa per 
anar a fer un beure després de treballar i xerrar una bona estona de 
futbol, bàsquet i de que ens fem grans.

21·12
diumenge

Ja fa 23 anys que el restaurant 
L’Àncora va obrir les portes!
Han passat més de vint anys d’ençà que el restaurant L’Àncora 
va obrir les seves portes a Lleida. Molt orgullosos del vostre 
somni complert, us continuem desitjant el millor! Felicitats!!

15·12
dilluns

Moltes felicitats, Gregori, pels 
teus 34 anys!

La Cuchipandi al complet, encapçalada per la teva súper dona 
Jordina i la follonera però entranyable Lila, et desitgem que 
passis un gran dia envoltat dels teus i un bon vi. Salut!

20·12
dissabte

¡Muchas felicidades, Chus, de parte de tus her-
manas, que te quieren muchísimo!
¡¡Muchas felicidades, hermanita!! Como cada año, a las doce de la noche te felicitaremos y te 
estiraremos de las orejas Gracias por estar siempre ayudándonos y dando lo mejor de ti. Como 
siempre, será un dia que celebraremos todos juntos. Te queremos mucho!!

Muchas felicidades, Laura, por tu nuevo trabajo. 
¡Sabemos que adoras conducir todos los días!

Sé que echabas mucho de menos levantarte a las seis de la mañana y conducir durante media 
hora hasta llegar a tu trabajo... ¡y ya lo has conseguido! Brindemos por ello. Un besazo.

19·12
divendres

25·12
dijous
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Cristina Pedroche i Manucho, 
¿parella sorpresa?

Una revista del cor relaciona la periodista Cristina Pedroche amb el juga-
dor de futbol del Rayo Vallecano Manucho, després de ser vistos junts.

17·12
dimecres

L’actriu Blanca Suárez es 
despulla enmig del carrer
Sense vergonya, l’actriu Blanca Suárez es va treure el neoprè a 
la vista de tothom i, tapant-se lleugerament amb una tovallola, 
va decidir canviar-se al carrer durant les seves vacances a Cadis.

16·12
dimarts

Mario Casas i María Valverde no volen coincidir 
en l’estrena de la seva última pel·lícula junts

Tot sembla que després d’aquesta ruptura, la relació entre Mario Casas i María Valverde està més que 
morta, fins a tal punt que no volen ni coincidir en l’estrena de la seva última pel·lícula junts. Aquest últim 
treball que van fer plegats és el curtmetratge d’animació The Lonely Sun, que opta a aconseguir un Goya.

Torito despulla gairebé vint concursants de 
‘realities’ com GH i Supervivientes per Nadal

La revista Primera Línea ha publicat un reportatge en el qual l’incombustible Torito despulla una 
vintena de participants de diversos realities televisius. A més d’Amor, també es reconeixen altres 
cares famoses com Kristian, Pascual o Aran Aznar.

17·12
dimecres

17·12
dimecres
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AGE
NDA

diven
dres
19
Dies Eixerits a 
l’Eix Comercial
LLOC: Eix Comercial
HORARI: Tot el dia
Edició del mes de desembre 
dels Dies eixerits, dedicats al 
Nadal, amb personatges na-
dalencs i més sorpreses per 
l’Eix Comercial.

Concert de Na-
dal del Conser-
vatori i l’Escola 
de Música
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORARI: 19.00 h
Actuació de diverses forma-
cions que interpretaran obres
representatives d’aquestes 
dates, així com obres clàssi-
ques dels grans compositors 
de la música clàssica.

Presentació del 
nou disseny de 
‘La Mañana’
LLOC: Seu Vella
HORARI: 19.00 h
El rotatiu La Mañana presenta 
un nou disseny del diari més 
innovador, que s’adiu amb el 
nou equip directiu del diari. 
Amb el lema #construïmfutur, 
comença una nova etapa de 
La Mañana.

Pi de la Serra, en 
concert

LLOC: Cafè del Teatre
HORARI: 22.00 h
L’artista més indòmit de la 
Nova Cançó presenta el seu 
nou espectacle, Dues Tasses. 
Ens trobem davant d’un can-
tautor de referència que no 
s’amaga en el passat i que 
sempre té la mirada posada 
en l’actualitat, l’emoció, la 
ironia i la sensibilitat.

dis
sabte
20
Especial Mercat 
de l’Hort a Taula
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 09.00 h
Nova edició del Mercat de 
l’Hort a Taula, però amb una 
edició especial de Nadal, 
amb parades de productes de 
proximitat.

