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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Matarem el gall
Ara ve Nadal, matarem el gall, 
i no ens conformarem amb un 
tall. I així ho corroboraran les 
analítiques de sang posteriors 
a les festes nadalenques. Els 
àpats familiars que tenen lloc al 
llarg d’aquests dies es conver-
teixen en apologies de l’excés 
i la desmesura alimentària. Els 
nostres cossos són els primers 
a notar-ho, i d’aquí vénen els 
falsos propòsits d’apuntar-se al 
gimnàs, fer dieta o deixar de fu-

mar. Mentrestant, però, del gall 
ja no en queda ni un tall.
No són els únics excessos que 
cometem durant les festes. 
Comprem el que no necessi-
tem i regalem el que ningú no 
ens ha demanat. Consumisme 
eixelebrat i exacerbat. Però no 
ho critiquem. Ni ho veiem ma-
lament. Al contrari. De fet, el 
consum és causa i efecte d’una 
revifada econòmica que tots 
plegats requerim amb urgència. 

Per tant, ni una mala paraula al 
respecte d’això. Qui tingui, que 
compri. I qui vengui, al seu torn, 
que compri de nou. I, voilà, la 
roda torna a girar!
Això mateix devien pensar els 
dissenyadors del cartell del 
Mercat del Pla quan hi van ins-
criure la frase feta “Per Nadal, 
qui res estrena res no val”, con-
vertida aquí en un menyspre-
able eslògan. Anar a favor del 
consumisme, sí, però anar en 

contra dels que no poden con-
sumir, no. Entenem que no era 
la intenció dels impulsors del 
Mercat del Pla (la nineta dels 
ulls de l’Ajuntament de Lleida), 
però s’ha de tenir cura en temes 
tan sensibles com aquest.
I és que matar el gall (que ens 
perdonin els animalistes) per 
matar la gana és motiu d’ale-
gria. Però que la falta de menjar 
mati de gana el gall, no. Tin-
guem la festa en pau.

Em barrufa la Lleida blava?

El proper número de ‘7accents’ no es posarà a la venda la setmana vinent, sinó el divendres 9
de gener de 2015, per descans arran de les festes de Nadal . Moltes gràcies i bon any nou!
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La 
Paeria, 
amb el cap 
de 
l’oposició 
al 
capdavant, 
Joan 
Ramon 
Zaballos, 
ha 
confirmat el 
projecte 
d’oci de les 
Basses 
dedicat als 
Barrufets. 
I no és la 
innocentada 
del diari.

Lleida

es pinta
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Lleida

de blaues pinta

Maqueta virtual 
del parc de les 
Basses reconvertit 
en la nova llar dels 
Barrufets.
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“Si no hagués anunciat que 
no em tornaria a presentar a 
les eleccions, el projecte de 
les Basses no hauria tirat en-
davant”, m’etziba Joan Ra-
mon Zaballos, actual cap de 
l’oposició a l’Ajuntament de 
Lleida per CiU, després de 
preguntar-me sobre la data 
de publicació del reportatge. 
Zaballos es mostra contun-
dent i directe, tot allò que 
li ha mancat com a líder del 
grup municipal de Conver-
gència i Unió. L’endemà de 
la notícia que Lleida acolli-
rà un parc temàtic sobre els 
Barrufets, que veuria la llum 
d’aquí a dos anys, tots els 
mitjans de comunicació ana-
litzaven el projecte presentat 
per l’equip de govern de la 
Paeria i sotmetien l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, a judici, 

uns glorificant-lo i altres de-
monitzant-lo, com a principal 
artífex de la futura renovació 
de les Basses. Lluny de l’aten-
ció mediàtica, Joan Ramon 
Zaballos ens explicava el qui, 
què, com, on, quan i per què 
del projecte en una concorre-
guda cafeteria de rambla de 
Ferran. Ell és l’autèntic pro-
tagonista d’aquesta història, 
encara que el temps jutjarà 
si ha interpretat el paper de 
Pare Barrufet o de Gargamel.

Hi havia una vegada...
Hi havia una vegada un alcal-
de de Lleida que l’any 1901 
va construir un sistema de 
basses per recollir l’aigua del 
canal de Pinyana i millorar 
així l’abastiment de la ciutat.  
També s’hi planten arbres, 
per protegir l’aigua i, més en-
davant, durant el franquisme, 
s’hi construeix una escola, un 
local social i una gran piscina. 
No va ser fins a l’any 1958 que 
l’alcalde Pons va promoure el 
parc dels Basses sobre una 
superfície de 180.000 m2, 
amb piscines monumentals i 
àrees de pícnic i zones verdes 
que tampoc no es quedaven 
curtes. Es tractava d’ofe-
rir una alternativa a aquells 
lleidatans que no es podien 
permetre passar un dia o un 
cap de setmana a la platja a 
causa de l’elevat cost de tras-
lladar-s’hi. Durant els anys 
seixanta i setanta, les instal-
lacions van gaudir del favor 
de tots els lleidatans, que van 
convertir el parc en un refe-
rent del lleure i l’oci estival a 
la demarcació de Lleida. Però 

L’evolució del parc de les Basses en 
imatges, una de les zones de lleure 
preferides dels lleidatans fins als 
anys noranta.
Fotos: Ajuntament de Lleida

La renúncia 
de Zaballos 

ha fet
possible

el projecte

El parc dels 
Barrufets 

veuria la llum 
d’aquí a uns 

dos anys

les piscines que havien nascut 
per evitar que els lleidatans 
fessin tants quilòmetres fins 
a la costa van ser substituïdes 
per les piscines municipals 
dels barris, que van néixer per 
evitar que els lleidatans fessin 
els quatre quilòmetres que hi 
ha fins a les Basses. D’aquesta 
manera, el parc va anar que-
dant abandonat, mentre que 
a l’Ajuntament ja no li sortia 
a compte fer-se càrrec de l’alt 
cost del manteniment de les 
instal·lacions. El parc va tan-
car les seves portes l’estiu de 
2002 després de fracassar l’in-
tent de trobar inversors pri-
vats que es fessin càrrec del 
parc amb l’objectiu de trans-
formar-lo en un reclam turístic 
que inclogués un càmping 
amb bungalous, zones 
de restauració i oci 
familiar. Poc des-
prés, la Paeria va 
optar per  tapar 
les piscines de 
les Basses amb 
tones de sorra.

El nus de la his-
tòria
El novembre de 2006 

la Paeria va impulsar un pla 
de remodelació a través de 
la Fundació del Paisatge Urbà 
de Lleida. En el projecte hi 
van treballar més de cinquan-
ta tècnics i especialistes. La 
primera fase va deixar pas al 
procés participatiu més nom-
brós que ha tingut lloc a la 
ciutat, amb prop de 50.000 
enquestes, exposicions, reu-
nions informatives i debats a 
cada barri i la participació de 
3.000 persones i més de 150 
entitats entre associacions 
de veïns, entitats culturals, 
esportives i educatives per 
tal de dissenyar el futur de 
les Basses. D’altra banda, les 
instal·lacions van acollir du-

rant diversos estius el fes-
tival de mú-

sica 

Senglar Rock, que va desa-
parèixer definitivament l’any 
2008.
L’esbós del nou parc, que es 
va donar a conèixer el de-
sembre de 2010, dibuixava 
271.100 m2 destinats a espais 
lliures, instal·lacions espor-
tives i d’oci, camins interiors 
per a passejos a peu o amb 
bicicleta, estanys, un hotel 
amb cent places de capacitat, 
àrea de piscines, tres edificis 
per a cafeteries i restaurants, 
zona de pícnic i un càmping 
amb bungalous.Ángel Ros 
hi afegiria la possibilitat de 
construir una superfície co-
mercial de productes espor-
tius de 12.000 m2. Modificat 
el Pla General d’Ordenació, la 

Generalitat va ve-
tar la idea de 

la superfície 
comercial. 
La pro-
p o s t a 
no es va 
materi-
alitzar.
El se-

t e m b r e 
de 2012 

va tenir lloc 
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A dalt, el mapa que, 
previsiblement, dispo-
saria sobre el terreny  
els elements que con-

tindrà el parc.
A la dreta, l’entrada 

actual de les Basses i la 
zona de bany abans que 

es tapessin les piscines 
amb tones de sorra. 

L’oposició 
desconfia de 
la viabilitat 

d’aquest parc 
temàtic

a Lleida la primera audiència 
pública per debatre, de nou, 
el futur dels Basses. CiU, amb 
Zaballos al capdavant, ja va 
posar damunt de la taula la 
proposta CreaParc, un parc 
temàtic basat en altres parcs 
europeus -com Legoland, a 
Dinamarca- de petit format i 
orientat a un turisme familiar. 
La negativa de la Generali-
tat respecte de la superfície 
comercial en considerar que 
les Basses no es troben dins 
de la trama urbana i el rebuig 
per part de la majoria de ciu-
tadans a col·locar-hi una zona 
comercial en favor de recu-
perar les Basses com a parc 
familiar va comportar que la 
Paeria hagués de reconside-
rar la proposta de CiU sobre 
el parc temàtic.

Final feliç?
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
i el cap de l’oposició, Joan 
Ramon Zaballos, presenta-
ven el passat 18 de desembe 
l’acord que han assolit amb 
l’empresa IMPS  de Bèlgica 
(gestora dels drets dels Bar-
rufets) i que permet la cessió 
de la imatge d’aquests perso-
natges per a la creació de les 
noves Basses. Una zona d’oci 
dirigida a famílies, que com-
prendria 9 de les 27 hectàrees 
totals del parc, amb un hotel, 
una zona comercial, una part 
de càmping amb caravanes 
i bungalous, que contempla 
una inversió total de 47 mili-
ons d’euros (30 milions per al 
parc temàtic i 17 milions més 
per a la recuperació de la res-
ta d’espais) i la creació de 200 

llocs de treball.
Les reaccions no s’han fet es-
perar. IPCENA, la CUP, AR-
RAN, SEPC i el Casal Ocell 
Negre, entitats participants 
a l’audiència pública de les 
Basses, han presentat una ins-
tància a la Paeria demanant 
la convocatòria urgent de la 
comissió de seguiment de les 
Basses, que no es reuneix des 
del 10 d’abril de 2013 amb la 
promesa de la Paeria d’una 

Les Basses (Lleida)

Entrada
Zona aquàtica
Ciutat Barrufets
Centre Barrufet
Bosc Barrufet
Món Gargamel
Zona de 
logística i 
manteniment
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propera reunió que no s’ha ar-
ribat a produir mai.
Per la seva banda, ERC i ICV 
també han carregat contra el 
projecte. Carles Vega, por-
taveu municipal dels republi-
cans, critica la falta d’idoneï-
tat de fer un parc temàtic de 
caràcter mercantil a les Bas-
ses i de la temàtica escollida, 
“donat que la relació de la 
ciutat i el seu entorn amb els 
Barrufets és nul·la i no té cap 
sentit des del punt de vista 
cultural, ni històric, ni tant sols 
comercial”. El candidat d’ICV, 
Eduard Baches,  adverteix que 
“cap projecte exterior vindrà 
a salvar la situació de les Bas-
ses i menys un parc temàtic” 
i aposta  per crear una oferta 
atractiva: “Si volem captar tu-
ristes de la Costa Daurada, ho 
aconseguirem abans amb una 
oferta  cultural de qualitat que 
amb els Barrufets”.
Joan Vilella, portaveu del PP, 
considera “descabellada la 
nova proposta” i denuncia 
que “l’acabarem pagant tots 
els lleidatans, com passa sem-

pre. Les Basses han de tornar 
a ser un parc familiar, sense 
incrementar les seves dimen-
sions i sent realistes amb la si-
tuació econòmica actual”.
Finalment, el Comú de Lleida 
ha fet arribar un carta als mit-
jans de comunicació, titulada 
“Cal un vestit de gala per a les 
Basses?” i signada per la geò-
grafa de la UdL Carme Bellet 
i l’economista Ramon Morell, 
en què s’explica que les Basses 
haurien de recuperar-se però 
no a qualsevol preu: “Un parc 
territorial de titularitat pública 
hauria d’allotjar, d’acord amb 
la imatge de parc familiar que 
tenen algunes generacions en 
la seva memòria, usos i funci-
ons públiques”.

Epíleg
Paradoxalment, l’autèntic 
protagonista de la història, 
Joan Ramon Zaballos, és qui 
menys protagonisme ha tin-
gut en aquesta història. Tal 
com ha succeït en realitat. I 
és que el 18 de novembre de 
2013 Zaballos anunciava que 

no es presentaria a les muni-
cipals de 2015. Contundent i 
directe: “D’una banda, no te-
nia prou suports i, de l’altra, 
vaig renunciar a ser candidat 
a canvi de recuperar les Bas-
ses”. Li pregunto quin paper 
ha jugat l’alcalde Ros en tot 
plegat. Uns segons de dub-
te abans de contestar: “M’ha 
deixat fer, que ja és molt”. 
Certament, Zaballos ha rea-
litzat més de cent trobades 
entre visites a parcs temàtics 
d’arreu del món fins a reuni-
ons amb empreses privades 
al llarg del darrer any, algu-
nes de les quals en nom de 
l’Ajuntament de Lleida amb el 
permís exprés del mateix Ros. 
S’entén que si Zaballos no ha-
gués anunciat que no seria el 
proper candidat de CiU a la 
Paeria, Ros no li hauria donat 
cap facilitat. En canvi, amb 
Zaballos fora de combat en la 
propera legislatura, tot el pro-
tagonisme recauria en Ros, 
tal com va quedar demostrat 
amb el tractament que van 
fer de la notícia els mitjans de 

comunicació el dia següent a 
la presentació. Ni una menció 
a Zaballos. “T’ha molestat?”, 
li pregunto. “No. Es tractava 
que el projecte de les noves 
Basses tingués ressò. Si ha-
guéssim optat per un parc lú-
dic i familiar sense cap icona 
coneguda, com són els Barru-
fets, ningú no ens hauria fet 
tant cas i la dificultat de trobar 
inversors augmentaria”, em 
respon convençut.
La seva entrega al projecte és 
absoluta. Quan el qüestiono 
sobre els seus motius, fa un 
glop, lent i pausat, a un tassa 
de te que ha perdut tota l’es-
calfor i, malgrat els seus in-
tents, em veig obligat a aturar 
l’entrevista. No pot continuar. 
Ha estat el projecte de la seva 
vida (política), compartit amb 
els seus éssers estimats. El seu 
pare li continua preguntant 
cada dia “com està això de les 
Basses”. Era representant de 
caramels i bombons i havia vi-
sitat les Basses durant alguns 
dels seus viatges a Ponent. La 
seva mare ja fa més d’un any 

que no hi és. No ha pogut 
veure el final de la història. I 
això l’entristeix. Perquè ha es-
tat el projecte de la seva vida.
Per completar el reportatge, 
truco el regidor Rafel Peris, 
cap visible del projecte pel 
bàndol de l’Ajuntament. Li 
faig una pregunta senzilla: 
“El parc s’acabarà fent?”. La 
resposta és enigmàtica: “Tu 
em pots assegurar que quan 
surtis al carrer no ensopega-
ràs i cauràs?”. Quan camino ja 
m’afanyo a mirar el terra per 
no entrebancar-me amb res. 
Com feia el malèfic Gargamel 
quan perseguia els Barrufets. 
I malgrat que no ensopegava, 
mai no els va arribar a atrapar. 
Que en prenguin nota.
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Solsona

L’Ajuntament de Mollerussa treballa per-
què el tren esdevingui una mena de tram-
via que comuniqui la ciutat amb Lleida.

 ARES VALDÉS
 MOLLERUSSA
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La que serà Capital de la Sar-
dana el 2016 treballa perquè 
el tren esdevingui una mena 
de tramvia que comuniqui 
Mollerussa amb Lleida, Cer-
vera i Tàrrega amb més fre-
qüència. Per a Marc Solsona, 
l’alcalde de la capital del Pla 
d’Urgell, el 2015 es presenta 
com un punt d’inflexió perquè 
Mollerussa faci el salt de qua-
litat que necessita.

ARES VALDÉS
Quant s’ha reduït l’endeu-
tament de l’Ajuntament de 
Mollerussa?

MARC SOLSONA
L’Ajuntament ha fet un gran 
esforç per redimensionar-se 
i  trobar l’encaix que li cor-
respon a Mollerussa. Quan 
vam entrar a governar, el con-
sistori tenia un deute de 7,8 
milions d’euros pendents de 
pagament a proveïdors i 13,5 
milions de deute bancari. Du-
rant aquest mandat, rebaixar 
aquest endeutament ha estat 
una de les prioritats de l’equip 
de govern. Amb el tancament 
del pressupost de 2013 vam 
rebaixar el deute als bancs als 
12,8 milions, després d’haver 
pagat els proveïdors a través 
dels crèdits ICO. Així, pel que 
fa al deute, la previsió és tan-
car el 2014 en un 103%, per 
sota del llindar del 110% per-
mès per llei i que aquest per-
centatge es pugui reduir al 
93% al tancament del 2015.

A. V.
Quines mesures s’han aplicat 
per minorar-lo?

M. S.
Principalment s’ha incidit en 
rebaixar les partides de perso-
nal i de despesa corrent. Pel 
que fa al personal, s’han dut 
a terme diverses mesures que 
passen per reduir les contra-
ctacions a l’hora de cobrir ju-

bilacions o baixes, entre d’al-
tres. Pel que fa a la reducció 
de la despesa corrent, també 
s’ha fet un esforç especial de 
contenció en diverses parti-
des que no afecten el servei 
que es dóna a la ciutadania. 

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

M. S.
Des del consistori es vetlla 
per seguir oferint els matei-
xos serveis que fins ara enca-
ra que no siguin d’obligada 
prestació, com l’Escola de 
Música o les escoles bressol. 
També en el pressupost de 
2015 hem previst una inversió 
de 400.000 euros, que hem 
pogut assignar perquè l’amor-
tització a la qual s’ha hagut 
de fer front enguany es redu-
irà a 1,4 milions l’any vinent. 
També hem previst habilitar 
l’antic escorxador en un banc 
d’aliments que incorpori el 
producte fresc, la construcció 
d’una pista d’atletisme o l’ar-
ranjament de carrers. 

A. V.
Quin és el teu sou com a al-

calde de Mollerussa??

M. S.
Com a alcalde de Mollerussa 
no percebo cap retribució. Hi 
vaig renunciar quan vaig ser 
elegit diputat al Congrés. 

A. V.
Quin és el principal proble-
ma amb què conviuen els 
ciutadans de Mollerussa?

M. S.
Mollerussa és una ciutat ben 
equipada pel que fa a serveis, 
no obstant això, una de les ve-
lles reivindicacions del munici-
pi és poder comptar amb un 
transport ferroviari de qualitat 
i estem treballant perquè el 
tren esdevingui una mena de 
tramvia que comuniqui Molle-
russa amb Lleida i també amb 
Cervera i Tàrrega amb més 
freqüència.

A. V.
Quina és la taxa d’atur de la 
localitat?

M. S.
Segons dades del departa-
ment d’Empresa i Ocupació, 
Mollerussa comptava al se-

tembre amb una taxa del 14% 
d’atur, una xifra que suposa 
que 1.099 persones estan 
sense feina. És una taxa preo-
cupant, per la qual cosa s’han 
esmerçat esforços per con-
tractar a través dels progra-
mes del SOC persones que 
puguin treballar durant uns 
mesos per a l’Ajuntament. En 
total, hem pogut donar feina 
durant aquest mandat a un to-
tal de 73 veïns.

A. V.
Com valores el 2014?

M. S.
El 2014 ha estat l’any de 
culminació del Pla de Sane-
jament que ens ha permès 
l’acompliment del progra-
ma macroeconòmic que 
ens havien previst en 
aquest mandat. Així 
mateix, pel que fa a 
la promoció del mu-
nicipi, hem acollit 
el Congrés de Fires 
de Catalunya, hem 
estat designats Capi-
tal de la Sardana del 
2016 i aquesta setmana 
ens han reconegut amb 
el segell Infoparticipa que 

premia la transparència de la 
comunicació municipal.

A. V.
Quines són les perspectives 
pel 2015?

M. S.
Després d’uns anys de redi-
mensionament del consisto-
ri, el 2015 ha de ser un punt 
d’inflexió perquè Mollerussa 
pugui fer el salt de qualitat 
que necessita i ho farà a tra-
vés de l’organització de nous 
esdeveniments firals, de nous 
projectes, de més inversió i 
establint un sistema de parti-
cipació ciutadana que ajudi a 
can- viar els mo-

d e l s 
d e 

Solsona no rep 
cap retribució 
com a alcalde 
de Mollerussa
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Solsona es mostra dis-
posat a escoltar i a ce-
dir algun espai muni-
cipal si una operadora 
s’interessa a oferir una 
sala de cinema a Molle-
russa, tot estudiant les 
condicions.

govern municipal.

A. V.
Quines sinergies existeixen 
amb el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell?

M. S.
Hi tenim una col·laboració 
permanent. Precisament, des 
de l’Ajuntament hem cedit al 
Consell la concessió del servei 
de la recollida de la brossa i, a 
més, hem tendit a unificar ser-
veis com és el cas dels serveis 
tècnics que ens presta l’ens 
comarcal. 

A. V.
Què significa ser designada 
Capital de la Sardana 2016?

M. S.
És un orgull haver estat desig-
nada. És la millor manera de 
reconèixer la nostra trajectò-
ria en pro de la sardana i de la 
cultural popular catalana.

A. V.
Amb l’execució de la zona 
blava, es pretén recaptar 
més?

M. S.
La funció de la zona blava és 
afavorir la rotació de vehicles 
en zones comercials. Afortu-
nadament, el sector comerci-
al de Mollerussa és el primer 
sector de la ciutat pel que fa a 
volum de negoci i per aquest 
motiu el que es pretén és do-
nar facilitats als compradors. 
Ara s’acaba la concessió i ha-
víem de replantejar-nos el sis-
tema. Hem cregut convenient 
desactivar places en una zona 
de la ciutat que havia anat a 
la baixa pel que fa al sector 
comercial i crear-ne de noves 
en altres zones on hi havia un 
repunt de nous establiments 
oberts. Esperem que el plan-
tejament sigui satisfactori per 
a la majoria, tot i que no tenim 
inconvenient a replantejar la 
situació si les expectatives no 
es compleixen.

A. V.
Què va suposar el tanca-
ment dels cinemes de Molle-
russa?

M. S.
Mollerussa no disposa de ci-
nema de titularitat municipal,  
era un sistema privat. L’em-
presa va tancar i l’Ajuntament 
no hi pot dir res ni tampoc fer-
se’n càrrec. De tota manera, 
estem oberts a escoltar qual-
sevol operadora que estigui 
interessada a tornar a oferir 
cinema i si per a això cal dei-
xar algun equipament públic 
estem disposats a fer-ho en 
funció de les condicions.

L’alcalde de Molle-
russa, Marc Sol-
sona.
Foto: Laia Pedrós
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Francesc
Fabregat

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
coordinarà un nou programa de 
formació i ocupació per a joves.

 ARES VALDÉS
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

El Pla d’Urgell sempre ha estat 
la comarca volguda, perquè 
fins al 1988 no es va constituir 
com a tal. Per a Francesc Fa-
bregat, el president del Con-
sell Comarcal del Pla d’Urgell, 
el 2014 ha estat l’any clau per 
poder desenvolupar el pro-
cés sobiranista. Fabregat no 
s’amaga i creu que la solu-
ció recau en la reforma de la 
Constitució.

ARES VALDÉS
Quines són les principals 
preocupacions del president 
del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell?

FRANCESC FABREGAT
Els temes socials centren quasi 
tota la nostra atenció a causa 
de la greu situació econòmica 
de moltes famílies. Intentem 
també formar i integrar a les 
persones que es troben en 
risc d’exclusió social a través 
de cursos i els inserim al món 
laboral. Incentivem també el 
turisme a la comarca donant 
facilitats a les persones que 
tenen un allotjament, perquè 
puguin guanyar-se la vida.

A. V.
Quines apostes feu per po-
tenciar el turisme?

F. F.
La rehabilitació de l’Estany 
d’Ivars i Vila-sana és el nostre 
principal pol turístic, a ban-
da del Museu de l’Aigua, els 
productes de proximitat i les 
cases rurals. Juntament amb 
la Diputació de Lleida i la Ge-
neralitat es va rehabilitar l’Es-
tany, ja que era una necessi-
tat que reclamaven els veïns, 
tant pel canvi mediambiental 
que significava com pel fet de 
convertir-se en un pol d’atrac-
ció turística. S’ha de dir que la 
comarca del Pla d’Urgell rep 
aproximadament 40.000 turis-
tes l’any.

La 
comarca rep 
fins a 40.000 
turistes l’any

El Pla 
d’Urgell es 
va formar 

el 1988

A. V.
En què es distingeix la co-
marca del Pla d’Urgell de la 
resta?

F. F. 
El Pla d’Urgell sempre ha es-
tat la comarca volguda. Quan 
als anys 30 la Generalitat va 
dur a terme la divisió de Ca-
talunya per comarques, la del 
Pla d’Urgell no estava con-
templada i formàvem part de 
la Noguera. Després de la dic-
tadura va començar a esdeve-
nir un espai comú que es di-
ferenciava de la resta 
pels cultius sal-
vatges i els 
cultius de 
cereals i 
fruita i 
que no 
t e n i a 
res a 
veure 
a m b 
la co-
m a r c a 
en  la 
qual està-
vem. Després 

de vàries reivindicacions, l’any 
1988 es va aprovar al Parla-
ment de Catalunya formar 
el Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell.

A. V.
És la comarca més nova de 
les terres de Lleida?

F. F.
Ho és juntament amb l’Alta 
Ribagorça. En aquelles dates 
també es va formalitzar la co-
marca del Pla de l’Estany.

A. V.
A qui i a què 

donen 

cobertura les actuacions del 
Consell Comarcal?

F. F.
Donem servei a tots els ajun-
taments de la comarca. Ofe-
rim, per exemple, el servei 
de recollida d’escombraries. 
Abans, cada poble feia la 
seva pròpia recollida però ar-
ran de les noves normatives 
ambientals, es va demanar 
un abocador comarcal i des 
d’aquell moment gestionem 
les escombraries de tots els 
pobles. Donem també servei 

a tots els ajuntaments 
que tenen pocs 

recursos i 
que, per 

e x e m -
ple, no 
p o -
d e n 
tenir 
u n 
a r -
q u i -

t e c t e 
o una 

per sona 
d e d i c a d a 

als serveis socials. Nosaltres 
els hi ho facilitem. 

A. V.
Quin és el principal proble-
ma a què s’enfronta la co-
marca?

F. F. 
El gran nombre de persones 
amb falta de recursos. Inten-
tem gestionar també temes 
d’emprenedoria assessorant 
persones que intenten gesti-
onar els seus propis negocis. 

A. V.
Quina és la taxa d’atur de la 
comarca?

F. F. 
Actualment el 12% de la po-
blació de la comarca es troba 
en situació d’atur. El nombre 
de sol·licituds de prestacions 
ha augmentat considerable-
ment els últims anys. 

A. V.
Quina valoració dónes al 
2014?



DIJOUS 25 de DESEMBRE DE 2014 13

Tal com 
passa 
amb les 
parelles, 
que quan 
dues per-
sones no 
s’adiuen 
s’han de 
separar, 
Fabregat 
pensa que 
Catalunya 
i Espanya 
han de fer 
el mateix.

El president del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, Francesc Fabregat.

Foto: Consell Comarcal del Pla d’UrgellL’atur al Pla 
d’Urgell se 
situa en el 

12%
F. F. 

Ha estat un any 
intens. El 2014 ha 
estat l’any clau per poder 
desenvolupar el procés sobi-
ranista. Per les circumstàncies 
que siguin ens han imposat 
unes lleis que no ens agraden 
i que afecten el desenvolupa-
ment de la nostra llengua i els 
drets dels catalans.

A. V.
Arribarà Catalunya a ser un 
estat independent?

F. F.
Sí, per-

què tenim 
tot el dret del 

món a aconseguir-ho. Quan 
dues persones no s’entenen, 
allò que ha de fer cadascuna 
d’elles és fer el seu camí per 
estar bé i això és el que han 
de fer Catalunya i Espanya. 
Perquè l’única opció és can-
viar la Constitució, però com 
no ho faran, el que hem de fer 
és crear-ne la nostra pròpia i 
ells que conservin la reialesa, 

l’exèrcit i el que vulguin, que 
nosaltres ja farem la nostra. 

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

F. F.
En l’àmbit de la política, acon-
seguir la llibertat de Catalunya 
i esperem que durant aquest 
2015 es faci un pas endavant 
en aquest sentit. En l’àmbit 
social, millorar les polítiques 
socials. Ara coordinarem un 

nou programa de formació i 
ocupació per a joves.

A. V.
Com el programa que dóna 
feina a persones en risc d’ex-
clusió social?

F. F.
Sí, amb aquest programa aju-
dem les persones a incorpo-
rar-se a la vida laboral en llocs 
de feina de llarga durada. En 
aquest programa d’ocupació 
hi participa la Generalitat, que 

és qui oferta les vacants i nos-
altres, que com a Consell Co-
marcal, les executem. 

A. V.
Quines sinergies establiu 
amb l’Ajuntament de Molle-
russa?

F. F.
Tenim molt bona complicitat. 
Mollerussa es va adherir als 
serveis tècnics del Consell Co-
marcal i fins fa poc gestionem 
la seva recollida d’escombrari-
es. També col·laborem en po-
lítiques de joventut. 

A. V.
Us sentiu en sintonia amb la 
resta de Consells Comarcals 
del territori?

F. F.
Sí, encara que cada Consell 
té les seves peculiaritats. Són 
territoris molt diferents, però 
en ells hi ha persones com jo 
que tenen el mateix objectiu, 
donar servei als ajuntaments 
dels pobles més petits. Per 
tant, sempre estem tots en 
sintonia. 
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Pardinyes
 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

El barri de Pardinyes se situa a 
l’est de Lleida i delimita amb 
la zona verda més gran la ciu-
tat:  el parc de la Mitjana. 
Quant a la seva activitat co-
mercial, el barri va destacar 
molts anys per encabir-hi la 
llotja de Mercolleida i per ha-
ver acollit durant dècades el 
mercat de fruites i verdures 
més gran de la ciutat abans 
del seu trasllat al polígon dels 
Frares. La força del comerç es 
veu reflectida en la creació de 
l’Associació de Comerciants i 
Industrials de Pardinyes (amb 
més de cent comerços ads-
crits) i en estreta col·laboració 
amb Orvepard,  l’organització 
de veïns del barri, liderada 
per Paco Castillo.

El barri 
de l’est 
de Lleida
disposa 
d’una
associa-
ció amb 
més de 
cent 
comerços 
adscrits.
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L’Armeria Carlos aterra físicament a 
Lleida a preus de botiga on line
L’Armeria Carlos va néixer a 
Sòria fa més de trenta anys. 
Tres dècades després, aterra 
a Lleida amb preus molt as-
sequibles i equiparables a la 
seva botiga on line. 
A l’establiment del carrer Cor-
regidor Escofet de Pardinyes, 
obert fa tot just un parell de 
setmanes, s’hi pot trobar tot 
tipus de material de caça, i 
pesca, equipaments d’aven-

tura, material de supervi-
vència i armes, a més 
d’estris per extreure 
or dels rius. Molt 
present a les xar-
xes socials, dispo-
sa d’una pàgina 
web (http://www.
armer iacar los .
com) amb més de 
8.000 productes a 
la venda.   

L’establiment 
disposa de 

tot tipus 
de material 
d’aventura

El millor estil jove, actual 
i desenfadat, només a 
La Perruqueria MG 
La Perruqueria MG va néi-
xer fa dos anys i mig al barri 
de Pardinyes amb un ampli 
horari comercial per als seus 
clients. Així, obre de dilluns 
a divendres de 09.30 a 19.00 
hores, sense tancar els mig-
dies. Els dissabtes, el seu ho-
rari d’obertura és de 09.00 a 
14.00 hores. 
De la mà de la jove emprene-
dora Montse, la perruqueria, 
concebuda amb un estil fresc, 
actual i desenfadat, ofereix 
un servei d’estètica complet, 
com les manicures semiper-
manents. A més, els preus 
del centre estan adaptats als 
temps actuals i, per exemple, 
el servei de color, tallar i asse-
car s’ofereix des de 32,50 €. 
Així mateix, fan promocions 
periòdiques per agrair la fi-
delitat dels clients i animar 
els que encara no coneixen el 
centre a gaudir del seu tracte 
i la seva professionalitat. 

El centre 
d’estètica 
ofereix un 

ampli horari 
comercial

perruqueria unisex i estètica

C/Jeroni Pujades, 13
25005 Lleida
Tel. 973 04 32 96

C/Corregidor Escofet, 9 · Pardinyes (Lleida)
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En els últims anys, la Bordeta
s’ha convertit en un dels barris 
emergents de la ciutat tant en 
creixement urbanístic com 
demogràfic.

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Bordeta és un barri de la 
ciutat de Lleida que limita 
amb Cappont i Magraners i se 
situat al marge esquerre del 
riu Segre. Disposa d’un teixit 

Bordeta
Els millors arrossos del 
Delta de l’Ebre a Plat Fet

Les grans especialitats de Plat 
Fet són les paelles d’arròs, 
de fideuà i d’arròs negre, així 
com les mariscades i els pro-
ductes del Delta de l’Ebre.  
Els dimecres ofereix un menú 
de 3,99 euros. El dia 31 de 
desembre, també tindrà un 
menú especial de dotze euros 
i es podrà escollir entre 4 pri-
mers i 4 segons com els tradi-
cionals canelons. 

Els dimecres 
ofereix un 
menú molt

econòmic de 
3,99 euros

Menú diario de lunes a domingo

Comidas por encargo para bautizos, 
comuniones, reuniones

Reservas y encargos: 608 973 628
C/Hostal de la Bordeta, 32 bajos

25001 Lleida

associatiu fort i consolidat. 
Té una extensió aproximada 
de dos quilòmetres i a prin-
cipis del segle XX era la zona  
residencial de part de la bur-
gesia de la ciutat. Anys més 
tard, el barri va acollir una 
gran onada de migracions. 
Des dels anys noranta, és 
un dels barris emergents de 

la ciutat tant en creixement 
urbanístic com demogràfic, 
amb la incorporació de nous 
comerços. 
Així, la Bordeta és un barri 
completament autònom, amb 
una àmplia oferta comercial 
que dóna servei a les més de 
13.000 persones que hi habi-
ten.   
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Cotxes a mida a Lleida 
Tracció Technology
Els amants de l’automobilis-
me tenen una cita obligada a 
Lleida Tracció Technology. 
Especialitzats en vehicles de 
tracció integral (turismes 4x4, 
suburbans i tot terrenys), a 
l’empresa del Josep M., situ-
ada al carrer Sicoris de la Bor-
deta, fa més de vint anys que 
es dediquen a la construc-
ció de cotxes personalitzats, 
100% a mida, des del disseny 
interior fins als últims acabats. 
A més, es reconstrueixen au-
tomòbils antics i s’ofereix un 
servei de manteniment i repa-
ració al complert. 
D’altra banda, Lleida Tracció 
Technology disposa d’un la-
boratori I+D on, periòdica-
ment, es creen patents com la 
suspensió Boomerang. 
Actualment, l’ideòleg del pro-
jecte i propietari, el Josep M., 
disposa de quatre patents i 
contínuament estudia la crea-
ció de nous enginys per treure 
a la llum innovadors dissenys 
que trencarien el sector de 
l’automoció dels últims cent 
anys.  

L’empresa 
disposa d’un 

laboratori 
I+D on es 

creen patents

Tot una vida dedicada a 
l’estilisme a la Bordeta

Enriqueta Ocaña fa 42 anys 
que té la Perruqueria Bis. Tota 
una vida dedicada a l’estilis-
me que no s’entendria sen-
se la constància i el treball. 
El negoci va iniciar-lo sola i 
al cap del temps ja són cinc 
les persones que formen el 
seu equip. La seva dedicació 
i saber fer es veu diàriament 
compensat amb la fidelitat 
dels clients del barri i de fora.

Enriqueta 
Ocaña fa 42 

anys que té la 
Perruqueria

Bis

Sícoris, 20 · Av. Garrigues, 79
25001 Lleida

Tel. 973 204 193 · Fax 973 213 651
www.lleidatraccio.com

info@lleidatracciotechnology.com

PERRUQUERIA UNISEX

C/Antoni Solé, 14 baixos · La Bordeta · 25001 Lleida
Tel. 973 20 15 09
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més enllà de les festes
L’esport i la dieta 
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Segons Salut, un 52,8% 
de la població adulta a 
Lleida té excés de pes. 
Tot i això, la 
consciència d’una vida 
saludable cala cada cop 
més en la població.

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

El 80% dels determinants de 
la salut de la població estan 
fora del sistema sanitari. Les 
dades del darrer Informe de 
Salut de 2013 mostren que, 
a Lleida, un 52,8% de la po-
blació adulta (de 18 a 74 
anys) presenta excés de pes, 
lleugerament per sobre de la 
mitjana catalana, i un 23% és 
sedentària (la mitjana és del 
20,3%). Pel que fa als estils de 
vida relacionats amb la salut, 
dos de cada tres persones 
fan un nivell d’activitat física 
saludable, però encara s’es-
tà lluny d’assolir els nivells de 
consum de fruites i verdures 
recomanats. 
Segons l’activitat física habi-
tual, l’any 2013 el 68,6% de la 
població de 15 a 69 anys rea-
litzen una activitat física salu-
dable i, segons aquest infor-
me, en general, a Catalunya, 
les persones fan una valoració 
positiva del seu estat de sa-
lut. En aquest informe s’ex-
posa que vuit de cada deu 
persones enquestades tenien 
una percepció de la seva salut 
com a excel·lent, molt bona o 
bona. 

Naldal, temps d’excessos
En aquestes dates nadalen-
ques en què les trobades al 
voltant d’un bon àpat formen 
part essencial del guió, 
cal tenir en compte 
aquests indicadors 
per intentar que 
els excessos 

La nutrició 
ortomol·lecular, 

 a estudi
Les dades de l’últim informe de Salut, corresponent al 2013, indiquen 
que el 58,6% dels enquestats lleidatans de més de 15 anys assegura 

haver pres algun tipus de medicament en els darrers dos dies. 
A més, el 88,3% ha visitat un professional de la salut els darrers dotze 
mesos i fins a un 30,3% ha visitat un servei d’urgències en el mateix 

període. Unes xifres que poden considerar-se més o menys elevades 
en comparació amb altres territoris i en què la dieta n’és un factor 

important. En aquest sentit, hi ha un tipus de medicina alternativa que 
es coneix amb el nom de medicina ortomol·lecular, dedicada a la re-
habilitació cel·lular. Parteix de la base que als intestins hi tenim un 
“segon cervell” i algunes patologies poden sorgir perquè aquest 

no disposa de determinats nutrients. El seu objectiu és, a par-
tir d’una analítica, restablir l’equilibri químic de l’organisme 

a través de l’ús de substàncies i elements naturals com 
ara vitamines i minerals. Una pràctica que no està 

ben vista per determinats col·lectius mèdics i 
farmacèutics, perquè consideren que hi 

manca una base científica
sòlida. 

de calories no suposin la cai-
guda de la trama argumental. 
Segons la nutricionista i dietis-
ta Georgina Neach, “nutrir-se 
no solament és menjar bé, 
sinó que és un estil de vida” i 
es pot menjar sa dosificant els 
menús sense haver-se d’abs-
tenir de res. No hi ha aliments 
prohibits però sí que “cal ra-
cionalitzar-ne les quantitats”. 
Per exemple, evitar les salses 
i mesurar la ingesta d’alcohol. 
Per festes, apunta Neach, 
un sol àpat pot suposar fins 
a 3.000 quilocalories, 
quan, de mitjana, 
la ingesta ca-
lòrica diària 
és de 2.000 
qui localo-
ries en do-
nes i 2.500 
en homes.  

Ansietat i 
menjar
Quatre de cada 
deu persones adul-
tes veuen afectada la 
seva qualitat de vida en pa-
tir algun problema de salut. 
Els problemes més freqüents 
són el dolor o malestar, que 
pateix (de mitjana) el 30% de 
la població adulta, l’ansietat 
o la depressió, que pateix el 
19,5%, i els problemes per 
caminar, que afecten el 16,6% 
dels habitants. En tots els ca-
sos, els problemes afecten les 
d o n e s 

en proporcions més elevades 
que els homes. L’ansietat és 
un dels problemes que afecta 
més la relació amb la ingesta 
de menjar. Tal com exposa la 
nutricionista, “hi ha gent que 
vol canviar de pes però el que 
ha de fer és canviar d’hàbits”, 
ja que “l’ansietat deriva amb 
el menjar”.  En aquest sentit, 
afirma Neach, les dietes hi-
perprotèiques ajuden a per-
dre pes molt ràpid però no 
reeduquen en l’hàbit de men-
jar bé i sa. Un fet que suposa, 

la majoria de vegades, 
que sorgeixi l’efec-

te rebot. A més, 
són dietes on 

es perd lí-
quid i massa 
muscular i 
no ajuden 
a una mi-
llora de la 

salut: “L’ob-
jectiu final no 

ha de ser perdre 
pes, sinó reeducar 

en els hàbits alimenta-
ris. Una tasca que suposa, de 
retruc, perdre pes”. A més, 
per la lleidatana, l’excusa del 
metabolisme i la genètica no 
serveix: “No m’agrada par-
lar de genètica perquè, aquí, 
som iguals genèticament que 
a l’Àfrica i, allà, no hi ha obe-
sitat.  

Quin és l’ideal?
Segons la nutricionista, cal-

dria menjar fins a cinc cops 
al dia (esmorzar, di-

nar, sopar i fer 
dos refrige-

ris), cada 

No és qüestió 
d’abstenir-se, 

sinó de 
racionalitzar 

quantitats
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És necessari 
saber

 llegir els 
etiquetatges 
nutricionals

tres hores, per mantenir els 
nivells de sucre i evitar que 
la glucosa faci pics a la sang.  
L’ideal seria esmorzar molt 
bé, dinar hidrats de carbo-
ni i, a l’hora de sopar, fer-ho 
en petites quantitats. D’altra 
banda, caldria menjar tot allò 
que estigui el menys proces-
sat possible. A més, apunta 
Neach, és important que co-
neguem d’on provenen els 
productes: “Cal saber llegir 
els etiquetatges nutricionals, 
ens venen productes com a 
lights però no són per fer di-
eta”. La nutricionista explica 
que, per exemple, els tor-
rons sense sucre, en realitat, 
tenen més quilocalories que 
els altres i les típiques galetes 
digestives són “pitjors” (en 
termes calòrics). “És millor 
comprar les normals”, apunta 
la nutricionista, “vigilaràs més 
i gaudiràs més menjant-les”.  
Per estar ben informat, caldria 
incorporar una assig-
natura a l’escola, 
“molta gent 
no sap el 
que és una 
proteïna”. 
S e g o n s 
la nutrici-
onista, si 
ens basem 
en els ni-
vells d’obe-
sitat infantil (al 

A dalt, la 
nutricionista 
Georgina Neach.
Sota, la monitora 
de Fitness, 
Elisabeth Mas. 
Fotos: Dani Mar-
tínez i Laia Dolcet 

voltant del 42%), ara no es 
menja millor que abans. I això 
es deu a molts factors, so-
bretot, a l’estrès i la falta de 
temps per cuinar sa. En gene-
ral –afirma–, “menjar bé és de 
sentit comú, tal com feien els 
nostres avis”.

Consells nutricionals
En concret, per compensar 
els excessos de les festes, els 
menús es poden elaborar in-
troduint elements diürètics, 
brous de verdures, espàr-
recs... Reduint la proteïna i, 
com a consell general, evitar 
menjar entre hores. Altres 

consells que proposa 
Neach:  en comp-

tes de fer una 
gran sobre-
taula acom-
panyada de 
copes d’al-
cohol, ¿per 
què no anar 
a passejar 

amb la famí-
lia? Una altra 

opció més difícil 

de dur a la pràctica però igual 
d’efectiva seria anar a córrer 
cada matí mitja hora, havent 
esmorzat prèviament una 
mica.
 
L’hàbit de fer esport
Segons l’enquesta d’hàbits 

esportius a Espanya del 2010, 
el 40% de la població de més 
de 15 anys practica algun ti-
pus d’esport. La major part, 
el 92,5%, de gran intensitat, 
almenys un cop per setmana, 
i les taxes són superiors en 
homes que en dones. A més, 

mentre un 59,8% dels joves 
entre 15 i 24 anys practica 
esport, aquest percentatge 
es va reduint a mesura que 
augmenta l’edat. Així, només 
un 44,6% de 25 a 54 anys fa 
exercici físic, xifra que baixa 
fins al 23,3%  en les persones 
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de més de 55 
anys. 

La mateixa 
enquesta 
d e d u e i x 
que els 
e s p o r t s 
major ita-

ris són la 
natació (en 

un 22,4%), se-
guits del ciclisme 

(un 19,8%), el futbol 
(un 17,9%), córrer 

(13,4%) i la gim-
nàstica en centres 
esportius, ja sigui 
suau o intensa.

‘Running’
En aquests últims 

anys, però, l’hàbit de 
córrer (més conegut 

com a running) s’ha con-
vertit en un fenomen social, 
de gran addicció. La seva po-
pularització es demostra amb 
la gran quantitat de curses, 
carreres populars, mitges ma-
ratons i maratons que es duen 
a terme al llarg de la geogra-
fia. Segons el cap de servei 
de Cardiologia de l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida, 
Fernando Worner, l’exercici 
físic raonable és molt saluda-

El ‘running’ 
s’ha convertit 

en un 
fenomen 

social de gran 
addicció

ble pel cor ja que 
millora la salut 
i l’estat físic 
de les per-
sones. Tot i 
això, el doc-
tor exposa 
que s’hauria 
d ’ a n a l i t z a r 
se r iosament 
“l’epidèmia” en 
què s’ha conver-
tit l’esport per a molta 
gent, perquè “l’esport extrem 
no és sa”. En aquesta línia, 
Georgina Neach també opina 
que se n’ha anat una mica de 
les mans: “Tinc pacients que 
han perdut 15 quilos, no han 
fet mai esport i ara es posen 
a córrer maratons amb 50 
anys”. La nutricionista exposa 
que “cal trobar el punt mig” 
i són molts els esportistes 
amaters que van per lliure”. 
A més, “hi ha molt intrusisme: 
qui corre tres maratons l’any 
no vol dir que sàpiga bé com 
cal alimentar-se”. Segons la 
infermera i psicòloga Virginia 
Antolín, el 18% de les perso-
nes que practiquen exercici 
físic amb assiduïtat són addic-
tes, sent els esports aeròbics 
els que més dependència ge-
neren.