Aiguaneu de Na-
dal_Reciclem!

LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 11.00 h
Taller per a nens i nenes de 
5 a 9 anys, on es donarà un 
altre ús a objectes quotidians, 
fomentant la conscienciació 
ambiental i la creativitat: es 
faran joguines amb materials 
reciclat. Posteriorment, es 
decorarà l’arbre de Nadal del 
Museu de l’Aigua i es faran 
guarniments.

Racons de llegen-
da per Nadal amb 
la ‘Cobla de
joglars’
LLOC: Turisme de Lleida
HORA: 11.30 h
Rutes interactives a peu de 
carrer per descobrir l’essèn-
cia cultural del Centre His-
tòric de cara a les festes de 
Nadal.

Espectacle ‘Por 
Navidad, cuentos 
del mundo’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 18.00 h
La saviesa de les cultures tra-
dicionals perviu en els seus 
contes populars. Aquest es-
pectacle realitza un viatge 
a diferents països africans i 
llatinoamericans a través de 
diversos contes i narracions 
orals.

Obertura del 
Cicle de Nadal 
LLOC: La Paeria
HORA: 19.00 h
Pregó a càrrec de Joaquim 
Recasens amb motiu de la 
commemoració del 800 ani-
versari del pas de sant Fran-
cesc d’Assís, patró dels pes-

sebristes, per la ciutat de 
Lleida.

Nadales 2.0 amb 
la banda Pastorets 
Rock
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.00 h
El Cor de Cambra de l’Audi-
tori Enric Granados i Pasto-
rets Rock afronten el repte 
d’interpretar nadales tradici-
onals amb les versions més 
modernes que ja coneixem 
de Pastorets Rock, aquest 
cop adaptades pel David Es-
terri (El Pardal Roquer) i l’Ar-
nau Tordera.

Concert de Cabo 
San Roque
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Cabo San Roque presenta 
12 rounds, un diàleg a tres 
bandes entre els teclats de la 
Laia, la guitarra del Roger i un 
mecanisme batejat Tres Tris-
tos Trons que exerceix com 
a base rítmica i en el qual es 
poden escoltar motors, llau-
nes, pintes, molls, caixes de 
banjo i una infinitat de peces, 
entre d’altres.

Taller de Nadal
LLOC: Museu d’Art Jaume Morera
HORA: 17.00 h
Taller de postals i decoració nadalenca inspirat en 
tècniques i motius emprats per Lluís Trepat en la 
seva obra pictòrica, en concret l’action painting 
com a tècnica i l’abstracció com a representació 
de la realitat, fent especial èmfasi en la figura dels 
ovals. Activitat adreçada a famílies amb nens i ne-
nes a partir de 4 anys. Durada: 2 hores. El preu de 
l’activitat és de 5 euros amb inscripció prèvia.
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menge
21
Taller de ciència: 
El misteri de les 
bombolles
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 12.00 h
Taller infantil per descobrir i 
gaudir tot fent bombolles.

Els Pastorets de 
Lluís Millà Aem-
Belles Arts Tea-
tre
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 18.30 h
Els pastors Borrego i Car-
quinyoli, com cada any per 
aquestes dates, tornen per 
explicar-nos moltes aventures.

‘Conversaciones 
con mamá’ 
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 19.00 h
Una història quotidiana que 
sacsejarà consciències, ver-
sionada per Jordi Galceran. 
Amb Juan Echanove i Maria 
Galiana.

Música i dansa, a 
l’Auditori
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h
La Banda Municipal de Lleida 
ens presenta un concert on la 
tradició acompanyarà al llarg 
de la seva interpretació. La 

música de la Banda Municipal 
de Lleida i la dansa de l’Escola 
de Balaguer volen felicitar-nos 
les festes nadalenques. 

dilluns 
22
Art per a la
millora social 
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 09.30 h i 11.30 h
Escolta, descobreix i crea la 
teva música. Taller de música 
per a persones amb discapa-
citat intel·lectual.

Llum de la Pau
LLOC: La Paeria de Lleida
HORA: 19.00 h
Rebuda de la llum de la Pau 
que porten els infants de 
l’agrupament escolta Lo Ma-
naix amb cançons de Nadal 
de l’associació romanesa Mi-
orita.