Cal menjar 
cada tres 

hores perquè 
la glucosa no 
faci pics a la 

sang

Els excessos 
es poden 

compensar 
amb aliments 

diurètics

Elisabeth Mas 
és tècnica 

en fitnes 
i dirigeix 
d i v e r s e s 
activitats 
al Gim-
nàs Ekke 

de Lleida. 
Actualment, 

explica, el per-
fil dels visitants al 

centre (compta amb 
6.000 socis) és molt heteroge-
ni. Una fet que es podria atri-
buir a la gran varietat d’acti-
vitats que duen a terme. Així, 
aquests dies d’excessos, per 
cremar calories es realitzen 
activitats més anaeròbiques 
com poden ser el ciclisme o 
els circuits com el BootCamp.
Per l’Elisabeth, la pràctica es-
portiva és un hàbit saludable 
i molta gent que ve amb al-
guna patologia ho prova i s’hi 
acaba aficionant. Així doncs, 
que les festes no desvirtuïn la 
finalitat d’una vida saludable 
amb un bon còctel de dieta 
i esport, i qui s’animi té una 
cita amb la XXI Cursa Sant Sil-
vestre de Lleida el proper 31 
de desembre.
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La terra

on tot
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Cada any, Lleida 
exporta una gran 
quantitat de fruita a 
països de tot el món. 
Un viatge que
comença més prop 
del que podies
imaginar.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida, 22 de desembre de 
2014. Posem rumb al Centre 
Logístic de Térmens, lloc des 
del qual ActelGrup gestio-
na tot allò relacionat amb la 
manipulació i exportació de 
fruita. Ens hi espera Mariona 
Mesull, responsable de comu-
nicació d’una de les coopera-
tives agràries més importants 
i innovadores del país. 
ActelGrup uneix l’esforç de 
més de 155 cooperatives i el 
treball i producció de prop 
de 12.000 persones que vi-
uen i volen continuar vivint a 
la terra i de la terra. Per a la 

comença

Mariona i la resta de guies, és 
important que coneguem de 
primera mà el valor que té la 
llavor agrícola que molts pa-
gesos exploten en els camps. 
Un treball de vegades me-
nyspreat per una majoria que  
no és capaç d’apreciar d’on 
procedeix un dels aliments 
més sans que sovint ens duem 
a la boca quasi sense pensar.
Així, doncs, després d’una 
petita introducció, ens convi-
den a anar una mica més enllà 
de les parets de l’oficina en 
la qual ens trobem. Ens po-
sem una bata de color blanc 
i, ara sí, accedim a l’interior 
de la planta de processament. 
Un món de color verd s’obre 
davant nostre. Centenars de 
persones hi treballen, selecci-
onant, tractant i empaquetant 
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els diferents tipus de fruita 
que més tard s’exportaran 
per tot el planeta. Una de les 
premisses que la cooperativa 
segueix rigorosament és la de 
ser capaç de saciar la deman-
da de fruita durant tot l’any. 
Per això, fan servir les 22 cam-
bres frigorífiques que alberga 
el centre de Térmens i que 
aconsegueixen conservar la 
fruita en condicions òptimes 
fins al moment de la seva sor-
tida. La capacitat d’aquests 
punts de magatzem en fred 

és superior a les 90.000 to-
nes. “El proveïment està ga-
rantit”, ens asseguren. 
Peres, pomes, préssecs i pru-
nes són solament alguns dels 
tipus de fruita que cada any 
passen per la planta de Tér-
mens. Tot just arribar, han de 
superar una sèrie de filtres de 
selecció, així com un control 
de qualitat, que assegurin al 
consumidor les bones condi-
cions del producte. 
“Aquesta màquina és capaç 
de realitzar 240 fotografies 
per segon”, ens comenta un 
dels treballadors de la planta. 
Mitjançant aquestes imatges 
són capaços de produir da-
des suficients sobre el pro-
ducte que travessa la cadena 
en aquell moment per tal de 
classificar-lo pel seu color de 
forma totalment automàtica.
Una vegada superada aques-
ta part, es procedeix a l’em-
paquetat. ActelGrup treballa 
conjuntament amb la Funda-
ció Aspros de Lleida, que con-
fecciona els embalatges dels 
seus productes. Una àmplia 
varietat de contenidors per 
emmagatzemar i transportar 
la fruita, l’aspecte dels quals 
canvia molt segons la zona a 
la qual s’envia. Per exemple, 
en els establiments d’Ale-
manya és bastant freqüent 
trobar la fruita presentada 
en embolcalls de cartró i de 
colors més foscos o negre 
perquè la fruita destaqui molt 
més. Observant els operaris 
de l’última part de la cadena 
com envasen la fruita en la 
gran diversitat de caixes aca-
ba la nostra visita. No obstant 
això, abans del comiat, ens 
obsequien amb unes peces 
de fruita fresca, recent sorti-
des de les seves cambres. Un 
plaer per a nosaltres, possible 
durant tot l’any gràcies a la 
feina de molts. 

Procès de selec-
ció pel qual passa 
la fruita.
Fotos: Imma 
González
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Jugadors i jugadores 
de bàsquet emigren 

a les terres 
lleidatanes per 

cercar la cistella de 
la seva vida

Quatre
històries,
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 MARC RETAMERO / 
MARC FONTANILLAS

 LLEIDA / LA SEU D’URGELL
www.7accents.cat

Són molts els joves, cada ve-
gada més, que es veuen obli-
gats a emigrar a l’estranger 
per perseguir les oportunitats 
laborals que no se’ls pot ofe-
rir aquí. El mateix succeeix 
en el món del bàsquet, tot i 
que en aquest cas és al nos-
tre país on acaben fent cap 
jugadors i jugadores professi-
onals. Tots ells amb un mateix 
somni, triomfar en l’esport 
de la cistella. Malgrat la de-
licada situació que travessen 
les competicions nacionals, 
especialment lligues com la 
LEB Or, la LEB Plata o la Lliga 
Femenina, Espanya continua 
sent un gran aparador per 
començar a llaurar-se una car-
rera esportiva plena d’èxits. 
Els grans sous que es paga-
ven anys enrere han passat a 
millor vida davant l’austeritat 
obligada dels clubs, però l’alt 
nivell competitiu encara és un 
gran atractiu per als jugadors 
forans, sobretot pels que pro-
cedeixen de lligues menors o 
pels nord-americans acabats 
de sortir de la Universitat.
Lleida és una bona opció per 
créixer esportivament i així ho 
entenen jugadors com Greg 
Kahlig, que aquest estiu va 
triar l’Actel Força Lleida per 
iniciar la seva carrera com a 

L’americà Greg 
Kahlig i l’estonià 
Sven Kaldre, ju-
gadors de l’Actel 
Força Lleida.
Foto: Javi 
Enjuanes

Quatre quatre 
somnis

professional, o l’estonià Sven 
Kaldre, que cerca nous rep-
tes professionals a la capital 
del Segrià després de jugar 
diverses temporades a la 
modesta lliga del seu país. 
“M’agrada la ciutat i la seva 
gent, però al cap i a la fi la 
raó per la qual estic aquí és 
el bon nivell basquetbolístic 
que hi ha”, reconeix Kaldre 
sense embuts. Els jugadors 
professionals tenen el privi-
legi de viure d’allò que més 
els apassiona, però la seva 
feina també exigeix molts sa-
crificis. “Durant la temporada 
no tenim temps de fer res 
més. Bàsquet, bàsquet i més 
bàsquet”, explica el jugador 
bàltic, que confessa que pas-
sa les seves poques estones 
lliures davant l’ordinador, ja 
sigui mirant alguna pel·lícula 
o llegint la premsa del seu 
país. Tots aquests sacrificis 
costen més d’afrontar quan 
s’està a tants quilòmetres de 
casa, lluny de la família i més, 
en les dates tan assenyalades 
en què ens trobem. I és que 
els jugadors del Força Lleida 
no tenen vacances per Nadal. 
La lliga LEB Or no s’atura per 
les festes, amb partits el 28 
de desembre i el 4 de gener, 
de manera que els jugadors 
que dirigeix Joaquín Prado 
no han tingut cap més remei 
que quedar-se entrenant a 
terres lleidatanes. “Els juga-
dors estrangers segurament 
haurem de posar-nos a cuinar 
algun plat típic dels nostres 
països i fer algun sopar des-
prés dels entrenaments, però 
no tindrem temps per anar de 
festa ni celebrar massa”.

Ràpida adaptació
L’adaptació dels nouvinguts 
a l’Actel Força Lleida ha es-
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tat molt més ràpida de la que 
s’esperaven els tècnics, tal 
com ha reconegut més d’una 
vegada l’entrenador Joaqu-
ín Prado, i aquesta és, sense 
dubte, una de les claus que 
expliquen la bona trajectòria 
de l’equip durant els primers 
compassos de la temporada. 
Sense perdre la humilitat que 
els caracteritza, tant Kahlig 
com Kaldre es mostren am-
biciosos i assenyalen els play-
offs d’ascens com un objectiu 
real, malgrat que l’estonià 
reconeix no saber “pràctica-
ment res sobre aquesta lliga i 
els seus equips”. “Hem de se-
guir treballant de valent cada 
setmana per mantenir el ni-
vell i aspirar a classificar-nos”, 
apunta un Greg Kahlig que 
està demostrant tenir un ca-
nell infal·lible des de llarga 
distància. De fet, en l’encon-

Kahlig va 
anotar vuit 

triples i es va 
quedar a un 
d’igualar el 

rècord

tre davant el Cocinas.com 
va causar impacte amb vuit 
triples anotats, quedant-se a 
només un d’igualar el rècord 
històric de la lliga Adecco 
Oro. No obstant això, els ini-
cis mai són fàcils i l’aler nord-
americà no amaga que les 
seves primeres hores a Lleida 
no van ser precisament agra-
dables. “El llarg viatge des 
dels Estats Units em va causar 
cert jet lag i la veritat és que 
no em trobava gaire bé quan 
vaig arribar”. “Encara que 
tot és molt diferent del que 
estava acostumat a Amèrica, 
l’adaptació ha estat realment 
bona perquè l’equip ha fet 
una gran feina per fer-me sen-
tir com a casa”, afegeix.
La integració d’aquests joves 
jugadors va més enllà de la 
pista del Barris Nord, ja que 
no és gens estrany trobar-se’ls 

passejant pels carrers de Llei-
da. “M’agrada conèixer la 
ciutat i veure què em pot ofe-
rir”, explica un Kahlig que es 
declara amant de les botigues 
i l’spa, on aprofita per rela-
xar-se després d’una  jornada 
d’entrenaments dura. Kaldre 
no dubta quan li preguntem 
pels atractius de la nostra 
ciutat. “El castell (en referèn-
cia a la Seu Vella). També és 
molt bonic el carrer 
Major, tot i que 
he de dir que 
és la zona 
que més 
c o n e c . ” 
“ ¡ C a r a -
c o l e s ! ” , 
e x c l a m a 
en un per-
fecte cas-
tellà el juga-
dor quan se li 

pregunta per la gastronomia 
de les nostres contrades. “Els 
vam tastar quan van venir els 
meus pares a visitar-me. Són 
diferents de tot el que havia 
menjat mai!”. Kahlig afegeix 
que també s’ha deixat seduir 
pels encants de la paella i les 
tapes. “El menjar espanyol és 
realment bo. Trobar menjar 
americà ja és més complicat. 
Cheeseburgers, tacos i poca 

cosa més”. Sven Kal-
dre, en canvi, no 

té problemes en 
aquest sentit. 
S’ha establert 
a Lleida amb 
la seva pa-
rella i és ella 
qui “ho cui-

na tot, tant 
menjar espa-

nyol com plats 
típics d’Estònia”. 

Ara bé, no tot és de color de 
rosa i hi ha quelcom que no 
els acaba de fer el pes dels 
lleidatans. “La impuntualitat”, 
coincideixen ambdós entre 
rialles. “Als Estats Units la 
gent acostuma a arribar deu 
o quinze minuts abans de 
l’hora prevista i aquí succeeix 
tot el contrari. És diferent”, 
sentencia Kahlig amb certa 
resignació. No obstant això, 
només tenen paraules bones 
per a l’afició lleidatana. “Els 
aficionats pel carrer ens salu-
den, quan guanyem s’acosten 
a felicitar-nos i als partits ve 
molta gent a veure’ns”, diu el 
jugador del Bàltic. I si la rela-
ció amb l’entorn és excel·lent, 
encara és millor amb la resta 
de companys i el cos tècnic. 
“Gaudim molt passant l’esto-
na plegats, tant dins com fora 
de la pista”, comenten en per-
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L’holandesa Mar-
lou de Kleijn i la 
belga Hind Ben 
Abdelkader, juga-
dores del Cadí La 
Seu.
Foto: J.G. 
Fontanillas

fecta sintonia nord-americà i 
estonià, una combinació que 
25 anys enrere hauria resultat 
d’allò més problemàtica en el 
context de la Guerra Freda i 
que avui es veu amb tota na-
turalitat. I és que els vestidors 
dels equips de bàsquet són 
tota una conjunció de cultures 
i el de l’Actel Força Lleida no 
n’és cap excepció.

Connexió del Benelux als Pi-
rineus
A 130 quilòmetres de la capi-
tal del Segrià, al bell mig dels 
Pirineus, existeix un indret 
recòndit que cada tempora-
da esdevé la llar de jugado-
res professionals d’arreu del 
món. Parlem de La Seu d’Ur-
gell i del Sedis Bàsquet, que 
des de ja fa molts anys milita a 
la màxima categoria nacional 
del bàsquet femení. Enguany, 

a la localitat de l’Alt Urgell es 
parla neerlandès i és que al 
Palau d’Esports hi coincidei-
xen l’holandesa Marlou de 
Kleijn i la belga Hind Ben Ab-
delkader, dues jugadores de 
països amb escassa tradició 
basquetbolística. De Kleijn 
compleix la seva tercera tem-
porada a La Seu i ha hagut 
d’exercir d’amfitriona de la 
jove Ben Abdelkader, una 
talentosa base de 
només 19 anys. 
“Sóc nova a 
La Seu i els 
p r i m e r s 
dies sem-
pre acos-
t u m e n 
a estar 
m a r c a t s 
pels nervis, 
però tenia 
moltes ganes 

“Aquí 
t’exigeixen 

guanyar i tot 
se centra en el 

bàsquet”

La LEB Or 
no s’atura per 

Nadal, amb 
dos partits a 

la vista

de venir a Espanya i començar 
la temporada”, explica la ju-
gadora nascuda a Brussel·les. 
“Aquí cada equip pot compe-
tir contra qualsevol rival, no 
hi ha partits fàcils”, continua 
mentre de Kleijn apunta que 
“a Holanda no hi ha una lliga 
professional femenina. Hi ha 
sis o set equips on totes les 
jugadores són holandeses 
que estudien o tenen altres 
feines. Entrenes només dos o 
tres cops per setmana. Aquí 
t’exigeixen guanyar, entrenes 
cada dia i tot té a veure amb 
el bàsquet”.
Guanyar-se la vida jugant a 
bàsquet sovint és més com-
plicat en el cas de les noies, ja 
que malauradament la reper-
cussió de l’esport femení en-
cara és molt inferior a la del 
masculí, així com les quanti-
tats de diners que s’hi mouen. 
En canvi, l’exigència del dia a 
dia d’una jugadora del Cadí 
La Seu no té res a envejar a la 
d’un jugador del Força Lleida. 
“Tenim entrenament al matí, 
així que tot just aixecar-nos i 
esmorzar ja hem d’anar cap 
al pavelló. Comencem a les 
deu i acabem entre la una i 
dos quarts de dues. Llavors 
tornes cap a casa, dines i tens 
una estona per descansar 
o estudiar fins a dos quarts 
de cinc de la tarda, que tor-
nem a tenir entrenament fins 
a les sis. Vivim centrades en 
el bàsquet”, relata Hind. “I 
dues vegades a la setmana 
també fem peses”, matisa 
de Kleijn. Amb tot plegat no 
els queda gaire temps lliure. 

L’empren en “veure pel-
lícules, llegir o par-

lar amb la família 
per l’Skype”. 
Els dimecres, 
que només 
entrenen al 
matí, es po-
den perme-
tre “fer una 

escapadeta a 
Andorra. Aquí 

no hi ha gran 

cosa per fer. 
La Seu no 
és Barce-
lona”, co-
menta una 
Marlou de 
Kleijn acos-
tumada a 
viure en grans 
ciutats. Tot i que 
reconeix que no surt 
massa per La Seu d’Urgell en 
destaca el centre històric i la 
Catedral de Santa Maria d’Ur-
gell. “També recomanaria el 
Port Olímpic”, afegeix la seva 
companya.
Un dels aspectes que els ha 
dut més problemes a l’hora 
d’integrar-se ha estat l’idio-
ma. “Quan vaig arribar a La 
Seu no sabia dir absoluta-
ment res en castellà. Als en-
trenaments no entenia res i la 
Marlou m’ho havia de traduir 
tot”, explica amb sinceritat 
Ben Abdelkader. “A poc a 
poc començo a entendre co-
ses, però l’inici no va ser agra-
dable. El català s’assembla al 
francès i és cert que puc en-
tendre més fàcilment algunes 
paraules. De totes maneres, 
és fantàstic aprendre llengües 
noves”. De Kleijn, tot i la seva 
llarga estada al nostre país, 
no s’atreveix a abandonar 
l’anglès durant tota la conver-
sa. I és que “el meu castellà 
és horrible”, s’excusa avergo-
nyida. Tanmateix, compartir 
aficions és quelcom que ajuda 
a adaptar-se a un nou entorn. 
La Hind ens confessa que la 
Marlou és una cuinera molt 
bona i l’aler holandesa ho 
admet amb un somriure còm-
plice que deixa entreveure 
cert rubor. “M’agrada cuinar 
i provar coses noves. L’any 
passat teníem una companya 
portuguesa que cuinava molt 
bé i vaig aprendre d’ella al-
gunes receptes”. La jugadora 
comenta que troba a faltar al-
guns productes típics del seu 
país, especialment algunes 
verdures que no es poden 
trobar als supermercats de La 
Seu. En canvi, la directora de 
joc belga es mostra encanta-
da amb la cuina espanyola. 
“La tortilla” exclama en cas-
tellà quan se li pregunta pel 
seu plat preferit. “Cada vega-
da que viatgem provem coses 
diferents. M’encanta el men-
jar d’aquí”, remarca. 
A diferència dels nois, la Lliga 
Femenina s’atura per Nadal i 

les jugado-
res del Se-
dis, quartes 
classif ica-
des a la lli-
ga, ja gau-

d e i x e n 
d’unes meres-

cudes vacances 
que aprofitaran 

per tornar a les seves 
respectives cases. “Fa quatre 
mesos que no veig la meva 
família. Els meus pares sem-
pre estan ocupats. Es fa molt 
dur. Si bé és cert que tenim 
l’Skype per comunicar-nos, si 
estàs trista i necessites una 
abraçada... no és el mateix”, 
expressa de Kleijn amb la veu 
entretallada pel sentiment 
d’enyorança. “Les noves tec-
nologies ens ajuden molt a 
l’hora de mantenir el con-
tacte”, puntualitza Ben Ab-
delkader abans que la Marlou 
li recordi que després de les 
festes hauran de quedar-se 
un mínim de tres mesos a La 
Seu d’Urgell. 
I la propera temporada què? 
“Ja he estat aquí tres anys i 
potser ha arribat el moment 
d’anar a un altre lloc, però 
sigui com sigui, és una deci-
sió que prendré al final de la 
temporada”, reconeix una de 
Kleijn que no tanca la porta a 
continuar la seva carrera es-
portiva a les terres de Ponent. 
Tampoc ho fan Hind Ben Ab-
delkader, Greg Kahlig o un 
Sven Kaldre que afirma sense 
embuts que seguirà un any 
més al Força Lleida “sempre 
i quan em donin l’oportuni-
tat”. Tots ells, independent-
ment del nivell que puguin 
exhibir sobre la pista, són un 
clar exemple d’integració al 
nostre bàsquet i ho demostra 
la implicació en defensa que 
els quatre esmenten en ser 
preguntats per la principal 
diferència que s’han trobat 
respecte als seus clubs d’ori-
gen. Anteposen els interes-
sos col·lectius als individuals 
i, sense dubte, aquesta és 
una de les claus de l’èxit dels 
seus equips. Quatre històries 
diferents, sí, però totes elles 
amb un mateix somni; triom-
far com a jugadors i jugado-
res de bàsquet. De ben segur 
que l’esforç i la perseverança 
que esmercen cada dia els 
ajudaran a arribar molt lluny.
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El patinatge 
artístic sobre 
rodes està 
considerat 
com un 
esport 
minoritari, 
però els 
patinadors 
que el 
practiquen 
fan que 
sigui gran.

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Salts increïbles, girs que de-
safien la llei de la gravetat i 
figures capaces de captivar 
tothom. Així és el patinatge 
artístic sobre rodes, un esport 

Art i bellesa 
sobre 
rodes

considerat minoritari però no-
més en concepte, ja que tots 
els seus practicants, indistin-
tament de l’edat que tinguin, 
fan que sigui gran.
Estem davant de moviments 
de dansa barrejats a la per-
fecció amb elements tècnics 
sobre uns patins. Això obli-
ga que l’esportista tingui una 

preparació física molt bona, a 
més d’una gran capacitat de 
concentració, ja que qualse-
vol errada es pot pagar cara, 
tant en un entrenament com 
en la mateixa competició. 
És per aquesta raó que cada 
patinador ha de treballar de 
valent per tal d’aconseguir 
els objectius que s’ha marcat, 
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Darrere de 
cada actuació 
hi ha moltes 

hores de 
treball

Durant una com-
petició o una 
exhibició com la 
Gala de Patinat-
ge que es va dur 
a terme a la ca-
pital del Segrià, 
cada detall és 
cuidat al màxim 
i res no es pot 
deixar a l’atzar.
Fotos: Ò. B.

ja que no és fàcil aconseguir 
triomfar i estar entre els més 
destacats.

El camí per ser més conegut
Malgrat la seva espectaculari-
tat i atractiu, en què la bellesa 
dels moviments és capaç de 
captivar qualsevol especta-
dor, encara queda molt de 
camí perquè el patinatge ar-
tístic sigui conegut per tot-
hom. “S’ha de reconèixer 
que és un esport minoritari, 
practicat en la seva immensa 
majoria per noies. Però s’ha 
d’admetre que en no ser un 
esport mediàtic costa arren-
car”, apunta la directora tèc-
nica i entrenadora del Lleida 
Patinatge Artístic, Eva Bobet.
Per aquesta raó, esdeveni-
ments com la VI Gala de Pa-
tinatge, que es va dur 
a terme al pavelló 
lleidatà Onze 
de Setembre i 
que va con-
vertir aquest 
recinte de 
la capital 
del Segrià 
en l’epicen-
tre del món 
d’aquesta dis-
ciplina esporti-

va, serveixen per donar-ho 
a conèixer. “Hi ha molta fei-
na darrere d’una cita com la 
lleidatana per coordinar el 
centenar de patinadors i pa-
tinadores que tenim al club. I 
ho fem amb la gran il·lusió de 
poder comptar amb l’actual 
campió del món en la moda-
litat de xous, el CP Olot i el 
vigent campió del món indi-
vidual en la categoria júnior, 
Pere Marsinyach”, afegeix.
Donada aquesta falta de co-
neixement, cal insistir en la 
duresa que suposa la pràctica 
i preparació d’aquest esport, 
on cada detall està estudiat 
mil·limètricament perquè no 
hi hagi errades. I és que el dia 
a dia d’un patinador és sum-
mament complex, encara que 
s’ha de ser realista i distingir 

entre els diferents ni-
vells que existei-

xen. “Per un 
p a t i n a d o r 

d’elit la de-
dicació ha 
de ser dià-
ria, sobre-
tot tenint 
en compte 

que estem 
davant d’un 

esport molt 

tècnic. Cal fer un incís neces-
sari dient que es tracta d’un 
esport amb tanta tècnica i di-
ficultat darrere que requereix 
un entrenament diari”, mani-
festa Eva Bobet, coneixedora 
a la perfecció de tot el que 
han de lluitar els esportistes 
que estan al Lleida Patinatge 
Artístic. Tot i així, aclareix que 
també existeixen nivell més 
baixos en els quals no es cal 
tanta preparació i, per tant, 
amb dos o tres entrenaments 
setmanals ja és suficient, 
“sent aquí on hi ha la gran 
majoria de practicants, és a 
dir, patinadors”.
En aquesta línia es mostra 
l’actual campiona de Lleida, 
Nina Bobet, que porta tret-
ze anys patinant (actualment 
té 16 anys), en remarcar que 
“és una disciplina molt dura. 
Hem de partir de la base que 
es tracta d’un esport indivi-
dual. Per tant, quan surts a la 
pista et jugues, en menys de 
cinc minuts, tot el treball que 
has acumulat durant una tem-
porada. Així doncs, tot depèn 
de tu i, si falles, la responsa-
bilitat és exclusivament teva”. 
Per tant, mantenir la concen-
tració, saber controlar els 
nervis i aguantar el tipus en 

segons quins moments són 
factors determinants a l’hora 
de competir si es vol triomfar.
D’altra banda, un dels fac-
tors també importants que 
cal tenir en compte a l’hora 
d’entendre el patinatge artís-
tic és que estem davant d’un 



DIJOUS 25 de DESEMBRE DE 201432

Catalunya és 
una potència 

mundial i 
Lleida està 

creixent

esport vocacional que no 
sempre és fàcil practicar-lo, 
ja que “moltes vegades hi ha 
impediments que obliguen a 
deixar de realitzar aquest es-
port. Tothom el practica per-
què li agrada, ja que no hi ha 
recompenses econòmiques. 
Per aquesta raó, com a en-
trenadora, et sents satisfeta 
quan veus que continuen pa-
tinant i lligats als patins”, co-
menta Bobet. Però els patina-
dors també senten quelcom 
especial des del moment que 
entren al vestidor i es prepa-
ren fins que escolten la músi-
ca a la pista davant del públic 
assistent. Segons explica la 
Nina López, “puc expressar 
els meus sentiments i les il-
lusions a la pista, amb el cos, 
mentre ballo i salto”.
En definitiva, de la mateixa 
manera que succeeix en la 
resta d’esports, el més impor-
tant és gaudir d’allò que s’es-
tà fent, perquè aquest serà un 
impuls molt gran per aconse-
guir grans fites. Bona mostra 
d’això ho pot corroborar el 
campió del món júnior, Pere 
Marsinyach, que indica que a 
un nen o nena que comença 
se li ha d’insistir que gaudeixi, 
“que no busqui sempre gua-
nyar. Amb ganes i esforç es 
pot arribar on tu vulguis. De 
fet, caure sempre t’ensenya 
coses”, reflexiona.

El patinatge 
creix a Lleida
De mica en 
mica, el pa-
tinatge ar-
tístic s’està 
fent un forat 
i m p o r t a n t 
dintre del 
panorama es-
portiu de Lleida. 

Cada cop són més els nens i 
nenes que s’animen a practi-
car aquest esport, captivats 
pel fet d’anar sobre patins, 
i, a la vegada, són capaços 
de superar la dificultat que 
comporta realitzar diferents 
figures mentre patinen, supe-
rant així repte darrere repte. 
“Catalunya és una potència 
mundial en aquest esport. A 
Lleida sempre hem anat una 
mica pel darrere de la res-
ta de províncies, però poc a 
poc van sortint bons patina-
dors a les terres lleidatanes”, 
expressa Bobet. Però alhora 
s’atreveix a denunciar que 
no estem davant d’un esport 
potenciat, com pot ser el 
bàsquet, l’hoquei o el futbol, 
entre d’altres, “als quals se’ls 
ajuda molt més. A vegades, 
hem d’entrenar a deshores, 
com pot ser a les 22.00 hores, 
i això provoca que sigui bas-
tant més difícil poder compa-
ginar el patinatge artístic amb 
estudis o treball”.
Tot i així, s’ha de ser realista. 
Barcelona sempre ha estat un 
referent, on més nivell hi ha, 
ja que també és on més es 
practica. Però el campió del 
món júnior, Pere Marsinyach, 
apunta que, encara que Llei-
da és la província catalana 
que té menys afició, “sempre 
és d’agrair que hi hagi gales 

com la lleidatana, on 
se’ns reconeix 

el treball que 
fem. Això 
no és fruit 
de la ca-
s u a l i t a t . 
De fet, 
cada ve-
gada més 

a Lleida es 
veuen més 

projectes amb 

valors i de caràcter psicològic. 
Últimament s’està reformant 
la territorial de Lleida amb 
molta més energia”, informa. 
Però en aquest creixement ju-
guen un factor vital els mitjans 
de comunicació, on TV3 ja va 
fer un pas endavant el passat 
mes d’octubre emetent imat-
ges del Mundial que se cele-
brar a Reus. Però Marsinyach 
apunta que, “malgrat que el 
patinatge està guanyant més 
seguidors, li falta tenir molta 
repercussió per ser més cone-
gut. Potser és perquè mai se 
li ha donat una oportunitat”.
El CP Olot s’ha convertit en 
tot un referent en el patinat-
ge artístic gràcies a les vuit 
vegades que s’ha proclamat 
campió del món en la modali-
tat de xou. La capitana, Anna 
Quintana, diu que “esdeve-
niments com la gala lleida-
tana són bons, ja que donen 
ressò al patinatge artístic, el 
donen a conèixer i l’apropen 
al màxim de gent possible”. 
Afegeix que “cada vegada 
hi ha menys desconeixement 
d’aquest esport. Estem avan-
çant perquè a Catalunya el 
patinatge artístic està aga-
fant força tradició, tenint pa-
tinadors molt bons a nivell 
internacional. De fet, a Lleida 
sempre ha costat una mica 
més que despunti el patinat-
ge artístic, però ara està pu-
jant bastant fort i és una bona 
aposta de futur”. I apunta 
que, “de mica en mica, es va 
arrelant com un esport més, 
també perquè s’estan acon-
seguint títols a nivell inter-
nacional, la qual cosa crida 
l’atenció”.
Per aquestes raons, són mol-
tes les persones que es plan-
tegen on està el límit per als 
lleidatans, i la directora tècni-

ca del Lleida Patinatge Artís-
tic indica que està en arribar a 
un campionat del món, “però 
ara per ara ho veiem una mica 
lluny. Per arribar a aquestes 
fites esportives la dedicació 
ha de ser constant i s’ha de 
poder compaginar amb els 
estudis o el treball”. I adver-
teix que “s’ha de disposar 
hores d’entrenament, i això 
no sempre és possible, per-
què els pavellons acostumen 
a tenir una major demanda, 
amb nombroses activitats a 
realitzar en l’espai on volem 

estar”. Per tant, “la millor op-
ció és anar dia a dia i, com-
binada amb il·lusió i ganes, 
pots aconseguir tirar cap en-
davant”.
Un altre exemple d’aquestes 
paraules el tornem a trobar 
en la campiona Nina López, 
la jove promesa que s’ha con-
vertit en tot un referent en el 
patinatge artístic lleidatà i a la 
qual molts auguren un futur 
prometedor. “Estic orgullo-
sa de mi mateixa, perquè si 
no treballes per aconseguir 
alguna cosa, aquell objectiu 
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La falta 
d’informació

fa pensar 
que només 

patinen noies

La concentració 
és bàsica en el 
patinatge artístic 
per tal de reflec-
tir tot el treball 
que s’ha dut a 
terme al llarg de 
la temporada, i 
les figures que es 
realitzen aconse-
gueixen deixar 
sense paraules tot 
el públic assistent 
al pavelló on es 
realitza al cita.
Fotos: Ò. B.

es converteix en una fita im-
possible d’assolir”, manifesta 
la lleidatana, qui també co-
menta que tots els bons resul-
tats sumats al llarg dels anys 
només han estat possibles 
gràcies a les “moltes hores 
d’esforç i sacrifici que he rea-
litzat”. I no es marca cap límit, 
“perquè si no només treballa-
ria per aconseguir-los. Si des 
d’un bon principi no et mar-
ques límits, pots arribar on tu 
vols. Així sí, t’has d’esforçar 
dia a dia per millorar”. Per la 
seva banda, Eva Bobet indica 

que “com a entrenadora estic 
satisfeta. Hem creat il·lusió en 
els patinadors per tal que els 
agradi aquest esport”.

El nois també patinen
El patinatge artístic sempre 
s’ha considerat un esport de 
noies, la qual cosa ha provo-
cat casos en què els nois que 
el practicaven han estat dis-
criminats. Per sort, aquesta 
visió arcaica està canviant i 
actualment no és estrany veu-
re un nen amb patins compe-
tint a un gran nivell, amb una 

tècnica espectacular. I és que, 
amb la mateixa dedicació i el 
mateix esforç que les noies, 
els nens lluiten per superar-se 
en cada entrenament fins arri-
bar a l’esglaó més alt.
Incomptables hores són les 
que ha entrenat el Pere Mar-
sinyach per aconseguir ser 
campió del món individual en 
la categoria júnior. “Ser cam-
pió del món només s’aconse-
gueix amb molta feina i pràc-
tica, tant a dins com fora de 
la pista, sense oblidar l’esforç 
i les ganes que s’han de te-

nir. Si estàs a 
l’elit, es trac-
ta d’un esport 
difícil, amb una 
gran exigència”, argu-
menta un patinador que ha 
de compaginar la dedicació 
a l’esport amb els estudis uni-
versitaris. “Quan has d’anar a 
un mundial i estar molts dies 
sense poder assistir a classe, 
és complicat. A més, hi ha 
molts entrenaments que et 
treuen hores per poder es-
tudiar”. Però “l’esforç té la 
seva recompensa”, indica en 
la seva visita a Lleida el jove 
esportista de 19 anys, que va 
començar als 5 anys i és natu-
ral de Cardona.
A més, es mostra rotund en 
dir que “no penso que si-
gui un esport exclusivament 
de noies. Realment, la gent 
ho classifica així perquè està 
acostumada a veure una noia 
patinar, però cal dir que és 
molt diferent un campionat 
de nois respecte del de noies. 
Fins fa poc hi havia una part 
important de la societat que 
no s’havia interessat a veure 
un noi patinant. Per sort, això 

està canvi-
at. La tècni-

ca i la manera 
d’interpretar és 

diferent”, reconeix un 
patinador que entre riures in-
nocents declara que mai s’ha 
plantejat quin és el seu límit, 
“perquè vull seguir millorant 
i gaudir d’aquest esport. Els 
premis són una recompensa”.
Acaba l’exhibició al pavelló 
lleidatà Onze de Setembre. 
Quedo fascinat amb la dificul-
tat que comporta el patinatge 
artístic sobre rodes i conside-
ro que tots els aplaudiments 
que reben els patinadors de 
diferents edats són ben me-
rescuts. Només els espor-
tistes, els seus entrenadors i 
les famílies saben realment la 
duresa que comporta superar 
reptes per tal d’estar a dalt 
de tot i el treball que suposa 
lluitar per arribar a l’elit. Així 
doncs, m’adono que per dura 
que sigui la caiguda, és obli-
gatori aixecar-se per demos-
trar que es poden superar les 
adversitats, com a la vida.
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la teva 
opinió és 

important

Nadal, mite o 
realitat
No recordo que faci gaires 
anys que s’esperaven amb, 
crec jo, molta joia i gran de-
sig les festes de Nadal. Una 
excusa com ara en què et 
regalaven roba, joguines, 
material escolar i altres estris 
necessaris per a un nen. Per 
altra banda, s’omplien els 
plats de menjars suculents 
que només apareixen un pa-
rell de cops a l’any durant 
tot el calendari. Un moment 
molt esperat per tothom.

Les coses han canviat molt. 
Avui en dia qui més qui 
menys ja compra el que ne-
cessita quan realment li és 
precís. Llavors el problema 
de moltes persones sorgeix 
davant el dilema de què re-
galem a la gent. Massa cops 
es cauen en regals possible-

ment innecessaris però que 
són fruit d’aquesta manera 
de necessitat vital que amb 
alguna cosa s’ha d’obsequi-
ar per festes. Pel que fa a la 
taula, cada dia són més els 
que tiren de menjars prepa-
rats. Les màrtirs de la cuina 
que s’estaven davant l’olla 
durant tot un matí mentre es 
coïa l’escudella cada dia van 
desapareixent del nostre pa-
norama. Qui més qui menys 
opta per menjars més pràc-
tics i si no a buscar-ho en una 
restaurant de confiança amb 
una bonica safata. Altres han 
triat l’opció de fer-ho amb 
temps i tenir-ho a casa con-
gelat per quan arriba la cita. 
Pel que fa als regals, molta 
canalla ja està saturada i amb 
una tablet o amb un plàstic 
amb bombolletes poden 
ser les persones més felices 
del món. Els nens d’ara ja 
no volen ser ni camioners, 
ni doctors, ni cuiners. El fu-
tur és tan imprevisible que 
ves a saber en quines coses 
s’hauran de guanyar les gar-
rofes al llarg de la seva vida 
professional. A banda, tenim 

una munió de concursos que 
et poden donar un cop de 
mà a la vida si ets un cantant 
espectacular o tens un con-
trol quasi absolut  del cata-
là. Ja no cal estudiar gaires 
màsters per acabar repartint 
pizzes a domicili.

Aquesta és la part positiva 
de tot plegat. Els qui estan 
en una banda de la línia. A 
l’altre costat trobem els pa-
res aturats o amb una pensió 
mínima que ha de tirar en-
davant una família amb uns 
ingressos justos i fer front a 
les despeses de la llar. Al-
guns cauen en l’absurditat  
de treballar, però la hipoteca 
i els salaris baixos els porten 
al costat del precipici de la 
misèria.

Per aquestes famílies, Nadal 
també és un moment de re-
trobament familiar i d’expli-
car als més petits perquè els 
reis mags no portaran aquest 
o aquell joc que està de 
moda. S’hauran de confor-
mar amb un regal molt més 
senzill. El Nadal de les per-

sones que han de fer mans i 
mànigues per fer front a un 
mes normal i veuen aquest 
final d’any com una dura pro-
va per passar a la següent 
pantalla. Un dia vaig escoltar 
una conversa d’un pare que 
deixava el dia de Reis uns 
vals que els seus fills havien 
de bescanviar en algun esta-
bliment quan arribessin les 
esperades rebaixes del ge-
ner. Estratègies per fer front 
a aquesta situació. El Nadal 
com tantes coses a la vida és 
una de les estrelles bàsiques 
de la societat consumista en 
què vivim actualment. Igual 
que tothom va de vacan-
ces, tothom ha de celebrar  
el Nadal d’una forma més o 
menys optimista.

Abans hi havia les bufandes, 
els lots de Nadal i les pagues 
dobles ajudaven a donar ca-
liu a aquestes dades, però en 
un món on les rebaixes i els 
descomptes no són prou per 
cobrir les nostres necessitats 
nadalenques.

Nadal per uns pot ser un 

problema perquè potser han 
perdut la gràcia del seu es-
perit i només hi troben el 
vessant consumista. Per al-
tres, es pot convertir en un 
mena de repte per intentar 
arribar a uns mínims que la 
societat silenciosa demana 
i quedar bé amb el teu en-
torn. No és tan senzill fer re-
gals, reunir tots els parents a 
taula en una societat on la fa-
mília tradicional s’ha vist ata-
cada des de diferents fronts 
quedant combinacions fami-
liars que fins fa uns pocs anys 
eren curioses.

Després està la gent pre-
sumptament normal que 
celebra aquests dies d’una 
forma normal. Però això no 
es notícia perquè no és un 
fet que mereixi sortir a l’ac-
tualitat, però hem de tenir 
en compte que existeixen. 
Des de el seu silenci estan 
ben presents i configuren la 
majoria silenciosa que a ve-
gades també surt a la tele 
segons interessi.

MIQUEL CASELLAS
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
A l’altra banda del món
Busqueu a YouTube la sintonia 
d’Els Barrufets. Un cop comenci 
a sonar, canteu-la, però no amb 
la lletra original, sinó amb la que 
us escric a continuació:
Molt lluny d’aquí, a l’altra banda 
del món, és on viuen contents 
els lleidatans.
La nostra ciutat és el país on tot 
es pot fer, si tu barrufes (subs-
tituir “barrufar” per una acció 
menys ètica), jo també.
Però alerta, aneu amb compte, 
molt a prop hi ha qui us vigila, ai 
si us agafa l’Àngel Ros!
No ens podrà atrapar, no podrà 
pas, l’alcalde es quedarà amb 
un pam de nas. Sempre podrem 

votar i ser lliures per tot arreu, 
sempre serem els lleidatans.
Heu fet la prova? Terrorífic, ho 
sé. Les similituds entre ficció i 
realitat esdevenen sorprenents, 
alhora que previsibles. Per co-
mençar, sí, estem a l’altra ban-
da del món, o almenys així ens 
veuen la resta de catalans, al-
guns dels quals ens imaginen 
pasturant pels carrers com si els 
vehicles motoritzats encara esti-
guessin per inventar a Ponent. 
Tanmateix, els lleidatans, tal 
com els Barrufets, vivim feliços i 
contents sense adonar-nos dels 
“perills”, les “corrupteles” i els 
“monopolis” que ens envolten.

I és que vivim en una ciutat (i 
en un país) on tot es pot fer, 
independentment de l’opinió 
dels pobres barrufets. Un pro-
cés participatiu i una posterior 
audiència pública van descartar 
la possibilitat d’un parc temàtic 
a les Basses. En general, la pri-
vatització de les Basses no era 
vista amb bons ulls. Però això no 
ha aturat mai el Gargamel de la 
nostra història (un altre dia par-
larem de l’Azrael).
Barrufés o no barrufés la idea, 
Àngel Ros necessitava fer un 
gran anunci abans de les elecci-
ons (algú se’n recorda dels Jocs 
d’Hivern que s’havien d’organit-

zar conjuntament amb Andorra i 
el Pirineu aragonès?). I l’alcalde 
ha aconseguit el que volia: estar 
en boca de tothom, i no precisa-
ment pels preocupantment aus-
ters pressupostos de 2015. 
Desconec si el Pare Barrufet era 
elegit per sufragi o es tractava 
d’un càrrec vitalici, però a Llei-
da els barrufets poden votar, i 
aquesta vegada ho faran a favor 
de la llibertat, amb l’objectiu 
que tots, des del Barrufet Ron-
dinaire fins a la Barrufeta, siguin 
escoltats i, quan cal, consultats.
Ja que vivim a l’altra banda del 
món, almenys que sigui la ban-
da bona, no?
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la teva 
opinió és 

important
Un pressupost al 
servei de la causa 
separatista
El Govern de la Generalitat 
per fi s’ha dignat a presen-
tar els pressupostos per al 
2015. Però, com ja ens té 
acostumats aquest Govern, 
i després de revisar les dife-
rents partides pressupostàri-
es, ens trobem davant d’uns 
comptes que són cúmul de 
decepcions. La inversió a les 
comarques de Lleida es redu-
eix a la meitat respecte l’any 
2014 i rebrà només 66 milions 
d’euros. Prop de 2.000 estu-
diants universitaris es queda-
ran sense les beques Mogrint, 
que són la part catalana de les 
Erasmus i que estan dotades 
amb 200 euros durant sis me-
sos. També el Departament 
d’Ensenyament ha decidit 
eliminar la partida destinada 
a finançar les escoles bres-
sol, amb l’important greuge 
que això suposa per als ajun-
taments i, sobretot, per a les 
famílies. La consellera diu que 
seran les diputacions les que 
s’encarregaran ara de finan-
çar les escoles bressol. Un 
altre crit d’auxili que fa la Ge-
neralitat quan veu que no pot 
complir amb les seves obliga-
cions. Ara seran les diputa-
cions, finançades en un 90% 
pel Govern de l’Estat, les que 
finançaran les escoles bressol, 
incomplint l’acord que diu 
que aquests centres d’educa-
ció infantil estaran finançats, 
en parts iguals, per la Gene-
ralitat, els ajuntaments i les 
famílies. Tot un despropòsit.
Aquests pressupostos que 
ens presenta el president 
Artur Mas també fan un flac 
favor als ramaders. Després 
d’intentar-ho l’any passat, 
ara el Govern de la Generali-
tat vol recuperar el cànon de 

l’aigua a les granges, malgrat 
l’oposició del sector ramader. 
Aquesta mesura perjudicarà 
les granges avícoles i porci-
nes, que a les comarques de 
Lleida són un important focus 
d’activitat. Però al Govern 
de la Generalitat li és igual. 
El que li importa és destinar 
diners per obrir noves ambai-
xades a Viena i a Roma, on 
instal·larà el Consell de Diplo-
màcia Pública de Catalunya 
(Diplocat); gastar-se 17 mili-
ons d’euros per a la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea; injectar 800.000 
euros per als casals catalans 
a l’exterior; o pagar 936.000 
euros, només de lloguer, per 
a la seu de la delegació que 
la Generalitat té a Brussel·les. 
I amb el que està caient, és 
necessari elevar el pressupost 
de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals de 296 
milions euros d’aquest 2014 a 
343 milions a 2015? No tenen 
Catalunya i les comarques de 
Lleida altres prioritats? Com 
l’ensenyament, la sanitat i els 
serveis socials? O construir 
urgentment infraestructures 
com el Túnel dels Tres Ponts, 
a la carretera C-14, a l’Alt Ur-
gell, considerat com un dels 
punts negres més perillosos 
de la xarxa viaria de Catalu-
nya, i on sovint es registren 
despreniments de roques; o 
l’hospital comarcal de Tàrrega 
i la variant nord de Balaguer, 
que té l’obra adjudicada però 
no partida pressupostària.
Tampoc les polítiques d’ocu-
pació no surten gens benefi-
ciades en aquests comptes, 
i això és molt greu perquè 
la gestió en aquest departa-
ment en els darrers anys ha 
estat més aviat pèssima. Una 
prova és la promesa per rein-
dustrialitzar una comarca com 
la del Solsonès, que després 
de dos anys del tancament 
de Tradema, on hi treballa-

ven 142 persones, els habi-
tants de la comarca encara 
esperen que el Govern de la 
Generalitat compleixi amb la 
seva promesa de portar una 
nova indústria per revitalitzar 
la zona. De fet, el que ha pas-
sat al Solsonès és un reflex del 
que ha passat en el conjunt 
de Catalunya, que ha perdut 
pes industrial a Europa. Una 
dada que ho diu tot és que el 
PIB de la indústria a Catalu-
nya ha baixat del 30%, que hi 
havia l’any 1980, al 18% actu-
al, mentre que a les grans re-
gions europees aquest índex 
es troba a l’entorn del 24%.
Per això, el grup parlamen-
tari del Partit Popular només 
té l’opció de presentar una 
esmena a la totalitat als pres-
supostos de la Generalitat 
per al 2015, perquè aquests 
comptes només poden ser 
qualificats d’irreals i enganyo-
sos. No només perquè són un 
menyspreu cap a les perso-
nes, que deixen de banda les 
polítiques d’ocupació, l’edu-
cació, la sanitat i els serveis 
socials, sinó perquè són uns 
pressupostos centrats només 
en la causa separatista, que 
és l’únic objectiu del govern 
d’Artur Mas en aquesta legis-
latura. Un govern que se’ns 
va vendre com el del “govern 
dels millors”, i que ha acabat 
sent el pitjor de la història.
Perquè presenta uns pres-
supostos que no es poden 
complir i que han estat false-
jats. Els comptes de 2014 ja 
van preveure uns ingressos 
de 2.300 milions d’euros i se 
n’han acabat ingressant 300. 
Ara presenten uns pressupos-
tos on esperen que pel capí-
tol d’ingressos caiguin del cel 
2.500 milions d’euros, o que 
aquests diners els aporti el 
Govern d’Espanya. Però no 
diuen que l’Estat no només 
està fent els deures, sinó que 
ha respòs als interessos dels 

catalans, concedint a la Ge-
neralitat, entre gener i no-
vembre d’aquest any, 7.259 
milions d’euros del Fons de 
Liquiditat Autonòmica, que 
equival al 37 per cent del 
que s’ha destinat a totes les 
comunitats autònomes. Però 
què ha fet el Govern d’Artur 
Mas? Doncs enlloc de com-
plir amb les seves obligaci-
ons, com pagar el deute a les 
farmàcies, ha elevat el deute 
de la Generalitat als 70.000 
milions d’euros, el més alt de 
la història, i que hipoteca les 
futures generacions de cata-
lans. Aquest és el rècord ne-
gatiu que ha aconseguit Mas.
CiU ha demostrat que són 
bons organitzadors de ma-
nifestacions i simulacres de 
referèndums, però són uns 
pèssims gestors, que han es-
tat incapaços de fer uns pres-
supostos realistes, que són la 
principal eina per garantir els 
serveis i les polítiques socials. 
Estem davant d’un Govern 
que s’ha resignat a no gover-
nar, i el que ha fet ara és pre-
sentar uns pressupostos sim-
plement per complir el tràmit. 
Què podem esperar d’un Go-
vern que a l’hora de presen-
tar uns comptes anuals diuen 
que, com no volen reduir des-
pesa i són incapaços de ge-
nerar ingressos, que pagui el 
Govern d’Espanya. I això ho 
diuen després d’haver estat 
atiant el conflicte amb la resta 
de l’Estat en els darrers dos 
anys. Trist, tot plegat, i més, 
quan veiem que, després de 
cinc anys d’Artur Mas com a 
president de la Generalitat, 
ha convertit Catalunya en 
una comunitat autònoma en 
fallida, que només està sent 
assistida per la solidaritat del 
conjunt del espanyols i l’acció 
del Govern d’Espanya.

DOLORS LÓPEZ
PRESIDENTA PP LLEIDA

La nova economia 
de l’experiència
Internet i les 2.0 ens han per-
mès comunicar-nos de ma-
nera bilateral, socialitzar-nos 
amb els nostres amics i donar 
a conèixer les nostres ne-
cessitats i experiències en 
qualsevol moment i lloc. En 
especial la gent jove, que 
contínuament està utilitzant 
aquests nous mitjans com 
aparador per mostrar la seva 
vida.
La gent cada vegada té més 
pressió per donar a conèixer 
la seva vida d’oci i social, per 
així ser com la resta de la gent 
i adquirir experiències que 
mostraran a tothom, és una 
economia d’experiència, on al 
contrari d’altres èpoques, és 
més important el temps que 
passen que els materials que 
adquirim.
Som hiperconsumidors, vo-
lem viure i adquirir experièn-
cies per després mostrar-les, 
aquest consumisme d’experi-
ències ens porta a les xarxes 
socials, on tothom penja les 
seves fotografies i les com-
parteix.
El sector túristic és qui més 
coneix i es beneficia d’aques-
ta nova economia, i d’aquí 
sorgeixen empreses on line 
que ofereixen bonus d’expe-
riències, els packs de regals 
d’experiències, i també pàgi-
nes on els usuaris després de 
visitar un lloc turístic explica 
en aquest mitjà 2.0 la seva ex-
periència, penja fotografies, 
opina i ho comparteix amb els 
seus amics. 