Concert de Maria Coma
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Maria Coma edita el seu tercer disc en solitari, Ce-
lesta. Després del celebrat Magnòlia, arriba aquest 
disc especial de principi a fi que la compositora 
barcelonina va composar a Berlín i va gravar de 
nit a una masia del Berguedà juntament amb el 
productor Pau Vallvé. És un disc on la Maria no ha 
necessitat utilitzar grans ornaments, ni un gran ar-
senal d’instruments ni demostrar res a ningú. 

di
marts 
23
Cagada del Tió 
de Nadal a la Ma-
riola
LLOC: Casal Social de la Mari-
ola
HORA: 18.00 h
Festa d’inauguració de la de-
coració de Nadal del barri de 
la Mariola i Pius XII feta per 
diverses entitats del barri. Els 
infants faran cagar el tió per 
celebrar l’inici de les festes de 
Nadal.

‘Christmas.cat’, 
Viu el Nadal amb  
l’Orfeó

LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
L’Orfeó Lleidatà afegeix rit-
me, emoció, música i espec-
tacle a l’alegria, la nostàlgia i 
les trobades familiars d’amis-
tats d’aquesta època.

dime
cres
24
Pintem! Taller in-
fantil de vacances 
de Nadal
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h
En aquest taller treballarem 
la imatge del colom que duu 
una branqueta d’olivera al 
bec i que és el símbol de la 
pau. I per fer-ho visitarem 
l’exposició temporal que hi 

ha al Museu sobre l’artista 
Víctor Pérez Pallarés.

Patinar sobre gel
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 11.00 h 16.00 h
Vine a patinar a la pista de 
gel, que aquest cop incorpo-
ra una zona de 150 metres 
quadrats amb carpes on hi 
ha la taquilla, la zona central 
amb mostradors on es do-
nen els patins i una zona amb 
creps i gofres.

Missa del Gall

LLOC: Parròquia de la Mercè
HORA: 00.00 h
Com cada any, a la mitjanit, 
se celebrarà la Missa del Gall 
per celebrar les festes de Na-
dal.

dijous
25
50a edició del 
Pessebre Vivent 
de Magraners
 
LLOC: Zona esportiva de Ma-
graners
HORA: 18.00 h
Com cada any els visitants 
podran gaudir d’un viatge en 
el temps en forma de passeig 
virtual per un petit llogaret 
de Natzaret. Durant la passe-
jada es trobaran cases cons-
truïdes amb més de 125.00 
brics, pals, bigues i fustes 
reutilitzades, amb construcci-
ons d’adob, cases fetes amb 
paques de palla... 

Concert de Les 
Raiers
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Les Raiers tenen el seu ori-
gen en la banda Els raiers ar-
gonàutics, amb qui Àngel Ot 
es va acompanyar en el seu 
segon disc. Havent deixat 
aquesta etapa, Àngel Andreu 
uneix forces amb David Es-
terri, que encara sobreviu a la 
crisi amb la seva faceta de Lo 
Pardal Roquer, oferint un re-
pertori basat en la recreació 
de la música popular.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_El Hobbit: La batalla de los 
cinco ejércitos (12) 
dv. 19.00, 22.30, ds. 18.00, 19.45, 
22.30, dg. 17.30, 20.15, dl. 19.15, 
22.15, dm. 19.15
_Stand by me Doraemon (Apta)
dv. 19.00, ds. 18.00, dg. 17.00, 
18.45, dl. 19.15, dm. 19.15
_Relatos salvajes (16)
dv. 22.30, ds. 22.30, dg. 20.20, 
_Magia a la luz de la luna (Apta)
ds. 20.40, dl. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Les malifetes de l’Emil (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_La isla mínima (16)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Un viaje de 10 metros (Apta)
ds. 18.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_El corredor del laberinto (12)
ds. 22.30, dg. 17.00

CASAL Agramunt

_Magia a la luz de la luna (Apta)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_Aban, el petit fantasma. Quina 
por! (Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_Exodus: De dioses y reyes (12)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 17.15, 
20.00, dl. 22.15
_Avions: Equip de rescat (Apta)
ds. 18.30

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

_La petita Anna & El tiet Llarga-
rut (Apta)
ds. 18.15
_Exodus: De Dioses y reyes (12)
ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 22.15