MONTSE TORRELLES
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Viure en llibertat
Fa uns dies vaig assistir a 
un funeral en un poble 
acollidor. Una esglé-
sia gran ben plena de 
gent acompanyant el 
difunt i la seva família. 
Un dels moments de la 
vida ben complicats. L’acte 
va transcórrer com és habi-
tual, res a destacar del sentit 
dolor, dels silencis còmplices 
i del respecte. Aquell dia jo 
venia pensant en la llibertat, 
doncs conduint havia sentit 
una notícia que m’havia im-
pactat. No me la podia treu-
re del cap. El mossèn ens va 
explicar a la litúrgia els dos 
blocs que hi ha als deu mana-
ments cristians, una interpre-
tació basada en Sant Agustí. 
Els tres primers de la primera 
taula tenen relació amb les 
obligacions amb Déu i els set 
següents amb les relacions 
interpersonals, qüestions que 
poden tenir una lectura ètica 
i reguladora d’una societat 
lliure, que veig bones, salu-
dables i de sentit comú, més 
enllà de la interpretació reli-

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

giosa que històricament han 
tingut diverses formes de re-
dacció i d’ordre. No tothom 
està conforme amb aquesta 
classificació i n’hi ha d’altres, 
i hom pot estar més d’acord 
amb els set de la segona tau-
la en funció del contingut 
interpretatiu que l’enunciat 
us evoqui. Què enteneu per 
cometre actes impurs?
Mentrestant, el concepte de 
llibertat em bullia, observava 
l’escolà oficiant amb bam-
bes esportives una comunió 
en la qual van participar vuit 
persones de les més de dues-
centes que hi havia. Cadascú 
que tregui la seva opinió, 
que jo aquest cop l’insinuo 
però no la descric. I el mo-
tiu és que havia sentit que la 

tarda abans, al nord de Pa-
kistan, havien matat a sang 
freda cent quaranta nens a 
una escola a Peshawar, ben 
a prop de l’Afganistan. Així, 
pimpampum, entren set ter-
roristes a una escola a les deu 
del matí, un lloc freqüentat 
per fills de militars, amb la 
idea d’assassinar-los. Un lloc 
ple de nens de gom a gom 
que estaven estudiant i on 
alguns dels més hàbils i amb 
més sort van salvar la vida fin-
gint-se morts entre la massa-
cre. Els nens abans de rebre 
el tir mortal eren obligats a 
recitar la kalima, els sis ma-
naments que es reciten fins 
memoritzar a les escoles “co-
ràniques”. Solament un nen 
se’ls sabia, o almenys va ser 
qui no es va quedar en blanc 
tenint la pistola al cap veient 
el seu destí.
Les sis kalimas són una mica 
més llargues que els mana-
ments cristians, però no molt 
més. La diferència radica en 
que les sis tenen relació amb 
les obligacions amb Déu, 

amb el seu reconeixement 
com únic i veritable, qui dóna 
la vida i la mort i a qui cal ala-
bar. En tot cas em sorprèn 
que els assassins les emprin 
com instrument per decidir 
entre qui ha de viure o mo-
rir, perquè la quarta explici-
ta que és Allah qui decideix 
això, quelcom incompatible 
en conseqüència amb les se-
ves accions terrenals.
En tot cas, poder assistir a 
un acte públic, religiós o no, 
amb garanties de segure-
tat com les que tenim aquí, 
cal defensar-les i no hem de 
permetre de cap manera que 
mai ningú pugui ser assassi-
nat per no saber recitar de 
memòria les doctrines que 
els intolerants puguin voler 
imposar com excusa per sot-
metre cultures, religions o 
política. La llibertat és quel-
com que a la nostra societat 
no hem de perdre, tinguem 
les idees que siguin, doncs 
la diferenciació i la diversitat 
són valors que enriqueixen. 
Bones festes en pau.

 La diversitat i 
la diferenciació 
són valors que 
enriqueixen la 
nostra societat  

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

The British Invasion
A mitjan anys seixanta, un 
grapat de bandes britàni-
ques conquerien les ones 
radiofòniques de mig 
món i els cors de milions 
de groupies, que les se-
guien de ciutat en ciutat, 
d’escenari en escenari 
i d’habitació d’hotel en 
habitació d’hotel. Era, se-
gurament, el desembarca-
ment de més abast d’ençà 
de l’època del capità James 
Cook. I a l’altra banda de 
l’Atlàntic, amb més recel 
que expectació, van batejar 
el fenomen com a British In-
vasion.
El passat cap de setmana, 
l’aeroport de Lleida-Al-

guaire va rebre els primers 
set-cents passatgers de la 
temporada procedents del 
Regne Unit. Venien de mans 
d’un altre Cook, Thomas 
Cook, l’operador que, arran 
d’un acord de quatre anys 
vigent des del 2011, por-
ta cada any a les Terres de 
Ponent desenes de milers 
d’esquiadors. Pel que fa a la 
temporada que ens ocupa, 
inaugurada el 21 de desem-
bre, es preveu que la xifra 
de vols sigui d’un total de 
setanta-quatre, que se su-
maran a les deu connexions 
procedents d’Israel, a partir 
del 10 de gener, de mans de 
la companyia Arkia. Quin és 

el problema? Que tots ple-
gats esquien al país veí, An-
dorra.
L’aeroport de Lleida-Alguai-
re, com tants d’altres, mai 
ha estat exempt de polè-
mica. Se l’ha posat com a 
exemple de les inversions 
faraòniques, no sempre ne-
cessàries ni necessàriament 
rendibles, que han agreujat 
una crisi que sembla no te-
nir fi. Inaugurat el gener de 
2010, va ser el primer de ti-
tularitat de la Generalitat de 
Catalunya i va costar uns 90 
milions d’euros. Si les xifres 
no em fallen, al comença-
ment tenia una dotzena de 
connexions directes, que 

amb el temps es van redu-
ir a tres (Mallorca, Menorca 
i Eivissa) i, actualment, han 
pujat a nou, però només du-
rant l’hivern. Ara bé, quin 
impacte econòmic té aques-
ta munió de turistes si, al 
capdavall, Lleida només és 
un esglaó momentani per 
arribar a Andorra? Enca-
ra més: què succeirà quan, 
l’any vinent, el conveni amb 
Thomas Cook caduqui i 
presumiblement obrin l’ae-
roport d’Andorra-Pirineus, 
ubicat a la Seu d’Urgell, als 
vols comercials?
Una altra cosa: invasions a 
banda, bones festes, si les 
celebreu.
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“Con tangas y a lo 
loco”, bon Nadal

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Ostres i vol-au-vents 
de salmó

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

El Nadal, per a mi, és com 
el te. Semblava que t’havia 
de proporcionar tot un para-
dís de sensacions olfactives, 
gustatives i després és una 
mena de líquid brut, com si 
beguessis aigua en un got 
on abans un senyor amb bi-
goti s’hi hagués preparat un 
suc de préssec amb raïm. 
Les festes de Nadal són una 
cosa així. Ens passem mesos 
esperant allò que és evident. 
Llums als carrers, tot prepa-
rat, s’acosta el gran dia... El 
gran dia de què? De veure 
a la tele la gran festa men-
tre estic a casa en pijama i 
“batamanta” amb la Ceci i 
la Chloé (com si fóssim una 
secta, encara no ho he acon-
seguit però ho faré). Això en 
el millor dels casos. Altres ve-
gades me l’he passat veient 
la tele amb el pijama, tres 
jerseis i l’anorac dins de casa 
mentre els meus sogres piri-
nencs asseguren que aquest 
Nadal no ha fet gens de fred i 
que cal obrir les finestres per-
què la ventilació a les cases 
és molt important.
A casa dels meus pares pot 
ser que sigui fins i tot pitjor. 
Vaig vestit més o menys nor-
mal i intento veure la televi-
sió però només escolto els 
estrepitosos roncs del meu 
senyor pare (el conec des de 
fa 37 anys i encara al·lucino 
amb la seva potència pulmo-
nar). El molt demòcrata el dia 
de Nadal és capaç de posar 
Intereconomía, adormir-se i 
deixar-nos allà amb els Ca-
rajillos Party.
El Nadal a casa nostra és una 
gran llauna. Les festes més 

tropicals que hem celebrat 
van ser el 2011. La Chloé va 
néixer el 22 de novembre 
i no sé on nassos vam llegir 
que els nadons han d’estar 
a una temperatura similar a 
la que tenen quan estan en 
el ventre matern. Quan arri-
baves a casa, la bufetada de 
calor començava al replà de 
l’escala. Quant vam pagar de 
llum aquell any? Crec que em 
vaig menjar els raïms (no sé si 
hi vaig arribar perquè la ma-
ternitat ens va premiar des-
pertant-nos cada hora i mitja 
durant els dos primers anys 
de vida de la nena) en calço-
tets o en tanga, que és súper 
recomanable. A la que supe-
res els tres primers minuts, 
ja no notes la pressió i sents 
les natges lliures i no se’t no-
ten les marques i és tan sexy 
(botiguers de roba interior 
femenina, ¿per què ens vau 
donar la glòria amb aquesta 
peça de roba i ara ens l’heu 
treta? Sàdics). Malgrat tot, 
bon Nadal.

Després de més d’una dèca-
da vivint la mateixa història, 
cíclica i irremeiable, fa un pa-
rell d’anys vaig començar a 
prendre mesures dràstiques 
per impedir que l’Alfonso 
tastés cap ostra per Nadal. 
Pura qüestió de supervivèn-
cia. M’explico. Arriben les 
festes, es programen els di-
nars i els sopars familiars i, a 
la primera nit, ell no arriba ni 
a la missa del gall. KO tècnic 
al primer assalt per farciment 
d’estómac. Que li passa a tot-
hom, potser sí, però que ell 
perd el nord davant una taula 
plena d’ostres i vol-au-vents 
de salmó, també. Es transfor-
ma en un ésser famolenc ca-
paç d’embotir-se dins la pan-
xa l’equivalent a tres safates 
en un temps rècord. “Cómo 
si no hubiera un mañana”, riu 
si l’intentes avisar que aca-
barà com el Nadal anterior. 
I evidentment, deu o quinze 
minuts més tard el vaticini es 
compleix, recargolat al sofà 
de l’amfitrió amb un mal de 

panxa que ja no marxarà fins 
el dia que surt l’home dels 
nassos.  
No és una situació que vis-
quem només en aquestes 
dates. Com se’ns acudei-
xi anar de vacances a algun 
hotel que tingui bufet lliure 
per esmorzar, la cosa és en-
cara pitjor. Amb el crit “Que 
está todo pagado, Ceci!” co-
mença una surrealista carre-
ra d’obstacles de la taula al 
menjar i del menjar a la taula 
esquivant contrincants que 
em deixa estupefacta. Aquí 
tinc clar que existeixen dos 
tipus d’hostes: els que neces-
siten tres plats per omplir-los 
de pastes, mantegues, em-
botits, fruita, iogurts, sucs... 
i que acaben amuntegant els 
xurros i els ous amb cansa-
lada i els que esmorzem ci-
vilitzadament quelcom més 
ordinari, com un cafè i una 
torrada. L’Alfonso és un ra-
dical del primer grup. Igual 
que a les trobades nadalen-
ques, si no ho impedeixo, el 
mal de panxa per farciment 
d’estómac ens esguerra els 
plans.
En la celebració d’un casa-
ment aquesta situació ja se 
m’escapa de les mans. No 
he aconseguit rebatre el 
“Que lo hemos pagado bien, 
Ceci”. I és clar, després de 
la morterada del regal ha de 
tenir la sensació que, com a 
mínim, ho amortitza.
Aquest any, que estrenem 
pis i ens toca organitzar al-
gun dinar o sopar, amics i 
familiars, heu de saber que 
tirarem de canapès bàsics, 
no hi haurà ni ostres ni vol-
au-vents. Bon Nadal!

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 Espadaler demana que s’acabi la 
incertesa entre Mas i Junqueras 

     sobre l’avançament electoral 
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SOCIETAT

Constitueixen 
l’Observatori del 
Consorci Sanitari

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Observatori Ciutadà del 
nou Consorci Sanitari (Sis-
tema Integral de Salut), es 
va constituir formalment  
dimarts passat. El seu pre-
sident serà Joan Ramon 
Saura, actual president del 
Banc dels Aliments de Llei-
da. Tot i que el procés de 
creació del Consorci està 
ja en una fase molt avan-
çada, segons el gerent de 
l’ICS i GSS, Jaume Capde-
vila, l’òrgan es crea amb la 
voluntat que “es monito-
ritzi amb exigència tot el 
procés fins a la implantació 
del SIS” perquè “sigui un 
procés transparent i par-
ticipatiu”. Des de la Ma-
rea Blanca consideren que 
l’Observatori és “un òrgan 
creat a conveniència políti-
ca” i “una mesura cosmè-
tica fruit de la improvisació 
de qui veu que el Consorci 
és una aposta política cada 
cop més qüestionada”.
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En una compareixença a Lleida, exposa que el líder d’Esquerres fuig
de la proposta unitària amb una “maniobra de distracció” 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El secretari general d’UDC, 
Ramon Espadaler, demana 
que s’acabi com més aviat mi-
llor la incertesa sobre l’avan-
çament electoral a Catalunya. 
Així ho va manifestar durant 
l’esmorzar d’Unió amb els 
mitjans de comunicació, dis-
sabte passat a Lleida.
Segons Espadaler, si Esquer-
ra no accepta la llista unitària, 
el Govern hauria d’esgotar la 
legislatura. El líder d’Unió té 
clar el desacord entre el pre-
sident de la Generalitat, Ar-
tur Mas, i el líder d’Esquerra, 
Oriol Junqueras, per això els 
demana que no allarguin la 
disputa de forma indefinida i 
assegura que Junqueras fuig 
de la proposta de llista única 
amb una “maniobra 
de distracció”. 
Espadaler es va 
referir així a 
la proposta 
del dirigent 
republicà, 
qui va asse-
gurar que li 
ha ofert a 
Mas presidir 
la Generalitat 
en cas d’anar 

amb llistes separades encara 
que ERC tingui més vots. Es-

padaler va remarcar 
que Mas va ser 

molt explícit 
i va dir que 
avançaria les 
eleccions si 
s’articulava 
una llista 
unitària i va 
assenyalar 

que ERC no 
assumeix la 

proposta. Sobre 

El secretari ge-
neral d’Unió 
Democràtica de 
Catalunya, Ramon 
Espadaler, dissab-
te al matí a Lleida. 
Foto: UDC

les últimes enquestes d’inten-
ció de vot, Espadaler va alertar 
sobre el creixement de movi-
ments populistes com Podem, 

que, assegura, posen en risc la 
governabilitat del país i facili-
ten l’aparició de posicions ex-
tremes. En aquest context, el 
secretari general va rebutjar el 
“radicalisme” de Podem i va 
apuntar que aquesta formació 
demostra que Catalunya i Es-
panya tenen un model socio-
polític diferent. Així mateix, va 
dir que, tot i que a Espanya, 
Podem es postula com la se-
gona força política segons les 
enquestes, a Catalunya en se-
ria la setena o la vuitena.

SOCIETAT

Augmenten les denúncies de la Guàrdia Civil a bars 
i restaurants per vendre tabac i alcohol de contraban 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les denúncies de la Guàrdia 
Civil de Lleida en el sector 
de l’hostaleria en aplicació 
de la normativa sobre mercat 
de tabacs han augmentat un 
80,8% aquest 2014. Així ho 
va explicar dimarts passat el 
tinent coronel del cos a Llei-
da, Jorge Montero, durant 

una reunió amb la presència 
de tots els directors provinci-
als dels serveis estatals i els 
representants de les forces i 
cossos de seguretat. 
Concretament, entre el gener 
i el novembre de 2014, s’han 
dut a terme 179 denúncies a 
bars, cafeteries, restaurants i 
hotels, mentre que en el ma-
teix període de l’any passat 
la Guàrdia Civil de Lleida va 

imposar 99 denúncies. D’al-
tra banda, Montero va avan-
çar dades relatives al balanç 
provisional d’activitat de les 
onze casernes que el cos té 
a la demarcació i va explicar 
que mentre el nombre de de-
lictes ha sofert un lleuger in-
crement al llarg d’aquest any, 
les faltes penals han disminu-
ït i el nombre de detinguts es 
manté estable.

SOCIETAT

Lleida tindrà un nou centre de dia 
per a persones sense llar el 2016

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’antic mercat de Santa Te-
resa de Lleida, al centre his-
tòric de la ciutat, acollirà un 
centre de dia per a persones 
sense llar. El nou equipament 
serà gestionat pel Consorci 
d’atenció a persones sense 
llar, integrat per l’Ajuntament 
de Lleida, el Bisbat, la Funda-

ció Arrels i Càritas, i la previ-
sió és que comenci a funcio-
nar el 2016. 
El nou centre serà possible 
gràcies als ingressos gene-
rats per la venda de l’immo-
ble Villa Torregrossa a San 
Sebastià que, fins fa uns me-
sos, era propietat de la Pae-
ria en virtut d’una herència 
que determinava que s’havia 
de destinar a fins benèfics. 
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Espadaler va 
rebutjar el 

“radicalisme” 
de partits 

com Podem
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CULTURA

El cor guanyador 
del concurs Oh 
Happy Day de TV3 
actuarà a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

In Crescendo, el cor que ha 
guanyat l’edició de 2014 del 
concurs Oh Happy Day de 
TV3, actuarà a Lleida el pro-
per diumenge 1 de febrer. 
Ho farà en un concert orga-
nitzat per l’Orfeó Lleidatà i 
que tindrà lloc al Teatre de 
La Llotja a les 19.00 hores. 
Es tracta d’un concert que 
comptarà amb totes les 
cançons que In Crescendo 
ha interpretat al programa, 
versions d’autors i estils 
molt diversos que han cap-
tivat el gran públic, tant per 
la seva originalitat en les 
harmonitzacions com en la 
seva posada en escena. Les 
entrades ja són a la venda.

21·12
CULTURA

Lexu’s estrena 
‘10 anys i una nit’ a 
la Sala Manolita de 
Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El grup català Lexu’s ha 
complert deu anys de tra-
jectòria i ha celebrat l’efe-
mèride amb un gran con-
cert a la Sala Manolita de 
Lleida.
En aquesta actuació, el 
grup targarí es va vestir de 
gala per presentar en primí-
cia les cançons del seu nou 
treball discogràfic, el cin-
què de la seva trajectòria 
i que s’anomena 10 anys i 
una nit.
El conjunt va interpretar en 
rigorós directe per primera 
vegada els setze temes del 
nou disc recopilatori esco-
llits entre els quatre discos 
anteriors. 

POLÍTICA

La Diputació reclama la supressió del cànon 
de l’aigua de les explotacions ramaderes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Ple de la Diputació de 
Lleida va aprovar dimarts 
passat, una moció per re-
clamar la supressió del 
cànon de l’aigua a les ex-
plotacions ramaderes que 
vol gravar la Generalitat 
a partir del 2015. Tots els 
grups van defensar que els 
ramaders ja suporten prou 
càrregues i que en els dar-
rers anys han fet inversions 
infraestructurals per opti-
mitzar la gestió de l’aigua a 
les explotacions. 
El Ple també va aprovar una 
moció presentada pel PSC 

SOCIETAT

Crema la meitat d’un pis a l’avinguda Alcalde Porqueres de 
Lleida sense causar ferits

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Bombers de la Generalitat 
van sufocar el passat dijous un 
incendi que es va originar so-
bre les 17.00 hores en un pis 
situat al número 94 de l’avin-
guda Alcalde Porqueres de 
Lleida, en un edifici de cinc 
plantes. 
En concret, el foc va destruir 
el safareig exterior, una habi-
tació i el lavabo del pis. La res-
ta de dependències van que-
dar afectades pel fum. Hi van 
treballar fins a set dotacions 
dels Bombers. 
Un cop sufocades les flames i 
ventilada la finca, els Bombers 

van determinar que l’incendi, 
que no va causar ferits, havia 
afectat parcialment l’estruc-
tura del pis (un 1r 1a) i van 
acordar apuntalar-lo abans de 
tornar a allotjar les famílies. 

POLÍTICA

La Paeria aprova el plec de condicions 
per a la nova zona d’oci de Gardeny

 L.D.
 LLEIDA

El Ple de l’Ajuntament de Llei-
da va aprovar, divendres pas-
sat, el plec de condicions que 
regirà el concurs públic sobre 
la nova concessió de la zona 
d’oci del turó de Gardeny. 
S’estableix, entre d’altres, que 
la discoteca obri del maig al 
setembre durant un període 
de quatre anys, amb possibi-
litat de dos anys de pròrroga. 
Ara està previst que passi a 
informació pública, on es po-
dran presentar al·legacions.
Durant l’últim Ple de l’any, 
també es van aprovar, de ma-
nera definitiva, les ordenances 
fiscals de 2015, amb l’absten-

ció de CiU i el vot en contra 
del PP. Així mateix, es va acor-
dar l’augment del 0,94% de 
les tarifes de taxi a la ciutat, 
tot i una moció de CiU i PSC, 
en defensa del model comer-
cial propi de Catalunya. 

CiU i PSC, aprovant 
la moció en 
defensa d’un 
model comercial 
català. 
Foto: L.D.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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L’avinguda Alcalde 
Porqueres va estar 
tallada al trànsit 
més d’una hora.
Foto: D.M.

per instar el Govern a trobar 
una solució per millorar la se-
guretat de la C-14 a l’Alt Ur-
gell, en el punt conegut com 
els “Tresponts”, entre Orga-
nyà i Montant de Tost, mitjan-
çant la construcció d’un túnel 
‘’molt reivindicat’’ pels veïns 
de la zona en una carretera 
amb alta densitat de circula-
ció. També es va aprovar la 
modificació dels estatuts de 
sis consorcis dels quals forma 
part la Diputació per complir 
la Llei de Racionalització i Sos-
tenibilitat de l’Administració 
Local, que obliga a adaptar els 
estatuts perquè els consorcis 
determinin l’administració pú-
blica a la qual estaran adscrits. 



L’ocupació turística al 
Pirineu de Lleida durant 
les festes fregarà el 85%

24·12

ECONOMIA

L’Aeroport d’Alguaire 
inicia la temporada 
amb 750 esquiadors 

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

L’aeroport de Lleida-Alguai-
re va iniciar diumenge pas-
sat la temporada d’hivern 
amb l’arribada dels primers 
vols carregats d’esquiadors 
procedents del Regne Unit, 
a través dels paquets del 
turoperador Thomas Cook. 
En total, el primer dia, va 
rebre 750 esquiadors, la 
majoria dels quals passa-
ran una setmana a Andorra. 
Durant els quatre mesos en 
què Thomas Cook operarà 
a Lleida-Alguaire, hi hau-
rà 74 vols procedents de 
la Gran Bretanya. En total, 
durant aquesta temporada, 
l’aeroport espera rebre uns 
20.000 passatgers britànics. 
L’oferta s’ampliarà amb els 
vols regulars de la compa-
nyia Arkia a Tel-Aviv (Israel), 
que començarà a operar el 
10 de gener.
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La Generalitat compra l’estació de Boí Taüll 

 REDACCIÓ
 ALT PIRINEU I ARAN
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L’ocupació als allotjaments 
turístics del Pirineu de Lleida 
serà d’entre el 80% i el 85% 
en el període de 13 dies com-
presos entre el 25 de desem-
bre i el 6 de gener, segons 
el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida. La millor 
ocupació serà entre el 27 de 
desembre i el 4 de gener a les 
zones amb estacions d’esquí i 
la seva àrea d’influència, quan 
alguns establiments penjaran 
el cartell de complet. Durant 
aquests dies festius, el Patro-
nat estima que visitaran les 
comarques de Lleida més de 
100.000 turistes, que faran 
unes 250.000 pernoctacions 
en hotels, turisme rural, apar-
taments i bungalous.
Segons el Patronat de Turis-
me, la causa del bon com-
portament turístic previst és 
que, els dies festius de Nadal, 
Cap d’Any i Reis cauen en tres 
ponts.

Estacions d’esquí obertes
Totes les estacions d’esquí 
alpí del Pirineu lleidatà esta-
ran obertes aquestes festes, 
amb bones condicions, men-
tre que les d’esquí nòrdic 

encara no han pogut encetar 
la nova temporada per falta 
de neu. La previsió és vendre 
225.000 forfets, si les condici-
ons meteorològiques són fa-
vorables.