_Operació cacauet (Apta)
dg. 17.00
_Bajo la misma estrella (7)
dg. 20.00

_Motadelo y Filemón contra 
Jimmy El cachondo (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00, dm. 19.00
_Exodus: De dioses y reyes (12)
ds. 22.00, dg. 19.15, dl. 22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 18.00-20.45-23.30 12.25-15.10-18.00-20.45 18.00-20.45   
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 17.00-19.45-22.30 11.30-14.15-17.00-19.45-22.30 17.00-19.45-22.30
ALPICAT Big hero 6 (Apta) 16.35-18.40-20.45-22.50 12.25-14.30-16.35-18.40-20.45-22.50 16.35-18.40-20.45-22.50
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) 16.10-19.50 12.30-16.10-19.50 16.10-19.50   
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) (CAT) 18.00 14.20-18.00 18.00
ALPICAT El juez (12) 21.35 21.35 21.35
ALPICAT  Así en la tierra como en el infierno (16) 00.05     
ALPICAT Dios mío ¿pero qué te hemos hecho? (Apta) 15.30-17.20-19.10-21.00-22.50-00.40 11.50-13.40-15.30-17.20-19.10-21.00-22.50 15.30-17.20-19.10-21.00-22.50 
ALPICAT Stand by me Doraemon (Apta) 17.00-18.45-20.30 11.40-13.25-15.10-17.00-18.45-20.30 17.00-18.45-20.30  
ALPICAT Relatos Salvajes (16) 22.15-00.30 22.15 22.15
ALPICAT Trash: Ladrones de esperanza (12) 16.15-18.20-20.25 12.15-14.15-16.15-18.20-20.25 16.15-18.20-20.25
ALPICAT Dos tontos todavía más tontos (12) 22.30 22.30 22.30 
ALPICAT REC 4 (16) 00.30      
ALPICAT Hombres, mujeres & niños (16) 15.50-18.05 13.35-15.50-18.05 15.50-18.05
ALPICAT Ouija (16) 20.20-22.15-00.10 20.20-22.15 20.20-22.15
ALPICAT Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta) 16.40-18.25 11.35-13.15-14.55-16.40-18.25 16.40-18.25
ALPICAT Drácula: La leyenda jamás contada (16) 20.15 20.15 20.15  
ALPICAT The equalizer: El protector (18) 22.10 22.10 22.10
ALPICAT Matar al mensajero (12) 00.30      
ALPICAT Interstellar (12) 21.05 21.05 21.05
ALPICAT St. Vincent (7) 17.15-19.10 11.30-13.25-15.20-17.15-19.10 17.15-19.10
ALPICAT Caminando entre las tumbas (18)  00.05      
ALPICAT Ninja turtles (7)  12.50     
 ALPICAT Torrente 5 (16)  15.00  
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 16.50-19.10-21.30-23.50 16.50-19.10-21.30 16.50-19.10-21.30
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 Los pingüinos de Madagascar (Apta) 16.45-20.15 13.15-16.45-20.15 16.45-20.15
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (CAT) 15.00-18.30 11.30-15.00-18.30 15.00-18.30   
ALPICAT Escobar: Paraíso perdido (12) 22.00-00.10 22.00 22.00   
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) (3D)  11.35  
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) (3D) 16.05-18.50-21.35 13.20-16.05-18.50-21.35 16.05-18.50-21.35
ALPICAT Dos a la carta (Apta) 15.50  12.30-14.10-15.50 15.50 
ALPICAT Magia a la luz de la luna (Apta) 17.30-19.30-21.30 17.30-19.30-21.30 17.30-19.30-21.30   
ALPICAT Anabelle (16) 23.30  
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (3D)  11.45 
ALPICAT Big hero 6 (Apta) (CAT) 15.35-17.40-19.55 13.30-15.35-17.40-19.55 15.35-17.40-19.55
ALPICAT Exodus: Dioses y reyes (12 (3D) 22.00-00.50 22.00 22.00
 
LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00
LAUREN Hércules 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15
LAUREN Ninja turtles 16.15-18.15-20.15-22.10-00.05 16.15-18.15-20.15-22.10 16.15-18.15-20.15-22.10
LAUREN Dios mío ¿pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20
LAUREN 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 Big hero 6 16.00-18.0-20.00 16.00-18.0-20.00 16.00-18.0-20.00
LAUREN Hombres, mujeres & niños 22.00-00.20 22.00 22.00
LAUREN Secuestro infernal 20.00-22.15-00.25 20.00-22.15 20.00-22.15
LAUREN Sex tape. Algo pasa en la nube 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Cashback 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00
LAUREN Vertige 20.00-22.00-00.10 20.00-22.00-00.10 20.00-22.00-00.10