La Generalitat compra l’esta-
ció de Boí Taüll
Per altra banda, La Generali-
tat va aprovar dimarts l’adqui-
sició, a través d’Avançsa, dels 
actius de l’empresa que gesti-
ona l’estació de Boí Taüll. 
Es tracta d’una operació que 
pretén garantir la suficièn-

El patronat de 
Turisme de la 
Diputació de 
Lleida preveu la 
venda de 225.000 
forfets durant les 
festes. 
Foto: Tavascan

cia econòmica de les instal-
lacions d’esquí per impulsar 
l’economia de la comarca i as-
segurar el manteniment dels 
llocs de treball.

ECONOMIA

Tàrrega posa en 
marxa la 29a edició 
del Parc de Nadal 

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Tàrrega ja té a punt la 29a 
edició del Parc de Nadal 
amb una cinquantena de 
propostes lúdiques. Del 27 
de desembre al 4 de gener, 
infants i joves gaudiran de 
tallers, activitats i animaci-
ons al centre de la ciutat.

ECONOMIA

Els treballadors de Port Ainé i 
Espot Esquí desconvoquen la vaga 

 REDACCIÓ
 RIALP

El Govern ha acceptat les re-
clamacions laborals que ha-
vien fet els treballadors de 
les estacions de Port Ainé i 
Espot Esquí, al Pallars Sobirà, 
i a partir de l’1 de gener els 
inclourà al conveni de Fer-
rocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), l’empresa 
que té la gestió de la majo-
ria de les estacions catalanes. 

Per aquest motiu, han des-
convocat la vaga que tenien 
plantejada fer des del dia de 
Nadal i fins després de Reis.
Segons va comunicar FGC, 
finalment es va trobar una 
solució per incorporar el col-
lectiu de treballadors de Port 
Ainé i Espot Esquí al conve-
ni de Turisme i Muntanya de 
l’empresa pública. 
Aquest acord es farà efectiu 
a partir de l’1 de gener de 
2015.

SOCIETAT

Detingut un home de 74 anys per 
homicidi amb escopeta a l’Urgell

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Els Mossos d’Esquadra de la 
Divisió d’Investigació Crimi-
nal (DIC) van detenir dijous 
un home de 74 anys, de na-
cionalitat espanyola i veí de 
Sant Just Desvern (Baix Llo-
bregat), com a presumpte 
autor d’un delicte d’homicidi.
Pels volts de les 12.30 ho-
res, els Mossos van tenir co-
neixement que una persona 

havia resultat ferida per un 
tret d’escopeta en un terreny 
rural de la població de Santa 
Maria de Montmagastrell, a 
l’Urgell. Quan la patrulla es 
va presentar al lloc dels fets,  
van localitzar un home esti-
rat a terra, sense constants 
vitals, que presentava un tret 
per arma de foc. 
Investigacions posteriors in-
diquen que l’homicidi és fruit 
d’una disputa pel pas a un 
vedat de caça.
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ECONOMIA

La Grossa regala a 
Lleida dos quarts i 
tres cinquens premis

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El primer premi de la Grossa 
de Nadal, el 13.437, va pas-
sar de llarg de Lleida, però 
Alcarràs, Tàrrega i Lleida 
van repartir part del quart 
premi, el 07.617, mentre 
que Sort ho va fer d’un altre 
quart, el 67.009, dotats ca-
dascun amb 200.000 euros 
la sèrie. Per la seva banda, 
Mollerussa, Cervera i Sort 
també van estar premiats 
amb una part del cinquè 
premi, el 74.012, dotat amb 
60.000 euros la sèrie. I per 
últim, la famosa Bruixa d’Or 
de Sort va vendre una sèrie 
del cinquè premi, el 60.090, 
valorat també en 60.000 
euros la sèrie.
A través de les vendes di-
rectes de les administra-
cions de loteria i punts de 
venda, la demarcació de 
Lleida recupera 4,4 milions 
d’euros i 3 milions més amb 
els dècims provinents de 
Calataiud, que la cafeteria 
Nelson va repartir íntegra-
ment entre els seus clients. 
En conjunt, Lleida jugava en 
total 56 milions d’euros.
El primer premi de la Gros-
sa de Nadal, el 13.437, amb 
4.000.000 euros la sèrie, es 
va vendre en gran part a 
Madrid tot i que també va 
tocar a Cadis, Múrcia, Va-
lència, Càceres, Logronyo, 
la Corunya, Lleó i Lugo.
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El Lleida Esportiu acaba 
l’any amb un empat a Reus
21·12

Els blaus estan a dos punts de la zona de play-off
 REDACCIÓ
 REUS

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va arrencar 
un punt davant el CF Reus 
Deportiu (0-0), un rival direc-
te en la lluita a la part alta 
de la taula de classificació. 
Acompanyats per més de dos 
centenars d’aficionats blaus 
que van poblar la graderia de 
l’Estadi Municipal reusenc, en 
l’últim xoc del 2014, abans de 
l’aturada nadalenca, els del 
Segrià van obtenir un empat 
que els situa a dos punts del 
play-off.
La intensitat altíssima i la lluita 
per la pilota a la zona ampla 
del camp van acaparar el pro-
tagonisme durant la primera 
meitat, on tots dos equips, 
malgrat el vent constant, van 
proposar un joc de toc i d’ela-

Els dos conjunts 
rivals van intentar 
imposar el seu 
estil de joc.
Foto: Xavi Guix/
CF Reus Deportiu

ES
POR

TS

HOQUEI

L’ICG Software 
Lleida es retroba 
amb la victòria

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
acabar l’any amb la moral 
alta, ja que els homes d’Al-
bert Folguera van aconse-
guir una victòria a la pista 
del Calafell Tot L’Any, on es 
van imposar per 1-3. Du-
rant els primers minuts, les 
dues formacions van me-
surar les seves forces, però 
poc a poc els ilerdencs van 
apoderar-se del control 
del partit. Així, després de 
buscar tots els forats pos-
sibles per on fer gol, Lluís 
Rodero va ser l’encarregat 
de fer el 0-1 quan restaven 
5:46 perquè les dues for-
macions es retiressin als 
seus respectius vestidors. 
En el segon període, Ro-
dero i Carles Trilla van fer 
el 0-3, sentenciant així el 
xoc. El Calafell Tot L’Any 
va signar el definitiu 1-3, 
però els lleidatans encara 
van seguir pressionant.

20·12

BÀSQUET

L’Actel Força Lleida suma la seva 
quarta derrota consecutiva

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va sumar 
el passat divendres dia 19, a 
la pista del Ford Burgos, la 
seva quarta derrota consecu-
tiva, en perdre per 89-52. De 
fet, els lleidatans van jugar el 

19·12

boració pel terra. Pau Torres 
va refusar amb els punys amb 
seguretat una canonada de 
Jorge, mentre que a l’altre 
costat Osado va gaudir de la 
primera acció perillosa dels 

lleidatans, anticipant-se a la 
sortida del porter roig-i-ne-
gre, però veient com li que-
dava llarga l’autopassada.
A la represa, en canvi, la con-
frontació va embogir quan 

tant els lleidatans com els del 
Baix Camp van anar a pel gol. 
El bloc que va gaudir de les 
millors oportunitats va ser el 
d’Imanol Idiakez, que amb la 
línia de pressió avançada va 
disposar, entre d’altres, d’una 
internada de Chamorro, d’un 
doble xut dirigit a porta de Di-
ego Sánchez i de Fornies que 
va refusar la defensa contrària 
sota pals o, la millor, d’un ma-
gistral tret amb rosca de Mi-
ramón que Edgar va desviar 
amb la punta dels dits.

seu pitjor enfrontament de 
la present temporada, amb 
una actitud que els va impe-
dir competir com havien fet 
fins al moment. Malgrat tot, 
estan obligats a corregir els 
errors amb rapidesa, ja que el 
diumenge dia 28, a les 19.00 
hores, reben al Barris Nord al 
Peñas Huesca. Múgica parla amb Guerra. Foto: Actel Força Lleida
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El Flor de Vimbodí 
Pardinyes es mostra 
fort al Barris Nord

20·12

El lleidatans guanyen el CB Santfeliuenc
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va guanyar a casa, al Barris 
Nord, l’últim partit de l’any 
2014 davant del CB Santfe-
liuenc per 78-73, i d’aquesta 
manera va aconseguir la quar-
ta victòria com a local.
Al Flor de Vimbodí Pardinyes 
li va costar entrar en el partit 
i va arribar a perdre per dot-
ze punts de diferència. Però, 
amb el pas dels minuts, va 
aconseguir incrementar el rit-
me de partit amb una bona in-
tensitat defensiva i un encert 
elevat a cistella, en especial 
en el segon quart. Així, va dei-
xar els visitants amb solament 
tretze punts al segon quart i, 
per tant, el Flor de Vimbodí 
va arribar al descans amb un 
marcador empatat a 36.
En la represa, els llei-
datans van sortir 
molt encertats, 
sobretot des 
de la línia de 
tres. Això, 
juntament 
amb el de-
sencert vi-
sitant, feia 
possible que 
el Flor de Vim-

bodí guanyés per catorze 
punts en el tercer quart. 

En el darrer perío-
de, el conjunt 

visitant es va 
posar a vuit 
punts per 
sota dels 
ilerdencs. I 
a un minut 
per finalit-

zar, l’equip 
santfeliuenc 

es va situar 

Moment d’un 
partit disputat pel 
Flor de Vimbodí 
Pardinyes al pave-
lló lleidatà Barris 
Nord aquesta 
temporada de 
Lliga EBA.
Foto: CB Par-
dinyes

dos punts per sota. Però amb 
un triple i un bon treball de-
fensiu, els lleidatans van acon-
seguir el triomf.

ESCACS

Josep Oms 
entrenarà els 
millors d’Espanya

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El lleidatà Josep Oms ha 
estat escollit per la Fede-
ración Española de Aje-
drez (FEDA) com un dels 
dos entrenadors que diri-
girà els millors escaquistes 
de l’Estat, del 26 al 30 de 
desembre, amb motiu de 
la tercera edició del Tor-
neo Internacional de Na-
vidad Ciudad de Lorca. Es 
tracta d’una competició de 
prestigi en la qual la FEDA 
aprofita per fer un stage 
de preparació amb els 
jugadors joves més des-
tacats de diferents edats. 
La tasca d’Oms, que es-
tarà acompanyat pel Gran 
Mestre Jesús de la Villa, 
serà la de preparar les par-
tides, elaborar estratègies 
de joc, mostrar variants 
d’interès guiant els nens 
abans, durant i després 
de les partides fent pinya 
i treball grupal.

23·12

TENNIS

Els millors tennistes lleidatans de 
2014 es coronen al CT Urgell

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El tennis lleidatà va coronar 
els millors tennistes de 2014 
al CT Urgell amb la celebra-
ció de les finals del Màsters 
Wala-74è Campionat Provin-
cial.  Així, es van distingir els 
i les “mestres”, des de ben-
jamí fins a veterans +45, i en 

tennis de cadira de rodes 
amb el Gran Premi Ortopè-
dia Rubio. Els guanyadors 
van ser Hugo Palomar, Al-
bert Larrégola, Lorena Rou-
llion, Ares Llobera, Josep 
Carles Mòdol, Ubald Ratés, 
Odei García, Claudia Puide-
vall, Raúl Galiano, Gemma 
Lladonosa, Marc Pascual, 
Álvaro Barranco, Ares i Aran 
Teixidó i Pablo Irigaray.

21·12
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La bona 
defensa en 

l’últim quart 
va ser clau per 

a la victòria

MOTOR

El Suzuki Grau i el 
Moto Club Lleida, 
grans triomfadors

 REDACCIÓ
 SANT CUGAT DEL VALLÈS

www.7accents.cat

El Suzuki Grau Racing i 
el Moto Club Lleida van 
ser els protagonistes de 
la Gala Anual de la Real 
Federació Espanyola de 
Motociclisme, que es va 
celebrar al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Sant 
Cugat del Vallès.

21·12

MOTOR

Marc Màrquez, fill 
predilecte de la 
ciutat de Cervera

 REDACCIÓ
 CERVERA

www.7accents.cat

El bicampió del món de 
MotoGP, el cerverí Marc 
Màrquez, va rebre el títol 
de fill predilecte de la ciu-
tat de Cervera en un acte 
que va tenir lloc a la Sala 
de Plens de la Paeria. El 
títol el va rebre de part 
del paer en cap, Ramon 
Royes, que va presidir l’ac-
te, juntament amb la resta 
de regidors del consistori 
presents. Màrquez es va 
mostrar molt agraït per la 
distinció i va dir que era 
un orgull per a ell rebre 
aquest reconeixement de 
part de Cervera.

20·12

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 futbol al servei 
de la revolució

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 25 de juny de 1982 es va 
disputar un dels partits més 
vergonyosos de la història 
dels mundials. Alemanya i 
Àustria van pactar, en l’úl-
tim partit de la primera fase, 
l’únic resultat que els perme-
tia passar tots dos, 1-0 pels 
germànics. Així, deixaven fora 
Algèria, una agradable nove-
tat que va ser la primera se-
lecció africana veritablement 
competitiva en una Copa del 
Món, amb cracks com Bellou-
mi, Assad o el gran Madjer, 
aquell del gol de taló a la final 
de la Champions del 87. 
Els espectadors que van anar 
al Molinón van adonar-se des-
prés de l’1-0 als deu minuts 
que allò s’havia acabat i no 
van trigar a cridar càntics a 
favor dels africans i en contra 
del que estava passant. 25 
després, Briegel, defensa ale-
many, va reconèixer la culpa, 
va demanar perdó als algeri-
ans i els va dir que ells havien 
merescut la classificació.
On volem arribar és al se-
leccionador algerià d’aquell 
moment, considerat ja un se-
midéu al seu país per la seva 
valentia i sacrifici. Un futbolis-
ta que va abandonar les co-
moditats guanyades gràcies 
a la seva indiscutible qualitat 
futbolística per centrar-se en 
els seus ideals i en la lluita per 
la independència d’Algèria, 
una de les més sagnants del 
procés de descolonització; un 
paio de principis, vaja.
Rachid Mekhloufi va néixer el 
1936 a Sétif, on va haver de 
viure als 9 anys una terrible 
matança que es va iniciar en 

les celebracions pel final de 
la Segona Guerra Mundial, en 
la qual (deixem-ho en) molts 
milers dels seus compatriotes 
van ser massacrats. 
Malgrat aquesta tragèdia, va 
desenvolupar la seva voca-
ció futbolística i als 18 anys 
va marxar a la metròpoli per 
enrolar-se al Saint-Étienne. 
Allí va mostrar una insaciable 
vocació golejadora que va ser 
clau en l’arribada dels Verts 
a l’elit del futbol francès. Al 
1957 va formar una davante-
ra imparable amb el cameru-
nès Njo-Léa, 54 gols entre els 
dos, que va dur el Saint-Étien-
ne a conquerir la primera lliga 
de la seva història, per davant 
d’equipassos com l’Stade Re-
ims de Just Fontaine.
El 1957 va ser cridat per pri-
mer cop a la selecció france-
sa. Mekhloufi-Fontaine, sense 
oblidar Kopa, semblava una 
davantera capaç 
de fer front a 
qua l sevo l 
al Mun-
dial de 
Suècia, 
p e r ò 
llavors, 
a les 
p o r t e s 
del gran 
c a m p i o -
nat, Rachid 
va prendre una 
decisió sobta-
da de la qual 
no podien 
saber-se les 
conseqüèn-
cies però que 
li va sortir del 
cor. 
La guerra per la 
independència es-

tava en un punt àlgid i el FLN 
(Front d’Alliberament Nacio-
nal) va crear un equip, al que 
podríem anomenar la 
protoselecció al-
geriana, o millor 
dit la selec-
ció algeriana 
(no perquè 
la FIFA es 
negués a re-
conèixer-los, 
hem de fer 
nosaltres el 
mateix. En plena 
concentració amb els 
Bleus, Mekhloufi va rebre una 
trucada i no va dubtar a aban-
donar-ho tot, protagonitzant 
una fugida èpica a través de 
diversos països fins arribar 
al seu destí i comprovar que 
més de trenta companys s’ha-
vien unit a una causa de la 
qual serien missatgers durant 
més de quatre anys allà on 

els van deixar. Els acords 
d’Evian van posar fi a 

la bogeria el 1962 
i els futbolistes 

van pensar en el 
retorn a Fran-
ça, encara que 
dubtaven de 
com serien re-
buts. Mekhlou-

fi va començar 
amb un fugaç 

pas pel Servette 
suís, però avi-

at va tornar 
al seu esti-
mat Saint-
Étienne. 
Què ha-
via estat 
dels Verts 

d u r a n t 
l ’ absènc ia 

de Rachid? Es-

tava a la 2a Divisió. Què va ser 
d’ells després del seu retorn? 
Haurien afectat el geni aquells 
anys de deficient prepara-
ció? Comproveu-ho vosaltres 
mateixos: campions de la 2a 
Divisió el 1963, ascens a 1a i, 
llavors, protagonistes d’una 
gesta encara no igualada al 
futbol francès. Sent un recent 
ascendit i amb Mekhloufi com 
a líder, el Saint-Étienne va ser 
campió de lliga el 1964 i va 
dominar els seus rivals, gua-
nyant dues lligues més en els 
següents quatre anys. Als 32 
anys va deixar el seu equip 
de l’ànima, no sense abans 
deixar el seu segell en l’úl-
tim partit que va disputar, la 
final de la Copa de 1968, en 
la qual va marcar els dos gols 
del triomf davant el Bordeux. 
La seva faceta com a técnic va 
ser esporàdica, dirigint poc 
temps el Bastia i en algunes 
ocasions la selecció algeriana 
i assolint la medalla d’or als 
Jocs Mediterranis i als Jocs 
Africans, a més de participar 
al Mundial d’Espanya amb el 
qual començàvem. Això sí, 
mai no es va deslligar de l’es-
port i encara ara col·labora 
amb múltiples iniciatives soli-
dàries i de desenvolupament 
del futbol a Àfrica.

: 1954_ Fitxa pel 
Saint-Étienne.
: 1957_ Lidera la 
primera lliga de la 
història dels Verts.
: 1958_ A les 
portes del Mun-
dial, s’escapa per 
formar part de la 
selecció del FLN.
: 1962_ Un cop as-
solida la indepen-
dència d’Algèria, 
torna a jugar al 
Saint-Étienne.
: 1964/68_ Do-
mina el futbol 
francès amb tres 
lligues i una Copa.
: 1982_ Entrena la 
selecció algeriana 
al Mundial d’Es-
panya.

Com a tècnic 
va guanyar els 
Jocs Africans 

i els Jocs 
Mediterranis
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Protagonitzà 
una fugida 

èpica
travessant tot 

Europa

Rachid 
Mekhloufi
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EL DISCURS DE 
PABLO IGLESIAS NO 
CONVENÇ

Fa molt de temps que les 
CUP lluiten per un ideari 
similar al de Podemos des 
dels carrers, no des de les 
càtedres. I ara vol venir 
Podemos a donar lliçons per 
mantenir la gallineta a l’estat, 
com ha fet sempre España. 
Res, que esquerra anticapita-
lista i canvi ja en tenim a casa 
i són tant o més llegits que 
aquests xulos de Madrid...
Marc Molas 

Però la gent no veu que 
només diu el que la gent vol 
sentir? Que ha canviat com-
pletament el seu programa 
respecte el de les europees? 
Que només són uns populis-
tes?
Pau Arjona

Això ho diu per en David 
Fernández??? Li queda molt 
per arribar-li a la sola de la 
sandàlia. Pot avisar-me algú 
quan digui que deixarà votar 
Catalunya en referèndum i 
que en respectarà el resultat i 
les conseqüències derivades?
Joan Atienza

EL TSJC ADMET A 
TRÀMIT LES 
QUERELLES CONTRA 
MAS, ORTEGA I 
RIGAU PEL 9-N

I tot això en el dia que 
tothom mira la lote-
ria.
Pol Amunategui 

Llàstima d’impostos mal apro-
fitats tots aquests sous de fis-
cals i fiscalets al servei de qui 
els anomena!!!
Quim Marí

LA INFANTA S’ASSEURÀ 
AL BANC DELS ACUSATS

Ja era hora! Tot i que, po-
breta, com que tot ho fa de 
bona fe (signar papers 
que no saben què 

posa perquè està enamora-
da, ingressar els diners a un 
compte que no toca, arre-
glar-se un piset amb diners 
robats...), no li passarà res. 
Ara, que comencin a perdre 
impunitat ja és un pas!
Noemí Fornas 

Ansiosa por escuchar al nue-
vo rey esta Noche Buena, que 
discursito dará y si hablará de 
la hermanita y el cuñaoooo.
Que marrón te ha caído Feli-
pe VI.
Maria Hernández

ELS ESQUIADORS 
ATERREN A ALGUAIRE

Tinc la impressió que, quan 
aterra un avió a Alguaire, hi 
ha una càmera esperant-lo. 
#Bomboiplaterets
@jireves

ELS BARRUFETS A LES 
BASSES

Els barrufets encara els fan? 
O són de fa 20 anys i els nens 
d’ara no els coneixen? A qui 
interessi ARA es porten: Mic, 
Peppa Pig... 
@cecilialopez_ma

EL DISCURS DE 
PABLO IGLESIAS 
NO CONVENÇ

Ja els tenim aquí. Nosaltres a 
Madrid a exposar què volem 
ser. Els Pablemos aterren a 
exposar-nos què hem de ser. 
Més paternalisme en vena.
@jordicalvis

(Demagògia 
On) @Pablo 
Iglesias: “No 
em veureu 
mai abraçat 
amb Mas ni 
Rajoy”.Però 
sí donant 
la mà a la 
Monarquia. 
@xaviermt 

LA 
GROSSA

Si vais a 
un bar y os 
piden 21 
euros por un 
café y un sobre 
rojo primero 
comprobar el 
interior del sobre 
@policia 
@AlbertEscuer 

Si la causa que hi hagi 
pobres és precisament 
que hi ha rics, el desequi-
libri, és absurd que milers 
de pobres facin un ric nou a 
l’atzar.
@francescribera

QUERELLA A MAS

El Tribunal Superior de 
Justícia no podia tolerar que 
l’independentisme perdés 
pistonada. Admissió de la 
querella per mantenir-lo fort!
 @AlvarLlobet

elssolans

ablancholl
lluistarrega

indiboix

jmolinati

annacronic

arnaubarruera

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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Felicitem Xema Solé per rebre 
la Medalla d’Or del Foro Europa

El mag Xema Solé Solé va rebre la Medalla d’Or del Foro Europa en 
reconeixement a la seva trajectòria comunicativa i de l’espectacle.

25·12
dimecres

¡Felicidades, Toño! En breve lo 
celebramos como se merece
Toño cumple años el próximo día 28 de diciembre. En estas fec-
has tan señaladas, la familia nos volveremos a reunir y, por ello, 
en breve lo celebraremos como se merece la ocasión.

¡Uno de los yayos modernos cumple años! Mu-
chas felicidades, Miguel! ¡Recuerda, haz pasteles!

Aunque no estarás acompañado de tu pequeña princesita, te acompañará en un día tan especial, tu mu-
jer y toda la familia feliz, que por supuesto vendremos a tomar el café para probar tus riquísimos pasteles! 
¡¡Así que muchas felicidadeeeees, Miguel!!

Aquesta parella de guapos fa anys! Moltíssimes 
felicitats! Sou les millors persones del món!

La Mònica i l’Arnau fan anys. Amb quatre dies de diferència, l’Arnau fa els 24 el 31 de desembre 
i la Mònica els 25 el 4 de gener, i com no podia ser d’una altra manera ho celebraran junts amb 
una gran festa. Sou dels millors amics que un podia tenir i per això us estimem tant! Felicitats!!

31·12
dimecres

8·01
jueves
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Resort màgic

Vaixell pirata 
de Playmobil

La Barbie

Simon

Tamagotchi

Furbies

1. Només calien dos o tres 
esglaons per estar una tarda 
entretingut veient com baixa-
va el Resort màgic i pensant 
com es podia fer més ràpid.

2. La Gameboy, un referent 
en consoles portàtils. Les 
primeres van ser de color 
blanc amb una pantalla verda 
i negra. Els gràfics no eren 
bons, però entretenia amb 
jocs com el Tetris.