FUNATIC Dios mío ¿pero qué te hemos hecho? (Apta) 16.20-18.00-19.40-21.20-22.55 16.20-18.00-19.40-21.20-22.55 16.20-18.00-19.40-21.20-22.55 
FUNATIC Diplomacia (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Nunca es demasiado tarde (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Stand by me Doraemon (Apta) (CAT 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00
FUNATIC La señorita Julia (16) 19.40 19.40 19.40   
FUNATIC La sal de la tierra (7) 16.15-21.50 16.15-21.50 16.15-21.50
FUNATIC Paris-Manhattan (Apta) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Los fenómenos (7) 18.00-22.30 18.00-22.30 18.00-22.30
FUNATIC Ràstres de Sàndal (Apta) (CAT) 19.40 19.40 19.40
FUNATIC Ida (7) 21.10 21.10 21.10
 
PRINCIPAL Exodus: Dioses y reyes (12) 18.00-20.50 18.00-20.50 18.00-20.50
 
RAMBLA Relatos salvajes (16) 16.30 16.30 16.30
RAMBLA Magia a la luz de la luna (Apta) 18.40 18.40 18.40
RAMBLA Interstellar (12) 20.40 20.40 20.40 
RAMBLA Escobar: Paraíso perdido (12) 16.00 16.00 16.00
RAMBLA Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 18.05-20.15 18.05-20.15 18.05-20.15
RAMBLA The equalizer: El protector (18) 22.25 22.25 22.25  
RAMBLA El juez (12) 16.00 16.00 16.00  
RAMBLA Los pingüinos de Magascar (Apta) 18.30-20.10 18.30-20.10 18.30-20.10
RAMBLA Magia a la luz de la luna (Apta) 21.50 21.50 21.50

El Hobbit: La batalla de 
los cinco ejércitos
Després d’haver recuperat 
el regne del Drac Smaug, la 
Companyia ha desencade-

nat, sense voler, una potèn-
cia maligna. Un Smaug en-
furismat vola cap a la Ciutat 
del Llac per acabar amb 
qualsevol resta de vida. 

Obsessionat sobretot amb 
el regne recuperat, Thorin 
sacrifica l’amistat i l’honor 
per mantenir-lo mentre que 
Bilbo intenta frenèticament 

fer-li veure la raó per la qual 
el hobbit pren una decisió 
desesperada i perillosa. 
Però hi haurà encara més 
perills per davant.

Per les festes, s’altera la 
cartellera. En alguns casos, les 
pel·lícules van del 19 al 23 i, en 
altres, del 19 al 24 de desembre.
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La segona entrega de ‘Blade Runner’ serà 
una realitat i Ridley Scott podria dirigir-la

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Pel 1982, Ridley Scott es po-
sava al comandament d’una 
de les millors obres cinema-
togràfiques de ciència-ficció 
que el setè art ens ha donat. 
Em refereixo a Blade Runner. 
Malgrat el seu tímid pas per 
les sales, el temps va saber 

posar-la en el seu lloc, con-
vertint-la en una cinta de cul-
te, a més d’una de les millors 
pel·lícules del currículum del 
director de Alien. Doncs bé, 
sembla que el guió de la seva 
seqüela existeix, i que és tan 
bo que podria tornar a portar 
el seu director a posar-se dar-
rere de les càmeres. Si tot va 
bé, el rodatge podria arrencar 
durant 2015.

Un cotxe de policia sobrevola la ciutat de Los 
Angeles a ‘Blade Runner’, de Ridley Scott.

Adéu a la Terra 
Mitjana amb ‘The 
Hobbit: The Battle 
of the Five Armies’

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’últim gran blockbuster 
de l’any ja ha arribat. Pe-
ter Jackson s’acomiada del 
seu públic més fidel amb 
el tercer lliurament de la 
trilogia basada en el llibre 
The Hobbit. Una aventura 
de més de dues hores, que 
també podràs veure en 3D. 
Després d’haver recuperat 
el regne del Drac Smaug, la 
Companyia ha desencade-
nat, sense voler, una potèn-
cia maligna. Bilbo es veurà, 
així, involucrat en la batalla 
èpica dels Cinc Exèrcits, on 
el futur de la Terra Mitjana 
està en joc.

El primer tràiler de 
‘Knight of Cups’ 
mostra el més nou 
de Malick

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Poc se sabia del nou projec-
te de Terrence Malick, fins 
que fa solament uns dies 
vèiem el seu primer avan-
çament. Christian Bale pro-
tagonitza la nova cinta del 
director de The Tree of Life, 
on tindrà com a objectiu 
viure un gran amor, intens i 
real, que li provoqui aquells 
sentiments únics que no-
més l’amor sincer pot des-
pertar. Cate Blanchett i 
Natalie Portman completen 
el repartiment principal. 
Knight of Cups podrà veu-
re’s en la pròxima Berlinale.

7è
art
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VISUAL
La segona temporada de 
‘Fargo’ torna a apostar pels 
rostres més coneguts
Començarà a rodar-se en breu i s’estrenarà la tardor de 2015

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fa amb prou feines uns me-
sos, rebíem amb els braços 
ben oberts una nova ficció 
que deia basar-se en part en 
l’obra dels germans Coen. Si 
bé lluïa el nom d’una de les 
seves millors i més conegudes 
obres, no podem obviar que 
també s’inspirava en dues al-
tres de les seves pel·lícules, 
com són Miller’s Crossing i 
The Man Who Wasn’t There. 
Així arribava als nostres tele-
visors Fargo. Martin Freeman 
(Sherlock) i Billy Bob Thorn-
ton (Monster’s Ball) encap-
çalaven el repartiment d’una 
brillant primera temporada, 
que s’acomiadava de forma 
sublim i ens deixava, per des-
comptat, amb ganes de més. 
Doncs bé, quan falta una mica 
menys d’un any per a l’estre-
na de la seva segona tempo-
rada, comencem a conèixer 
dades que tornen a atreure 
el nostre interès, o no... de-
cidiu-ho vosaltres mateixos. 
Aquesta mateixa setmana, el 
canal de televisió nord-ame-
ricà FX donava a conèixer la 
incorporació de Kirsten Dunst 
(Spiderman) i Jesse Plemons 
(Breaking Bad) a la producció. 
Què més hi podem afegir? 
Dubto que ningú desconegui 
l’actriu nominada al Globus 

Cartell promocional de 
la primera temporada 
de la sèrie ‘Fargo’, que 
emet el canal FX.

La nova
temporada 

transcorrerà
al 1979

d’Or pel seu paper a Intervi-
ew with the Vampire. Encara 
que potser hi hagi algú que 
coixegi amb el segon nom. 
Els fans de Breaking Bad es-
tan de sort, segur que encara 
recorden l’odi que els va fer 
experimentar el personatge 
de Todd. 
Dunst interpretarà Peggy 
Blomquist, una bella dona de 
poble amb somnis de viure 
a la gran ciutat que intenta 
definir la seva identitat men-
tre lluita contra les expectati-
ves de la tradicional societat 

en la qual viu. Compartirà 
llar amb el seu marit Ed 

Blomquist (Plemons), 
ajudant de carnisser, 
que intenta donar su-
port a la seva dona 
en aquesta cerca de 
la seva identitat… 
encara que no l’en-
tén massa bé. Per la 

seva banda, la que va 
ser protagonista la pri-

mera temporada de la 
sèrie, Allison Tolman, ja ha 

confirmat que no apareixerà 
en aquest segon lliurament, 
encara que no descarta tor-
nar en un futur. No us alarmeu 
encara, la seva absència no és 
d’estranyar, i és que la nova 
trama se situarà anys abans 
de l’esdevingut la temporada 
que protagonitzava al costat 

de Martin Freeman.
Els nous episodis transcor-
reran al 1979 a Sioux Falls 
(Dakota del Sud) i Luverne 
(Minnesota), on el jove agent 
de policia Lou Solverson (in-
terpretat per Keith Carradine 
en la primera temporada), 
nouvingut de Vietnam, ha 

d’enfrontar-se a un nou cas 
criminal.
Mentrestant, continua sen-
se conèixer-se la identitat de 
l’actor que donarà vida el jove 
Solverson de 33 anys. Encara 
que no fa massa ja van co-
mençar a sonar alguns noms 
que podrien estar a punt de 
tancar el seu contracte amb la 
ficció d’FX. Es tracta de Nick 
Offerman (Parks and Recrea-
tion) i Jeffrey Donovan (Burn 
Notice). En cas d’arribar a un 
acord, tots dos actors s’uni-
rien a Dunst i Plemons, for-
mant part del repartiment de 
l’esperada nova entrega de 
la sèrie. L’actriu Rachel Ke-
llert (Hollidaysburg) també ha 
confirmat la seva presència a 
la nova temporada.
La segona temporada de Far-
go s’estrenarà la tardor de 
2015 i comptarà amb deu ca-
pítols.