3. La Barbie encara continua 
sent una model per a la qual 
no passen els anys. Tot i que 
li han sortit dures competido-
res, ella sempre hi és.

4. El Furbies eren un ninots 
que aprenien a parlar. Els 
nens havien d’insistir molt 
perquè digues un parell de 
paraules ben dites, però ells 
aprenien a tenir paciència. 

5. El Tamagotchi era l’animal electrònic que 
s’havia de cuidar i, fins i tot, estimar-se’l. 
Una errada podia provocar la seva mort. Ara 
existeix el Pou, però no és el mateix. 

6. Simon, un gran joc de memòria. Havies de 
memoritzar els sons i els colors que emetia i 
després reproduir-los en el mateix ordre. El 
nivell anava augmentant. 

7. La imaginació dels nens no té límits i, per 
això, de petits tots somiaven que érem un 
pirata que aconseguia assaltar el vaixell de 
Playmobil i viatjar per un mar de rajoles.

destaquem 
per la seva singularitat joguines 
que actualment són difícils de 
trobar i que van marcar la infàn-
cia d’aquelles persones que ara 
superen els 30 anys.
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Els canvis de color dels ca-
maleons responen a situ-

acions i obeeixen a estí-
muls que tenen relació 
amb el camuflatge, la 
regulació de la tempera-

tura i la comunicació amb 
la seva espècie.

? Per què 
llegim 
d’esquerra 
a dreta??

Els grecs van començar a utilitzar un nou estil d’es-
criptura, anomenat bustrófedon (‘gir de bou’), 
perquè l’escriptura avançava primer d’esquerra a 
dreta i desprès de dreta a esquerra, en línies alter-
natives. Cap a l’inici del cinquè segle abans de la 
nostra era, els grecs van començar a escriure exclu-
sivament d’esquerra a dreta ja que es considerava 
que era més fàcil moure la ploma.
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els 7
perquès ?

Per què les ostres fabriquen perles que 
poden arribar a tenir un gran valor??

Les os-
tres fa-
b r i q u e n 
perles per 
defensa pròpia. 
Tot comença quan un petit 
objecte s’introdueix a la con-
xa d’una ostra. Aquest objec-

te pot ser un paràsit, 
un gra de sorra o 

una altra partícu-
la. Quan l’intrús 
estripa el teixit 
es desencadena 
un mecanisme 
implacable: en la 

seva agressió, el 
cos estrany arras-

tra cap a ell cèl·lules 
que l’embolcallen, for-

mant un sac perler. La seva 
paret comença a segregar el 
nacre, que s’anirà depositant  
al voltant del nucli, format pel 

paràsit presoner, en succes-
sives capes concèntriques. 
Així, la petita partícula que va 
originar el procés queda con-
vertida en perla. S’ha de dir 
que entre les ostres capaces 
de produir peles, només una 
en un millar pot elaborar una 
perla de cert valor, i les més 
valuoses són aquelles anome-
nades primera aigua, que es 
caracteritzen per ser grans, 
rodones i per tenir una lluen-
tor delicada. Depenent dels 
aliments consumits poden va-
riar el seu color.   

Per què és tan característica la 
Catedral Nova de la Lleida??

Entre
1761 i 
1781 va 
tenir lloc 
la cons-
trucció de 
la Catedral 
Nova gràcies 
a les aporta-
cions dels lleida-
tans, del rei Carles III 
i del bisbe Joaquín Sánchez. 
D’estil barroc i amb tendèn-
cia al classicisme academicis-
ta francès, està situada en ple 
Eix Comercial, davant l’Antic 
Hospital de Santa Maria. Les 
escalinates, amb tres portes 

de fer-
ro de mig 

punt i torretes 
laterals, donen accés a la por-
ta principal, que llueix l’escut 
dels Borbons a la part supe-
rior. A més, cal destacar que 
l’interior, amb una planta de 
tres naus, amaga l’esvelta co-

lumnata d’aire corinti que su-
porta els arcs de mig punt.
D’altra banda, també s’ha de 
dir que el cor d’estil barroc, 
obra de Lluís Bonifas Massó, 
va ser destruït durant la Guer-
ra Civil (1936). 
A més, el temple acull la 
imatge de la Mare de Déu 
de Montserrat (la Moreneta), 
obra de Josep Obiols, pa-
trona de Catalunya i punt de 
peregrinació el dia 27 d’abril. 
També es venera la Mare de 
Déu del Blau, que celebra la 
seva festivitat el dia 2 de fe-
brer que, segons la llegenda, 
rep aquest nom pel blau que 
li va fer l’escultor en llançar-li 
un martell al front quan va 
veure que, mentre ell era de 
viatge, un dels seus deixebles 
havia acabat l’obra superant 
en escreix la capacitat artísti-
ca del seu mestre.

Per què els ocells 
tenen la capacitat 
de volar??

Els
ocells po-
den volar gràcies a com està 
estructurat el seu cos, com-
pletament aerodinàmic, ja 
que ofereix la menor resistèn-

cia a l’aire. Les parts del cos 
que els permeten volar son 
les seves extremitats, en for-
ma d’ales, i els seus músculs 
pectorals, que els permeten 
moure-les amb força. De fet, 
la seva cua es un perfecte 
timó de vol, sense oblidar 
les l’eficàcia del seu aparell 
respiratori o la mida del seu 
cor. Tot i així, el vol dels ocells 
varia molt en funció de les es-
pècies.

Per què els mamífers 
marins sí poden 
beure aigua de mar??

Els mamífers marins, com els 
dofins, les balenes i les fo-
ques, poden veure aigua de 
mar. L’aigua salada del mar 
no és la seva font principal 
d’aigua, que acostumen a 
obtenir dels aliments ingerits, 
metabolitzant les grasses i hi-
drats de carboni, però sí que 
la beuen ocasionalment. L’ex-

plicació està en el fet que el 
ronyó d’aquests animals està 
adaptat per recollir la major 
quantitat de sal possible i eli-
minar-la a través de la seva 
orina. Per aquesta raó, per 
exemple, s’ha de especificar 
que l’orina dels lleons marins 
duplica la concentració de sal 
de l’aigua de mar.

Per què sentim 
l’aigua molt
més freda 
que l’aire??

La sensació de fred té a veure directament amb la 
velocitat en què perdem la calor del nostre cos. El 
que succeeix és que l’aigua condueix la calor molt 
millor que l’aire i, per tant, en el seu interior per-
dem calor molt més ràpidament. Així doncs, recor-
deu aquesta explicació a l’hora de ficar-vos a l’ai-
gua, i si estàs decidit a fer-ho, no t’ho pensis dues 
vegades i demostra la teva valentia.

Per què 
aconsegueixen 
canviar de color 
els camaleons?



AGE
NDA

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 125.000 
tetrabrics, pals, bigues i fus-
tes reutilitzades, 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 
argonàutics, amb qui Àngel 
Ot es va acompanyar en el 
seu segon disc. Havent dei-
xat aquesta etapa, Àngel An-
dreu uneix forces amb David 
Esterri, que encara sobreviu a 
la crisi en la seva faceta de Lo 
Pardal Roquer, oferint un re-
pertori basat en la recreació 
de la música popular.

diven-
dres
26

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 les seves aventu-
res.

‘Club Banyetes, 
el musical’ 
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 18.00 h
En aquesta nova edició, el 
musical ret homenatge a l’al-
pinista lleidatà Juanjo Garra, 
amb una nova aventura a l’Hi-
màlaia, en què el Banyetes i 
la seva colla s’enfronten a un 
perill terrible. Un espectacle 
protagonitzat pel Banyetes i 
altres personatges entranya-
bles com el Mambé, la Chave-
la, la Pau, el Jordi o la Marina. 
L’espectacle es repetirà el dis-
sabte 27 i el diumenge 28.

Big Mama Montse 
& Sister Marion

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
En un concert en format de 
duet, Big Mama Montse a la 
veu i Sister Marion al piano 
ens aproparan al món del blu-
es femení. Amb elles  ens re-
trobarem les tornades d’una 
època on la veu de les dones 
va ressonar en teatres i viles, 
posant a l’abast del públic el 
missatge de l’experiència ex-
pressada a vegades de forma 
intimista i melangiosa o bé 
amb enginy i extraversió.

dis-
sabte
27

Visita al campa-
ment de La 
Canadiense
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 10.00 h i 17.00 h
El Museu de l’Aigua obre l’es-
pai del campament de La Ca-
nadiense per poder visitar les 
exposicions permanents i l’es-
pai educatiu per a famílies.

Racons de llegen-
da per Nadal, 
“Cobla de Joglars”
LLOC: Oficina Turisme de 
Lleida
HORA: 12.00 h
Rutes interactives a peu de 
carrer per descobrir l’essència 
cultural del Centre Històric.

Taller “Recortar 
y construir”

LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 18.00 h
Inspirat tant en les formes de 
l’arquitectura modernista com 
en les creacions actuals, en 
aquest taller s’inventaran for-
mes per embellir i transformar 
el nostre entorn. T’atreveixes 
a fer que surtin flors de les pe-
dres?

Festival de Valsos 
i Danses
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 21.00 h
El Festival de Valsos i Danses 
pretén esdevenir un homenat-
ge a l’enginy i al bon humor, 
ser un joc i, sobretot, ser ge-
nerador de somriures a escala 
planetària!

La iaia XXL amb 
la Cobla Bisbal 
Jove 
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
La iaia folkie i amable es trans-
muta en el primer power-trio 
de la història del rock català 

Vine a conèixer les carrosses 
dels Reis Mags al Cucalòcum
LLOC: Fira de Lleida
HORA: 10.00 h i 16.00 h
El Cucalòcum torna a obrir les portes fins al 3 de 
gener. Amb una cinquantena d’activitats enfoca-
des a la sensibilització en la salut, el parc esdevé la 
millor forma per passar les vacances de Nadal. Es 
podran veure les carrosses dels Reis Mags i partici-
par en el “Fem un clic pels Reis!”, una activitat per 
recollir, a base de fotografies, petons i salutacions 
amb què els nens i nenes de Lleida reben els Reis.
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i  ofereix un arriscat aiguabar-
reig de cançons de temàtica 
onírica i, en conseqüència, 
menys explícita.

diu-
menge 
28
Caminada
dels innocents
LLOC: C/Major, 28
HORA: 08.00 h
El Club Esportiu Seu Vella i 
Peus Solidaris organitzen la 
Caminada dels innocents, 
amb sortida i arribada al car-
rer Major de Lleida. Serà una 
sortida en grup de 10 quilò. 

Taller de ciència: 
El misteri de les 
bombolles
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 12.00 h
Proposem aquest taller per 
gaudir creant diverses bom-
bolles de sabó i poder discutir 
sobre aquestes i altres qües-
tions.

Concert de 
Wednesday Lips
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Wednesday Lips neix el 2008 
de la mà de la Mònica, l’Al-
bert i el Pol. Fins al moment 
han editat tres treballs dis-
cogràfics i han presentat la 
seva música arreu del territori 
català, sempre amb una gran 
rebuda per part del públic i 
dels mitjans musicals especi-
alitzats.

di
lluns 
29
Cercavila musical 
i comentada pels 
pessebres de 
Lleida

LLOC: Eix Comercial de Lleida
HORA: 18.30 h
L’Aula de Sons de Lleida, el 
Centre de Cultura Popular 
i Tradicional de Lleida, l’As-
sociació de Cultura Popular i 
Tradicional de Lleida i l’Agru-
pació Ilerdenca organitzen la 
cercavila pels pessebres de 
Lleida amb una visita guiada i 
musicalitzada.

Concert de Na-
dal de Maristes 
Montserrat 

Concert familiar ‘Pere i el llop’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 12.00 h 18.00 h
En Pere viu amb el seu avi i el seu gat. Un dia de-
cideix sortir a explorar el territori sense saber que 
molt a prop corre un llop ferotge. L’ànec i l’ocell 
ja se l’han trobat. Tots junts intentaran atrapar-lo 
abans de caure a les seves urpes. El Quintet Fron-
tela ha adaptat el clàssic conte musical escrit per 
Serguei Prokófiev l’any 1936 i n’ofereix una versió 
escenificada. Preu per persona: 6 euros.

LLOC: Auditori Municipal Enric 
Granados
HORA: 19.00 h
Arribat el Nadal, i com mana 
la tradició, les persones que 
formen part de la família mu-
sical del col·legi Maristes es 
trobem per compartir una es-
tona musical, amarada, però, 
d’aires nadalencs. El preu del 
concert serà en benefici de 
l’ONG Sed.

dimarts
30
Pintem! Taller in-
fantil de vacances 
de Nadal
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h
En aquest taller es treballa-
rà la imatge del colom que 
duu una branqueta d’olivera 
al bec i que és el símbol de 
la pau. I per fer-ho es visita-
rà l’exposició temporal que 

hi ha instal·lada al Museu de 
Lleida sobre l’artista Víctor 
Pérez Pallarés.

Aiguaneu de Na-
dal: Els misteris 
de l’aigua
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 11.00 h
Taller per a nens i nenes de 6 a 
8 anys on s’experimentarà amb 
l’aigua i es descobrirà algunes 
de les seves propietats.

Ruta del Camar-
lenc per Lleida
LLOC: Diversos espais de 
Lleida
HORA: 16.00 h
El Camarlenc recollirà les car-
tes de tots els nens i nenes 
de Lleida per entregar-les als 
Reis Mags. El recorregut serà: 
av. Butsènit (16.00 h), av. Ins-
tituts - Sant Ignasi (16.45 
h), av. Universitat (17.30 h), 
av. Escorxador (18.00 h), av. 
Montcada (18.45 h) i av. Balà-
fia (19.30 h).

Per Nadal, contes 
del món

LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 18.00 h
La saviesa de les cultures tra-
dicionals perviu en els seus 
contes populars. En aquest 
espectacle, a través de con-
tes i narracions orals, es farà 
un viatge a diferents països 
africans i llatinoamericans.

Concert de la Big 
Band de Lleida
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Seguint la tònica dels dos 
darrers concerts de Cap 
d’Any, i com a culminació, es 
tanca la trilogia amb duets a 
càrrec d’alguns dels cantants 
més destacats de la nostra 
ciutat. El repertori tindrà un 
marcat accent swing.

dime-
cres
31
XXI Cursa Sant 
Silvestre de Lleida
 

LLOC: Plaça Cervantes
HORA: 17.15 h
La Sant Silvestre lleidatana 
presenta dos recorreguts, 
un de 10 km i un altre, més 
assequible, de 3,7 km. El cir-
cuit de 3,7 km s’iniciarà a les 
16.15 hores des de la plaça 
Cervantes, amb un recorre-
gut cèntric, i el circuit de 10 
km s’iniciarà a les 17.00 h i, 
des de la plaça Cervantes, es 
dirigirà a Prat de la Riba.

Revetlla de Cap 
d’Any amb Pixie 
Dixie
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 00.30 h
Us proposem una entrada 
d’any amb ritmes dixieland, 
new orleans i rhythm & blues 
de la mà d’una de les forma-
cions històriques de Lleida, 
els Pixie Dixie.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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dijous
1
Els Pastorets Talia 
Teatre
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 18.00 h
Els pastors Borrego i Carqui-
nyoli ens explicaran la histò-
ria més arrelada de la tradició 
catalana, teatral i nadalenca.

Ball d’Any Nou a 
Mollerussa
LLOC: Teatre l’Amistat
HORA: 19.00 h
Per donar la benvinguda al 
2015, Mollerussa organitza el 
primer Ball d’Any Nou amb 
l’actuació de la Banda Sonora 
en un concert únic i festiu.

Projecció d’‘El 
Hobbit’
LLOC: Sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer
HORA: 20.15 h
A la sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Balaguer es podrà 
veure la pel·lícula El Hobbit. 
El preu de l’entrada és de 7,5 
euros amb descomptes per a 
infants, jubilats i carnet jove. 

diven-
dres
2

Hi havia una 
vegada una casa 
de llibres... amb 
llibres!
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 10.00 h
La casa de la Maisy és un lloc 
únic en la literatura infantil. 
Es construirà amb la vostra 
ajuda, tot transformant llibres 
en parets i teulades. Taller a 
càrrec de l’arquitecta Teresa 
Carrera.

Ruta del Camar-
lenc
LLOC: Diversos espais de 
Lleida
HORA: 16.00 h
El Camarlenc continua fent 
rua al llarg de tota la ciutat 
de Lleida per recollir les car-
tes de tots els nens i nenes 
de la ciutat amb l’objectiu 
d’entregar-les als Reis Mags. 
L’itinerari que realitzarà serà 
el següent: av. Pius XII - Ger-
manor (16.00 h), Av. Mariola 
(16.45 h), Av. Pardinyes (17.30 
h), Associació de Comerciants 
de la Zona Alta - Ricard Viñes 
(18.30 h) i av. Camp d’Esports 
(19.30 h).

dis-
sabte
3
Flea Market al 
Mercat del Pla

LLOC: Plaça del Dipòsit-Espai 
Centre Històric
HORA: 11.00 h
Mercat vintage de segona mà 
on es poden trobar des d’ob-
jectes singulars fins a música, 
passant per roba o comple-
ments, entre d’altres. Amb 
activitats i sessions DJ 100% 
vinil.

Racons de llegen-
da per Nadal, 
“Cobla de Joglars”

LLOC: Oficina Turisme de 
Lleida
HORA: 11.30 h
Rutes interactives a peu de 
carrer per descobrir l’essència 
cultural del centre històric per 
Nadal.

‘El Trencanous’

LLOC: Espai Orfeó
HORA: 17.00 h 18.30 h
LleidArt Ensemble propo-
sa una lectura del conte de 
Hoffman, situant l’acció a 
l’època de Nadal, però en un 
context diferent del que és 
habitual. L’activitat es repeti-
rà diumenge dia 4 a les 18.00 
hores.

Taller “Recortar 
y construir”

LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 18.00 h
Inspirat tant en les formes de 
l’arquitectura modernista com 
en les creacions actuals, en 
aquest taller s’inventaran for-
mes d’embellir i transformar 
l’entorn. T’atreveixes a fer 
que surtin flors de les pedres?

diu-
menge 
4
Mercat de l’Hort 
a Taula
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 09.00 h
Com cada primer diumenge 
de mes, mercat de productes 
artesanals i de proximitat.

Entrada gratuïta 
a l’Arborètum

Ruta del Camarlenc
LLOC: Diversos espais de Lleida
HORA: 11.00 
El Camarlenc continua fent rua per Lleida recollint 
les cartes dels nens i nenes per entregar-les als Reis 
Mags. L’itinerari serà el següent: Cucalòcum (11.00 
h), Biblioteca Pública de Lleida (12.00 h), av. Ereta 
- av. Cavallers (16.00 h), Assoc. Comerciants Carrer 
Carme (17.00 h), Eix Comercial (pl. de la Sal, pl. 
Sant Joan) (17.30 h), Col·lectiu Cultural de Cap-
pont i Assoc. Comerciants de Cappont (17.45 h), 
av. Cappont (18.30 h) i av. Jaume I (19.30 h).
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Ja que no publicarem cap nou 
número de 7accents fins al 9 
de gener, ampliem l’agenda 
d’activitats fins al dijous 8 de 
gener.



LLOC: Arborètum, c. Enric 
Farreny
HORA: 10.00 h i 16.00 h
Com cada primer diumenge 
de mes, l’Arbotèrum, el Jardí 
Botànic de Lleida, obre les se-
ves portes de forma gratuïta.

Últim dia de Ruta 
del Camarlenc
LLOC: Diversos espais
HORA: 10.30 h
Avui serà l’últim dia que el 
Camarlenc farà rua per Llei-
da per recollir les cartes dels 
nens i nenes de la ciutat per 
entregar-les als Reis Mags la 
nit del dilluns 5 de gener. L’iti-
nerari és el següent: av. Llívia 
(10.30 h), av. Secà (11.00 h), 
Raimat (Centre Cívic) (12.00 
h), av. Torres de Sanui (13.00 
h), av. Caparrella (16.00 h), av. 
Magraners (17.00 h), av. La 
Bordeta (17.45 h), Eix Comer-
cial (c. Alcalde Costa, c. Sant 
Antoni, c. Major) (18.30 h) i 
Paeria (19.00 h).

Taller de ciència: 
El misteri de les 
bombolles
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 12.00 h
Proposem aquest taller per 
gaudir creant bombolles de 
sabó i poder discutir sobre 
aquestes qüestions.

Concert de Nines 
solidàries
LLOC: Teatre Municipal de 
Balaguer
HORA: 19.00 h
Concert a càrrec de la sopra-
no Maria Jose Rubies Biscarri, 
el tenor Jorge Armando Jas-
so, el pianista correpetidor 
Xavier Sabaté Carrové i la pia-
nista Mireia Caralt. És el con-
cert familiar per excel·lència, 
on els nens i nens hi partici-
pen bressant la nina o el nino 
de drap a dalt de l’escenari.

di-
lluns 
5
Presentació de la 
proposta audiovi-
sual de l’evolució 
econòmica de 
Lleida
LLOC: Parc Científic i Tecnolò-
gic Agroalimentari de Lleida
HORA: Per concretar
La taula de canvi, el domini de 
les sèquies, les fires de la ciu-
tat, la creació del Montepio, 
la canalització del riu, l’arriba-
da de l’alta velocitat i el Parc 
Científic i Tecnològic Agroali-
mentari són elements de cab-
dal importància per al desen-
volupament econòmic de la 
ciutat, promoguts des de la 
Paeria. Aquests elements es 
recolliran en una proposta au-
diovisual que permetrà conèi-

Cavalcada dels Reis Mags
LLOC: Estació de trens de Lleida
HORA: 17.30 h
Ses Majestats els Reis Mags arribaran a Lleida a les 
17.30, com és tradicional a l’estació de trens. I a 
les 18.00 h començarà la gran Cavalcada a la plaça 
Ramon Berenguer IV que els portarà pels princi-
pals carrers de la ciutat repartint caramels, alegria i 
somriures. Grans i petits saludaran a Ses Majestats 
i demanaran els seus millors desitjos perquè durant 
la nit vinguin carregats de regals.

xer l’evolució econòmica de la 
ciutat des del naixement de la 
Paeria.

dimarts
6
‘El Trencanous’ de 
Russian Classical 
Ballet
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 18.00 h
Els Reis arriben al Teatre de 
la Llotja amb un clàssic del 
ballet per a tots els públics, 
El Trencanous, de Piotr Ilich 
Txaikovski, probablement 
el més conegut i popular de 
tots els ballets clàssics. De la 
mà de la companyia Russian 
Classical Ballet, formada per 
ballarins de reconegut pres-
tigi internacional, descobri-
rem la història de la Clara, 
una nena que somnia amb un 
príncep, El Trencanous.

‘Els pastorets de 
Tàrrega’ amb 
Teatre BAT
LLOC: Teatre Ateneu de Tàr-
rega
HORA: 18.00 h
El Grup de Teatre BAT renova 
enguany un dels seus muntat-
ges més representats al llarg 
de les últimes dècades, Els 
Pastorets de Folch i Torres. 
Sense perdre l’essència d’un 
dels clàssics nadalencs per 
excel·lència, l’agrupació por-
ta a escena la peça amb nova 
escenografia i vestuari.

Ball de Reis amb 
Montse & Joe 
Transfer
LLOC: Teatre l’Amistat de 
Mollerussa
HORA: 19.00 h
La companyia Montse & Joe 
Transfer oferirà el tradicional 
Ball de Reis com a cloenda de 
les festes de Nadal al Teatre 
l’Amistat de Mollerussa.

dime-
cres
7
X Espai Salut: Les 
malalties reumàti-
ques 

LLOC: Local social de la  parti-
da de Granyena  
HORA: 18.00 h
Xerrades informatives sobre 
la salut i el benestar: preven-
ció, detecció, tècniques de 
curació, recursos sanitaris i 
difusió dels dies de lluita con-
tra les malalties i d’acció per 
la salut de les dones.

dijous
8
Taller: Cuida’t 
 
LLOC: Centre Cívic del Centre 
Històric 
HORA: 18.00 h
Com cada primer dijous de 
mes, el taller té com a objec-
tiu ensenyar tècniques sen-
zilles d’autocura (relaxació, 
automassatge, higiene pos-
tural, reflexoteràpia, remeis 
casolans... ) que les mateixes 
dones puguin practicar a casa 
per millorar el seu benestar fí-
sic i emocional.