OPiNiÓ
Veure o no veure, aquesta és la qüestió
El rellotge acaba de marcar les deu de 
la nit mentre escric aquestes línies. Por-
to tot el dia a la redacció, estic esgotat 
i segueixo sense comprendre perquè 
encara no he injectat cafè al meu cos. 
Així és més o menys el meu dia a dia. 
No és que m’estigui queixant. No ho 
faig, m’agrada la meva feina. Encara 
que no negaré el fet que no em dei-
xa massa temps lliure, i el poc que tinc  
l’intento invertir en alguna activitat que 
no impliqui estar dins d’una habita-
ció. El que vull dir és que quan arribi 

a casa aquesta nit (que serà tard, per-
què abans tinc una cita obligada amb 
un bar), disposaré tan sols de seixan-
ta minuts. Seixanta meravellosos mi-
nuts que podré dedicar a veure algu-
na cosa, qualsevol cosa, el que sigui, 
abans de ficar-me al llit. No dormir no 
és una opció, ja he tingut el plaer de 
gaudir de les conseqüències d’aquesta 
elecció. Massa sèries pendents, aquest 
any se m’ha acumulat la feina. L’oferta 
és àmplia, però el temps... El temps ja 
és un altra qüestió.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

El rodatge de la cinquena temporada de 
‘Game of Thrones’ finalitza amb èxit

 D. M.
 LLEIDA

Així ho anunciava l’actriu 
Kerry Ingram a través del seu 
compte de Twitter. Pel que 
sembla, Shireen Baratheon, 
filla d’Stannis, protagonit-
zava l’última escena que es 
va gravar, el rodatge de la 
qual va tenir lloc a Irlanda, 
el passat 12 de desembre. 
Ara arriba el torn de la post-

producció, encara que no 
trigaran a sortir a la llum les 
primeres imatges promocio-
nals. La cinquena temporada 
de Game of Thrones s’estre-
narà durant la primavera de 
2015 a HBO. Mentrestant, 
podem gaudir d’un petit te-
aser que ja circula per Inter-
net, de tan sols deu segons. 
Per la seva banda, l’escriptor 
George R.R. Martin continua 
escrivint la sisena novel·la.

Mítica imatge promocional de la sèrie de 
televisió ‘Game of Thrones’.

7accents.cat

‘American Crime Story’ ja té 
els protagonistes principals

Cuba Gooding Jr. i Sarah Paulson seran els protagonistes de la primera 
temporada d’‘American Crime Story’, la nova ficció de Ryan Murphy.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Cuba Gooding Jr. (Jerry Ma-
guire) i Sarah Paulson (AHS) 
protagonitzaran la primera 
temporada de la nova ficció 
antològica de Ryan Murphy, 
creador d’American Horror 
Story. Exactament igual que 
la seva precursora, la nova 
ficció abordarà en cadascuna 
de les seves temporades un 
crim diferent, sent el famós 
cas d’O. J. Simpson el triat 
per a la primera tempora-

da. D’aquesta manera, Cuba 
Gooding Jr. es ficarà en la 
pell d’O. J. Simpson, el juga-
dor de futbol americà que va 
ser acusat de l’assassinat de la 
seva exdona als anys noranta, 
i Sarah Paulson interpretarà 
la fiscal que es va encarregar 
de l’acusació. Així, la primera 
temporada abordarà el me-
diàtic judici, explicat des de 
la perspectiva dels advocats 
i explorant tot el que ocorre 
al marge dels jutjats. La trama 
es basa en el llibre de Jeffrey 
Toobin The Run of His Life: 
The People v. O.J. Simpson.

Poc més sabem de la nova fic-
ció de Murphy, a banda que 
ha decidit comptar amb el 
talent d’aquests actors. Per 
Gooding serà la primera ve-
gada que interpreti un paper 
principal a la televisió, encara 
que estem segurs que encai-
xarà a la perfecció (recordem 
que va guanyar un Oscar l’any 
1996 per Jerry Maguire). 
La primera temporada 
d’American Crime Story dis-
posarà de deu episodis i co-
mençarà a rodar-se a la ciutat 
de Los Angeles a principis del 
pròxim 2015.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

La Marató
Diumenge vaig assistir als actes 
de la Marató a la Llotja. Més 
enllà del fet en si, vaig arribar a 
una conclusió: cal que celebrem 
un festival regularment. Reunir 
els artistes del territori i que in-
teractuïn amb el lleidatà en una 
gran celebració –ara mateix la 
relació artista-públic per des-
gràcia és sols d’”hola hola”. Per 
cert, a diferència de diumenge, 
tots els números evolucionaran 
en una sola sala; altrament es 

dilueix l’espectacle. Si es fa com 
Déu mana, es generarà un inte-
rès i una demanda en la gent: es 
desvetllarà la iniciativa privada, 
s’incentivarà l’activitat econòmi-
ca... La resta vindrà sola: felici-
tat, diners, comunió i saba nova 
per a un món que se’ns mor a 
les mans de solitud i avorriment. 
“Santificaràs les festes” no és un 
manament que Nostre Senyor es 
tragués de la màniga per acabar 
d’omplir les Taules. I Epicur sabia 

el que es deia 
quan ens ex-
hortà a con-
rear el plaer. 
L’assumpte 
és seriós. 
Autoritats: 
p r e n e u - n e 
nota. Us deixo 
el meu telèfon 
perquè en comen-
cem a parlar, que ara se m’acaba 
el paper: 658870840.

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

Lorena Gómez
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

1. Hi ha vida després del 
programa Operación Triun-
fo?
Molta vida. Amb ganes i per-

severança.

2. I quina és 
aquesta vida?

Creuar el mapa 
del món  de 

punta a 
p u n t a , 

trucar a 
moltes 
p o r -
tes i 
creu-
re en 

l e s 
t e v e s 

possibili-
tats. Sobretot, seguir 

lluitant sense desànim 
i creure sempre en tu, 

passi el que passi, per molt 
dolent que sigui. És l’úni-
ca manera de sobreviure en 
aquest món de bojos però 
tan meravellòs.

3. Què hi fas a Miami? Es-
tudies o treballes?
(riu) Doncs ara mateix com-
bino la música amb la inter-
pretació, treballant en una 
telenovel·la a Univisión.

4. La Lorena és actriu, can-
tant, model... Qui és Lorena 
Gómez?
La Lorena, primer de tot, 
és persona. Una persona, a 
més, que té la sort de poder 
treballar i viure del seu som-
ni.

5. Físicament has canviat 
molt. Quina ha estat la teva 
poció màgica?
Menjar bé, no poc! (riu) I, 
molt important,  fent exercici 

físic, ja que ajuda cos i ment 
a mantenir-se en forma en 
tots els sentits

6. Quina relació mantens 
amb Lleida
Tota. Lleida és la meva vida, 
la meva tranquil·litat, la meva 
casa i on estan les persones 
que més estimo del món.

7. On passaràs les festes 
de Nadal?
Tinc el cor trencat, per pri-
mera vegada passaré el Na-
dal a EE.UU. Encara que és 
per feina i li dono les gràcies 
a Déu.

8. Què és el que més tro-
bes a faltar de la ciutat de 
Lleida?
Tot. Però sí que he d’especi-
ficar: la família, caminar pel 
riu Segre respirant aire pur, 
els calçots i els caragols a la 
llauna.

9. I el que no enyores 
gens?
El fred, la boira i els dies sen-
se sol. Encara que, de vega-
des, tant sol, aquí, a Miami, 
també cansa! (riu)

10. Què estàs fent a nivell 
musical?
Un nou treball. Molt perso-
nal, el més personal de tots 
els treballs que he fet fins al 
moment.

11.   Et podrem tornar a 
veure actuant a Lleida?
Seria un somni! Tant de bo es 
faci realitat...

12. Si et demanessin con-
sell per triomfar en el món 
de la música, quin seria?
Si tenen un somni, sigui el 
que sigui, que no parin de 
lluitar, que es preparin i, so-
bretot, que no perdin mai la 
il·lusió.

La lleidatana, guanyadora de l’edició de 2006 d’Operación Triunfo, assegura que hi ha vida
després del popular concurs. Ni millor ni pitjor, diferent. 

aconsegueix-lo per 1.20€ amb la compra del

www.kiwisac.com

t’agrada aquest necesser?
7accents et desitja bones festes

preu a 
botiga 
9,90 €

proper número de 7accents
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