‘Grandes Éxitos de 
la Música del Cine’ 
 
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 20.00 h
La Cinema Symphony Orches-
tra proposa un intens recor-
regut per aquelles bandes 
sonores que han acompanyat 
les pel·lícules que més ens 
han emocionat. Melodies uni-
versals que ja formen part de 
la memòria col·lectiva. Des 
dels clàssics fins a temes més 
actuals: Moon River, Lawren-
ce d’Aràbia, A la Recerca de 
l’Arca Perduda, Missió Impos-
sible, James Bond, El Senyor 
dels Anells o Harry Potter.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Noche en el museu: El secreto del 
Faraón (12) 
dj. 18.10, 20.20, 22.30, dv. 18.10, 
20.20, 22.30, ds. 18.10, 20.20, 22.30, 
dg. 18.10, dl. 19.15, dm. 19.15
_Big Eyes (7)
dj. 22.30, dv. 19.45, ds. 22.30, dg. 
20.20, dl. 22.15
_Stand By Me Doraemon (Apta)
dj. 18.00, dv. 18.00, ds. 18.00, dg. 
18.00, dl. 19.15, dm. 19.15
_El Hobbit: La batalla de los cinco 
ejércitos (12)
dj. 19.45, dv. 22.30, ds. 19.45, dg. 
19.45, dl. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Alexander y el día terrible...
(Apta)
dj. 19.15, dg. 17.00
_Exodus: Dioses y reyes (12)
dj. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Aban, el petit fantasma. (Apta) 
dv. 18.00
_L’últim partit (Apta)
dv. 19.15

ARMENGOL Bellpuig

_Els pingüins de Madagascar 
(Apta)
dv. 17.30, ds. 18.15, dl. 19.15
_Rastres de Sàndal (12)
ds. 22.30, dl. 22.15
_La petita Anna & el tiet Llargarut 
(Apta)
dg. 16.30

CASAL Agramunt

_Mortadelo y Filemón (Apta)
dj. 19.00, dg. 17.00, dl. 19.00
_El Hobbit: La batalla de los cinco 
ejércitos (12)
dj. 22.00, ds. 22.30, dg. 19.30, dl. 
22.00

LA LIRA Tremp

_Mortadelo y Filemón (Apta)
dj. 18.30, dv. 19.30, ds. 22.15, dg, 
17.15, dl. 22.15
_Màgia a la llum de la lluna (Apta)
dj. 22.15, dv. 22.15, dg. 19.30

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

_Stand by me Doraemon (Apta)
dj. 18.15, dg. 17.30, dl. 18.15
_El Hobbit: La batalla de los 5 
ejércitos (12)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 
22.15

_Les malifetes de l’Emil (Apta)
dg. 17.00
_Rastres de Sàndal (Apta)
dg. 20.00

_Big Hero 6 (Apta)
dj. 17.00, 19.15, dv. 17.00, ds. 18.15, 
dg. 17.00, dl. 19.00, dm. 19.00
_Exodus: Dioses y reyes (12)
dj. 22.00, dg. 19.15
_Magia a la luz de la luna (Apta)
dv. 19.15, ds. 22.00, dl. 22.00, dm. 
22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT St. Vincent (7) 16.00 12.00-14.00-16.00 16.00   
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 18.00-20.45-23.30 18.00-20.45 18.00-20.45   
ALPICAT Noche en el museu: El secreto del Faraón (Apta) 15.50-17.45-19.40-21.50-23.45 12.00-13.55-15.50-17.45-19.40-21.50 15.50-17.45-19.40-21.50   
ALPICAT Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta) 15.40-17.35-19.30-21.25-23.20 11.50-13.45-15.40-17.35-19.30-21.25 15.40-17.35-19.30-21.25  
ALPICAT Big Hero 6 (Apta) (CAT) 16.35-20.45 12.25-16.35-20.45 16.35-20.45
ALPICAT Big Hero 6 (Apta) 18.40-22.50 14.30-18.40-22.50 18.40-22.50
ALPICAT  Drácula: La leyenda jamás contada (16) 00.50     
ALPICAT Saving Santa (Rescatan a Santa Claus) (Apta) (CAT)  12.15-13.50  
ALPICAT Musarañas (18) 15.30-17.20-19.15-21.05-22.55-00.45 15.30-17.20-19.15-21.05-22.55 15.30-17.20-19.15-21.05-22.55 
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 Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta) 16.35-18.15 11.35-13.15-14.55-16.35-18.15 16.35-18.15
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 20.00-22.15-00.30 20.00-22.15 20.00-22.15 
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) 16.10-19.50 12.50-16.10-19.50 16.10-19.50   
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) (CAT) 18.00 14.20-18.00 18.00
ALPICAT Interstellar (12) 21.40 21.40 21.40
ALPICAT Escobar: Paraíso perdido (12) 00.40  
ALPICAT Stand By Be Doraemon (Apta) (CAT) 19.00 11.40-15.20-19.00 19.00 
ALPICAT Stand By Me Doraemon (Apta) 17.10-20.50 13.30-17.10-20.50 17.10-20.50
ALPICAT Ouija (16) 22.40-00.25 22.40 22.40   
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) 16.45 13.15-16.45 16.45
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) (CAT) 18.30 11.30-15.00-18.30 18.30
ALPICAT Magia a la luz de la luna (Apta)  20.15-22.15-00.15 20.15-22.15 20.15-22.15   
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 Trash: Ladrones de esperanza (12)  12.20-14.15  
ALPICAT Invencible (Unbroken) (12) 16.20-19.00-21.35-00.10 16.20-19.00-21.35 16.20-19.00-21.35   
ALPICAT Invencible (Unbroken) (12) 17.35-20.10-23.00 12.25-15.00-17.35-20.10 17.35-20.10    
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) (3D) 00.20 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 The Equalizer: El protector (18)  11.40-14.05     
ALPICAT El club de los incomprendidos (12)  16.30-18.30-20.30-22.30-00.30 16.30-18.30-20.30-22.30 16.30-18.30-20.30-22.30
ALPICAT Hombres, mujeres & niños (16)  16.00 11.40-13.50-16.00 16.00
ALPICAT Big Eyes (7) 18.10-20.10-22.10-00.10  18.10-20.10-22.10 18.10-20.10-22.10 

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 El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10-00.20
LAUREN Noche en el museu 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10  16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10 
LAUREN Ninja Turtles 16.00-18.00-20.00-22.00-00.05  16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00 
LAUREN Perdida 16.10-19.00-22.00  16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00
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 Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.10-00.10 16.20-18.20-20.20-22.10 16.20-18.20-20.20-22.10
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 Vertigen 20.00-22.00-00.10 20.00-22.00 20.00-22.00
 
PRINCIPAL Noche en el museo: El secreto del Faraón (12) 16.30-18.25-20.20-22.15 16.30-18.25-20.20-22.15 16.30-18.25-20.20-22.15
 
RAMBLA El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 16.00-18.40 16.00-18.40 16.00-18.40
RAMBLA Interstellar (12) 21.20 21.20 21.20
RAMBLA Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 16.00 16.00 16.00 
RAMBLA Big Eyes (7) 18.10-22.00 18.10-22.00 18.10-22.00
RAMBLA Magia a la luz de la luna (Apta) 19.30-20.05 19.30-20.05 19.30-20.05
RAMBLA Exodus: Dioses y reyes (12) 16.45-21.25 16.45-21.25 16.45-21.25  

  HORARI 25 I 26 DE DESEMBRE 31 DE DESEMBRE RESTA DE DIES
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 16.20-18.00-19.40-21.20-22.55 
FUNATIC Diplomacia (7) - 15.00 15.00
FUNATIC Nunca es demasiado tarde (7) - 15.00 15.00
FUNATIC Stand By Me Doraemon (Apta)  16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00
FUNATIC Ràstres de Sàndal (Apta)  19.30 19.30 19.30   
FUNATIC Ida (7) 21.00 - 21.00
FUNATIC Paris-Manhattan (Apta) - 15.00 15.00
FUNATIC La sal de la tierra (7) 16.15 16.15 16.15
FUNATIC La señorita Julia (16) 20.30 - 20.30
FUNATIC Los fenómenos (7) 22.40 - 22.40
FUNATIC Mr. Turner (12)  18.00-22.20 18.00 18.00-22.20

_Exodus: Dioses y reyes (12)
ds. 22.00, dg. 17.20, 20.15
_Els pingüins de Madagascar 
(Apta)
dg. 12.00

AJUNTAMENT Balaguer

JCA Cinemes Lleida - Alpicat
El dimecres 24 de desembre no 
projectarà cap pel·lícula que co·
menci més tard de les 19.45 h i 
el dijous 25 de desembre  la pro·
jecció de la primera pel·lícula co·
mençarà a partir de les 16.45 h. A 
més, el dimecres 31 de desembre 
no projectarà cap pel·lícula que 
comenci més tard de les 19.45h.

JCA Cinemes Lleida Rambla
El dimecres 24 de desembre no 
projectarà cap pel·lícula que co·
menci més tard de les 20.15 h i 
el  dijous 25 de desembre  la pro·
jecció de la primera pel·lícula co·
mençarà a partir de les 16.45 h. A 
més, el dimecres 31 de desembre 
no projectarà cap pel·lícula que 
comenci més tard de les 20.05 h.

Teatre Principal de Lleida
El dimecres 24 de desembre no 
projectarà cap pel·lícula que co·
menci més tard de les 18:00 h i 
el dijous 25 de desembre  la pro·
jecció de la primera pel·lícula co·
mençarà a partir de les 16.30 h. A 
més, el dimecres 31 de desembre 
no projectarà cap pel·lícula que 
comenci més tard de les 20.20 h.

La primera sessió del dia 25 
de desembre i l’última del dia 
31 de desembre dels cinemes 
Lauren de Lleida queden anul·
lades.
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‘Musarañas’ omple de sang les pantalles de 
cinema durant les festes nadalenques

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Juanfer Andrés i Esteban Roel 
són els encarregats de diri-
gir aquest thriller de terror, 
produït per Álex de la Igle-
sia,  que per fi arriba a les 
nostres sales després d’haver 
estat ovacionat en el Festival 
de  Cinema de Sitges. Defi-

nit com un angoixant conte 
gòtic, Musarañas narra la his-
tòria de la Montse, una dona 
que, malalta d’agorafòbia, 
ha criat sola la seva germana 
petita en l’opressiva Espanya 
franquista. Un dia, un veí té 
un accident i la Montse deci-
deix acollir-lo al seu pis men-
tre es recupera. La presència 
masculina alterarà el precari 
equilibri entre les dues dones.

Fotograma de la pel·lícula ‘Musarañas’, dirigi-
da per Juanfer Andrés i Esteban Roel.

Steven Spielberg i 
Tom Hanks tornen 
a treballar junts en 
una d’espies

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Poc sabem de la nova pel-
lícula d’Steven Spielberg, 
tret que ja està en mar-
xa i que compta amb Tom 
Hanks com a protagonista. 
De moment es titularà St. 
James Plau i serà un thriller 
d’espionatge ambientat du-
rant la Guerra Freda. Amy 
Ryan, Alan Alda, Sebastian 
Koch, Mark Rylance i Billy 
Magnussen completen el 
repartiment del nou treball 
del director de Jaws i Clo-
se Encounters of the Third 
Kind, que arribarà a les nos-
tres sales el 16 d’octubre 
del ja imminent 2015.

L’actor  Idris Elba 
podria convertir-se 
en el proper James 
Bond, segons Sony

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja han passat uns quants 
dies des que els sistemes 
informàtics de Sony fossin 
atacats, i encara continuen 
sortint a la llum alguns cor-
reus electrònics que reve-
len noves dades sobre les 
properes produccions de la 
companyia. Un d’ells seria 
l’interès de la gegant ja-
ponesa de convertir a Idris 
Elba (Prometheus) en el nou 
agent 007, que substituiria 
Daniel Craig un cop hagu-
és finalitzat el seu contracte 
amb la franquícia, dintre de 
dues pel·lícules.

7è
art
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VISUAL
Les paradoxes temporals 
tornaran a la televisió amb 
l’adaptació de ‘12 Monkeys’
Comptarà amb tretze episodis que s’estrenaran el 16 de gener

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Qui avisa no és traïdor, i ja 
ho dèiem alguns números 
enrere. Fans de 12 Monkeys, 
preneu nota! Perquè el 16 de 
gener teniu una cita obligada 
amb el canal nord-americà 
Syfy. 
Segur que molts de vosaltres 
encara recordeu, bé perquè 
la vau veure en el seu mo-
ment (o no, perquè vau de-
cidir que no valia la pena), o 
perquè us encanta i la teniu 
en una prestatgeria de casa 
vostra agafant pols, aquella 
surrealista pel·lícula de viat-
ges en el temps que protago-
nitzaven un Bruce Willis i un 
Brad Pitt una mica més joves 
i que s’encarregava de dirigir 
el membre nordamericà dels 
Monty Python. Dinou anys 
després de la seva estrena, 
un canal de televisió agafa 
forces i decideix llançar-se a 
l’aventura (ara tan de moda) 
d’adaptar un film a la ja no 
tant petita pantalla.
Basada en aquesta mítica pel-
lícula, que a la vegada es basa 
en el curtmetratge de ciència-
ficció La Jetée (Chris Marker, 
1962), l’aposta “segura” de 
Syfy explicarà la història de 
James Cole, interpretat per 
Aaron Stanford (X-Men 2), un 
viatger en el temps que torna 

Imatge promocional 
de ‘12 Monkeys’, en la 
qual podem veure la 
màquina del temps que 
utilitza James Cole.

Comptarà amb 
els productors 
de la pel·lícula

original

al present des de l’any 2043 
amb la intenció de detenir un 
virus letal creat per l’enigmàti-
ca organització Army of Twel-
ve Monkeys, que en la seva 
època ha matat el 94% de la 
població mundial. Disposa-
rà de l’ajuda de la viròloga 
Cassandra Railly, interpreta-
da per Amanda Schull (Suits) 
i amb la desequilibrada però 
brillant ment matemàtica de 
Jennifer Goines, interpretada 
per Emily Hampshire (Cosmo-
polis), que es fica en la pell 
del personatge que va inter-

pretar Brad Pitt el 1995. Kirk 
Acevedo (Fringe), Noah 

Bean (Nikita) i Demore 
Barnes (The Unit), en-
tre d’altres, comple-
ten el repartiment 
de la nova ficció de 
Syfy, que veurà la 
llum en una mica 
menys d’un mes. 

Molt s’ha parlat sobre 
el possible to i qualitat 

que podria tenir la sèrie, 
encara que res millor que 

jutjar per nosaltres mateixos. I 
és que ja ha passat temps des 
que el canal de televisió dedi-
cat a la ciència-ficció mostrés 
alguns avanços en vídeo a tra-
vés de la xarxa de xarxes. No 
pinta malament, però tampoc 
apunta que hagi de ser la sè-
rie de l’any. No espereu més, 

doneu-li un cop d’ull. 
Rodada a la ciutat de Toron-
tó durant diversos mesos 
d’aquest mateix any, la pro-
ducció de 12 Monkeys va 
comptar amb un hangar de 
més de 3.000 metres qua-
drats, en el qual es va con-
truir una recreació de la mà-

quina del temps amb la qual 
Cole viatja al passat, així com 
alguns dels corredors d’un 
búnquer subterrani en el qual 
transcorre bona part de la tra-
ma principal. 
Poc més sabem de la nova fic-
ció de Syfy, tret que comptarà 
amb tretze capítols que el ca-
nal emetrà a partir del proper 
divendres 16 de gener i que 
els productors de la cinta ori-
ginal han estat involucrats des 
del primer moment en la seva 
posada en marxa. Una gran 
notícia, a la qual hem de su-
mar la feina de Jeffrey Reiner 
(Friday Night Lights, Helix) 
com a showrunner de la sèrie 
i director de l’episodi pilot, 
rodat ¡¿el 2013?! Sembla que 
ha estat un camí llarg per a 12 
Monkeys, que per fi sembla 
arribar a bon port amb la seva 
estrena. Com a mínim, es me-
reix una petita oportunitat.

OPiNiÓ
No és la tecnologia, som nosaltres 
Encara no heu vist l’especial de nadal 
de Black Mirror? Oh, god! Correu, in-
sensats! Charlie Brooker torna com mi-
llor sap fer-ho. Després de gairebé dos 
anys des del final d’una segona tempo-
rada que se’n va fer d’allò més curta, 
el passat estiu BBC anunciava el retorn 
del genial visionari amb un especial de 
Nadal sota el braç. Black Mirror: White 
Christmas ens felicita les festes amb un 
conte enverinat, que entremescla qua-
tre històries (o quatre malsons) de ter-
ror tecnològic a través de 74 gloriosos 

minuts d’una de les millors ficcions te-
levisives del moment. La càmera retina 
torna als nostres televisors acompanya-
da d’esclaus digitals i un servei de blo-
queig de persones, que ens plantegen 
un enorme dilema moral. Un còmode 
avanç, embolicat en una atmosfera es-
tèril, que reflecteix de forma massa in-
còmoda la nostra incapacitat d’assimi-
lar-ho amb èxit. Una societat trencada, 
amb una mentalitat endarrerida i amb 
una gran arma carregada a les mans, 
t’està esperant.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

L’adaptació del comic de Marvel ‘Agent 
Carter’ veurà la llum el sis de gener

 D. M.
 LLEIDA

Marvel torna a la televisió 
amb un spin-off de la pel·
lícula Captain America. 
Ambientada al 1946, Agent 
Carter mostra el dia a dia 
de Peggy Carter (Hayley 
Atwell), que ha de trobar 
l’equilibri entre el seu ruti·
nari treball a l’Strategic Sci·
entific Reservi mentre ajuda 

en secret Howard Stark (Do·
minic Cooper), pare de Tony 
Ironman Stark i fundador 
d’Stark Industries, incriminat 
pel subministrament d’ar·
mes al millor postor. Carter 
disposarà de l’ajuda d’Edwin 
Jarvis, el majordom del ma·
teix Stark.
La nova ficció d’ABC s’estre·
narà per la porta gran, amb 
l’emissió d’un doble episodi, 
durant la nit del 6 de gener.

Cartell promocional d’‘Agent Carter’, la 
nova sèrie basada en el comic de Marvel.

7accents.cat

L’‘spin-off ’ de ‘The Walking 
Dead’ arribarà durant el 2015

Fotograma pertanyent a l’episodi pilot de ‘The Walking Dead’, en el qual 
veiem el xèrif Rick entrant a la destruïda ciutat d’Atlanta.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fans dels zombis, esteu d’en·
horabona! La nova sèrie so·
bre no morts, basada en la 
mítica The Walking Dead, ja 
és més que un fet per al ca·
nal nord·americà AMC. De·
senvolupada pels productors 
de The Walking Dead, Ro·
bert Kirkman i Dave Erickson, 
la trama estarà ambientada 
en el mateix apocalipsi en el 
qual han de sobreviure Rick 
Grimes i companyia, però 

explicant una història nova 
amb personatges comple·
tament diferents sobre els 
quals AMC ja ha aportat al·
gunes dades. Sean Cabrera 
és un home bondadós i que 
sempre tracta de fer allò més 
correcte. Cody Cabrera és el 
fill de Sean. Nancy Thompkins 
és una dona de 30 anys i mare 
soltera que és més del que 
aparenta. Nick Thompkins i 
Ashley Thompkins són els fills 
adolescents de Nancy. An·
drea Chapman és una dona 
d’uns 40 anys que s’ha tras·
lladat als afores de la ciutat 

per recuperar·se d’un horrible 
matrimoni.
La nova ficció, àdhuc encara 
títol, que servirà d’spin-off a 
The Walking Dead, comen·
çarà a rodar·se a principis de 
2015 per estrenar·se a final 
del mateix any. L’acció se situ·
arà a la ciutat de Los Angeles 
i la direcció de l’episodi pilot 
anirà a càrrec d’Adam Da·
vidson (Community, About a 
Boy, Suits o Hell on Wheels). 
Els productors de la sèrie ori·
ginal, Gale Anne Hurd i David 
Alpert, també estan involu·
crats en el projecte.

DIJOUS 25 de DESEMBRE DE 2014 55



AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Revencillades i mals de ventre de Pompeu Fabra
Des de que m’he operat veig 
molt bé suposant-me una gran 
alegria. Aquesta oració aberrant 
reuneix alguns dels errors que 
trobareu en la meitat de parla-
ments, notícies o articles que 
ensopegueu al llarg del dia. Po-
seu-hi la mà al foc. Sí: en massa 
casos, el nivell dels professionals 
de la paraula manifesta un nivell 
deplorable. I encara és més greu 
que els serveis de correcció no 
n’exigeixin l’acomiadament ful-

minant. Oi que, quan acudim a 
un professional perquè ens repa-
ri el cotxe o la caldera, li exigim 
el nivell òptim de coneixement 
de la matèria? Doncs per què als 
professionals del parlar i de l’es-
criure no els demanem un domini 
integral de la gramàtica? D’altra 
banda, però, no es pot fer passar 
bou per bèstia grossa: si un ora-
dor o un escriptor no coneix les 
lleis del seu ofici, el discurs que 
faci no tindrà cap credibilitat. A 

Almacelles hi 
ha una rajo-
la que diu: 
“Per edu-
cació, per 
re spec te 
als nens, 
per amor al 
poble: parleu 
bé, si us plau”. 
Doncs això: par- lar 
malament suposa tot el contrari. 
Són faves comptades.

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

Giuseppe Carnevale
 G. MARTÍNEZ

 LLEIDA

1. Qui és  
Carnevale?

Un afici-
onat a 
l’art i un 
diplomat. 
L’afició i 
l ’ e s t u d i 

s’han conjun-
tat sinèrgicament 
en mi per conver-
tir-me en un pro-
motor d’art.

2. I què seria 
de tu sense 
l’art?

L’art és fantasia, 
interpretació... La 

vida és art. No hi 
ha vida sense art. 
Per tant, no hi ha 
Giuseppe Carnevale 
sense art.

3. Per què Lleida?
Arribo a Lleida l’any 2011 a 
través de Rafa Borlansa, pre-
sident d’Arts de Ponent, que 
volia dinamitzar la sala d’ex-
posicions Manel García Sar-
ramona. Vam intentar crear 
una nova manera de presen-
tar l’art.

4. No és tan sorprenent 
que vinguessis a Lleida com 
que et quedessis...
M’hi vaig quedar perquè des 
d’aleshores fins ara he tingut 
una gran acollida per part 
de moltes entitats culturals, 
com ara el Cercle de Belles 
Arts, els Armats de Lleida, els 
Amics de la Seu Vella o  l’Ate-
neu Popular, amb qui he po-
gut tirar endavant concursos 
de pintura ràpida, promoci-
ons de nous artistes...

5. Quin és el secret de 
l’èxit?

No hi ha cap secret per di-
namitzar l’art. És un treball 
diari. Cal buscar espònsors, 
el seu suport econòmic és in-
dispensable. A canvi, cal re-
lacionar aquesta marca amb 
la cultura mitjançant la seva 
presència a tot arreu.

6. Quin és el projecte del 
que sents més orgullós?
Com aficionat a l’art, el que 
em dóna un al·licient quoti-
dià és Artestta, un projecte 
madurat amb el mateix Rafa 
Borlansa que gira al voltant 
l’intercanvi entre artistes de 
Lleida i Itàlia. És el segon 
any consecutiu, per exemple, 
que portem pintors lleida-
tans fins a  un dels concur-
sos internacionals de pintura 
més importants, el que se ce-
lebra a la província de Biela. 
Nom com Joan Carles Sullà, 
Josep Maria Batlle, Josep 
Maria Alarcon, Divina Drudis, 

el mateix Borlansa, Guillem 
Català...

7. Ser italià t’ha facilitat 
les coses?
Suposo que sí. Em veuen 
diferent. I el que faig és di-
ferent. Això xoca a la curta 
però agrada a la llarga.

8. Ets un d’aquests ente-
sos d’art?
No existeixen els entesos. 
Només els aficionats i apassi-
onats. I jo sóc d’aquests.

8. Què prepares pel 2015?
La idea és continuar treba-
llant per vincular el Centre 
d’Art Contemporani de Mijas 
amb Lleida.

9. Et creus el que vens?
El primer comprador d’un 
quadre és la persona que l’ha 
de promocionar. Creure’l i 
defensar-lo van de la mà.

Aquest italià de Lleida (o lleidatà d’Itàlia, tant se val), entre artista i promotor d’artistes, 
és habitual veure’l pel carrer amb una maleta i les seves inseparables ulleres de sol.

Rambla Ferran, 26  25007 Lleida  ·  Tel. 973 241 672  ·  cromm@live.com

bons somriures i bones festes

perruqueria

f
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